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Vecht tussen Breukelen en Maarssen 

Beschrijving 

De Utrechtse Vecht is een rivier die meandert langs buitenverblijven en landgoederen. Met name 
tussen Breukelen en Maarssen zijn een aantal prachtige buitenhuizen te vinden. Deze wandeling 
loopt langs een deel van de rivier en over een van de prachtige landgoederen. Daarbij loopt deze 
wandeling langs de oever van de rivier en door de kernen van Maarssen en Breukelen Dat maakt de 
wandeling bijzonder gevarieerd. 

Route 
 

 

 

1. Loop vanaf het station van Breukelen in de richting van het Amsterdam-Rijnkanaal en loop 

naar de brug. Steek de brug over en ga via het paadje naar beneden in de richting van de 

kanaaloever. Ga hier rechtsaf 
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2. Loop langs het kanaal tot een zijkanaal met een sluisje, ga hier rechtsaf de Stationsweg in. 

Steek bij de verkeersweg over en ga even linksaf. Loop over de markt naar de Brugstraat en 

steek hier de Vecht over. Ga rechtdoor en ga het hek voor wandelaars door. 

3. Ga rechtsaf het landgoed op en ga daarna direct linksaf. Je loopt over graspaden. Ga 

hierbij steeds de eerste weg rechts. Je loopt terug in de richting van het landhuis. 

4. Ga vlak voor het landgoed linksaf een bruggetje over en ga links volg de oever van de Vecht 

(deze loopt aan je rechterhand. Loop alsmaar rechtdoor (weg wordt een voetpad). Ga bij 

de eerstvolgende brug in het centrum van Maarssen rechtsaf. 

5. Loop op de T-splitsing links en vervolgens de eerste weg rechts (raadhuisstraat). Volg deze 

weg steeds rechtdoor (hij maakt een bocht naar links. De naam is op een gegeven moment 

Mozartstraat. Ga aan het einde rechts en neem het voetpad links. 

6. Loop omhoog via een lus en ga de brug over. Steek het kanaal over en neem het voetpad 

naar beneden. Volg onderaan het kanaal naar links. Je ziet het station al liggen. 
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