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[herzien: 29-01-2015]

markering: gele pijl

Leidsche Rijn
Start Smakkelaarsveld, Utrecht – Eind station Utrecht-Terwijde

8 km

5. Na de brug fietspad vervolgen en op 1ste fietspadkruising rechtsaf naar
beneden, daar op T-kruising linksaf. U loopt nu weer langs de Leidsche Rijn
en gaat na circa 800 m rechtsaf de Stadsdambrug over. Het water blijven
volgen en op de eerste kruising rechtsaf, Burgemeester Verderlaan. Op Tkruising rechtsaf, Hoge Weide. Eerste weg linksaf.

N.B. Vanwege veelvuldige werkzaamheden rondom Utrecht Centraal
is het momenteel ondoenlijk om de routebeschrijving en markering
rondom dit station actueel te houden. Advies is daarom om de
wandeling te beginnen op station Utrecht Terwijde en vervolgens
naar Utrecht Centraal te wandelen (zie blz. 3)

6. Dit is de Groenedijk (doodlopend voor autoverkeer). De asfaltweg circa
1 km volgen en bij huisnummer 36 rechtsaf, daarna 1ste weg linksaf (Ab
Harrewijnstraat), na ca. 70 m rechtsaf Scharleistraat. Op kruising
rechtdoor, Melissekade. Na 100 m rechtdoor de brug over, asfaltweg
oversteken en rechtdoor een betontegelpad door het gras naast een
klinkerweg op. U komt uit bij een klinkerweg (Monarchvlinderlaan).

1. Vanaf het Smakkelaarsveld (vlakbij CS) op de kruising Catherijnesingel
en Vredenburg langs de fietsenstalling richting het spoor lopen. De weg en
trambaan oversteken en via de Van Sijpesteijntunnel onder het spoor door.
Na tunnel het pad blijven volgen. Bij de stoplichten rechtsaf de trambaan
en verkeersweg oversteken. U komt uit bij bordje ‘Damstraat’. Hier schuin
linksaf oversteken, een voetpad volgen langs de rechteroever van de
Leidsche Rijn, richting molen. U komt uit bij een wit brugje naar
Houtzaagmolen de Ster.

7. Hier linksaf. Na een paar honderd meter de Eerste Westerparklaan
oversteken en rechtdoor een voetpad op tussen huizen door, Papiliohof.
Aan het eind de Vlindersingel oversteken en een doodlopende weg in
(Koolwitjeshof). Aan het eind rechtdoor het trottoir volgen en rechtsaf een
asfaltfietspad op, Johanitterpad. Op kruising linksaf (Tweede
Westerparklaan). U komt uit op een asfaltweg.

2. Brug oversteken. U komt uit op een binnenplaatsje. Hier rechtdoor en
schuin rechts een hek door, Molenpark. Rechtdoor langs een voetbalveldje.
Vervolgens linksaf de J. P. Coenstraat in en vóór de brug rechtsaf,
Leidsekade. Eerste weg linksaf, brug over. Daarna rechtsaf, Leidseweg en
rechtdoor via de brug het Merwedekanaal oversteken.
3. Direct rechtsaf, weer een brug over en rechtdoor, Kanaalweg. Eerste weg
linksaf richting bibliotheek en linksaf een voetpad op. Rechtdoor langs het
water en de woonboten blijven lopen. U komt uit bij de Mozartlaan. Hier
linksaf over een brug en meteen rechtsaf, Leidseweg. Na 400 m komt u uit
bij de Pijperlaan.
4. De Pijperlaan oversteken en rechtdoor langs het fietspad. Op asfaltweg
rechtsaf, Kennedylaan. Eerste weg rechtsaf, Oude Leidseweg. Aan het eind
linksaf door voetgangerssluis en een onverhard pad op langs tennisbanen.
Vervolgens linksaf een asfaltpad langs het kanaal op. Aan het eind schuin
linksaf een fietspad op. Boven heel scherp rechtsaf een ander fietspad op
en de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal oversteken.

8. Deze oversteken en rechtsaf het fietspad op. Aan de rechterhand
passeert u enkele (voormalige) tuinders. Fietspad steeds blijven volgen
totdat u na circa 1 km uitkomt bij de Utrechtseweg. Hier linksaf, fietspad op
richting station. Na 200 m weer linksaf en het fietspad volgen, na 100 m
rechtsaf de oversteekplaats (zebrapad) nemen naar het station UtrechtTerwijde.
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Bushaltes:
Vrijwel aan de route liggen twee haltes, namelijk bushalte Welgelegen en
bushalte Eerste Westerparklaan.
Openbaar vervoer:
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Start
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Eind

Horeca:
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Onderweg
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richtingen
Utrecht C
Utrecht C,
Woerden,
Leiden

HALTE

FREQUENTIE

Utrecht C (op
loopafstand)
Eerste
Westerparklaan
NS-Utrecht-Terwijde

meerdere
keren p uur
4x p uur;
zo 2x p uur
2x p uur

HORECA
Binnenstad, diverse gelegenheden
Groenedijk, Leidsche Rijn

Overstappen op andere Utrecht te Voet-wandellijnen: n.v.t.

© Wandelnet, Amersfoort
De route en deze beschrijving werden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
samengesteld. Wandelnet aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade
die wandelaars op enigerlei wijze zouden kunnen ondervinden door gebruik te
maken van de beschrijving of door het wandelen van de route.
Eventuele vragen, klachten, opmerkingen:
Wandelnet
Postbus 846, 3800 AV Amersfoort
Tel. 033-4653660
E-mail: info@wandelnet.nl
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[herzien: 23-09-2013] markering: gele pijl

Leidsche Rijn
Start station Utrecht-Terwijde – Eind Smakkelaarsveld, Utrecht , 8 km
1. U verlaat station Utrecht-Terwijde aan de zijde van spoor 1. Asfaltweg
oversteken via de oversteekplaats en linksaf het fietspad op. Na 100 m
rechtsaf, Utrechtseweg. Deze na weer 200 m rechtsaf verlaten richting De
Meern. Aan de linkerhand passeert u enkele (voormalige) tuinders.
Fietspad 1 km blijven volgen tot vlak na huisnr 28 (links).
2. Hier linksaf, asfaltweg oversteken en de Tweede Westerparklaan in. Na
huisnr 140 rechtsaf, Johanitterpad. Na 100 m linksaf, Koolwitjeslaan. Aan
het eind van het trottoir schuin links de Vlindersingel oversteken en
rechtdoor, Papiliohof in. Aan het eind rechtdoor, Eerste Westerparklaan
oversteken en rechtdoor, Monarchvlinderlaan. Deze circa 250 m volgen tot
aan het begin van een betontegelpad aan uw rechterhand.
3. Hier rechtsaf het betontegelpad op. Aan het eind een asfaltweg
oversteken en rechtdoor langs een winkelcentrum (Melissekade). Bij
winkelcentrum passage linksaf (Ab Harrewijnstraat), na ca.70 m. rechtsaf
en daarna 1ste weg linksaf, Groenedijk.
Deze blijven volgen tot aan het einde, de Hoge Weide.
4. Hier rechtsaf. Direct daarna linksaf, Burgemeester Verderlaan. Op Tkruising linksaf. Aan het eind rechtsaf de Stadsdambrug over en meteen
linksaf het water – de Leidsche Rijn – blijven volgen.
5. Na het viaduct onder de A-2 rechtsaf fietspad omhoog en op kruising
met fietspad linksaf, daarna rechtdoor over de brug over het AmsterdamRijnkanaal. Na de brug met een heel scherpe bocht linksaf een fietspad op.
Aan het eind rechtsaf een verhard pad langs het kanaal op. Na 200 m
rechtsaf een pad op langs tennisvelden. Door een voetgangerssluis en
rechtsaf, klinkerweg. Aan het eind linksaf, trottoir langs asfaltweg
(Kennedylaan) volgen. Vervolgens linksaf het fietspad op. U komt uit bij de
Pijperlaan.

6. Pijperlaan oversteken en rechtdoor, Leidseweg. Na 200 m linksaf een
brug over. Daarna rechtsaf een fietspad op en direct rechtsaf een grindweg
op. Rechtdoor langs het water en de woonboten lopen. Na de bibliotheek
met de bocht mee naar links buigen en daarna rechtsaf een asfaltweg op. U
gaat een brug over en daarna en rechtsaf een asfaltweg op. Bij Y-12768
linksaf de brug over het Merwedekanaal over.
7. Tegenover het Rijksmuntgebouw direct linksaf een brug over. Vervolgens
rechtsaf, Leidsekade. Bij volgende brug (rechts) linksaf, J.P. Coenstraat. Na
40 m. rechtsaf Molenpark in. U passeert een voetbalveldje en gaat
rechtdoor door een hek. Over een binnenplaatsje en linksom langs
Houtzaagmolen de Ster. U komt uit bij een brugje.
8. Brugje oversteken en rechtsaf, voetpad langs de Leidsche Rijn.
Voetpad volgen tot u uitkomt bij een stenen brug. Hier schuin rechts
oversteken. Bij stoplichten rechtsaf, ook verkeersweg en trambaan
oversteken. Vervolgens linksaf langs NH Utrecht. Bij een ANWB-wegwijzer
rechtsaf richting centrum, Van Sijpesteijnkade. Rechtdoor de tunnel onder
het spoor door. Bij stoplichten rechtdoor oversteken en het voetpad
rechtdoor volgen langs de fietsenstalling tot aan de kruising
Catherijnesingel-Vredenburg en het Smakkelaarsveld.
(Of vanaf de fietsenstalling doorlopen naar het Centraal Station.)
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Bushaltes:
Vrijwel aan de route liggen twee haltes, namelijk bushalte Welgelegen en
bushalte Eerste Westerparklaan.
Openbaar vervoer:
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BUSLIJN/
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Horeca:
WAAR
Onderweg
Eind

GVU 27
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FREQUENTIE

NS-Utrecht-Terwijde
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HORECA
Groenedijk, Leidsche Rijn
Binnenstad, diverse gelegenheden

Overstappen op andere Utrecht te Voet-wandellijnen: n.v.t.

© Wandelnet, Amersfoort
De route en deze beschrijving werden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
samengesteld. Wandelnet aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade
die wandelaars op enigerlei wijze zouden kunnen ondervinden door gebruik te
maken van de beschrijving of door het wandelen van de route.
Eventuele vragen, klachten, opmerkingen:
Wandelnet
Postbus 846, 3800 AV Amersfoort
Tel. 033-4653660
E-mail: info@wandelnet.nl

