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Wandeling door Oud-Zuilen 

Speciaal voor bezoekers van Oud-Zuilen is er een wandel-

route door het dorp uitgezet. Deze wandeling voert u langs 

de mooiste plekjes van Oud-Zuilen. In een tot anderhalf uur 

leert u de sfeer van dit prachtige dorp in de Vechtstreek 

aardig kennen. De wandeling begint op het koetshius van ’t 

Regthuys, dorpstraat 14.  

Het dorp Oud-Zuilen 

In het dorp Oud-Zuilen bevinden zich twee gebieden, die 

van grote waarde zijn. Dat zijn het beschermd dorpsgezicht, 

waarin Slot Zuylen en de oude dorpskern zijn opgenomen 

én het gebied met de oude begraafplaats aan de Groene-

weg en de molens aan de Nedereindsevaart. 

In de onmidelijke nabijheid van het Slot ligt de oude dorps-

kern en het vvormalig Zuilen. Beeldbepalend voor de entree 

van het drop zijn: de Vecht met het voormalige jaagpad, de 

brug en het brugwachtershuisje en de Hervormde Kerk. De 

bebouwing in de Dorpstraat kenmerkt zich door een aan-

eengesloten bebouwing van kleine woonhuizen met slechts 

een bouwlaag en zadeldaken, evenwijdig aan de weg.  
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Aan de Vecht liggen de grotere panden, de buitenplaatsen 

en herenhuizen. Voorbeelden hiervan zijn Zuylenburg, 

Klein-Zuylenburg en Swaenen-Vecht; allen gelegen aan de 

Dorpsstraat. Vecht en Dijk (Dorpsstraat 19) is aan de kant 

van de Vecht een statig herenhuis, terwijl de Dorpsstraat 

van de vorm heeft van kleine woning.  

Vanuit het Koetshuis gezien, wandelt u richting rivier de 

Vecht. U slaat meteen links af de Dorpsstraat in en loopt 

door tot aan de Hervormde Kerk. 

Deze kerk dateert uit 1847 en is nog steeds in gebruik. In de 

voorgevel ziet u de wapens van de provincie en van de    

families Van Tuyll van Serooskerken en Van Reede.  

Vanuit de kerk gaat u naar links en even verder weer links 

de Slotlaan in. Slot Zuylen ligt aan de linkerkant van de  

Slotlaan.  

Het slot is een van de meest karakteristieke middeleeuwse 

kastelen van ons land. Door de omliggende terreinen, 

grachten, opstallen, de parkaanleg, de slangenmuur en de 

groengebieden krijgt het kasteel ook een belangrijk land-

schappelijk karakter.  
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Aan het einde van de Slotlaan gaat u linksaf de Groeneweg 

op. Langs de Groeneweg zijn verschillende boerderijen ge-

vestigd. Op nr. 2 vindt u een kleine langhuisboerderij uit de 

1e helft van de 19e eeuw met een vrij gave voorgevel. De 

boerderij heeft een karakteristieke ligging aan de sloot. Op 

nr. 10 staat ook een langhuis boerderij uit ca. 1900 welke 

waardevol is door de ligging aan de sloot en de groenaanleg 

om de boerderij heen.  

Bijna aan het eind van de Groeneweg ligt één van de oudste 

openbare begraafplaatsen in Nederland.  

De begraafplaats is in 1781 op het toenmalige landgoed 

van W. R. baron van Tuyll van Serooskerken gesticht en als 

zodanig van cultuurhistorische waarde. De ingangspartij be-

staat uit twee gemetselde pijlers en een eenvoudig smeedij-

zeren hek. De pijlers zijn voorzien van geprofileerde afdek-

platen met daarop de tekst “ Wij leven om te sterven”. De 

ommuurde familiebegraafplaats van de familie van Tuyllvan 

serooskerken, is gesitueerd tegenover de ingangspartij en 

bestaat uit een classicistische poort met aan weerszijden 

aansluitende ommuring. De toegang tot dit graf en de in-

gangspartij vormen de meest waardevolle elementen van 

deze begraafplaats, die één van de eerste buiten de 

bbouwde kom in Nederland was. 
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Aan het eind van de Groeneweg gaat u linksaf het pad op 

dat Nedereindsevaart heet.  

Aan de linkerkant ligt de achtkantige westbroeker polder-
molen en daar tegenover de poldermolen Buitenweg. Dit 

zijn respectievelijk de kleinste en de grootste molens van de 

provincie Utrecht. De molens bemalen elk ongeveer 250 

hectare en vormen tezamen een uniek landschapsbeeld. 

Vervolgens wandelt u het pad terug , over de Groeneweg 

langs de begraafplaats totdat u de eerste straat rechts, het 

Kerkhoflaantje, inslaat. Wanneer u aan het eind linksaf gaat, 

bent u terug in de Dorpsstraat. U kunt rechtdoor de Dorps-

straat uitlopen of of het jaagpad langs de vecht nemen (zie 

de routeborden). U gaat rechsaf de JC Plompbrug over.  

Deze brug dateert uit 1934, het brugwachtershuis is in de 

19e eeuw gebouwd.  

U loopt nu op de zuilenselaan. Daar staat meteen rechts op 

nr. 4 de Koningin Emmaschool. 

Deze school is in 1887 door architect Albert Byland ontwor-

pen en gebouwd in neorenaissancestijl. Dit komt tot uitdruk-

king in de rode bakstenen gevels met banden en lijsten, de 

strapgeveltjes en het in- en uitkragend metselwerk.  
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De Koningin Emmaschool valt niet binnen het bescherm 

dorpsgezicht.  

Tegenover de schoolplein kunt u park Groenhoven inwande-

len. Dit is het landgoed van het voormalige buiten Groenho-

ven wat hier in het verleden heeft gestaan. Het park is een 

waardevol natuurgebied. Met name in het voorjaar als de 

stinzenplanten bloeien is het zeer de moeite waard. Terug 

op de Zuilenselaan gaat u de brug over en loopt de Dorps-

straat in naar rechts. 

In de Dorpsstraat ligt links op nr. 18 Zuylenburg. Dit is een 

18e eeuws herenhuis. Naast Zuylenburg ligt Swaenen-

Vecht. Dit his is in de 17e eeuw gebouwd. In de 19e eeuw is 

er rechts nog een pand aangebouwd. Swaenen-Vecht heeft 

een interessante zeventiende-eeuwse trapgevel. In de ge-

veltop  zit mooie gevelsteen, met daarop twee zwanen en 

daaronder de naam van het huis.  

U volgt de Dorpsstaat tot aan het koetshuis van het 

Regthuys, het beginpunt en tevens eindpunt van de route.  

Wij wensen u nog een prettig verblijf in de gemeente Maars-

sen. Gaat u nu al weer weg, dan hopen wij u weer snel te 

mogen begroeten. Tot ziens in Maarssen. 


