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[herzien 5 oktober 2016]

markering: blauwe pijl

Routebeschrijving Utrecht aan de Rivier
Start Ledig Erf/Tolsteegbrug, Utrecht – Eind tramhalte Nieuwegein-Zuid,
13 km
1. Vanaf bushalte Tolsteegbrug met de rug naar het centrum de
Tolsteegbrug over. Met flauwe bocht mee naar rechts, Ledig Erf.
Rechtsaf nog een brug over en bij de stoplichten links richting
Nieuwegein, Westerkade.
Rechtdoor spoor onderdoor en brug over. Bij de stoplichten rechtdoor
oversteken richting Nieuwegein, Jutfaseweg. Pastoe aan uw linkerhand
passeren. Steeds rechtdoor langs het water lopen en eerste brug links
negeren. Na 1,5 km komt u uit bij een kruispunt met stoplichten.
2. Hier linksaf de brug over richting Lunetten en direct rechtsaf het
Salamanderpad op. Langs het water blijven lopen. Aan het eind bij
huisnr. 303 linksaf, pad links negeren en direct daarna op klinkerweg
linksaf. Einde bij straatnaambord ‘J.M.M. Hamersplantsoen’ linksaf en
rechtsaf de Karperstraat in. Rechtsaf, Julianaweg. Einde weer rechtsaf,
Liesbosweg. Even verderop naar links en na een brug direct rechts
tussen bakstenen pilaren door. Om de restanten heen van de voormalige
steenfabriek De Liesbosch. Rechtsaf bruggetje met witte leuningen over
en langs De Driewerf. In bocht naar rechts linksaf een voetpad op en
viaduct langs de snelweg A12 over.
3. Beneden steekt u rechtdoor de asfaltweg over en gaat rechtsaf op het
fietspad de snelweg onderdoor. Rechtdoor langs het water blijven lopen.
Bij brug (links) rechtsaf oversteken, tegelpad op en linksaf fietspad
volgen richting Nieuwegein. U steekt het viaduct over het AmsterdamRijnkanaal over. Vóór de stoplichten bij bord ‘eenrichtingsverkeer’ linksaf
een fietspad volgen. Vlak daarna op kruising met asfaltweg linksaf en
rechtsaf een weg op langs het kanaal. Weg gaat over in karrenspoor. Na
750 m bij huisnr. 2 rechtsaf, langs gebouwen van Rijkswaterstaat. Op de
asfaltweg linksaf en doorlopen naar de stoplichten.
4. Bij de stoplichten linksaf de Blauwe Brug over.
Let op: hier is knooppunt Blauwe Brug, waar u de eveneens blauw
gemarkeerde Utrecht te Voet-route ‘Oudegein & IJsselstein’ tegenkomt.
(De route ‘Oudegein & IJsselstein’ komt van rechts van de nabijgelegen

sneltramhalte Zuilenstein en steekt de brug niet over, maar gaat langs
het kanaal zuidwaarts naar IJsselstein.)
De route ‘Utrecht aan de Rivier’ gaat aan de overzijde van de brug direct
linksaf. U volgt nu een pad langs de andere kant van het kanaal. Na 200
m rechtsaf een pad op. Bij een parkeerplaats rechtdoor de dijk op.
Dit is knooppunt Nieuwegeinse Brug, waar u kunt overstappen op de
Utrecht te Voet-route ‘Waterlinie-Lunetten’. (Wie dat wil gaat voorbij de
parkeerplaats rechtsaf en gaat voor de brug een pad omhoog naar de
brug, en loopt zo via Lunetten naar het Ledig Erf in Utrecht.)
5. De route ‘Utrecht aan de Rivier’ gaat hier op de dijk rechtsaf met het
kanaal aan de linkerhand. U loopt onder de brug door. Aan het eind
linksaf een asfaltweg op richting Overeindse Brug.
6. Hier is knooppunt Plofsluis, waar u kunt overstappen op de Utrecht te
Voet route ‘Schalkwijkse Wetering’. (In dat geval gaat u de brug over en
na de brug op splitsing rechtsaf, Vuilcopse kanaaldijk en vervolgens
rechtdoor met het kanaal aan uw linkerhand richting Houten Castellum)
Deze route, ‘Utrecht aan de Rivier’ gaat vóór de brug schuin rechtsaf
een smal pad omlaag. Nu loopt u steeds rechtdoor langs het kanaal
(scheepvaart), totdat u na 2 km uitkomt uit bij de Prinses
Beatrixsluis.
7. Na een bocht naar rechts linksaf Schipperspad met tunneltje. Einde
fietspad rechtdoor Voorhavendijk. Even verderop op splitsing links
aanhouden en dijk vervolgen. Na nog eens 200 m rechtsaf de trap af.
Beneden rechtdoor het betonpad op en eerste betonpad linksaf. Op
splitsing links aanhouden. Daarna asfaltpad naar links nemen en direct
daarna naar rechts afbuigen langs het hek onderaan de dijk. Het
slingerende pad volgen, aan het eind linksaf de dijk weer op en rechtsaf,
Voorhavendijk vervolgen.
8. U loopt Vreeswijk binnen. Einde Voorhavendijk rechtdoor langs
fietsenstalling, een klinkerweg op (Lekstraat). Vervolgens linksaf,
Raadhuisplein. Rechtdoor trap op, rechtsaf over een sluis en rechtdoor
een grindpad op. Op dit grindpad telkens links aanhouden. Op de
asfaltweg linksaf. U gaat over een sluis. Bij straatnaambord Handelskade
rechtsaf en direct links de trap af met de felgroene leuningen. Rechtdoor
Iepstraat en dan rechtsaf, Wilgenhof. Op een pleintje linksaf langs de
even nummers en rechtdoor, fietspad door tunnel. Direct na de tunnel
linksaf een trap op. U komt uit bij de tramhalte Nieuwegein-Zuid.
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Bushaltes:
Iets voorbij de A12 ligt sneltramhalte Transferium Westraven.
De bushalte Blauwe Brug ligt dichtbij de route.
Ter hoogte van de Nieuwegeinse Brug kunt u naar bushalte Buys
Ballotbaan lopen (niet gemarkeerd): tussen Nieuwegeinse Brug en
Plofsluis op asfaltweg bij bord ‘Nieuwegein’ het kanaal de rug toekeren,
op Structuurbaan rechts.
Vanaf halte Buys Ballotbaan naar de route (niet gemarkeerd): van de
bocht weg lopen en eerste weg links nemen.
Openbaar vervoer:
WAAR
BUSLIJN/
TREIN
Start
U-OV 2

Onderweg
Onderweg

U-OV
sneltram
U-OV 65

Onderweg

U-OV 71
en 74

Eind

U-OV
sneltram

WAARHEEN

HALTE

FREQUENTIE

Utrecht C

Tolsteegbrug

Utrecht C

Transferium
Westraven
Buys
Ballotbaan

ma-za 6x per
uur; zo 4x per
uur
meerdere keren
per uur
ma-vr 4x per
uur

Utrecht C,
Nieuwegein,
Vianen
71: Doorn,
Nieuwegein
74: Vianen,
Zeist
Utrecht C

Blauwe Brug

NieuwegeinZuid

71: 2x per uur
(niet op zo)
74: ma-za 4x
per uur, zo 2x
per uur
meerdere keren
per uur

Overstappen op andere Utrecht te Voet-wandelroutes:
WAAR
Knooppunt Blauwe
Brug
Knooppunt
Nieuwegeinse Brug
Knooppunt Plofsluis

WELKE ROUTE
WAARHEEN
Oudegein &
IJsselstein
IJsselstein
WaterlinieUtrecht Ledig Erf of
Lunetten
NS-Lunetten
Schalkwijkse
NS-Houten Castellum
Wetering
Tolsteegbrug/Ledig Erf is vanaf Utrecht CS ook makkelijk te voet te
bereiken. Of omgekeerd: vanaf het Ledig Erf loopt u in tien minuten
naar CS. Zie www.utrechttevoet.nl/centrum.asp.

© 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:

Horeca:
WAAR
Start
Eind

HORECA
Ledig Erf, diverse gelegenheden
Centrum Vreeswijk, diverse gelegenheden

Wandelnet
Postbus 846, 3800 AV Amersfoort
Tel. 033-4653660
E-mail: info@wandelnet.nl
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[herzien 5 oktober 2016]

markering: blauwe pijl

Routebeschrijving Utrecht aan de Rivier
Start tramhalte Nieuwegein-Zuid – Eind Ledig Erf/Tolsteegbrug, Utrecht,
13 km
1. Bij de tramhalte Nieuwegein-Zuid gaat u linksaf over het
tramspoor. Op tegelpad rechtsaf en rechtsaf trap af. Rechtsaf door
tunnel en rechtdoor trottoir, Wilgenhof. Op een pleintje rechtsaf tussen
de huizen door. Na huisnr. 43 linksaf en rechtdoor trap op met felgroene
leuning. Boven rechtsaf en meteen linksaf over de sluis richting de oude
dorpskern van Vreeswijk. Met de bocht mee rechtsaf de dijk op. Na
200 m rechtsaf een grindpad op. Telkens rechts aanhouden tot aan een
volgende sluis. Deze over gaan en meteen linksaf trap af. Rechtdoor
over de klinkerweg, Raadhuisplein. Eerste weg rechtsaf, Lekweg.
Rechtdoor langs fietsenstalling en de asfaltweg op, Voorhavendijk.
2. U loopt langs de Lek. Bij het bord Fort bij Vreeswijk gaat u linksaf de
dijk af en direct rechtsaf langs hekwerk, een asfaltpad op. Het pad
slingert door het parkje. U loopt langs hek en gaat met de bocht mee
naar links. Direct daarna rechtsaf (betonpad); op een splitsing rechts
aanhouden (betonpad). Aan het eind op T-splitsing rechtsaf; betonpad
wordt klinkerpad. Via een trap de dijk op. Boven linksaf de
Voorhavendijk langs het water vervolgen naar de Prinses Beatrixsluis.
3. Ter hoogte van de sluis schuin linksaf fietspad (Schipperspad). Na
tunneltje rechtsaf. Rechtdoor lopen over de asfaltweg langs het kanaal
(scheepvaart). Na circa 2 km komt u bij de Overeindse Brug met aan
de overkant de Plofsluis. Bij de brug in een bocht naar links rechtdoor
een smal pad omhoog.
4. Hier is knooppunt Plofsluis, waar u kunt overstappen op de Utrecht te
Voet route ‘Schalkwijkse Wetering’. (In dat geval gaat u aan het eind
van het smalle pad rechtsaf de brug over en na de brug rechtsaf,
Vuilcopse Kanaaldijk, om het kanaal aan uw linkerhand te volgen
richting Houten Castellum.)
De route ‘Utrecht aan de Rivier’ gaat aan het eind van het smalle pad
linksaf. U volgt de Lekkanaaldijk naar beneden. Vóór bord ‘Nieuwegein’
rechtsaf een klinkerweg langs het kanaal op.
5. U gaat onder de Nieuwegeinse Brug door. 150 m voorbij de brug
linksaf de dijk af.

Hier is knooppunt Nieuwegeinse Brug, waar u kunt overstappen op de
Utrecht te Voet-route ‘Waterlinie-Lunetten’. (In dat geval gaat u
beneden aan de dijk linksaf. Deze route voert u via Lunetten naar het
Ledig Erf in Utrecht.)
Onze route Utrecht aan de Rivier gaat onderaan de dijk rechtdoor, pad
tussen Amateur Tuindersvereniging Galecop (rechts) en een
parkeerplaats (links). U komt na 400 m uit bij het Merwedekanaal. Hier
linksaf een asfaltpad op.
6. Aan het eind rechtsaf Blauwe Brug over.
Let op: hier is knooppunt Blauwe Brug, waar u de eveneens blauw
gemarkeerde Utrecht te Voet-route ‘Oudegein & IJsselstein’ tegenkomt.
(Die route gaat aan de overzijde van de brug linksaf zuidwaarts richting
IJsselstein of rechtdoor richting de nabijgelegen sneltramhalte
Zuilenstein.)
De route ‘Utrecht aan de Rivier’ gaat aan overzijde brug rechtsaf. U
volgt circa 500 m de Utrechtsestraatweg. Even na huisnr. 31/32,
rechtsaf Zuidersluis in, over terrein van Rijkswaterstaat (twee borden
‘Verboden Toegang’ negeren). Bocht naar links volgen langs huisnr. 2.
Rechtdoor klinkerpad op, later karrenspoor. Steeds rechtdoor het kanaal
volgen. Na 750 m op asfaltweg linksaf en dan rechtsaf, fietspad. Bij Y7303/3 rechtsaf richting Utrecht, brug over. Beneden bij Y-11884/1
rechtsaf een tegelpad op. Rechtdoor weg oversteken en linksaf langs het
water, Noordersluis, wordt Winthontlaan. Rechtdoor onder snelweg door
en direct linksaf de weg oversteken.
7. Rechtdoor een voetpad op en viaduct langs de snelweg A12 over.
Beneden rechtsaf, asfaltweg. Langs De Driewerf en rechtdoor een
bruggetje over. Direct daarna linksaf om de restanten heen van de
voormalige steenfabriek De Liesbosch. Zijpad rechts negeren. Na twee
bakstenen pilaren linksaf brug over en direct rechtsaf, Liesbosweg.
Eerste weg linksaf, Julianaweg. Eerste weg weer linksaf, Karperstraat.
Op Hoogravenseweg linksaf en meteen rechtsaf, J.M.M.
Hamerplantsoen. Na 50 m rechtsaf een asfaltpad op. Bij huisnr. 303
rechtsaf en rechtdoor langs het water, Salamanderpad. Op ’t Goylaan
linksaf brug over en bij de stoplichten rechtsaf, Jutfaselaan richting
Centrum/Hilversum.
8. Rechtdoor langs het water. U passeert na bijna1,5 km Pastoe aan uw
rechterhand. Aan het eind van de weg steekt u de Baden Powellweg
over, rechtdoor Westerkade. Over de brug en door de tunnel onder het
spoor door. Rechtdoor Westerkade vervolgen tot aan een volgende brug.
Hier steekt u bij stoplichten rechtdoor over. Rechtsaf de brug over en
linksaf, Tolsteegbrug. Even verderop is bushalte Tolsteegbrug.
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Tolsteegbrug/Ledig Erf is vanaf Utrecht CS ook makkelijk te voet te
bereiken. Of omgekeerd: vanaf het Ledig Erf loopt u in tien minuten
naar CS. Zie www.utrechttevoet.nl/centrum.asp.
Bushaltes:
Ter hoogte van de Nieuwegeinse Brug kunt u naar bushalte Buys
Ballotbaan lopen (niet gemarkeerd): tussen Nieuwegeinse Brug en
Plofsluis op asfaltweg bij bord ‘Nieuwegein’ kanaal de rug toekeren, op
Structuurbaan rechts.
Vanaf halte Buys Ballotbaan naar de route (niet gemarkeerd): van de
bocht weg lopen en eerste weg links nemen.
De bushalte Blauwe Brug ligt aan de route.
Iets voordat u de A12 kruist ligt sneltramhalte Transferium Westraven.

Overstappen op andere Utrecht te Voet-wandelroutes:
WAAR
Knooppunt Plofsluis
Knooppunt
Nieuwegeinse Brug
Knooppunt Blauwe
Brug

WELKE ROUTE
Schalkwijkse
Wetering
WaterlinieLunetten
Oudegein &
IJsselstein

WAARHEEN
NS-Houten Castellum
Utrecht Ledig Erf of
NS-Lunetten
IJsselstein

Openbaar vervoer:
WAAR

BUSLIJN/
TREIN
U-OV
sneltram
U-OV 71
en 74

WAARHEEN

HALTE

FREQUENTIE

Utrecht C

NieuwegeinZuid
Blauwe Brug

Onderweg

U-OV 65

Onderweg
Eind

U-OV
sneltram
U-OV 2

Utrecht C,
Nieuwegein,
Vianen
Utrecht C

meerdere keren
per uur
71: 2x p uur
(niet op zo)
74: ma-za 4x
per uur; zo 2x
per uur
ma-vr 4x per
uur

Start
Onderweg

71: Doorn,
Nieuwegein
74: Vianen,
Zeist

Utrecht C

Buys
Ballotbaan
Transferium
Westraven
Tolsteegbrug

meerdere keren
per uur
ma-za 6x per
uur; zo 4x per
uur

Horeca:
WAAR
Start
Eind

HORECA
Centrum Vreeswijk, diverse gelegenheden
Ledig Erf, diverse gelegenheden

© 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

