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Lengte

10 km

Start- en eindpunt

station Houten
Onderdoor 13
3995 DW Houten

Horeca

restaurant Vroeg
Achterdijk 1
3981 HA Bunnik

museumcafé
Waterliniemuseum
Achterdijk 23
3981 HA Bunnik

Routemaker

Bart van der Schagt

Versiedatum

23-12-2020
Nieuwe Wulven en Fort bij Vechten
Door het Kooikerspark en langs de Kooikersplas wandelt u door vele groenstroken naar de
rand van Houten en maakt vanaf daar een mooie wandeling door natuurgebied Nieuw
Wulven: een prachtig jong bosgebied op de grens van Houten en Bunnik. Daarna wandelt u
op en neer naar Fort bij Vechten. Langs de andere kant van Nieuw Wulven kuiert u over
menig (soms wat avontuurlijk) graspad en over een fietspad langs het spoor weer terug
naar het station. Heeft u geen zin in het fortrondje, dan kunt u dat overslaan, de afstand
wordt dan ruim twee kilometer korter.
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Routebeschrijving

LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Aw/p12345 = ANWBwegwijzer/paddenstoel12345
Genoemde afstanden zijn bij benadering.

Kijk ter oriëntatie regelmatig op het kaartje!

1 Verlaat perron in midden via uitgang De Slinger, in
fietstransferium is uitgang achter u. Onder het
station RA. Kort daarna op plein (Het Rond) RD,
volg fietspad, en na brug bij Aw69337 met
links/rechts-knikje RD, Kooikerseind (met links
singel), verderop wordt dit Kooikerspad. Na 350m,
tegenover huisnr 2, LA brugje over en met
links/rechts-knikje RD, asfaltpad door stukje bos.

https://www.groenewissels.nl
http://www.vroeg.nl
http://www.waterliniemuseum.nl
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1e asfaltpad RA. Aan einde met rechts/links-knik
brugje over en op kruising met fietspad RD, dan
rechts van u brede singel en kort daarna loopt u
achterlangs huizen. 1e brugje RA en gelijk LA,
asfaltpad in smalle bosstrook en blijf langs singel
(l). Na rechterbochtje LA, brugje over en direct
daarna RA, pad met rechts grote plas. Kort daarna
RD, asfaltpad langs vissteiger. Op ongelijke kruising
RA, asfaltpad langs gazon, rechts nog steeds die
grote plas en paden naar rechts negeren. Voor
trapje met linkerbocht meegaan en gelijk RA,
asfaltvoetpad langs fietspad. Na
wegonderdoorgang, bij Aw17683, LA, asfaltwegje
met links trottoir.

2 Na 100m bij Ap72194 LA (Bos Nieuw Wulven). Na
50m, na maskerbeeld, schuin RA. Blijf dit verharde
pad een kleine km volgen: onderweg maakt pad
flink wat bochten en komt regelmatig langs
bosrandjes, negeer zijpaden. Na haakse
linkerbocht loopt u bos in, let goed op: daarin al na
20m RA, grinderig pad. Na wat bochten op kruising
met brede grindweg RA. Wat verderop op kruising
met betonpaal 'Fort' RA, smaller pad, maakt na
bosrand linkerbocht. Op kruising met grindweg RD
en voor hoge bosrand RA, grasweg met sloot (r). Na
150m op 1e brede grindweg LA. Na 350m, na ruig
grasland (r), op kruising met brede sloot en
duidelijke graswegen (daar ziet u picknickbank) RA,
volg grasweg met links bosrand en rechts die sloot.
Bij hoogspanningsmast maakt grasweg
linkerbocht. Op fietspad RA (slaat u fortrondje over,
dan RD en verder gaan bij punt 4).

3 Aan einde RD zigzaghek door, breed grindpad. Na
lage muurtjes RD en aan einde van groot grindplein
RA, grindwandelpad met wat verderop trap. Aan

einde op asfaltwegje RA en op driesprong LA
fortterrein op. Tussen roodbruine gebouwen door
en na rechter gebouw RA omhoog. Boven LA en na
50m, tussen kleine lage en hoge grote wal, LA. Bij
bankje rechterbocht volgen en strak langs
fortgebouw lopen, daarna rechter- en linkerbocht
volgen. Even na hekje (l) LA naar beneden. Daar op
asfaltwegje RA en wat verderop smalle walopening
door. 25m na voetbrug bij betonpaaltje op vaag
graspad voor rechterbochtje RA. Blijf dit
onverharde pad, verderop langs graslandrand met
fortgracht (r), flink stuk volgen. 20m na paaltje
'Krachtpatsers' op driesprong links aanhouden. Bij
schuine wal met (opnieuw) paaltje 'Krachtpatsers'
RA, graspad strak langs gracht. Na nog een stukje
pad op kruising waar u voor u houten wachttoren
ziet, LA. Aan einde schuin RD, volg roze asfaltweg
en volg verderop wandelpaadje aan linkerkant van
die weg. Op kruising met fietspad LA, hier liep u
ook op heenweg. Na hoogspanning/vaartkruising
RA, brede grasweg met links bosrand.

4 Na boshoek en sloot LA, brede grasweg rechts van
die sloot, negeer verderop brugje naar links. Aan
graseinde op brede grindweg LA, dam over en volg
bochten. Aan einde RA en op kruising RD. Op
kruising met asfaltfietspad RA en na brug op 1e
grindweg LA, maakt wat verderop bij picknickbank
rechterbocht. Aan einde op grindwegen T-kruising
RA en op volgende T-kruising LA. Na wat bochten
aan einde op fietspad LA en blijf fietspad volgen.
Na viaduct consequent wegen langs spoor blijven
volgen. Na een kleine km, direct na parkeergarage,
LA en na onderdoorgang 2x RA naar het station.

Reacties en foto's

Lees reacties en kijk foto's
op Wandelzoekpagina
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https://www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/groene-wissel-houten/11879/qr=wzp
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