
 Klaver 1 van Haarzuilens

Ideale route van 6 km om te combineren met bezoek aan Geertje’s Hoeve, kersenboomgaard de Themaat of Hoeve
Wielrevelt. Lekker wandelen door de polder en daarna actie op de boerderij of een terrasje.

Startpunt: P-plaats naast Geertje’s Hoeve
Lengte: 6,3 km
Duur: 1,5 uur
Onverhard: 55 %

Je kunt op 2 manieren deze wandelroute op jouw smartphone gebruiken:

1. Scan met je smartphone deze QR code (als je geen QR code scanner hebt kun je deze
downloaden in de appstore). Zet je GPS aan en je kunt op pad!

2. Ga op je smartphone naar www.struinenenvorsen.nl > routes > Wandelen > GPS - en
knooppuntenroutes > Klaver 1 van Haarzuilens. Zet je GPS aan en je kunt op pad!

Onderweg geeft de gps aan waar je in de route bent. De gps kan ook even uitgezet worden om
batterijen te sparen.

Met deze knop ga je weer terug naar de route.

Struinpunt, een deelnemer van Struinen en Vorsen. Daar is altijd iets te beleven!

Vorspunt, een streekverhaal.

Wandelknooppunt

Fietsknooppunt

Struinen = rondlopen, om te zien of je er iets kunt vinden
Vorsen = onderzoek doen, nasporen.

Wat de overige icoontjes betekenen staat in de legenda.

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/klaver-1-van-haarzuilens/
https://www.struinenenvorsen.nl/legenda/


 Klaver 1 van Haarzuilens

Startpunt - P-plaats naast Geertje’s Hoeve ⟶  Geertjes Hoeve - Van Boerenbedrijf tot Beleefhoeve ⟶

86 ⟶  84 ⟶  44 ⟶  43 ⟶  Kersenboomgaard de Themaat - Heb je kersen, heb je spreeuwen.... ⟶

86 ⟶  83 ⟶  82 ⟶  Hoeve Wielrevelt - Hoeve Wielrevelt ⟶  86 ⟶

Eindpunt - P-plaats naast Geertje’s Hoeve ⟶

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/klaver-1-van-haarzuilens/


 Klaver 1 van Haarzuilens

Klaver 1 van Haarzuilens - 6,3 km - wandelen - 1,5 uur - 55 % onverhard

S = struinpunt, deelnemer van Struinen en Vorsen
V = vorspunt, een streekverhaal
W = wandelknooppunt
LA = linksaf, RA = rechtsaf, RD = rechtdoor, RI = richting
→ = oranje verbindingsbordjes tussen 2 knooppunten; deze ontbreken soms, de routebeschrijving helpt je dan je weg
te vinden!

Openbaar vervoer:
* Openbaar vervoer: raadpleeg 9292.nl voor de actuele reisinformatie.
* Op NS station Vleuten is een OV-fiets beschikbaar.

Parkeren:
Parkeren bij Geertje's Hoeve is gratis voor leden van Natuurmonumenten, die hun pas moeten scannen.
Parkeerkosten: € 1.50/uur, max. € 7.50/dag.

Deze route kun je ook splitsen: dan heb je een wandeling van 3 en een van 3,3 km; start- en eindpunt blijft
hetzelfde.                                               

Start- en eindpunt: P-plaats naast Geertje’s Hoeve, Thematerweg 5, Haarzuilens.

1. S/V Beleefboerderij Geertje’s Hoeve, Thematerweg 5, Haarzuilens – Van Boerenbedrijf tot Beleefhoeve.
2. W 86.
3. Over fietspad noordwaarts RI W 84.

Er wordt hier momenteel gewerkt: er zijn bruggen afgesloten, vergeet even de track en W 84).
4. Neem na ± 500 m vanaf W 86 een brug RA, deze ga je over, gelijk rechts het paadje op. Via het braamstruweel

ga je links. Vervolg dit pad tot:
5. W 44 (pak de track weer op)  -  W 43 (op de rotonde) RA RI Haarzuilens - W 86
6. S/V Oosterom Kersen, Kersenboomgaard De Themaat, Thematerweg 10k, Haarzuilens – Heb je kersen, heb je

spreeuwen.
7. W 86
8. LA P-plaats en achter Geertje’s Hoeve om RA wandelpad naar Joostenlaan; LA op Joostenlaan,

Negeer de 1e afslag naar links. Kruising LA Haarpad, RA 1e pad, negeer volgende pad RA,
9. steek de Joostenlaan over RD , ga bij de T splitsing RA en volg de oranje pijltjes; je bent weer op het Haarpad en

ziet voor je:
10. W 83  -  W 82, hier RA, via klaphekjes, op kruising Joostenlaan LA naar Thematerweg.
11. S/V Hoeve Wielrevelt, Thematerweg 10, Haarzuilens – Hoeve Wielrevelt.
12. W 86.
13. P-plaats naast Beleefboerderij Geertje’s Hoeve. Eindpunt bereikt.

Update 13 maart 2021, routeteam Struinen en Vorsen

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/klaver-1-van-haarzuilens/
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