
Utrecht om de noord   (8 - 14 km) 

Groene Loper Wandeling  - www.paulvankan.eu   -  november 2013 

 “Men ziet slechts wat men kent.”  (Goethe) 

 “Ga je mee verdwalen - ik weet de weg”  (Loesje) 

 “Nederland is een merkwaardig complex van natuur en cultuur te noemen.” (Thijsse) 

 

 

 

1 Noorderpark als buffer 

Ruilverkavelingsplannen vanaf 1938 zijn hier steeds mislukt en heeft het landschap gered. Het Noorderpark is 

een landinrichtingsgebied in uitvoering (60 km2). De plannen dateren van 1995. Doel is een groene buffer 

tussen Hilversum en Utrecht, zodat dit gebied niet verstedelijkt. Dicht bij de stad is gereserveerd voor recreatie. 

Hier liggen twee bossen: het Gagelbos en het bos bij Ruigenhoek (ook bekend als ‘Babybos’).   

2 aanpassingen aan de Quakeldijk        

We bevinden ons in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Omdat de forten niet meer bestand waren tegen de 

brisantgranaat (in 1885 uitgevonden) werden betonnen kazematten (4x6 m) gebouwd. Op de forten, maar ook 

daartussen (accessen). De wanden zijn 1,25 cm dik. De ruimte voor soldaten en artillerie was niet bepaald 

royaal. Ook de antitankgracht was bedoeld om de andere manier van oorlogsvorig een hoofd te bieden.  

3  Nieuwe Hollandse Waterlinie: werelderfgoed              

De forten maken deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (1815-1918). De meest spectaculaire van de  5 

verdedigingslinies in Nederland. Een gigantisch project dat Nederland moest beschermen tegen de vijand. Van 

Pampus tot Biesbosch: 85 km. De tactiek? Onder waterzetten.  Dat is daadwerkelijk 4 maal gebeurd. Bij 

oorlogsdreiging. De laatste maal zetten de Duitsers de sluizen open toen zij zich terugtrokken in 1945. Toch 

heeft de linie nooit dienst gedaan. De Kringenwet (1853) regelde dat het schootsveld vrij bleef of snel open 

gemaakt kon worden. Ieder fort had kringen van 300, 600 en 1000 m. Toen de Kringenwet in 1963 werd 

ingetrokken kwam de weg vrij voor bebouwing.    

4 veen en turf  

Veen heeft hier het landschap bepaald.  Na de laatste IJstijd steeg de zeespiegel. Het rivierwater van de Rijn en 

haar zijtakken kon niet meer voldoende wegstromen. Tussen strandwallen en Heuvelrug ontwikkelde  moeras. 

Een uitgestrekte wildernis op een dikke laag veen. Het pakket veen werd ontgonnen door turf te steken. Eerst 

het hoogveen, later via natte vervening met de baggerbeugel. Het veen werd  uit petgaten geschept  en op 

smalle legakkers te drogen gelegd. Turf zorgde eeuwenlang voor de ‘stadsverwarming’.  

 

5  Gageldijk            

Vroeger was dit gemeente Maartensdijk; een uitgestrekte gemeente met ontginningen vanaf de Kardinaal de 

Jongweg, die toen Hoofddijk heette (ook bekend als Ezelsdijk).  De Gageldijk was een van de hoofdwegen in de 

regio: verbinding tussen de  oeverwal van de Vecht en de droge zandgronden van de Heuvelrug. De weg volgt  

een dekzandrug: een langgerekte zandrug ondiep onder het veen.  Via deze verkorte route  kon je met droge 

voeten de moerassen rond Utrecht van west naar oost doorkruisen.   

6 Gagelbos      

Dit bos is geplant door Staatsbosbeheer en genoemd naar gagel. Gagel groeit op veen. Veen is voedselarm, 

maar gagel kan via wortelknolletjes stikstof binden.  Vroeger werd gagel gebruikt om bier smaak te geven. Al 

sinds 1400 verboden, want giftig en roesverwekkend. Hop bleek een uitstekende vervanger.  



7 fort de Gagel  

De fortenlinie volgt min of meer de overgang tussen nat en droog, zodat de vijandzijde onder water gezet kon 

worden. Dit werrd vastgelegd in de Vestingwet van 1874 regelde de verdediging van (rijk) Nederland door 

middel van inundatie.  Fort de Gagel en Fort Blauwkapel zijn van de eerste linie (1815). Daarna volgde een 

tweede linie op grotere afstand van de stad met o.a. Fort op de Ruigenhoekse Dijk en Fort Voordorp (1865-

1870). De reikwijdte van het geschut was namelijk toegenomen. De NHW is werelderfgoed. De forten krijgen 

passende functies (de Gagel is muziekoefenruimte en atelier). 

8 Moerasvaren-elzenbroek       

Veen is nat en voedselarm. De natuurlijke plantengroei past zich daarop aan. Zolang een gebied niet al te arm 

is, is bos het eindstadium (Potentieel Natuurlijke Vegetatie). Hier is dat elzenbroek met soorten die zelf stikstof 

kunnen binden of er weinig van nodig hebben, zoals zwarte els en gagel. Als veen door opstapeling van 

plantenresten zo hoog wordt dat het buiten grondwaterbereik komt, gaat veenmos overheersen.  Einde bos.  

9 Kooijdijk                                                          

Grondwater vanaf de Utrechtse Heuvelrug welt hier omhoog. Daar was niet tegen aan te pompen. Het gebied 

bleef kletsnat. Daarom geen weilanden. Op een kaart uit 1700 is  hier  een eendenkooi getekend, achter het 

‘vergeten’ kasteel Scheleburg . Ook riet en turf leverden extra inkomsten. Nu ligt hier trilveen met zeldzame 

flora. Staatsbosbeheer zorgt voor het  tegengaan verruiging en een afgestemd waterpeil. 

10 opstrekkende verkaveling                     

Toen in 1122 de Kromme Rijn werd afgedamd, bij Wijk bij Duurstede, werd het hier minder nat. Het gebied kon 

daarom worden ontgonnen door het graven van sloten. De bisschop van Utrecht regelde de uitgave van grond 

(copen).  Op een 100 m  breed kavel bouwde je  een boerderij en kon je  met ontginnen beginnen. Tot wel 1300 

m diep het veen in, een achterdijk als grens. Daarachter kwam een nieuw lint boerderijen. In de eerste eeuwen 

na de ontginning kon graan en boekweit geteeld worden. Maar door ontwatering en veraarding van het veen 

zakte de bodem . Het werd te nat en boeren schakelden over op veeteelt .In de 16 de eeuw werd de grens met 

Holland bereikt. Goed voor conflicten, zoals de Slag bij Westbroek (1481). Maar Utrecht was verzekerd van een 

kapitaalstroom. 

11 fort op de Ruigenhoekse dijk   

Dit fort is wat jonger (1870) dan fort de Gagel en Fort Blauwkapel.  Onderdeel van de tweede linie, wat verder 

van de stad. Het fort was bedoeld om de Ruigenhoekse Dijk af te sluiten en de keerkade tussen twee 

inundatiekommen te verdedigen. Het inunderen rond de forten gebeurde door speciale sluizen open te zetten, 

zoals langs de Sint Anthoniedijk (Kanonsweg).  Zo konden binnen 24 uur de afzonderlijke kommen onder water 

worden gezet. Via de Kanonsdijk werden vanaf de Gageldijk manschappen en geschut aangevoerd (acces).  

Vandaar de oude naam.  

12 molen Geesina 

Deze stellingmolen werd in 1843 gebouwd en heette toen  ‘De Groene Kan’. De molen was van 1911 tot 1999 

in bezit van de familie Schuurman. Rond 1930 raakte de molen in verval maar werd door Abraham Schuurman 

in 1939 weer in gebruik genomen. Dat kon dankzij de spaarzaamheid van de molenaarsvrouw: Geesina.  Tijdens 

de oorlog maalde de molen volop. Na verval en een eerste restauratie in 1968 werd de molen in 2011 opnieuw 

gerestaureerd. In 2012 draaide de molen weer en is nu opengesteld op zaterdagen. Een steunstichting is 

opgezet voor het jaarlijks onderhoud. Een grote groep vrijwilligers en donateurs houden de molen draaiende.   

13 herberg De Groene Kan  

De weg van Utrecht naar Hilversum werd na de Middeleeuwen een belangrijke verbinding. Tot 1953 werd er 

nog tol geheven ter hoogte van Maartensdijk. Op de grens met de Bisschopswetering lag herberg ‘De Groene 

Kan’ verwijzend naar het uithangbord. Later overgenomen als naam voor het dorp. Een van de eerste 

forenzendorpen rond Utrecht.  



 

->   Bij punt 13 kun je de kiezen voor de korte versie ( 8 km) of de lange versie (14 km).  

 Voor de korte versie sla je rechtsaf het fietspad in dat langs de Koningin Wilhelminaweg loopt.   

 

 

 

14 villawijk Voordaan  

Toen in 1874 de spoorlijn Utrecht - Hilversum werd geopend werd het gebied rond het Noorderpark 

toegankelijk voor de eerste forenzen.  Hier lagen ooit 4 haltes, waaronder Groenekan. De eerste villawijken 

voor welgestelde Utrechters ontstonden. En zo werd in 1919 de buitenplaats Voordaan verkocht aan een 

exploitatiemaatschappij die er een villapark vestigde.   

 

15 Hooge kampse Plas  

Een oude ontzanding in het overgangsgebied van veen naar zand.  Na ontzanding is de plas volgestort met 

bagger, bedrijfsafval en compost. Sinds 2003 is het terrein in bezit van Utrechts Landschap. De plas is een 

belangrijke stapsteen in de Ecologische Hoofd Structuur. Daarom wordt de plas  verondiept, komen er brede 

rietoevers en eilandjes. Das en roerdomp leven hier al, veel andere dieren zullen er geschikt leefgebied gaan 

vinden.   

16 Fort Voordorp 

Fort Voordorp werd in de periode 1867-1871 aangelegd als onderdeel van de tweede fortenring van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie. Tot 1960 is Fort Voordorp voornamelijk gebruikt als munitieopslag. Na 30 jaar 

gemeentelijk bezit kwam het fort in 1990 in particulier bezit waarbij na 7 jaar het idee ontstond om het fort in 

te richten voor de zakelijke markt: bedrijfspresentaties, seminars, beurzen en bedrijfsfeesten.  

17 Voordorp  

Rond 1990 startte hier de laatste uitbreiding van Utrecht op eigen grondgebied: de wijk Voordorp.  Een 

compacte wijk met 1600 woningen en Utrechts eerste ecologisch woonproject:  ‘Het Groene Dak’.  Voordorp is 

de naam van het kilometerslange lintdorp dat zich hier in het veen uitstrekte tussen Tienhoven en De Bilt. De 

oorspronkelijke naam van deze weg is Voordopsche Dijk.   

18 Blauwkapel      

Ooit was dit de kern van een langgerekt dorp van 50 boerderijen: Voordorp.  Midden in het dorp stond een 

versterkt huis, Huis te Veen, dat we alleen van prenten kennen en sinds 1999 ook van de fundamenten.  Naast 

het kasteel stond een gotische kruiskapel met blauwe tongewelven (1451). Later werd het dorp vernoemd naar 

deze blauwe Kapel.  Rond 1820 kwam de dorpskern binnen het fort te liggen; een unieke situatie.  Bijzonder is 

het reduit: de laatste toevlucht tijdens een aanval. Het is nooit zover gekomen.  

 





    

Nieuwe Hollandse Waterlinie rond Utrecht  met forten en verboden kringen (L) 

Kazemat van 1939, met betonmuren van 1,25, bestand tegen brisantgranaten  (R) 

   

Eendenkooi in laagveenontginning (L)  

Schematische weegave van eendenkooi met de onderdelen en benamingen (R) 

  

Uitsnede kaart circa 1700 met daarop het Huis Scheleburg en de eendenkooi (Kooijdijk) (L)   

Een van de drie ‘Bosmanmolentjes’ in het kwelgebied rond de voormalige eendenkooi (R) 



   

Patroon van legakkers (ook wel: zetwallen of ribben) en petgaten (ook wel: weren) bij Tienhoven (L) 

Opbouw veenpakket voordat de ontginningen vanaf de 12 de eeuw begonnen (R) 

  

Ontginningsgeschiedenis in fasen tussen 1100 en 1600, vanaf de Vecht tot de Hollandse Rading  (L)  

Gagel is tweehuizig, dus heeft mannelijke en vrouwelijke planten (R) 

         

 

 

Huis te Veen: een versterkt huis in de kern van Blauwkapel, afgebroken rond 1700 (L)   

De baggerbeugel maakte vanaf 1540 natte vervening mogelijk; links petgat, rechts legakker (R) 

 



   

Blauwkapel is de kern van het vroegere boerderijlint Voordorp; vanaf 1820 binnen een fort (L) 

Stellingkorenmolen Geesina staat vanaf 1843 in Groenekan; in 2011 werden kap en wieken weer geplaatst (R)  

      

Zo is voor de meeste mensen een kennismaking met een ringslang (L) 

Patroon van opschuivende boerderijlinten in het slagenlandschap ten Noorden van Utrecht (R)  
 

    

 

 

 

 

 

 

Natuurontwikkeling Hooge kampse Plas door verondieping en rietoevers  (L)      halte Groenekan in 1910  (R)   



 


