
 

 
Fietsroute Utrecht 

 
Deze fietsroute begint in Maarssen en gaat vervolgens grotendeels door de stad Utrecht, vooral door 
de buitenwijken en door de daar aanwezige groene gebieden. Het is verbluffend hoeveel groen er in 
veel wijken voorhanden is. Vandaar de naam van deze route: 'Route De Groene Stad Utrecht'. 
 
Over deze route 
Afstand: 48 km (of 39,5 km) 
Land: Nederland 
Provincie: Utrecht 
Plaats: Utrecht 
Geschikt voor scootmobiels: nee 
 
Route 
Afkortingen: 
LA = linksaf 
RA = rechtsaf 
RD = rechtdoor 
 
Lengte van de route 
De route is 48 of 39,5 km (met verkorting). Door een reparatie van een brug, die enkele maanden in 
beslag neemt, is de route tijdelijk ongeveer 1 km langer. 
 
Verkorting 
De route kan worden ingekort door in Oud-Zuilen te starten en te eindigen. U start dan op de 
Zuilenselaan, de weg die begint bij de ophaalbrug en die in westelijk richting loopt. In het 
aangrenzende nieuwbouwwijkje kunt u eventueel uw auto parkeren. Komend vanaf de brug, gaat u 
op de viersprong linksaf, Daalseweg. U pakt de route op bij punt 4. Op de terugweg komt u bij punt 
59 weer op de Zuilenselaan. 
 
Start 
Harmonieplein in het oude centrum van Maarssen. 
 
Routebeschrijving: 
1. De start is op het Harmonieplein, in het oude centrum van Maarssen. Met de rug naar het theater  
     en het gezicht naar de horecabedrijven, gaat u rechtsaf en op viersprong links, Kerkweg. Einde  
     weg links en over brug rechtdoor. 
2. Op rotonde rechts en eerste zijweg rechts negeren. Fietspad volgen met bocht naar rechts en  
     direct weer links. U bent in Park Vechtenstein. Einde fietspad links over brug en eerste weg rechts,  
     Buitenweg. In bocht naar rechts, linksaf, Hondiusstraat en in bocht naar links, rechtdoor en over  
     houten brug direct rechts. 
3. Einde fietspad links en bij Y rechtdoor, richting Oud-Zuilen. Einde fietspad rechts, Daalseweg. U  
     bent in Oud-Zuilen. Op viersprong rechtdoor, u komt in Utrechtse wijk Zuilen. 
4. Bij bocht naar rechts, rechtdoor, Vechtoever. Einde rechts en fietspad naar rechts volgen. Door  
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     poort direct fietspad links. 
5. Na 50 meter fietspad links en einde fietspad links, Vechtplantsoen. 
6. Voor brug over de Vecht links en onder brug door. Einde rechts en direct links fietspad op. Na 50  
     meter scherp rechts, over de brug. Eerste weg rechts en eerste fietspad links, 1e Polderweg. 
Tip. U komt langs Fort Aan de Klop. Zie het informatiepaneel aan het eind van het fietspad. Fort is  
     ingericht als restaurant met heerlijk terras. 
7. Einde rechts en direct links, Vechtdijk. 
8. Weg blijven volgen en over brug fietspad links van de weg nemen. Rechts liggen de bootjes van de  
     rosse buurt van Utrecht. 
9. Einde weg links en eerste weg rechts, Anthoniedijk, gaat over in Lauwerecht. 
10. Na kruising met brede weg (uitkijken), op brug smalle weg direct links, Zwartewater. Na 50 m.  
     links trapje op en weg langs water vervolgen. Einde weg rechts en direct links, Nieuwe       
     Keizersgracht, en direct weer links, opnieuw Zwartewater. 
11. Op kruising rechtdoor, Willem Arnskade. U komt in Tuinwijk. Na 50 m. rechts en direct links,  
     Zaagmolenkade. Einde rechts en op viersprong links (uitkijken), Willem van Noortplein, 10 km. 
12. Tweede weg rechts Ingenhouszstraat. 
13. Bij stoplichten rechtdoor, Prof. Leonard Fuchslaan. U bent in Tuindorp. 
14. Na 100 m. links en meteen rechts, Sprengerlaan, later Reinwardtlaan. 
15. Bij eind van de singel rechts en direct links, Prof. Jordanlaan. 
16. Fietspad rechtdoor volgen en einde fietspad links. 
17. Na 50 m. over spoorovergang rechts oversteken en Y richting De Bilt, Bastionweg en na 100 m.  
     links, Kapelweg. U bent in Blauwkapel.  
Tip. Rechts, aan de Kapeldwarsstraat, staat het bekende kerkje van Blauwkapel. 
18. Einde weg rechts. Eerste weg links, Voordorpsedijk. 
19. Na viaduct, fietspad rechts en dit rechtdoor blijven volgen. U bent in Voordorp.  
Tip. Wanneer u op de Voordorpsedijk nog 600 m. doorrijdt, treft u een ijsboerderij op nummer 31. 
20. Einde rechts, Aartsbisschop Romerostraat. Tweede weg rechts, Chico Mendesstraat. Einde links  
     en opnieuw einde links. 
21. Eerste rechts, Pedro Luis Brionstraat. Einde rechts. Na bocht naar rechts, eerste weg links, Habib  
     Bourguibastraat. Weg rechtdoor, met enkele bochten, volgen, Voorveldselaan. 
22. Onder viaduct door en einde rechts, Ariënslaan. 
23. Na viaduct, op viersprong rechtdoor. Einde rechts, fietspad langs spoor. Einde links en over spoor  
     direct weer links. 
24. Einde pad links, Bleyenburgstraat. Met bocht naar rechts en op splitsing scherp rechts, Alexander  
     Numankade. 
25. Eerste weg links, met brug over riviertje de Biltsche Grift en direct weer links, Veeartsenijpad,  
     wordt Veeartsenijstraat. U bent op het terrein van de voormalige Veeartsenijschool (Faculteit  
     Diergeneeskunde).  
Tip. Links passeert u Restaurant Goesting, in de vroegere hondenstal en later de Paardenkathedraal,  
     thans theater, vroeger paardenstal. 
26. Drukke weg oversteken, let op, ingewikkelde situatie met auto’s van links. Aan overkant rechts en  
     direct links en links aanhouden, Oorsprongpark. 
27. Einde rechts en rotonde op. Voor u ziet u de Maliebaan. Rotonde volgen en rechtsaf over spoor,  
     Museumlaan.  
28. Na groot wit gebouw, links van de weg, weg naar links oversteken en fietspad naar rechts volgen.      
     Bij stoplichten oversteken en rechtsaf, Y richting De Bilt volgen. Na eerste viaduct rechts en voor  
     tweede viaduct links, Y richting Zeist. Na laaggelegen weggedeeltes (De Berenkuil), na 50 m., na  



 
     water, eerste pad rechts, Merkersstraat. Goed opletten, gaat door smal hekje. Rechts aanhouden. 
29. Op splitsing links aanhouden, Offerhausweg. Eerste weg rechts en einde weer rechts. U bent in       
     Rijnsweerd Noord. Op kruising direct rechtsaf, Y richting centrum. 
30. Weg langs kantoren volgen, rechts staat het provinciehuis. Bij bocht naar rechts, fietspad links  
     nemen. Bij volgende stoplichten oversteken en rechtdoor, langs brede weg. 
31. Onder viaduct door, Van Gochlaan, wordt Rembrandtkade, 20 km. 
32. Eerste rechts en meteen weer rechts, Frederik Henderikstraat. Bocht naar rechts volgen. 
33. Einde links. Eerste rechts en direct weer rechts, Mauritsstraat.  
Tip. Rechts is het rosarium, met bankjes. 
34. Op soort rotonde met grote boom vierde weg rechts, Oudwijk. Bij splitsing schuin rechtdoor, zeer  
     breed voetpad, waar fietsen is toegestaan. U bent in het Wilhelminapark.  
Tip. Hier treft u goede picknickplekken. 
35. Eerste weg links, Prins Hendriklaan. Weg blijven volgen.  
Tip. Links voor viaduct staat het Rietveldhuis. De muren van het viaduct zijn voorzien van  
     afbeeldingen van door hem ontworpen stoelen. 
36. U komt in Rijnsweerd Zuid. Na brug eerste weg rechts, Platolaan. Op viersprong met stoplichten  
     oversteken en dan rechts. Het kan hier druk zijn wanneer FC Utrecht speelt. 
37. Op driesprong oversteken en links, Laan van Maarschalkerweerd.  
Tip. Rechts ziet u het FC Utrecht stadion Nieuw Galgenwaard. 
38. Eerste weg rechts, Y richting Centrum. Na viaduct, direct fietspad links. 
39. Over spoor bocht naar rechts en fietspad rechts. Einde rechts en onder viaduct door weer rechts.  
     U komt in Lunetten. 
40. Eerste weg rechts, Oude Liesbosweg. 
41. Weg onder viaduct door vervolgen. Einde fietspad links en na 50 m. fietspad rechts. Na viaduct  
     fietspad langs water, Oude Liesbosweg blijven volgen.  
42. Op viersprong met Antillen (straatnaam), rechts, nog steeds Oude Liesbosweg. Onder snelweg  
     door. U komt in Hoograven. 
43. Einde weg links, Nijeveldsingel. Eerste links, Herautsingel. Bocht naar links volgen, wordt later  
     Pagelaan. 
44. Einde links en na 50 m. weer links, Liesbosweg. Einde links, Verlengde Hoogravenseweg. 
45. Onder viaduct door en fietspad langs het water volgen. U bent in Laagraven, 30 km. 
46. Einde weg oversteken en rechts. Over brug rechtdoor en aan overkant rechts en direct links.  
     Fietspad schuin rechtdoor, Y richting Nieuwegein, volgen. Over brug eerste weg links,  
     Utrechtsestraatweg. Eerste weg links, Remiseweg en onder brug door. 
47. Na tweede brug ziet u rechts Kanaleneiland en links Papendorp. Fietspad langs kanaal,  
     Papendorpsepad, blijven volgen, wordt Groenewoudsedijk. U rijdt onder vier bruggen door. De  
     laatste is de De Meernbrug. 
48. Na bocht naar links, eerste fietspad links, Ds. Abernathylaan. 
49. Over brug eerste fietspad links, langs zwembad. Op splitsing, fietspad rechtdoor aanhouden. U  
     bent in Oog in Al. 
50. Op viersprong, bij stoplicht, oversteken Leidseweg. Voor brug over kanaal linksaf, Kanaalweg.  
Tip: Rechtdoor, over de brug, is de Rijksmunt, thans Geldmuseum. 
51. Eerste weg rechts, over ophaalbrug en opnieuw eerste weg rechts, over sluis direct links,  
     Keulsekade. Rechts is de wijk Lombok. 
52. Bocht naar rechts volgen, na 100 m. fietspad schuin rechtdoor nemen en bij stoplichten links  
     oversteken (goed uitkijken, onoverzichtelijke situatie). Aan overkant linksaf, Spinozaweg. Daar  
     waar fietspad richting brug gaat, klinkerweg rechtdoor nemen. Bocht naar rechts, Keulsekade. 
Tip. Regelmatig ruik je hier koffie, uit de branderij van Douwe Egberts. 



 
53. Onder brug door en tweemaal over een brug links aanhouden. 
54. Onder spoorbrug door, fietspad rechts en links aanhouden, Muyskenweg, 40 km. U bent weer in  
       Zuilen. Bij stoplichten oversteken en linksaf. 
55. Eerste weg rechts, Westinghousestraat. Einde links en na 100 meter fietspad recht, weg  
     oversteken en links, Prins Bernhardlaan. Bij stoplichten rechtdoor, Burg. Norbruislaan. Voor  
     huisnummer 117, weg links oversteken. Aan overkant, fietspad naar rechts volgen. 
56. Op viersprong met stoplichten rechts, u komt weer in Oud-Zuilen. Op viersprong rechtdoor,  
     Zuilenselaan. 
57. Hier eindigt de verkorte route. 
58. Vervolg route. 
59. Over brug links, Dorpsstraat. 
Tip. Rechtsaf is museum Slot Zuylen, met de vrij toegankelijke kasteeltuin. 
60. De rivier de Vecht blijven volgen. U komt weer in Maarssen. 
61. Op viersprong oversteken (uitkijken) en direct linksaf over brug. Einde fietspad rechts, Parkweg,  
     gaat over in Breedstraat. Na kerk, eerste fietspad links. U bent weer op het Harmonieplein. 
 


