
 

 
ZOP 20 Polder- en plassentocht vanuit Utrecht/Groenekan 
 
Deze ZOP-tocht vertrekt vanaf de Gageldijk bij Utrecht/Groenekan. 
 
We starten vanaf de parkeerplaats                                                                                            
Blauwkapel onderaan de afrit                                                                                           
Utrecht Overvecht. 
Voor OV-reizigers is er een bushalte                                                                              
bij Zwembad Blauwkapel. Adres:                                                                                          
Kon. Wilhelminaweg 517 Groenekan. 
Rustmogelijkheden: In Maarssen op                                                                                                
verschillende plaatsen en langs de                                                                                      
Maarsseveense Plassen. 
 
Organisatie: Ria en Peter Lissenberg 
RA=rechtsaf,  LA=linksaf, RAH= rechts aanhouden, LAH=links aanhouden,       
(=….straat) naam daar niet zichtbaar, WKP= wandelknooppunt. 

 

1.  We vertrekken vanaf WKP 21, aan de wegwijzer voor 
Zwembad Blauwkapel staat, richting WKP 18.                 
Staat achterop de wegwijzer. 
Dit betekent: 
Kon. Wilhelminaweg volgen richting WKP 18. 
LA na huisnummer 483, voor het bedrijf Alom 
schoonmaak, voorzichtig oversteken.  
RA Na het bruggetje de weg naar rechts vervolgen. 

550 m 

2. LAH Vanaf WKP 18, dat rechts van de weg staat, naar WKP 19.  
Is al na 40 meter.  

40 m 

 3. LAH Vanaf WKP 19, dus niet het fietspad op, naar WKP 44. 
Ruigenhoeksedijk, langs molen Geesina (en bord einde 
bebouwde kom) volgen, tot voor Fort De Ruigenhoek. 

900 m 

4. RA Vanaf WKP 44 (Voor Fort DeRuigenhoek) naar WKP 48. 
alle zijpaden negeren.  
De Ruigenhoeksedijk maakt een paar knikjes, langs 
zwembad De Kikker en gaat over in het Kikkerpad. 
De Kikker is een bijzonder openlucht zwembad. 

1100 m 

5. LA Vanaf WKP 48, staat aan einde van de dijk links van de 
weg, naar WKP 47. De Kooijdijk helemaal uitlopen naar 
WKP 63. Alle zijpaden negeren. Je passeert onderweg de 
wandelknooppunten: 47 en 64. Aan het eind van de dijk 
hoort WKP 63 te staan, dat ontbrak. Wel staat er een 
duidelijk rood wit hek op de T-splitsing. 

1560 m 

8. LA Vanaf WKP 63 via het fietspad, naar WKP 62. 
(=Burgemeester Huydecoperweg) Je passeert vrijwel direct 
bushalte ‘Kooijdijk’.  

300 m 

9. RA Bij WKP 62 naar WKP 89, Westbroekse Binnenweg.  
Dit betekent: 
LA Bij toegangshek bij Maarsseveense Plassen, langs rood 
witte slagboom na 650 m. 

1100 m 

 

 



10. RA Vanaf WKP 89 naar WKP 69. Het Eikenpad langs de 
Maarseveense Plassen volgen. Is asfaltweg. Zijpaden 
negeren. 
LAH Na ca. 1150m, bij splitsingspunt de brug over. Het 
Elzenpad op. Je bent op ca. 6 km.                                      
Aan het einde, net voor het knooppunt, is links een   
horecamogelijkheid bij het gebouw van Lake Diving. 

1600 m 

11. RA Vanaf WKP 69 naar WKP 68. (=Nedereindsevaart)  90 m 

12. LA Vanaf WKP 68 naar WKP 81. (=Oudedijk) 
Dit betekent: 
Deze dijk volgen tot einde bebouwde kom Molenpolder. 
LA Fietspad op langs de Maarsseveensevaart en na 250 m 
is WKP 81. 

1100 m 

13. RA Vanaf WKP 81 naar WKP 79. (Landweg) 1000 m 

14. LA Vanaf WKP 79 naar WKP 19. 
(=Middenweg)  

100 m 

15. RD Bij WKP 19, links van de weg, naar WKP 11, bij links 
gelegen Bethuneweg,  Middenweg vervolgen. 

500 m 

16. RD Bij WKP 11 naar WKP 12. Middenweg vervolgen. 550 m 

17. RD Bij WKP 12, rechts van de weg staande (bij kruising met 
Veenkade Noord) naar WKP 38. Middenweg vervolgen. 

400 m 

18. RD Bij WKP 38, links net na het sluisje, naar WKP 37, via de   
(= Machinekade).  

1000 m 

19. LA Bij WKP 37 naar WKP 39.  
Dit betekent: Na ca. 160 meter rechtsaf voetpad langs de 
Vecht volgen naar WKP 39. Je passeert o.a. Het 
Vechtmuseum. 
Je komt uit op de Herengracht. Bij de Evert Stokbrug ligt het 
knooppunt 39 rechts voor de brug.                                                 
(Net over de Evert Stokbrugbrug, even naar rechts afslaan, 
is een watertappunt.)                                                                          

1600 m 

20. RD Bij WKP 39 naar WKP 41. Langegracht volgen. Hier zijn 
meerdere horecapunten in de omgeving.                                                    
Je bent op ca 14 km 

300 m 

21. LA Bij WKP 41, zit rechts aan de richtingaanwijzer, naar  WKP 
42. 
Dat betekent: 
LA Schoutenstraat en zeer kort daarna, 
RA Nassaustraat, 
RA Thorbeckelaan en vrijwel direct.., 
LA via zebrapad Oude Maarsseveensevaart, 
RA+LA bij (=Doctor Plesmanlaan) en bij de rotonde aan de 
linkerzijde, via het zebrapad, oversteken, 
RA Rood geasfalteerd pad volgen, rechts is water van de 
Maarseveensevaart. 
RA aan het einde van het pad bij de verkeerslichten 
oversteken en daar staat bij de richtingaanwijzer WKP 42. 

850 m 

22.  LA Bij WKP 42 pad fietspad volgen tot WKP 43. 400 m 

23. RA Bij WKP 43 (Neerdijck) naar WKP 87, gelegen net na het 
bruggetje. 

250 m 

24. LA Bij WKP 87 (Sleedoornpad) naar WKP 85.                          
Is een zandpad. Rechts ligt de Kleine plas naast je. 

900 m 



25. LA Bij WKP 85 fietspad op, parallel aan (=Maarsseveense-
poort), naar WKP 84. 
Dat betekent: Na ca. 300 m (=de Herenweg) oversteken via 
het zebrapad en bochtje naar links maken. Pad langs het 
water (links gelegen) volgen tot WKP 84.  

600 m 

26. RA Bij WKP 84 (Berkenpad) naar WKP 88. 
Je passeert even later De Pannenkoekenbakker en 
Snackbar De Maarsseveense Poort, mogelijke 
rustmogelijkheden aan de Maarsseveense Plassen. 
Je bent op ca. 17,5 km. 

1600 m 

27. RA Bij WKP 88, daar maakt het pad een bocht naar rechts, 
voor een kassencomplex langs ,naar WKP 32. 
Dit betekent: 
RA bij WKP 88 (=Essenpad), 
LA na oversteken bij de verkeerslichten (=Gageldijk), 
RD Bij Gandhidreef, richting Fort De Gagel, 
RA voor Fort De Gagel langs. 
 

1100 m 

31. LA Bij WKP 32, staat rechts van links gelegen brug, naar   
WKP 34. 
Dit betekent: 
Pad maakt, na de brug, bocht naar rechts-links. 
Daar via het bruggetje het Noorderpark/Gagelbos in. 
Het geasfalteerde pad volgen. 
 

400 m 

32. RA Bij WKP 34, links naast het pad staand, naar WKP 36. Het 
Speelbos in. 
Let op: Dit slingerende pad is verboden voor honden. 

600 m 

33. LA Bij WKP 36, bij picknickbankje en gekleurde palen, naar 
WKP 46. 
Dit betekent: 
RA Op T-splitsing, na ca. 100 m, voor het water, 
LA+LA na ca. 200 m om de sloot heen, en via een 
overstapje bij het hek de Gagelpolder in. (graspad*) 
Dit maakt na ca. 40 meter bocht naar rechts, met rechts de 
bosrand naast je.  
Let op: Dit pad is verboden voor honden.                                              
* Zie ook de opmerking onderaan de routebeschrijving! 
 

1200 m 

34. RA Bij WKP 46 naar WKP 45. 
Dit betekent: 
RA, na weer een overstapje, en na ca. 100 m bruggetje 
over, 
RD, bij links gelegen Kooipad, en direct daarna.. 
LA+RA graspad op. Je krijgt nu de sloot links naast je. 
Aan het einde draait het pad naar rechts en kom je weer op 
het fietspad uit. Daar net voor staat rechts het paaltje, met 
helaas alleen een pijltje aan de achterzijde. 
RD het fietspad op richting Overvecht, dat je in de verte ziet 
liggen.   
 
 

1500 m 



35. LA Bij WKP 45, paaltje staat rechts van de weg, naar WKP 43 
Dit betekent:. 
LA Het bruggetje over. 
Waar de bosrand eindigt, links en rechts open terrein: 
LA Zand-/graspad volgen, met aan einde bocht naar rechts, 
tot voor fort Ruigenhoek, Hier staat links WKP 43. 

700 m 

36. RA Bij WKP 43 naar WKP 42 over de asfaltweg. 10 m! 

38. RD Bij WKP 42 naar WKP 41. 
Dit betekent: 
LA na ca. 200 m langs bordje verboden voor paarden., 
RA brug over het water en direct na de brug… 
RA+ LA route markering volgen. 
RA na ca. 80 m, voor picknicktafel de grasstrook op en na 
200 m ben je bij WKP 41. 

1000 m 

39. LA  Bij WKP 41 en na ca. 700 m sta je weer op de 
parkeerplaats. Je ziet, als je met het openbaar vervoer bent, 
Zwembad Blauwkapel al liggen. 

700 m 

 

Let op:  

Bij natte weersomstandigheden kan het zijn dat                                                                    

het prachtige graspad door de Gagelpolder (nr. 33)                                                                     

niet goed te lopen is. U kunt dan als alternatief het                                                                

fietspad blijven volgen.  

Dit maakt na 740 m een bocht naar rechts.                                                          naar 

Na 520 m gaat u weer rechtsaf en bent na                                                                                        

730 m bij WKP 45. Zie het kaartje hiernaast.  

Ga verder bij nummer 35 van de routebeschrijving. 

 

Naar Ria en Peter Lissenberg hopen, heb je met plezier gewandeld. We wensen je 

een goede thuisreis. 

Wil je een wandelplaatje? Mail naar info@samenoppad-wandelen.nl. Zet de 

wandeldatum en naam van de tocht er dan even bij. 

Tevreden over deze wandeling? Dan wordt een vrijwillige bijdrage voor het in stand 
houden van Samen Op Pad en het steunen van onze goede doelen zeer op prijs gesteld. 
Dat kan naar: Stichting Samen Op Pad Triodos bank NL37 TRIO 0390 4676 34 onder 
vermelding van: bijdrage ZOP-tocht. 

 

                                                                                                  ® Stichting Samen op Pad 
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