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rechtsaf gaat. Nu volgt u geruime tijd de graskade langs de wetering (aan
uw linkerhand). Let op: dit stuk kan erg drassig zijn!
[herzien 14 mei 2015]

markering: paarse pijl

Routebeschrijving Schalkwijkse Wetering
Start Houten Castellum NS – Eind knooppunt Plofsluis, 11 km
1. U verlaat het station via de trap en gaat linksaf. 50m na het
fietstransferium gaat u linksaf. Aan het einde van het plein gaat u rechtdoor
(Porta Castra). U gaat onder de rood-witte verbindingsboog van huizen
door over een brug. De eerste mogelijkheid (rode fietspad) rechtsaf,
Loeriksepad. Voorbij Staatsspoor (links) gaat u ter hoogte van huisnr 31
rechtsaf en direct links over het , asfaltvoetpad langs speelveld volg het
voetpad langs fietspad, Beusichemsepad, later Beusichemsetuin. Bij Y-3134
linksaf, Beusichemsetuin. Na 20 m rechts aanhouden,
voetgangers/fietsbrug. Einde rechtsaf, houten brug volgen met water aan
linkerhand. Aan het eind haakse bocht naar rechts volgen.
2. Bij school De Vlinder en Y-69355 linksaf richting Culemborg. Voorbij de
school bij Y-65753 rechtsaf, Westrumspad, steeds rechtdoor. Einde
rechtsaf. Op kruispunt van fietspaden bij Y-65685 linksaf richting
Schalkwijk. Door tunnel en bij Y-69359 rechtdoor richting Schalkwijk.
Fietspad omhoog volgen en via de brug het Amsterdam-Rijnkanaal
oversteken.
3. 100m na de brug volgt u het fietspad links dat met een scherpe bocht
parallel aan de brug naar beneden loopt. Aan het eind van het fietspad
linksaf parallel aan het kanaal. U loopt onder twee bruggen door en volgt
het kanaal aan de rechterhand. Na 500 m gaat u bij Y-5758 rechtdoor
Kanaaldijk-Zuid (aan uw linkerhand ligt een kersenboomgaard). (50m
naar links in de kersenboomgaard ligt een Rustpunt voor een kopje koffie of
thee), asfalt wordt klinkerweg voor bestemmingsverkeer.
4. Na ruim 1 km (ANWB-paddestoel 70361) gaat u linksaf een fietspad op,
het Elpad. Circa 100 m voor een kruising van fietspaden gaat u rechtsaf een
houten brug over*. (Vanaf hier loopt onze route samen met Waterliniepad
met geel-rode markering.) Een graspad volgen met rechts een akker. Na
ca. 30 m gaat dit pad haaks linksaf. Daarna gaat u over een hek met
overstapje en passeert u een woning aan uw linkerhand. Vervolgens bereikt
u via twee hekken met overstapjes de Schalkwijkse Wetering, waar u

* TIP: Recent is er een leuk vlonderpad door het verdronken bos
aangelegd. Dit bereikt u door ipv over het hekje te stappen een klein stukje
door te lopen over het fietspad tot de kruising van fietspaden. Direct over
de brug naar links ligt dit bos. U kunt hier een extra lusje maken door over
de vlonders te lopen en aan het eind van het water naar rechts te gaan en
over het fietspad terug te lopen.
5. Na 500 m een brug over een zijwetering oversteken en het graspad
langs de wetering vervolgen. Na 1,5 km passeert u – na een hekje - een
huis (nr. 1) aan uw linkerhand. De graskade gaat over in een breder
halfverhard pad. Na enkele bochten gaat u bij een boerderij rechtsaf een
asfaltweg op. De weg maakt een haakse bocht naar links en naar rechts en
loopt parallel aan de A27 (Knoesterweg). Op de klinkerweg bij het
Amsterdam-Rijnkanaal linksaf onder de A27 door.
6. Steeds rechtdoor, het kanaal aan uw rechterhand volgen. Na 1,5 km
bereikt u de Plofsluis en het Utrecht te Voet knooppunt Plofsluis.
Hier kunt u overstappen op de Utrecht te Voet-wandellijn ‘Utrecht aan de
rivier’ of (verderop) de route ‘Waterlinie-Lunetten’.
Voor ‘Utrecht aan de rivier’, richting Vreeswijk, gaat u circa 50 m
vóór de Plofsluis rechtsaf over het fietspad naar beneden.
Voor ‘Utrecht aan de rivier’, richting Utrecht, en verderop de route
‘Waterlinie-Lunetten’, eveneens naar Utrecht, gaat u bij de Plofsluis
over de Overeindse Brug en blijft u de blauwe, respectievelijk
paarse markering langs het kanaal volgen. (Even na de brug verlaat
het Waterliniepad onze route). Bij knooppunt Nieuwegeinse Brug
(ca. 30 m vóór de gelijknamige brug) gaat ‘ Utrecht aan de rivier’
rechtdoor.
Voor 'Waterlinie-Lunetten' hier links het talud af. Ca 250m nadat u
onder de brug bent doorgelopen gaat u naar links en direct weer
links. U loopt nu parallel terug in de richting waar u vandaag kwam
(Tuiniersdijk) tot vlak voor de brug. Hier gaat u rechts het asfaltpad
op naar de trap de brug op.
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Horeca: Er is een Rustpunt langs het kanaal (zie nummer 3)
Bushaltes:
Halte De Terp ligt vrijwel aan de route: voorbij brug over A’dam-Rijnkanaal
bij Y-5758 linksaf.
Naar halte Buys Ballotbaan (niet gemarkeerd): vanaf Plofsluis brug over,
weg naar beneden volgen, onderaan met weg mee naar links en dan
rechtsaf Structuurbaan in. Na 150m bevindt zich de bushalte Buys
Ballotbaan (richting Utrecht, aan de overkant die naar Vianen) Op
Structuurbaan linksaf, daarna eerste rechtsaf.
Naar halte Blauwe Brug (blauwe markering): vanaf Plofsluis blauwe pijlen
volgen. 150 m na Nieuwegeinse Brug (kanaal aan rechterhand) linksaf,
onverharde weg de dijk af. Pad rechtdoor vervolgen, links Amateur
Tuindersvereniging Galecop, rechts een parkeerplaats. Bij Merwedekanaal
linksaf, asfaltpad. Einde rechtsaf naar Blauwe Brug.
Openbaar vervoer:
WAAR
BUSLIJN/
TREIN
Start
NS

Onderweg
Eind

U-OV 45

Eind

U-OV 74

U-OV 65

WAARHEEN

HALTE

FREQUENTIE

Utrecht C
(overstap
Houten)
Schalkwijk
(Houten NS)
Utrecht C,
Nieuwegein,
Vianen
Utrecht C,
Nieuwegein,
Vianen

NS-Houten
Castellum

4x p uur

Poeldijk

6x p dag,
niet op zo
ma-vr 4x p uur,
niet op za/zo

Buys
Ballotbaan
Blauwe
Brug

2x p uur

Overstappen op andere Utrecht te Voet-wandellijnen:
WAAR
WELKE ROUTE
WAARHEEN
Knooppunt Plofsluis
Utrecht aan de
Utrecht Ledig Erf of
rivier
Vreeswijk/Nieuwegein-Zuid
Knooppunt
WaterlinieUtrecht Ledig Erf of
Nieuwegeinse Brug
Lunetten
NS-Utrecht Lunetten
Knooppunt Blauwe
Oudegein &
IJsselstein
Brug
IJsselstein

Figuur 1- overzicht knooppunten in route 'Schalkwijkse Wetering'
© 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
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tel. 033-4653660 E-mail: info@wandelnet.nl

[herzien 14 mei 2015]

markering: paarse pijl

Routebeschrijving Schalkwijkse Wetering
Start knooppunt Plofsluis – Eind Houten Castellum NS, 11 km
1. Vanaf de Plofsluis volgt u de klinkerweg met het Amsterdam-Rijnkanaal
aan de linkerhand, Vuilcopse Kanaaldijk. (Onze route loopt hier samen met
het Waterliniepad, met geel-rode markering, maar ‘Utrecht aan de rivier’
buigt al op circa 50 m na de Plofsluis naar links daarvan af). Na 1,5 km
loopt u onder de A27 door en gaat meteen daarna rechtsaf, Knoesterweg.
2. Het asfaltpad volgen, parallel aan de A27. Na ruim 500 m de weg volgen
met een haakse bocht naar links, even later een haakse bocht naar rechts.
Vlak voor een boerderij gaat u linksaf, Schalkwijkse Wetering. Na enkele
bochten passeert u een huis aan uw rechterhand (nr 1) en gaat rechtdoor
een smal graspad op. Na een hekje volgt u nu het graspad langs de
Schalkwijkse Wetering (aan uw rechterhand). Let op: dit stuk kan erg
drassig zijn!
3. Na 1,5 km een brug over een zijwetering oversteken en de graskade
langs de wetering vervolgen. Na 500 m gaat u vóór een huis over een hek
en direct linksaf over een tweede hek, beide met een overstapje. Een brede
graskade volgen tussen twee sloten, waarbij u de woning aan uw
rechterhand passeert en over een hek met opstapje gaat. Voor een akker
rechtsaf, daarna over een houten brug. Op het asfaltfietspad linksaf. (Het
Waterliniepad verlaat hier onze route.) * Bij het Amsterdam-Rijnkanaal
rechtsaf over de klinkerweg, Kanaaldijk-Zuid.
TIP: Recent is er een leuk vlonderpad door het verdronken bos aangelegd.
Dit bereikt u door nadat u over het laatste hekje bent gestapt niet linksaf
over de asfaltweg te lopen maar een stukje rechtsaf te lopen tot de kruising
van fietspaden. Direct over de brug naar links ligt dit bos. U kunt hier een
extra lusje maken door over de vlonders te lopen en aan het eind van het
water naar rechts te gaan en over het fietspad terug te lopen en uw weg te
vervolgen.
4. Na ruim 1 km gaat u bij Y-5758 (aan uw rechterhand ligt een
kersenboomgaard met daarin een Rustpunt voor een kopje koffie/thee)

rechtdoor richting Houten en loopt onder twee bruggen door. Direct voorbij
de tweede brug gaat u rechtsaf het fietspad op en aan het eind gaat u
rechtsaf de brug over, Amsterdam-Rijnkanaal oversteken.
5. Voorbij de brug over het kanaal gaat u rechtdoor over het fietspad. Bij Y69359 rechtdoor richting Houten, fietspad door tunneltje volgen. Op
kruispunt van fietspaden bij Y-65685 rechtsaf richting Centrum. Blauwgras
volgen en voor uitzichtheuvel bocht naar links volgen. Kort daarna op
splitsing bij huizen links aanhouden, Westrumpad, steeds rechtdoor. Einde
bij Y-6573 linksaf richting Centrum.
6. Op kruising (aan uw linkerhand school De Vlinder) bij Y-69355 rechtsaf.
Over houten brug, aan het eind haakse bocht naar links volgen. Het water
ligt aan uw rechterhand. Eerste brug linksaf. Binnentuin (voet/fietspad van
rechts) negeren. Op splitsing bij Y-3134 rechtsaf. Voorbij huisnr. 1 (links)
houdt u links het voetpad aan langs speelveldje en evenwijdig aan fietspad.
Einde linksaf, Loeriksepad rechtdoor volgen tot kruising met het Foxpad,
hier gaat u linksaf over een bruggetje (u loopt onder de rood-witte
verbindingsboog van huizen door). Na de speeltuin aan uw rechterhand
slaat u rechtsaf (Castellumpad) naar station Houten Castellum.
Figuur 2- overzicht knooppunten in route 'Schalkwijkse Wetering'
© 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 Amersfoorttel. 033-4653660 E-mail:
info@wandelnet.nl
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Horeca: Er is een Rustpunt in de kersenboomgaard, zie beschrijving
nummer 4.
Bushaltes:
Vanaf halte Buys Ballotbaan naar de Plofsluis (niet gemarkeerd): vanuit
richting Utrecht, vanaf bushalte 200m rechtdoor en bij Y12214 linksaf op
fietspad richting Schalkwijk. Vanuit richting Nieuwegein: weg oversteken en
naar links. Na ca 200m linksaf bij Y12214. Vanaf halte Blauwe Brug (blauwe
markering): Blauwe Brug oversteken in oostelijke richting, direct linksaf
weg oversteken, pad langs kanaal. Na 200 m rechtsaf pad op. Bij
parkeerplaats rechtdoor dijk op. Vlak voor kanaal rechtsaf, onder
Nieuwegeinse Brug door en kanaal volgen naar Plofsluis.
Halte De Terp ligt vrijwel aan de route: vlakbij Houten, vóór brug over
A’dam-Rijnkanaal bij Y-5758 rechtsaf.
Openbaar vervoer:
WAAR
BUSLIJN/
TREIN
Start
U-OV 74

Start

U-OV 65

Onderweg
Eind

U-OV 45
NS

WAARHEEN

HALTE

FREQUENTIE

Utrecht C,
Nieuwegein,
Vianen
Utrecht C,
Nieuwegein,
Vianen
Houten NS
(Schalkwijk)
Utrecht C

Blauwe
Brug

4x p uur

Buys
Ballotbaan

ma-vr 4x p uur,
niet op za/zo

Poeldijk

6x p dag,
niet op zo
2x p uur

NS-Houten
Castellum

Overstappen op andere Utrecht te Voet-wandellijnen:
WAAR
WELKE ROUTE
WAARHEEN
Knooppunt Blauwe
Oudegein &
IJsselstein
Brug
IJsselstein
Knooppunt
WaterlinieUtrecht Ledig Erf of
Nieuwegeinse Brug
Lunetten
NS-Utrecht Lunetten
Knooppunt Plofsluis
Utrecht aan de
Utrecht Ledig Erf of
rivier
Vreeswijk/Nieuwegein-Zuid

