
Fietstocht 
Vleuten - Haarzuilens



Route kaart



Routebeschrijving:
Je gaat vandaag een ontdekkingstocht door Vleuten 
maken. 
Onderweg kom je langs allemaal oude monumenten 
die belangrijk zijn geweest in de geschiedenis van 
Vleuten – Haarzuilens. 

Je start bij de Torenpleinkerk. 
Wist je dat? Hier de Broederschap 
op 21 april 1471 is opgericht. Deze 
kerk heette toen Willibrordkerk 

(A). De toren voor de kerk was van de gemeenten, 
hierin zat de brandweer en de gevangenis. Op dins-
dag en vrijdag kan je tussen 12-13 uur een kijkje ne-
men in de kerk. 

Loop nu naar de Broe-
derschapshuisjes (B), op 
maandag- en donderdagmiddag kan je de 
huisjes bezoeken.  

Wist je dat? Deze huisjes zijn rond 1600 door 
de broeders gebouwd. Arme mensen kon-

den hier dankzij de broeders wonen. Later 
werden de huisjes gebruikt door de biblio-
theek en nu zit de Historische Vereniging 
erin met een museum. 

Bij het zebrapad voor de huisjes steek je 
over en gaat de Odenveldlaan in. Ga nu de 
tweede zijstraat rechts, Broederschapslaan, in en rij deze helemaal uit 
tot hij overgaat in het Hampad. Volg het Hampad en steek voorzichtig 
de Parkweg over.



Via het fietspad ga je de Hamlaan in naar de Hamto-
ren (C).  
 
Wist je dat? De Hamtoren is de hoogste woontoren 
in Vleuten en een restant van kasteel den Ham. Aan 
de achterzijde van de toren bevinden zich nog de ge-
makstoelen. 
 
LET OP: De Hamtoren is privé bezit en het verboden 
om het terrein voorbij de poort op te lopen. Fiets 
door over de Parkweg richting Haarzuilens. Steek de Rijndijk over en ga 
dan rechtsaf het fietspad op. Bij de volgende zijstraat steek je weer de 
Rijndijk over en volgt de Bochtdijk tot aan de t-splitsing. Je rijdt nu langs 
kasteel de Haar (D). 
 

Wist je dat? Kasteel de Haar is nog maar 100 
jaar oud. Het kasteel is herbouwd op de ruï-
nes van het oude kasteel uit de 14e eeuw.  
 
Aan het einde van de Bochtweg sla je links af 
de Eikslaan op en rij je door naar de Brink in 
Haarzuilens (E). 

Wist je dat? De Brink in Haarzuilens is de 
centrale plaats in het dorp. Een brink is een 
open ruimte in een dorp waar ‘s nachts de 
dieren verbleven.

Je maakt een rondje over de Brink en fiets 
terug de Eikslaan in. 
Ga de eerste straat/fietspad links af, Haarpad, en rij door tot de Loswal, 
ga rechts, gelijk weer rechts en dan linksaf de Houtwerf op. 



Wist je dat? Aan de Houtwerf vroeger 
houthandel van Dijk lag, daar komt de naam 
Houtwerf vandaan.

Steek de Dorpsstraat over en breng een be-
zoek aan de oude smederij op nummer 34. 
Voor de deur zie je een hoefstal staan (F).

Wist je dat? Een hoefsmid iemand is die er-
voor zorgt dat de hoeven van de paarden en 
pony’s gezond blijven. De hoeven worden 
in een hoefsstal door de hoefsmid onder de 
voeten van de paarden en pony’s gemaakt. 

Rij verder de Dorpstraat in tot de Odenveldlaan, op de hoek zie je de 
Brouwerij (G). 

Wist je dat? De Brouwerij al bestaat sinds de 
Middeleeuwen? Vroeger brouwde men hier 
bier, nu is het een restaurant. Er was in de 
Middeleeuwen geen schoon water daarom 
dronk men bier in plaats van water.

Neem de eerste straat links, Stationsstraat, en rij door naar het oude 
station (H).

Wist je dat? We in Vleuten bijna geen station had-
den gehad. In de jaren 30 van de vorige eeuw wil-
den de spoorwegen het station sluiten omdat het 
niet voldoende gebruikt werd. Toenmalig burge-
meester Verder bedacht een plan; hij liet werkeloze 
Vleutenaren de hele dag met de trein heen en weer 
naar Utrecht reizen.



Hierdoor leek het alsof het station veel gebruikt werd en is het geble-
ven. 

Steek over en ga de Bottensteinweg in richting het Raadhuis (I).

Wist je dat? Het Raadhuis niet de plaats is 
waar het gemeentebestuur vergadert. Het 
is een ontmoetingsplek voor de mensen uit 
Vleuten en heeft in de loop der jaren veel 
verschillende functies gehad met altijd als 
thema ‘Ontmoeten’.

Aan de overkant zie je de Willibrordkerk (J).

Wist je dat? Dit is de tweede Willibrordkerk. De kerk 
is in 1885 ingewijd en in gebruik genomen. Als je via 
de zijdeur naar binnen, de Mariakapel in, gaat kan je 
een kijkje in de kerk nemen.

Hiermee ben je aan het einde van deze ontdekkings-
tocht gekomen. Wil je meer weten over de R.K. Broederschpa van Vleu-
ten neem dan eens een kijkje op de website, www.broederschapvleu-
ten.nl.

Idee, ontwerp en fotografie Frouke Ringenoldus


