DE KONINGSROUTE – varen 20-60 km
De Koningsroute voert u over de Vecht van de zuidgrens tot het noordelijkste deel van de
gemeente Stichtse Vecht. Via één van de drie sluizen kunt u ommetjes maken over de
Loosdrechtse plassen, een tochtje dat onze Koninklijke familie regelmatig gemaakt heeft!
Onderweg passeert u vele ‘Koninklijke’ locaties.
De Koningsroute is een symbolisch cadeau van de gemeente Stichtse Vecht aan prins Willem
Alexander en prinses Maxima ter gelegenheid van de troonswisseling op 30 april 2013.
De gemeente Stichtse Vecht heet u vorstelijk welkom!
U kunt de route op ieder punt in het traject starten. De tekst begint bij Goudestein, Diependaalsedijk
19 te Maarssen.
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Tussen Goudestein en het Vechtstreekmuseum staat, op de hoek met de parkeerplaats, de
Beatrixboom van Maarssen
De Beatrixboom bij Goudestein
Adres: Diependaalsedijk 19 Maarssen
Natuurlijk staat bij Goudestein, de fraaie buitenplaats waar burgemeester en wethouders van de
gemeente Stichtse Vecht kantoor houden, een herinneringsboom aan een van onze vorstinnen. En wel
van koningin Beatrix, geplant bij haar 50ste verjaardag in 1988. Door het hele land werden toen
dergelijke herinneringsbomen geplaatst. Het planten van bomen bij inhuldigingen, geboortes,
huwelijken en sterfte van leden van het koningshuis begon bij de inhuldiging van koningin
Wilhelmina in 1898 en werd voortgezet bij het aantreden van koningin Juliana in 1948. De
herdenkingsboom bij Goudestein werd geplant in de buurt van het grote toegangshek aan de
Diependaalsedijk, maar werd een paar jaar geleden verplaatst naar de huidige plek, naast het
Vechtstreekmuseum.

Tip: Breng zeker een bezoek aan het Vechtstreekmuseum! De vaste collectie vertelt u alles over de
ontwikkeling van buitenplaatsen aan de Vecht en er zijn altijd bijzondere wisselexposities.
www.vechtstreekmuseum.nl
Vaar zuidwaarts door het dorp Maarssen heen. Als u onder de brug door bent, ziet u links huizen
liggen aan het Zandpad. Hier achter lag vroeger de Koninklijke rijtuigfabriek van Gerrit Soeders.
Rijtuigfabriek NieuwHoop

Adres: Zandweg 38, Maarssen
Koning Willem II gaf de Maarssense rijtuigfabriek NieuwHoop van Gerrit Soeders in 1839 het
predikaat ‘Hofleverancier’. Vlak daarna mocht de fabriek de Koninklijke treinwagon fabriceren. Een
letterlijke kroon op het werk van Soeders, die met zijn bedrijf in de eerste helft van de 19de eeuw
uitgroeide tot een van de voornaamste rijtuigfabrieken van Nederland met een ruim assortiment aan
koetsen, waar ruim 100 ambachtslieden werkzaam waren. Na de opening in 1839 van de eerste
spoorlijn van Nederland breidde Soeders zijn activiteiten uit met de bouw van treinwagons. Zo is hier
De Arend gemaakt, de eerste stoomlocomotief van Nederland. De fabriek is nagebouwd in het
Spoorwegmuseum in Utrecht. In 1854 opende de tweede Spoorlijn, van Amsterdam naar Utrecht.
Door de gunstige ligging van Maarssen aan deze spoorweg en aan het in 1892 geopende
Merwedekanaal (nu: Amsterdam-Rijnkanaal) nam de industrialisatie van Maarssen een grote vlucht.
Aan het kanaal vestigden zich vele bedrijven, waarvan twee het predikaat ‘Koninklijk’ zouden
verkrijgen: Metaalbedrijf Bammens (2000) en Zwaardemaker, later overgenomen door De Ruyter
(1985).

Vaar richting het zuiden tot Oud Zuilen. Hier kunt u aanmeren aan de oever bij restaurant Belle om
slot Zuylen te bekijken. De oprit naar het slot ligt naast het restaurant.

Slot Zuylen,
Adres: Toernooiveld 1, Oud Zuilen
De banden tussen de familie Van Tuyll van Serooskerken die van 1665 tot 1952 op slot Zuylen
woonde en de Koninklijke familie zijn altijd erg nauw geweest. Zowel Koning Willem I als Willem
II hadden een Van Tuyll uit Zuilen als kamerheer. F.C.C. van Tuyll was opperkamerheer bij koningin
Juliana, zijn zoon was adjudant bij koningin Juliana en intendant bij koningin Beatrix. Zodoende
kwamen de leden van het Koninklijk huis regelmatig op privébezoek op slot Zuylen. Op 18 maart 1986
was Prins Claus te gast op Slot Zuylen. Hij heropende het kasteel na een ingrijpende interne
restauratie. De Oranjegezindheid van de Van Tuylls blijkt ook uit het feit dat de allereerste
tentoonstelling in het kasteelmuseum in 1984 de titel droeg: “Herinneringen aan Oranjevorsten
bewaard op Utrechtse kastelen”.
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Aan de overkant van de Vecht, tegenover het kerkje, staat een Wilhelminaboom in het weiland.

Wilhelminaboom Oud Zuilen
Op dit weiland werd op 31 augustus 1898 een Koningslinde geplant ter gelegenheid van de
inhuldiging van koningin Wilhelmina. ’s Ochtends was er eerst voor alle dorpelingen een dienst
geweest in de Hervormde kerk, waarna de schoolkinderen getrakteerd werden en een gedenkpenning
kregen. Ook gaven de kinderen nog een voorstelling over de kroningsplechtigheid. Hierna werd de
boom geplant “waarbij verschillende personen zoo in vervoering geraakten, dat zij de vaderlandsche
liederen aanhieven”.
Die dag werden er op heel veel plaatsen in het land Wilhelminabomen geplant. Lang niet allemaal zijn
zij bewaard gebleven: soms ging de boom dood en soms bleek de locatie achteraf verkeerd gekozen
en werd de boom geveld. De boom in Oud Zuilen is in 2005 ter ziele gegaan, waarna de huidige linde
geplaatst werd.

U ziet Utrecht al liggen! Dit is de zuidgrens van de gemeente Stichtse Vecht. Keer om en vaar
noordwaarts naar Maarssen. Vaar door het beschermd dorpsgezicht van Maarssen. U kunt overal
aanmeren om het dorp te bekijken, even te winkelen of een terrasje te pakken.
Vaar het dorp door. Links ligt ridderhofstad Bolenstein aan de Wilhelminaweg.
Wilhelminaweg
Twee jaar na de inhuldiging van koningin Wilhelmina werd een deel van het park van de iets
verderop gelegen ridderhofstad Bolenstein verkaveld voor verkoop. Er werd toen –in 1900- een
nieuwe weg aangelegd langs de Vecht van de Schippersgracht naar de Straatweg. En welkome
gelegenheid voor de gemeente Maarssen om de nieuwe Koningin te eren door de weg
Wilhelminaweg te noemen. Bij het eerste bouwproject daarna, de nieuwbouw van de wijk Termeer,
kwamen daar de Emmaweg en de Julianaweg.

Vaar door naar Breukelen. U passeert de Kraaijenestersluis die naar het Tienhovens kanaal voert. Hier
kunt u –met een kleine boot met weinig diepgang!) doorheen om op de Loosdrechtse Plassen te
komen. Niet elke sloepverhuurder staat toe dat u door deze sluis gaat vanwege de ondiepte. Neem
wellicht voor de zekerheid de volgende sluis! .

Kraaijenestersluis
De Kraaijenestersluis tussen het Tienhovens Kanaal en de Vecht stond op een bijzondere
manier centraal bij de viering van het 50-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1948.
De buurtbewoners hadden een ereboog over de brug gemaakt, versierd met groene takken en
papieren rozen. Het water in de sluis was dermate opgestuwd, dat er een waterval ontstond over de
sluisdeuren. Deze werd ’s avonds verlicht, tijdens de feestelijke avond vol muziek en dans. De sluis is
een van de drie schutsluizen tussen de Vecht en de Loosdrechtse Plassen. Deze sluis dateert
aanvankelijk al uit de 14de eeuw!

Even verderop doemt links het majestueuze Kasteel Nijenrode op.
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Nijenrode
Adres: Straatweg 25, 3621 BG Breukelen
Kasteel Nijenrode heeft de afgelopen 75 jaar regelmatig leden van ons Koningshuis mogen
verwelkomen. Prins Bernhard was geregeld te gast bij de kunsthandelaar Jacques Goudstikker,
eigenaar van het kasteel van 1930 tot 1945. Hier stelde hij zijn beroemde kunstcollectie ten toon. In
1946 was prins Bernhard mede oprichter van de ‘Stichting Nederlands Opleidingsinstituut voor den
Buitenlandschen dienst’, later Nyenrode Business Universiteit (de enige private universiteit van
Nederland). Hij was tot aan zijn overlijden in 2004 ook erevoorzitter en beschermheer. Deze rol nam
de Prins uiterst serieus. Zeker in de eerste jaren kwam hij regelmatig de ontwikkeling van de
toenmalige studenten volgen. Daarnaast sprak hij bij diverse gelegenheden zoals het 40-jarig bestaan
van Nijenrode en opende samen met koningin Juliana in 1956 het Plesmanpaviljoen. Ook prins
Claus heeft Nyenrode meermalen bezocht. Prinses Laurentien opende in 2004 het symposium bij
de Dag van de Alfabetisering en in 2011 sprak prinses Maxima tijdens een conferentie over
duurzaamheid in de financiële sector. Bij deze gelegenheid ontving zij de Postma Prijs.

Voor het dorp Breukelen ligt links de buitenplaats Boom en Bosch, met een formele tuin aan het
water. Dit is het voormalige gemeentehuis van Breukelen.
Boom en Bosch: Koninginnedag 1987 Breukelen
Adres: Markt 13, 3621 AB Breukelen
Koningin Beatrix vierde Koninginnedag 1987 in Breukelen, samen met prins Claus, prins WillemAlexander, prinses Margriet, mr. Pieter van Vollenhoven, prins Pieter-Christiaan, prins
Floris en prins Constantijn. Het hele dorp was versierd en er waren natuurlijk allerlei activiteiten
georganiseerd, zoals tobbedansen, ballet, kinderspelen en muzikale optredens. De plaatselijke jeugd
bracht een Koninginnedaglied ten gehore en vier van de prinsen deden mee aan een roeiwedstrijd
tussen de gemeenteraad en de Oranjevereniging. De Koninklijke familie werd rondgeleid door de
Commissaris van de Koningin voor de provincie Utrecht, jhr. P.A.C. Beelaerts van Blokland en de
burgemeester van Breukelen, H.A. van Zwieten. Op het motorjacht ‘Breukelen’ werd een tocht over de
Vecht gemaakt. Er werd aangemeerd bij Boom en Bosch, het toenmalige gemeentehuis van
Breukelen. De hele dag werd integraal uitgezonden via de NOS.

U kunt voor de ophaalbrug aanleggen aan de oostoever voor ridderhofstad Gunterstein om het
gezellige dorp Breukelen te bezoeken. Een drankje op een terras of even shoppen in een van de
originele winkels? Dit is de ideale plek.
Vaar verder naar het noorden. Tegenover het nieuwbouwcomplex Overweer ligt de Weersluis. Deze
handbediende sluis kunt u door om de Loosdrechtse Plassen te bereiken. Via de Kraaijenestersluis of
de Mijndensesluis in Loenen kunt u weer op de Vecht komen.
Iets verder aan de Vecht ligt links de buitenplaats Overholland, herkenbaar aan een fraai waterhek
aan de Vecht.

Overholland, bezoek Koningin-moeder Emma
Adres: Rijksstraatweg 14, 3631 AC Nieuwersluis
Op 29 juni 1929 was koningin-moeder Emma te gast op een historisch tuinfeest op Overholland.
Dit was georganiseerd om de 250 jaar durende staatkundige band tussen Nederland en Indië te
vieren. De opbrengst was ten bate van een nationaal geschenk, een sanatorium voor
tuberculoselijders op Minahassa (Celebes). Het was een en al pracht en praal wat de klok sloeg.
Tientallen hoogwaardigheidsbekleders uit Nederland en Nederlands Indië waren aanwezig, De gasten
waren in schitterende historische kostuums gekleed en hadden een rol toebedeeld gekregen in de
uitbeelding van een historisch verhaal uit dat zich op Overholland had afgespeeld, namelijk de
ontvangst in 1689 van de Oud Gouverneur van de Molukken bij Jacob Poppe, eigenaar van
Overholland.
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Voorbij Overholland liggen nog drie prachtige buitenplaatsen. Dit deel van de Vecht wordt ook wel
Mennistenhemel genoemd omdat de bouwheren van deze buitens Doopsgezind (Mennist) waren.
In Nieuwersluis gekomen ligt rechts de voormalige Koning Willem III kazerne
Koning Willem III kazerne
Adres: Zandpad 3, 3631 NK Nieuwersluis
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 LoenenNieuwersluis. 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 kazerneherinnert 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 b.v. dienstweigeraars, nu is het vrouwengevangenis.

Na 2 kilometer komt u bij de Mijndensesluis. Deze voert naar de Loosdrechtse Plassen. Hier hebben
vele leden van de Oranjefamilie een sterke band mee. U kunt de sluis door en via de
Kraaijenestersluis of de Weersluis weer terugkeren naar de Vecht.

Mijndense sluis/Loosdrechtse Plassen
De Loosdrechtse Plassen zijn vaak door leden van ons Koningshuis bezocht. Veel Oranjes zijn fervente
watersportliefhebbers! Al in 1910, kort na de ontdekking van Loosdrecht als recreatiegebied, bracht
koningin-moeder Emma hier een bezoek. In 1917 volgde koningin Wilhelmina er nauwgezet
militaire oefeningen van de groep Nieuwersluis die plaats vonden in het kader van de mobilisatie in de
Eerste Wereldoorlog. De plassen en de Vecht vormden immers een belangrijk onderdeel van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Op de Koninklijke Watersportvereniging Loosdrecht was prins Hendrik
in 1919 te gast. Koningin Wilhelmina verleende de vereniging in 1937 het predicaat ‘Koninklijk’.
Koningin Beatrix is al sinds 1954 lid van ‘De Vereeniging’ en zeilde hier veel met haar zusjes Irene
en Margriet. Ook in later jaren waren zij en prins Claus hier te gast, evenals prinses Juliana.
De Loosdrechtse plassen zijn ontstaan door turfwinning. Zij bieden maar liefst 650 hectare fantastisch
waterrecreatiegebied!

Vervolg de Vecht. U bent nu in Loenen aan de Vecht. Dit dorp wordt niet voor niets de ‘Parel van de
Vechtstreek’ genoemd. Maar liefst 220 monumenten, een prachtige gotische kerk en wel zeven
restaurants telt het dorp, goed voor een royale pit-stop! U kunt aanmeren voorbij de grote brug, langs
het jaagpad, of aan het einde van het dorp voorbij de molen.
Dorpsstraat Loenen
In 1983 bracht Koningin Beatrix een werkbezoek aan het westelijk weidegebied van
Utrecht. Zij bezocht toen ook Loenen. Heel het dorp was in feeststemming en liep uit om de Koningin
toe te juichen. Kinderen hadden een erehaag gemaakt langs de kerk op de route die de Koningin
wandelde door dit fraaie dorp. Ook bracht zij een bezoek aan het klooster van de Franciscanesser
nonnen in de voormalige buitenplaats Beek & Hoff. Het klooster zou in 1995 gekocht worden door de
gemeente Loenen om er het gemeentehuis in te vestigen. U passeert het iets verder in de
Dorpsstraat.

Voorbij korenmolen De Hoop, die nog altijd maalt op zaterdag en ter plekke haar producten verkoopt
is de Loswal. www.molenloenen.nl.
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Loswal
De loswal was een ideale op- en afstapplek voor de Koninklijke familie toen zij in 1954 een paar
dagen in Loenen doorbrachten. Koningin Juliana, Prins Bernhard en de prinsesjes Beatrix en
Irene verbleven op het Koninklijk jacht Piet Hein, het Nationaal Huwelijksgeschenk dat het koninklijk
paar in 1949 had ontvangen. Iedere dag werd de familie in een mahoniehouten Riva (een Italiaans
model motorboot) via de Mijndensesluis naar de Loosdrechtse plassen gevaren. Op foto’s uit die tijd is
te zien dat de Koninklijke familie veel bekijks had in de sluis!

U vaart verder en komt in Vreeland. Een pittoresk plaatsje met een aantal restaurants en winkeltjes.
In 1265 kreeg dit dorpje al stadsrechten. In 2015 wordt hier groots gevierd dat het dan 750 jaar
geleden is dat die rechten verleend zijn.
Links, voor de brug, ligt restaurant De Nederlanden.

De Nederlanden/Cadeau voor de Prins
Prins Bernhard bracht op 25 mei 1949 een bliksembezoek aan Vreeland dat naar verluidt slechts 10
minuten duurde. In die korte tijd maakte hij een toertje door het dorp en werd hij ontvangen door
burgemeester F.D. Sprenger, de gemeenteraad en vele genodigden. Het bezoek van de prins was
ondanks de korte duur goed voorbereid: Een week eerder had de gemeente de route kenbaar
gemaakt aan alle Vreelandse inwoners met het verzoek aan degenen die langs de route woonden de
Nederlandse vlag uit te steken. Ook werden standplaatsen voor het publiek aangegeven. Uit handen
van de burgemeester ontving Prins Bernhard een houten tabakspot die met verschillende kleuren
maïs was ingelegd, een kunstwerk van de Vreelandse kunstenaar Pieter van Gelder. Deze woonde
naast de Nederlanden, in de buitenplaats Schoonoord

Na 1,5 kilometer ligt rechts een polocentrum bij de voormalige boerderij Groot Kantwijk.

Polocentrum
Bergseweg 28, 3633 AK Vreeland
De nationale volkssport in Argentinië, het geboorteland van koningin Maxima, is natuurlijk het
polospel. Twee teams van vier ruiters te paard proberen met een club een bal tussen de doelpalen
van de tegenstander te slaan. Koningin Maxima speelde zelf ook polo, was een fervent
polobezoekster in Buenos Aires en had zelfs toen zij net in Nederland woonde nog twee polopaarden
staan op een manege in Argentinië.
Deze voormalige boerderij Groot Kantwijk is nu een polocentrum waar vele internationale
polowedstrijden gespeeld worden en waar polopaarden gefokt worden.

U vaart verder noordwaarts. Onderweg komt u langs Kaas- en ijsboerderij De Willigen, waar u kunt
aanmeren om in het winkeltje een boerenijsje of kaasje te kopen.
Als u bij Nigtevecht aankomt ligt recht voor u de sluis naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Tot 1983
stonden de Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal door middel van een sluis met elkaar in verbinding.
Sindsdien is er een open verbinding.
Sluis Vecht - Amsterdam-Rijnkanaal
Staande op de brug is rechts goed de voormalige sluis te zien. Door deze sluis passeerden op
21 juni 1954 prins Bernhard en koningin Juliana op het koninklijk jacht de Piet Hein, met aan
boord hun gasten de Franse president Coty en zijn vrouw. De tocht ging van Amsterdam via het
Amsterdam-Rijnkanaal naar de Vecht. Langs de hele Vecht wapperde de Nederlandse vlag op huizen,
woonboten, fabrieken en zeilboten en overal langs de waterkant stonden mensen met verrekijkers en
fototoestellen in de aanslag. Om 12 uur meerde de boot met het hoge bezoek aan in Loenen bij de
oude Loswal naast de korenmolen, waar de genietroepen een geïmproviseerde steiger hadden
aangelegd. Burgemeester W.I. Doude van Troostwijk ontving het gezelschap, waarna men via Loenen
en Loosdrecht naar Hilversum reed.
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Amsterdam-Rijnkanaal – opening
Maar liefst vier koninginnen hebben in ruim 120 jaar tijd dit kanaal na verschillende aanpassingen
geopend! Te beginnen met de destijds 12-jarige koningin Wilhelmina en Koningin-regentes
Emma die op 4 augustus 1892 het –toen nog- Merwedekanaal openden. De ‘koninklijke’ stoomboot
‘Ceres’ voer in een stoet van boten van Amsterdam naar Vreeswijk. Tot de aanleg van het kanaal ging
alle transportvervoer van Amsterdam naar het Ruhrgebied over de Vecht en via de stadsgrachten van
Utrecht richting de Merwede, de zogenaamde Keulse Vaart. Dit traject bevatte veel belemmeringen als
bochten, sluizen en bruggen, zodat een snellere verbinding noodzakelijk was. Parallel aan de Vecht
werd toen het Merwedekanaal gegraven. Het werd een doorslaand succes, zodat het al spoedig
verbreed en verlengd moest worden. In 1952 opende koningin Juliana het verbrede kanaal, dat nu
Amsterdam-Rijnkanaal ging heten. Zo’n dertig jaar later was nog een verbreding en verdieping
noodzakelijk. Koningin Beatrix opende het aangepaste kanaal op 31 oktober 1981. Het kanaal is nu
100 meter breed, 6 meter diep en het drukst bevaren kanaal van West Europa.

U vaart door tot aan het eiland waar Fort Hinderdam op ligt. Hier was sinds 1629 een schans
aangelegd als onderdeel van de Hollandse waterlinie. Deze werd in 1673 vervangen door een fort, dat
nu beheerd wordt door Natuurmonumenten.
U bereikt hier de grens van de gemeente Stichtse Vecht. U kunt doorvaren naar Weesp en Muiden, of
omkeren naar uw vertrekpunt. Goede vaart!

Stichtse Vecht is een groene gemeente die een rijke historie combineert met modern comfort en een
internationaal georiënteerde bedrijvigheid. De Vecht, één van Nederlands meest idyllische rivieren,
doorsnijdt de gemeente.
Stichtse Vecht is in 2011 ontstaan door een fusie van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en
Maarssen en bestaat uit 12 kernen. Met haar 63.000 inwoners is het op dit moment de derde
gemeente van de Provincie Utrecht.
De kernen zijn: Maarssen, Breukelen, Oud Zuilen, Maarsseveen/Tienhoven, Loenen, Vreeland,
Nigtevecht, Nieuwersluis, Loenersloot, Kockengen, Nieuwer ter Aa, Maarssenbroek.

Aanvullende informatie:
Op www.zichtopdevechtstreek.nl vindt u alle adressen voor fiets- en sloepverhuur en
overnachtingsmogelijkheden. Plus nog vele thematische routes door de Vechtstreek.
Op www.vensteropdevecht.nl vindt u alle informatie over het landschap en de historie van de
Vechtstreek, als aanvulling op deze Koningsroute.
Op www.gooivecht.nl vindt u overige toeristische informatie.
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