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[herzien 26 mei 2016]

markering: blauwe pijl

Routebeschrijving Oudegein & IJsselstein
Start tramhalte Zuilenstein, Nieuwegein – Eind tramhalte IJsselstein
Binnenstad, 12 km
1. Vanaf tramhalte Zuilenstein loopt u naar de doorgaande weg
(Symfonielaan). Ga hier rechtsaf over het fietspad. Bij het stoplicht de
trambaan oversteken en fietspad vervolgen. Na 300 m om de rotonde heen
linksaf richting Houten. Fietspad langs de Symfonielaan vervolgen tot aan de
Blauwe Brug. Let op: hier is knooppunt Blauwe Brug, waar u de eveneens
blauw gemarkeerde Utrecht te Voet-route ‘Utrecht aan de Rivier’ tegenkomt.
De route ‘Utrecht aan de Rivier’ komt van links en steekt de brug hier over,
terwijl deze route de brug niet oversteekt.
2. Vóór de brug gaat u bij Y-11515/1 rechtsaf richting centrum,
Utrechtsestraatweg. Deze weg langs het water circa 1,7 km rechtdoor blijven
volgen, Utrechtsestraatweg wordt Herenstraat, tot kruising met
Noordstedeweg/Vreeswijksestraatweg. Onderweg passeert u
achtereenvolgens rechts de St. Nicolaaskerk, De Lantaarn en het
voormalige gemeentehuis van Jutphaas.
3. Op de kruising Noordstedeweg/Vreeswijksestraatweg oversteken, linksaf
brug over richting Schalkwijk en direct daarna rechtsaf, trottoir en
vervolgens klinkerweg (Zavelwal) langs het water volgen. Na 200 m in een
bocht naar links gaat u rechtdoor onder het Zuidstedeviaduct door. (De
trappen vlak voor en na het viaduct linksaf omhoog leiden naar tramhalte
Merwestein.)
4. Na het viaduct rechtdoor, fietspad op. Dit betonpad circa 600 m blijven
volgen, op splitsingen met andere paden rechts aanhouden. Na de bocht
naar links (kinderboerderij aan overzijde sloot) nog 100 m rechtdoor en
aan einde pad rechtsaf over brug (LF7a). Betonpad volgen en na enkele
flauwe bochten en vóór een bord ‘Natuurkwartier fietsenstalling’ linksaf en
direct rechts smal onverhard pad op gaan. Na circa 100 m weer naar rechts
en rechtdoor, betonpad. Over een bruggetje en bocht naar links en naar
rechts volgen. Op vijfsprong schuin rechts aanhouden, smal asfaltpad. Aan
het einde linksaf*. Dan aan het eind de weg oversteken, asfaltpad langs
water volgen tot kruising.
[* Rechtsaf gaat naar het “Natuurkwartier” met Historisch museum
Warsenhoeck, milieueducatiecentrum, kinderboerderij en
watermolen].

5. Hier rechtdoor het Hooglandse Jaagpad op; u verlaat Nieuwegein. Na 100
m linksaf langs slagboom een grindpad in, Hooge Land. Na 30 m op Tsplitsing linksaf. Ca 30 m verder een smal zijpad rechts negeren.
Ca 40 m verder een graspad links negeren en direct daarna op Y-splitsing
rechtsaf. Na 30 m op splitsing linksaf, graspad over veld op. Op T-splitsing
voor het water rechtsaf. Vervolgens rechtdoor tot asfaltweg vlak voor
snelweg.
6. Hier linksaf de asfaltweg op. Links ingang van tuin De Evolutie passeren.
Na 250 m een brug over en direct daarna rechtsaf, klinkerpad onder snelweg
door. Vervolgens rechts aanhouden en een smal pad langs het water op. Dit
pad blijven volgen, wordt na een haakse bocht naar links een asfaltweg. Na
300 m, bij zuiveringsinstallatie, rechtsaf een asfaltweg in. Rechts passeert u
kaasboerderij 't Klaphek. Op de dijk gaat u rechtsaf. Na 500 m in bocht
naar links rechtsaf, Lage Dijk-Zuid.
7. Vlak daarna bij Y-69114/001 linksaf een asfaltpad in richting IJsselstein. U
hebt rechts uitzicht op een radio-/TV-zendtoren. Aan het eind bij
Y-69113/001 rechtsaf een fietspad langs weg op richting IJsselstein, Biezendijk. Na 800 m volgt u de weg met een bocht naar rechts, Hogebiezendijk.
Na weer 800 m gaat u rechtdoor onder viaduct door. Vlak daarna, na
bushalte Nw. Televisiezender linksaf weg oversteken en een asfaltpad in.
Vervolgens het eerste pad rechtsaf in. Dit zigzaggende betonplatenpad
alsmaar volgen, zijpaden negeren. U komt uit bij een rotonde.
8. U neemt de rotonde linksom, asfaltweg (Baronieweg) oversteken en nog
vóór de Hoge Biezen linksaf een betonplatenpad in. Na 300 m op kruising
met fietspad rechtsaf, fietspad op. Circa 150 m verder op kruising met
asfaltweg rechtdoor, Paardenlaan. Op volgende kruising rechtdoor, laan
vervolgen. Aan het eind gaat u linksaf, trottoir langs asfaltweg. Na 300m
linksaf, fietspad. Rechts aanhouden en rechtsaf een tegelpad in en over een
brug. Rechtdoor een trap op en de Walstraat in. Nu alsmaar rechtdoor door
de binnenstad; Walstraat wordt Kerkstraat.
9. Bij de NH-kerk (rechts) gaat u met de bocht mee naar links,
Kronenburgplantsoen. Even verder volgt u rechts een asfaltpad langs het
water. Rechts passeert u kasteeltoren IJsselstein. Bij de vierde brug
linksaf, Kloosterstraat. Vervolgens eerste weg rechtsaf, Benschopperstraat.
Nu alsmaar rechtdoor de binnenstad uit richting Fulcotheater. U gaat onder
het theatergebouw door en rechtdoor, Basiliekpad. Na 200 m is rechts
tramhalte IJsselstein Binnenstad.
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Openbaar vervoer:
Start: tramhalte Zuilenstein, Nieuwegein (aan de route).
Naar tramhalte Merwestein: onderweg bij 3 vlak na viaduct linksaf met trap
omhoog. Hier kunt u de tram terug nemen naar Utrecht Centraal. Om naar
het eindpunt te gaan, kunt u overstappen bij halte Nieuwegein Centrum op
tramlijn 61 naar IJsselstein. Uitstappen halte Binnenstad.
Eind: de route eindigt bij tramhalte IJsselstein Binnenstad.
Openbaar vervoer:
waar
buslijn/
trein
Start
Sneltram
U-OV 60 en
61
OnderSneltram
weg
U-OV 60
Eind

Horeca:
waar
Onderweg
Eind

Sneltram
U-OV 61

© Wandelplatform-LAW, Amersfoort
De route en deze beschrijving werden met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid samengesteld. Het Wandelplatform 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:

waarheen

halte

frequentie

Wandelplatform-LAW

Utrecht CS,
Nieuwegein,
IJsselstein
Utrecht CS,
NieuwegeinZuid
Utrecht CS,
Nieuwegein,
IJsselstein

Zuilenstein

2-4 x p uur

Postbus 846, 3800 AV Amersfoort
Tel. 033-4653660
E-mail: slaw@wandelnet.nl

Merwestein

2-4 x p uur

IJsselstein
Binnenstad

2-4 x p uur

horeca
In Jutphaas diverse gelegenheden
In centrum IJsselstein diverse gelegenheden

Overstappen op andere Utrecht te Voet-wandellijnen:
waar
welke route
waarheen
Knooppunt Blauwe
Utrecht aan de
Utrecht Ledig Erf of
Brug
Rivier
Vreeswijk/Nieuwegein-Zuid
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asfaltweg op. U passeert rechts de ingang van tuin De Evolutie.
[herzien 26 mei 2016]

markering: blauwe pijl

Routebeschrijving Oudegein-IJsselstein
Start tramhalte IJsselstein Binnenstad – Eind tramhalte Zuilenstein,
Nieuwegein, 12 km
1. Vanaf tramhalte IJsselstein Binnenstad loopt u naar de trambaanovergang. Hier linksaf langs ingang Albert Hein (Basiliekpad). U gaat onder
een gebouw (Fulcotheater) door en vervolgens rechtdoor een brug over. Vlak
daarna op kruising met Molenstraat/St. Nicolaasstraat rechtdoor de
binnenstad in, Benschopperstraat. Na 300 m op kruising bij dorpspomp
linksaf (Kloosterstraat). Op volgende kruising, vlak voor brug, rechtsaf een
voetpad op rechts langs water, Kronenburgplantsoen. Links passeert u
kasteeltoren IJsselstein. Aan het eind van het voetpad linksaf naar de NHkerk.
2. Voor de kerk op splitsing rechts aanhouden, Kerkstraat. Op kruising met
Utrechtsestraat rechtdoor, Kerkstraat vervolgen. Op kruising
IJsselstraat/Voorstraat schuin rechtdoor en over brugje. Rechtdoor Walstraat
kruisen en op Walkade met trap naar beneden; rechtdoor over brug en direct
daarna linksaf fietspad; links aanhouden en aan het eind van het fietspad
rechtsaf, Kloosterplantsoen. Na 300 m rechtsaf een asfaltfietspad in,
Paardenlaan. Na 400 m op kruising met klinkerweg rechtdoor laan vervolgen.
Circa 150 m verder asfaltweg oversteken en rechtdoor, fietspad. Waar een
betonplatenpad het fietspad kruist, gaat u linksaf het betonplatenpad op. Na
300 m bij een rotonde rechtsaf, Baronieweg oversteken. Direct naast een
fietspad van rechts, rechtsaf een betonplatenpad in. Dit zigzaggende pad
alsmaar volgen. Aan het eind op asfaltfietspad linksaf. Voorrangsweg
oversteken en rechtsaf een fietspad op.
3. U gaat onder een viaduct door en blijft het fietspad langs de
voorrangsweg circa 1,5 km volgen; Hogebiezendijk wordt Biezendijk. Bij
Y-69113/001 linksaf een smal asfaltfietspad in richting Nieuwegein. Links
hebt u uitzicht op een Radio-/TV-zendtoren.
4. Einde pad bij Y-69114/001 rechtsaf, de dijk op richting Nieuwegein.
Vervolgens linksaf over de dijk. Na 400 m bij bord Kaasboerderij 't Klaphek
linksaf met asfaltweg de dijk af. Links passeert u kaasboerderij 't Klaphek.
Op T-splitsing voor zuiveringsinstallatie linksaf doodlopende weg in. Met
haakse bocht naar rechts gaat weg over in smal asfaltpad. Aan het eind gaat
u rechtdoor onder een snelwegviaduct door en vervolgens linksaf een

5. Na 200 m gaat u rechtsaf een onverhard pad in bij bord Hooge Land. Na
30 m op splitsing bij paal met rode kop links aanhouden. Vervolgens
rechtdoor de bosrand aan uw rechterhand aanhouden tot aan een plas
(rechts). Hier op Y-splitsing linksaf een graspad in. Net in het bos op Ysplitsing bij paal met rode kop rechtsaf. Op T-splitsing linksaf. Na 30 m
graspad rechts negeren. Nog 30 m verder een zijpad links negeren en weer
30 m verder verhard pad blijven volgen met bocht naar rechts. U komt uit bij
een asfaltweg. Hier rechtsaf.
6. Een brug oversteken en direct daarna rechtdoor Geinoord oversteken en
een voetpad in. Pad langs water blijven volgen. Aan het eind asfaltweg
oversteken en rechtdoor richting kinderboerderij. Bij toegangshek
“Natuurkwartier” rechtsaf, smal asfaltpad. Op vijfsprong links aanhouden,
breder betonpad. Enkele meters na haakse bocht naar links, rechtsaf
bruggetje over. Aan het einde rechtdoor smal onverhard paadje op en direct
naar links. Dit paadje volgen tot op een betonpad. Daar rechtsaf gaan; een
brugje over en direct daarna het eerste pad linksaf. Links passeert u de
kinderboerderij. Betonpad steeds blijven volgen, op splitsingen met andere
paden links aanhouden. U komt uit bij een viaduct. (De trappen vlak voor en
na het viaduct rechtsaf omhoog leiden naar tramhalte Merwestein)
7. U gaat onder het viaduct door en daarna rechtdoor langs het water,
Zavelwal. In een bocht naar rechts volgt u het trottoir (naast fietspad)
rechtdoor naar de brug. Brug linksaf overgaan en direct daarna rechtsaf,
Herenstraat.
8. Deze weg langs het Merwedekanaal circa 1,7 km rechtdoor blijven volgen
tot aan de Blauwe Brug (Herenstraat, wordt in Jutphaas de
Utrechtsestraatweg). In Jutphaas passeert u links het voormalige
gemeentehuis en de St. Nicolaaskerk.
9. U bereikt knooppunt Blauwe Brug, waar u de eveneens blauw
gemarkeerde Utrecht te Voet-route ‘Utrecht aan de Rivier’ tegenkomt. (Die
route gaat hier rechtdoor naar Ledig Erf/Tolsteegbrug in Utrecht of rechtsaf
de brug over naar Vreeswijk.)
De route ‘Oudegein & IJsselstein´ gaat hier linksaf, trottoir langs
Symfonielaan op richting tramhalte Zuilenstein. Na 400 m gaat u om de
rotonde heen naar rechts en volgt u nu het fietspad aan de linkerzijde van de
Symfonielaan richting tramhalte Zuilenstein. Na 500 m is links tramhalte
Zuilenstein.
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Openbaar vervoer:
Start: tramhalte IJsselstein Binnenstad.
Naar tramhalte Merwestein: onderweg bij 6 vlak na viaduct linksaf met trap
omhoog. Hier kunt u de tram terug nemen naar Utrecht Centraal. Om naar
het eindpunt te gaan, kunt u overstappen bij halte Nieuwegein Centrum op
tramlijn 61 naar IJsselstein. Uitstappen halte Binnenstad.
Eind: de route eindigt bij tramhalte Zuilenstein.
Openbaar vervoer:
waar
buslijn/
trein
Start
Sneltram UOV 61
Onderweg

Sneltram UOV 60

Eind

Sneltram UOV 60 en 61

Horeca:
waar
Start
Onderweg

© Wandelplatform-LAW, Amersfoort
De route en deze beschrijving werden met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid samengesteld. Het Wandelplatform 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.

waarheen

halte

frequentie

Eventuele vragen, klachten, opmerkingen:

Utrecht CS,
Nieuwegein,
IJsselstein
Utrecht CS,
NieuwegeinZuid
Utrecht CS,
Nieuwegein,
IJsselstein

IJsselstein
Binnenstad

2-4 x p uur

Wandelplatform-LAW

Merwestein

2-4 x p uur

Postbus 846, 3800 AV Amersfoort
Tel. 033-4653660
E-mail: slaw@wandelnet.nl

Zuilenstein

2-4 x p uur

horeca
In centrum IJsselstein diverse gelegenheden
In Jutphaas diverse gelegenheden

Overstappen op andere Utrecht te Voet-wandellijnen:
waar
welke route
waarheen
Knooppunt Blauwe
Utrecht aan de
Utrecht Ledig Erf of
Brug
Rivier
Vreeswijk/Nieuwegein-Zuid

