
 

Wandelroute rondje Nieuwersluis-Breukelen 
 
Start: Brug over de Vecht in Nieuwersluis 
 
Lengte: 4,5 km.  
 
Parkeren: Er is niet zoveel parkeergelegenheid in Nieuwersluis. Gratis parkeren langs de 
Stationsweg.  

                                                     
                 
 
U start bij de brug in Nieuwersluis aan de westkant en loopt richting het zuiden langs de 
Rijksstraatweg.  
 
Nieuwersluis had eeuwenlang een militaire functie. Het plaatsje ontwikkelde zich bij een 15de 
eeuwse sluis (nije-sluse) tussen de Nieuwe Wetering en de Vecht en was een belangrijke 
schakel in zowel de Oude als de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In de Vecht is een damsluis te 
zien, onlangs nog gerestaureerd door het waterschap. Deze sluis had een belangrijke taak in de 
Waterlinie: de belangrijkste inlaatpunten van de Waterlinie lagen immers langs de Vecht en bij de 
Zuiderzee. Om de polders in het Vechtgebied snel te kunnen inunderen werd de Vecht hier bij 
Nieuwersluis afgesloten met deze damsluis, zodat de waterstand op de rivier flink werd 
verhoogd. Vervolgens liet men het water via een stelsel van inlaatsluizen, hulpsluizen, duikers en 
overlaten het binnendijkse gebied in lopen. Gebouwen als het fort Nieuwersluis (1849-51), het 
Arsenaal uit 1793 en de koning Willem III kazerne (nu vrouwengevangenis) herinneren aan het 
militaire verleden van dit plaatsje.  



 

 
Vervolg de Straatweg richting Breukelen. Voor u het dorp uitloopt ligt rechts fort Nieuwersluis. 
Voorzichtig de weg oversteken! 
 
Fort Nieuwersluis dateert oorspronkelijk uit 1673 en werd aangelegd om de sluizen tussen de 
Nieuwe Wetering en de Vecht en de wegen langs de rivier te verdedigen. Wat er nu te zien is, 
zijn 19de eeuwse onderdelen als een torenfort (ca. 1850), geschutsopstelllngen, een bomvrije 
kazerne en drie remises (ca. 1880). Voor de aanleg hiervan is zand opgezogen aan de overkant 
van de Vecht, waardoor een natuurlijke vijver ontstond, nu natuurzwembad Zwemlust. Het fort is 
eigendom van Natuurmonumenten en is te bezoeken tijdens Open Monumentendag, op afspraak 
en tijdens groepsexcursies in de zomermaanden. Om het fort loopt een wandelpad dat het hele 
jaar toegankelijk is. Het fort is in de winter rustplaats voor vleermuizen en op de zandgrond 
bloeien vogelmelk, kraailook en gewoon knoopkruid.  
Rijksstraatweg 9, 3631 AA Nieuwersluis 
 
Om het fort loopt een ommetje dat met borden is aangegeven: het Waterliniepad. Voor het 
vervolg van de route loopt u over het fietspad verder.  
Links ligt de eerste van een serie buitenplaatsen op een rij: Rupelmonde 
 
Rupelmonde in de huidige vorm is ontstaan in 1768, toen een eenvoudiger huis werd uitgebreid 
en verbouwd. Dit eerste huis is afgebeeld in De Zegepraalende Vecht in 1719. Door de ligging in 
een bocht van de Vecht heeft men vanaf het Zandpad van alle kanten een prachtig zicht op het 
huis. Het is dan ook het meest gefotografeerde huis van de Vechtstreek. De uitgebouwde 
koepelkamer bevindt zich op de plek waar vroeger de voordeur zat. Erboven houden Neptunus -
god van de zee- en Mercurius -god van de handel- twee nu lege wapenschilden vast. In WO 1 
was het huis bijna opgeblazen om een vrij schootsveld te creëren voor fort Nieuwersluis. Het huis 
is, net als de andere buitenplaatsen langs dit stuk van de Vecht, gebouwd door Doopgezinde 
zijdehandelaren. Mennisten is een ander woord voor Doopsgezinden, vandaar dat dit stuk Vecht 
ook wel Mennistenhemel heet.  
 
Rechts liggen de overtuinen van de buitens aan de Vecht. Deze parken zijn openbaar 
toegankelijk,u kunt hier een mooi wandelingetje maken. Bijvoorbeeld door het park van 
Sterreschans. 
 
De buitenplaats Sterreschans ligt aan de Vecht. De overplaats waar men kan wandelen bestaat 
uit een parkbos van 9,5 ha. met zichtlaan, een slingervijver, weilanden en een boerderij. Tot 
ongeveer 1825 was de tuin in de Franse stijl. Daarna is, onder leiding van de beroemde 
tuinarchitect Zocher, het park in de toen zeer moderne Engelse stijl aangelegd, met brede 
slingerende vijvers en romantische kronkelpaadjes over heuvels. De belangrijkste paden uit deze 
periode zijn recentelijk in ere hersteld. De langste laan door het parkbos meet ongeveer 300 
meter. In 2005 is een start gemaakt met de vervanging van deze laan, waarbij naast eik en beuk 
ook diverse exoten zullen worden aangeplant. In het park broedt een reigerkolonie. 
Door de aanleg van de spoorlijn (1843) en het latere Amsterdam-Rijnkanaal (1892) is 
Sterreschans veel grond kwijtgeraakt. Sinds 1942 hoort de overplaats van Rupelmonde bij 
Sterreschans. Het huis Sterreschans is gebouwd op de plaats waar in het Rampjaar 1673 een 
schans werd gebouwd om de Franse troepen tegen te houden. Aan de Vechtzijde is het huis 
omringd door een landschappelijke parktuin en een ommuurde moestuin en boomgaard. Deze is 
niet toegankelijk.  
 
U passeert de buitenplaats Overholland, met een uitgebouwde koepelkamer aan de straatkant.  
 
Deze buitenplaats is gebouwd in 1676. Ooit woonde hier Jacob Poppen, een van de rijkste 
Amsterdamse kooplieden, maar ook de beroemde plantkundige Linnaeus heeft op deze 
buitenplaats gewoond en gewerkt. 



 

De naam van deze buitenplaats duidt op de ligging: dichtbij de grens met Holland, de sloot waar 
het huis aan ligt, vormt de grens tussen Utrecht en Holland. Het park aan de westkant van de 
weg is mooi om even doorheen te wandelen.  
 
Vervolg het fietspad richting Breukelen. Vlak voor het dorp ligt links de buitenplaats Vijverhof 
 
Het huidige Vijverhof dateert uit ca. 1870. In de 17de eeuw stond hier echter al een buitenplaats, 
die te zien is op een prent uit de Zegepralende Vecht. Het huis was beroemd door haar 
bewoonster tot 1704 Agnes Block. Zij werd door haar aangetrouwde oom Vondel 'FLora Batava' 
genoemd vanwege haar grote interesse in en kennis van planten. Zij kweekte exotische 
gewassen in haar kas en slaagde er als eerste in Europa in om een ananas te kweken. Op een 
portret van haar met gezin is deze ook afgebeeld (Amsterdam Museum). Vele kusntenaars liet zij 
de ontwikkelingsstadia van het fruit vastleggen in tekening en aquarel. In 1813 werd het huis 
gesloopt. Het terrein bleef 53 jaar braak liggen tot dat het nieuwe huis gebouwd werd.  
 
Iets verder, op nr. 220, ligt de buitenplaats Vechtvliet 
 
De buitenplaats Vegtvliet dateert oorspronkelijk uit 1665 en is gebouwd in opdracht van de 
Amsterdamse koopman Willem van den Broeck door Philips Vingboons. Zijn ontwerp is –samen 
met dat van Gansenhoef- als enige ontwerp van een Vechtbuiten nog bewaard gebleven. Een 
kanonskogel in de noordmuur herinnert aan de Franse vernielingen in het rampjaar 1672/73. 
Rond 1750 is het huis grondig verbouwd en werd de voordeur aan de Vechtzijde verplaatst naar 
de straatkant. Op de plaats van de eerdere voordeur werd een koepelkamer tegen het huis 
gebouwd. Voor het huis staan twee zandstenen beelden van Ignatius van Logteren. 
 
Sla linksaf de Herenstraat in. U loopt zo het dorp Breukelen in, vol terrassen en gezellige winkels.  
 
Breukelen dateert al uit de 7de eeuw. Er ontstond hier een nederzettinkje op de splitsing van De 
Danne -vlak voor de ophaalbrug- en de Vecht. De naam Breukelen komt vermoedelijk van 
‘Bracola’, wat ‘struikmoeras bij een waterloop’ betekent. Net als bij Maarssen herinnert de naam 
dus aan het moerassige gebied waar de Vecht doorheen stroomde. Breukelen heeft sterke 
banden met New York, omdat in de 17de eeuw Inwoners van Breukelen hiernaar toe waren 
vertrokken en hun dorpsnaam meenamen. De wijk  Brooklyn in New York herinnert daar nog aan! 
Helaas zijn veel oude huizen in het centrum tussen 1968 en 1976 gesloopt. Op deze manier 
kwam er wel een groot plein tot stand, dat nu alle ruimte biedt aan winkels en terrassen. 
 
Sla bij de Kerkbrink linksaf de Brugstraat in. Steek de klapbrug over. Voor u ligt ridderhofstad 
Gunterstein. 
 
Gunterstein is het derde Gunterstein op deze plek. Het eerste Gunterstein dateert uit de 12de 
eeuw. het werd gebouwd door de Utrechter Gijsbert  Gunter. In 1511 werd dit verwoest. Het 
herbouwde Gunterstein werd in 1539 tot Ridderhofstad verklaard. Het is in 1673 door Franse 
troepen in brand gestoken. De ruïne werd gekocht door een Amsterdamse koopmansweduwe die 
haar buitenplaats op de oude fundamenten bouwde. Sindsdien is het huis nooit meer verkocht, 
alleen vererfd. Gunterstein is ondermeer vermaard om de zg. 'Gobelinzaal' met wandtapijten uit 
het Delftse atelier van Maximiliaan van der Gugt, die ook de wandtapijten in Slot Zuylen maakte. 
Het landgoed beslaat 110 ha. Het achterste deel van het park is opengesteld voor publiek. 
 
Sla linksaf het Zandpad op en vervolg de weg naar Nieuwersluis. U passeert de buitenplaats 
Groenevecht 
 
Al ziet Groenevecht er 19de eeuws uit met haar witgepleisterde muren en kruiskozijnen, het is 
een 17de eeuws huis. Het oude metselwerk zit verscholen achter de pleisterlaag. Veel 17de 
eeuwse elementen uit het interieur zijn in de 19de eeuw verwijderd. De bouwheer was David 
Rutgers. Meer dan 120 jaar bleef het huis in handen van deze familie. De buitenplaats is in 1990 



 

van 6 ha uitgebreid tot 40 ha door de aankoop van achterliggende weilanden met boerderij. Hier 
zijn polovelden en paardenstallen aangelegd. 
 
Hiernaast ligt Queekhoven 
 
Het huidige Queekhoven is aan het begin van de 18de eeuw gebouwd op de plaats van een 
voorganger, die in het rampjaar 1673 door de Fransen was verwoest. Het huis is kostschool 
geweest en heet misschien daarom wel 'Kweek-hoven'. Maar het kan ook dat de naam te danken 
is aan de schitterende tuin vol bijzondere bomen en planten. De taxuslaan die nog net te zien is 
naast het huis, is wel 280 jaar oud. In de jaren '60 en '70 van de 20ste eeuw was het huis bekend 
omdat hier de Eduard van Beinumstichting huiste, die onderdak bood aan internationale 
muzikanten die hier konden oefenen en concerten geven. 
 
Vervolg de weg. U komt over de Weersluis. 
 
De Weersluis is een van de drie sluizen tussen de Vecht en de Loosdrechtse plassen. Deze 
sluizen zijn al in de 17de eeuw aangelegd, om turf uit de veenplassen naar de Vecht te 
transporteren. Ten tijde van de Waterlinie dienden de sluizen, samen met nieuw aangelegde 
duikers en inundatiesluisjes, om water vanuit de rivier het land in te laten lopen en het 
waterniveau op peil te houden. Door de sluisdeuren te sluiten of schotbalken in de 
inundatiesluisjes te stapelen werd voorkomen dat het water weer terug zou stromen in de Vecht. 
De inundatiegebieden waren in verschillende kommen verdeeld, ieder met een eigen waterpeil. 
Bestaande polderdijken of nieuw aangelegde inundatiedijken dienden als waterkering. 
Een inundatie had grote gevolgen voor de bewoners van het gebied. Doordat het water de 
weilanden inliep verstikte het namelijk de gewassen en bleef de bodem lange tijd onbruikbaar 
door achtergebleven zouten en mineralen. De inundatiewet van 1869 regelde schadeloosstelling 
voor de boeren.  
 
Voorbij de sluis ligt de buitenplaats Weeresteyn. 
 
Weeresteyn dankt zijn naam aan het feit dat het huis aan de Weere staat, het grenswater tussen 
Holland en Utrecht. Het huis dateert uit het begin van de 18de eeuw en staat op de plaats van 
een eerder huis. In 1760 werd hier een natuurstenen doodskist gevonden met botten, een mijter 
en bisschopsstaf en een loden plaat met naar men dacht de naam van bisschop Hunger (854-
866). De eigenaresse van het huis in de jaren 1960 liet het deel van het landgoed waar de kist 
werd gevonden in haar testament in 1966 na aan de Paus. Deze accepteerde het legaat echter 
niet. Zo kon het huis met 3 ha grond na haar dood toch nog in volledige staat verkocht worden.  
 
Aan de overkant ligt het nieuw gebouwde appartementencomplex ‘buitenplaats Overweer’. 
Vervolg uw weg. U heeft nu een prachtig zicht op de buitenplaatsen die u eerder van de 
straatkant zag. U komt vanzelf weer in Nieuwersluis uit. Aan uw rechterhand ligt de Koning 
Willem III kazerne.  
 
Toen fort Nieuwersluis (aan de overkant van de Vecht gelegen) halverwege de 19de eeuw in 
belang toenam, besloot de Minister van Oorlog tot de bouw van een nieuw kazernecomplex. 
Deze locatie was ideaal: op het terrein van het fort, vlakbij de spoorweg Amsterdam-Utrecht en 
het station Loenen-Nieuwersluis. Omdat er een tekort was aan kaderpersoneel zouden hier 
pupillen worden opgeleid. De bouw duurde van 1878 tot 1881. Niet alleen de naam van het 
complex –Koning Willem III kazerne- herinnert aan de koning, ook het Rijkswapen en de diverse 
inscripties. De naam was een eerbetoon aan Willem III, die regeerde van 1849 tot 1890.  
De Pupillenschool werd al in 1896 opgeheven. Later werd het gebouw onder meer militaire 
strafgevangenis voor onder andere dienstweigeraars, nu is het vrouwengevangenis.  
 
U bent aan het eindpunt van uw wandeling. Hopelijk heeft u genoten van uw tocht!                             


