[herzien: 30 november 2014] markering: oranje pijl

Routebeschrijving Noorderpark - Rading
Start Zandbrug, Utrecht – Eind station Hollandse Rading, 17 km
Let op: zowel de Gagelpolder als het Bert Bospad is verboden voor honden,
dus aangelijnd ook niet toegestaan!

1. U start vanaf de Zandbrug1, die te vinden is aan het begin van de
Oudegracht, Oudegracht-Weerdzijde tegenover café Weerdzicht. U loopt
het centrum uit de Weerdbrug over, Bemuurde Weerd O.Z., water (rivier
De vecht) aan de linkerhand houden. Langs de Weerdsluis, steeds
rechtdoor. Adelaarstraat oversteken; Bemuurde Weerd O.Z. wordt
Lauwerecht. Draaiweg oversteken. Voorbij spoorwegviaduct even
verderop in de bocht links aanhouden, voetpad langs het water
(Vinkenkade). Aan het einde linksaf de Rode Brug over en direct rechtsaf.
De Vecht ligt nu aan uw rechterhand (en het Zandpad aan de overzijde).
Hogelanden W.Z. volgen tot einde. Klein stukje fietspad volgen en daarna
rechtdoor. Einde Pompoenstraat rechts aanhouden door tunneltje
(Marnixbrug).
2. Rechtsaf klinkerweg volgen, Geuzenstraat. Na 50 m rechts aanhouden,
voetpad/fietspad. Ter hoogte van huisnr. 50 rechtsaf, onverhard paadje
vlak langs de Vecht. Op verhard voetpad rechtsaf. Steeds de Vecht blijven
volgen. Voorbij bocht naar links (pad draait van Vecht af) tegelpad links
negeren en met bocht naar rechts. Na 50 m rechtsaf, rood asfalt fietspad.
Op de weg (Fortlaan) linksaf en na 50 m rechtsaf, asfaltpad. Voor ijzeren
hek linksaf. Rechtdoor, parallel aan de Vecht. Vlak voor viaduct linksaf en
direct rechtsaf. Trap omhoog, brug over en rechtsaf, trap af.
Hier is knooppunt Fort aan de Klop: de Utrecht te Voet-wandellijn ‘Vecht’
naar station Maarssen gaat hier rechtsaf onder de brug door (geel-rood
gemarkeerd).
Onze route gaat hier linksaf, met de Vecht nu aan de rechterhand.
Rechtdoor langs Fort aan de Klop. Op splitsing linksaf, Klopdijk (scherp
linksaf is de ingang naar het fort).
3. Ruim 1 km rechtdoor, tweemaal een straat oversteken. Einde linksaf,
voetpad langs fietspad. Vlak vóór meterkastje rechtsaf via verkeerslichten
Karl Marxdreef oversteken. Rechtsaf fietspad, buigt naar links. Bruggetje
over, Fort de Gagel aan uw linkerhand passeren. Weg buigt naar rechts.
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Het beginpunt Zandbrug is vanaf Utrecht CS eenvoudig te voet te bereiken;
ca. 13 min. lopen; zie www.utrechttevoet.nl/centrum.asp.

4. Linksaf over bruggetje, fietspad het Noorderpark / Gagelbos in. Ter
hoogte van een elektriciteitsmast (einde bedrading) linksaf. Hier is
knooppunt Fort de Gagel, van waar de Utrecht te Voet-verbindingslus
‘Gagelpolder’ rechtsaf gaat (pad door het speelbos). De verbindingslus
voert naar Groenekan. Deze route gaat hier linksaf.
5. U volgt een onverhard pad, bank bij asfaltfietspad rechts negeren en
graspad vervolgen. Op asfaltfietspad linksaf en na 15 m rechtsaf via
overstapje over een hek. Meteen linksaf, graspad. Voorbij een klein
molentje (in verval) schuin rechts aanhouden. Graspad maakt enkele
slingers. Vóór een bosje links aanhouden langs een sloot. Vóór een sloot
die hier een haakse bocht naar links maakt, houdt u rechts aan. Na 25 m
vóór de volgende sloot linksaf.
Bij een boerderij aan uw linkerhand buigt het pad naar rechts en na 50 m
naar links. Via overstapje een hek over en linksaf op asfaltweg (Kooidijk).
6. Aan het eind de asfaltweg oversteken, Burg. Huydecoperweg, en
rechtsaf over het fietspad. Circa 100 m voorbij bordje ‘bebouwde kom
Westbroek’ linksaf, Wolkammerweg (rechts ligt molen De Kraai). Eerste
weg rechtsaf, Holsblokkenweg. Haakse bocht naar links volgen. Aan het
eind rechtsaf, Schutmeesterweg. Houten brug oversteken richting kerk.
Einde linksaf, Kerkdijk. Deze weg volgt u circa 1 km.
Tegenover huisnr. 85 rechtsaf bij richtingwijzer ‘Bert Bospad’.
7. [N.B. Houd in het voorjaar op dit stuk pad (nr. 7) rekening met
broedende zwanen; houd enige afstand en vermijd confrontatie.]
Een steenslagpad volgen en door een klaphek. Na circa 250 m linksaf bij
bordje ‘Westbroekroute’. U volgt een smal slingerend pad door een
moerasbos. (Pad kan erg zompig zijn. Alternatief: steenslagpad blijven
volgen met bocht naar links; bij veerooster route vervolgen.) Aan het eind
van het slingerpad linksaf over een veerooster. Het pad volgen met een
bocht naar rechts en naar links. Direct na het volgende veerooster gaat u
rechtsaf bij bordje ‘Westbroekroute’ volg verder ‘Bert Bospad’. U loopt
steeds rechtdoor en volgt de ‘Westbroekroute’ tot u bij een paaltje met
route-aanduiding komt. Hier even linksaf en bij een bank rechtsaf. Aan
het eind gaat u door een klaphek en loopt rechtdoor naar de asfaltweg.
8. Hier rechtsaf (Westbroekroute gaat hier linksaf). Bij het gehucht
Egelshoek gaat de Kanaaldijk over in Graaf Floris V weg. Loop hier bij
Y-61989 rechtdoor richting Hollandse Rading. Bij huisnr. 49 het
onverharde pad aanhouden aan de rechterkant van het Tienhovens
Kanaal. Na 1 km komt de zandweg bij grenspaal 20 weer uit op de Graaf
Floris V weg. Hier rechtsaf en doorlopen naar de Tolakkerweg (Utr) /
Utrechtseweg (NH), de N417. Deze oversteken en rechtdoor over de
Vuurse Dreef naar station Hollandse Rading.

Bushaltes:
Naar halte Fort de Gagel: de haltes liggen aan de andere zijde van het
fort. Loop vanaf de ingang om de fortgracht heen (aan uw rechterhand).
Haltes liggen langs de Gageldijk (richting Maarssen) en de Burg.
Huydecoperweg (richting Westbroek). Vanaf halte naar de route: loop om
fortgracht heen (aan uw linkerhand) naar ingang fort. Klopvaart (Rio
Brancodreef en Sint Maartensdreef ), Fort de Gagel (Gageldijk en Burg.
Huydecoperweg) en Kerkdijk Westbroek: Alle bushaltes liggen nagenoeg
aan de route. Zie: www.u-ov.info
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Binnenstad: diverse gelegenheden
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© 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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2x per uur
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een houten hek van een boerderij haakse bocht naar links volgen. Eerste
pad rechtsaf en meteen bij de sloot linksaf. Het slingerende graspad
volgen door een moerasbos. Circa 300 m voorbij een molentje (in verval)
gaat u rechtsaf, via overstapje over een hek. Op asfaltfietspad linksaf.

markering: oranje pijl

Routebeschrijving Noorderpark - Rading
Start station Hollandse Rading – Eind Zandbrug, Utrecht

17 km

Let op: zowel de Gagelpolder als het Bert Bospad is verboden voor honden,
dus ook niet aangelijnd toegestaan!

1. Vanaf het station loopt u 100 m rechtdoor over de Vuurse Dreef (met
de rug naar de A27 gekeerd). De N417, Tolakkerweg (Utr) / Utrechtseweg
(NH) oversteken en rechtdoor, Graaf Floris V weg volgen. Na huisnr. 43,
bij grenspaal 20, gaat u linksaf een zandpad op. Het pad buigt meteen
naar rechts en loopt parallel aan het Tienhovens Kanaal en de asfaltweg.
Na 1 km komt u weer op de asfaltweg uit. Bij het gehucht Egelshoek gaat
Graaf Floris V weg over in Kanaaldijk. Bij Y-61989 nog circa 300 m
rechtdoor lopen richting Breukelen.
2. [N.B. Houd in het voorjaar op dit stuk pad (blok nr. 2) rekening met
broedende zwanen; houd enige afstand en vermijd confrontatie.]
Linksaf bij richtingaanwijzer ‘Bert Bospad’. Door een klaphek,
natuurreservaat Westbroekse Zodden in. Graspad steeds rechtdoor
volgen; voorbij een veerooster aan weerszijden water. Waar het water
aan beide kanten stopt, volgt u het pad met bocht naar links, dan naar
rechts. Even verderop, met het water recht voor u, gaat u linksaf over een
veerooster. (Pad rechts na het rooster negeren). Haakse bocht naar
rechts volgen. Steeds rechtdoor. Op de eerste kruising linksaf, over een
veerooster. Pad volgen met bocht naar rechts en naar links. Voorbij
bankje (in de bocht naar links) en veerooster gaat u direct rechtsaf, een
smal slingerend pad door een moerasbos. (Pad kan erg zompig zijn.
Alternatief: Pad rechtdoor blijven volgen. Bocht naar rechts. Voorbij
klaphek route vervolgen.) Aan het eind van het slingerpad op
steenslagpad rechtsaf. Aan het eind door een klaphek, steenslagpad
vervolgen.
3. Op asfaltweg linksaf naar Westbroek, Kerkdijk circa 1 km volgen.
Tegenover de N.H. kerk aan de Kerkdijk rechtsaf, Kleppermanweg. Na een
houten brug heet het Schutmeesterweg. Linksaf, Holsblokkenweg. Weg
volgen met een haakse bocht naar rechts. Aan het eind linksaf. Na 25 m
rechtsaf (vóór u ligt molen De Kraai), fietspad volgen langs Burg.
Huydecoperweg.
4. Na 1 km linksaf op een asfaltweggetje, Kooidijk. Voorbij huisnr. 20
rechtsaf via overstapje over een hek. U loopt het Noorderpark /
Gagelbos in en volgt bordjes ‘Gagelroute’. Na 100 m rechtsaf. Vlak voor

Na 15 m rechtsaf (nog steeds Gagelroute), een onverhard pad dat tussen
het water door slingert. U komt uit op het asfaltfietspad.
Hier bereikt u knooppunt Fort de Gagel. Deze route gaat rechtsaf over het
fietspad richting Utrecht. U kunt echter ook rechtdoor op het knooppunt,
fietspad oversteken en het pad door het speelbos volgen. In dat geval
volgt u de Utrecht te Voet verbindingslus ‘Gagelbos’ naar Groenekan.
5. Fietspad volgen, een slagboom met daarachter een parkeerplaatsje
links laten liggen. Voorbij bruggetje rechtsaf (Gageldijk). Fort de Gagel
aan uw rechterhand passeren, bruggetje over en rechtdoor, fietspad. Bij
stoplichten linksaf Karl Marxdreef oversteken. Linksaf voetpad en na 50 m
rechtsaf, Klopdijk.
6. Ruim 1 km rechtdoor, tweemaal een straat oversteken. Vóór rivier de
Vecht rechtsaf, Vechtdijk. Fort aan de Klop ligt aan uw rechterzijde.
Hier bent u bij knooppunt Fort aan de Klop: de Utrecht te Voet-wandellijn
‘Vecht’ naar station Maarssen gaat hier onder de brug door (geel-rood
gemarkeerd). Deze route gaat hier de brug over: vlak voor viaduct
rechtsaf trap omhoog. Linksaf, brug over en linksaf, trap af. Tweemaal
linksaf naar de Vecht en dan rechtsaf, voetpad langs de Vecht (aan uw
linkerhand). Voorbij flatgebouw rechtdoor, asfaltpad. Bij ijzeren hek (aan
linkerhand, huisnr. 14) rechtsaf. Op klinkerweg (Fortlaan) linksaf. Na 750
m rechtsaf, fietspad. Voor tegelpad linksaf, verhard pad langs de Vecht
volgen. Voorbij heuveltje met zitbanken en pad van rechts gaat u linksaf,
onverhard pad vlak langs de Vecht. Op verhard pad linksaf, steeds Vecht
volgen. Einde pad linksaf, Geuzenstraat en na 50 m linksaf,
voetpad/fietspad.
7. Voorbij tunneltje (Marnixbrug) links aanhouden, Pompoenstraat. Einde
straat rechtdoor, stukje fietspad en daarna rechtdoor, Hogelanden W.Z.
(aan overzijde Vecht ligt het Zandpad). Linksaf Rode Brug oversteken.
Direct na de burg rechtsaf, voetpad langs Vecht volgen. Aan het einde
rechtdoor de Lauwerecht op.
Onder het spoor door, steeds rechtdoor. Draaiweg oversteken,
Lauwerecht wordt Bemuurde Weerd O.Z. Adelaarstraat oversteken en
Weerdsluis passeren (aan rechterhand). In de bocht naar links loopt u
rechtdoor naar de Zandbrug.
Vanaf het eindpunt Zandbrug is Utrecht CS eenvoudig te bereiken; ca. 13 min.
lopen; zie www.utrechttevoet.nl/centrum.asp.

Toelichting:
De Zandbrug is aan het begin van de Oudegracht, Oudegracht-Weerdzijde
oftewel aan de westkant van het centrum. Als u de Zandbrug oversteekt en de
Oudegracht volgt, loopt u het centrum in. Op de Viebrug, kruising Potterstraat
(drukke winkelstraat) gaat u rechtsaf en komt u op het Vredenburg. U kunt
hier rechtdoor of via Hoog Catharijne het Centraal Station bereiken.

Bushaltes:
Naar halte Fort de Gagel: de haltes liggen aan de andere zijde van het
fort.
Loop vanaf de ingang om de fortgracht heen (aan uw rechterhand).
Haltes liggen langs de Gageldijk (richting Maarssen) en de Burg.
Huydecoperweg (richting Westbroek). Vanaf halte naar de route: loop om
fortgracht heen (aan uw linkerhand) naar ingang fort.
Klopvaart (Rio Brancodreef en Sint Maartensdreef ), Fort de Gagel
(Gageldijk en Burg. Huydecoperweg) en Kerkdijk Westbroek:
Alle bushaltes liggen nagenoeg aan de route.
Zie: www.u-ov.info
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Lunchroom Perron Peet, Chinees Restaurant
Memories of China en Eeterij De Vuurse Dreef zie
www.devuurschedreef.nl
Westbroek café en cafetaria
Fort aan de Klop; maandag gesloten; zie
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Binnenstad: diverse gelegenheden
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gebruik te maken van de beschrijving of door het wandelen van de route.
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