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[herzien 5 januari 2015]

markering: groene pijl

Routebeschrijving Waterlinie-Houtense Vlakte
Start Ledig Erf/Tolsteegbrug, Utrecht – Eind station Houten, 11 km
1. Vanaf bushalte Tolsteegbrug12 steekt u via de voetgangersoversteekplaats naar links over. Linksaf en vóór de brug schuin rechts naar
beneden, klinkerstraat Kromme Rijn langs de gelijknamige rivier volgen. Na
100 m loopt u onder een viaduct door. Na 300 m bereikt u via een
sluishekje het jaagpad langs de Kromme Rijn. Volg dit pad onder de
spoorbrug door. Pad door een parkje volgen en tweemaal een weg
oversteken. Steeds rechtdoor, voetpad langs Kromme Rijn volgen. Aan het
eind van het park schuin links aanhouden door tunnel.
2. Direct na deze tunnel bent u bij knooppunt Lunet I; aan uw rechterhand
ligt Lunet 1. De Utrecht te Voet-wandellijn ‘Waterlinie-Lunetten’ gaat hier
direct na het bruggetje rechtsaf. Onze route gaat rechtdoor langs de
Kromme Rijn, het jaagpad steeds blijven volgen.
3. U loopt door een tunnel (onder de Laan van Maarschalkerweerd door) en
vervolgt het jaagpad. U loopt nu door het gebied van de ‘verboden
kringen’. Vóór het viaduct (A27) rechtsaf de trap op, het water oversteken
en trap af. Beneden linksaf gaan en de asfaltweg (Vossegatsedijk) volgen.
4. Over een wit bruggetje linksaf het bos in lopen. Direct na het bruggetje
pad rechts negeren en rechtdoor het bospad volgen. Hier is knooppunt
Hoge Bos, waar de Utrecht te Voet-wandellijn ‘Uithof-Beerschoten’
rechtdoor gaat naar De Bilt en Bilthoven. Onze route neemt het bospad
rechtsaf. Dit pad steeds volgen, bospad wordt pad tussen boomgaard. Een
wit bruggetje oversteken en steeds rechtdoor lopen. Pad kruist asfaltweg,
nog steeds rechtdoor en Fort Rhijnauwen aan uw linkerhand passeren.
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Het beginpunt Tolsteegbrug/Ledig Erf is vanaf Utrecht CS ook eenvoudig te
voet te bereiken; ca. 10 min. lopen; zie www.utrechttevoet.nl/centrum.asp.
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Alternatieve route: Na ca. 100 m rechtsaf – via een klaphek – het Bunkerpad
op, een voetpad door de weilanden. U loopt tussen de groepsschuilplaatsen door
tot aan de parallelweg langs de Koningslaan en daar bij stoplichten oversteken.

Van het eind van de weg ziet u Theehuis Rhijnauwen liggen. Hier de weg
volgen met een bocht naar rechts.
5. Linksaf onder de poort van Stayokay door lopen en de brug oversteken.
Hier is knooppunt Rhijnauwen; de Utrecht te Voet-wandellijn ‘Kromme Rijn’
gaat meteen na de brug linksaf en volgt het jaagpad langs het water. Onze
gaat rechtdoor. (Rhijnauwenselaan) 3. U passeert de
groepsschuilplaatsen aan uw rechterhand.
6. Einde van de weg rechtsaf, parallelweg langs de Koningslaan volgen. Aan
het eind oversteken bij de verkeerslichten4, rechtdoor voetpad nemen,
langs Restaurant Vroeg. Einde voetpad linksaf (Achterdijk), over het spoor
en daarna door de tunnel. Nb. Hier is de route aangepast ten opzichte van
de kaart, het is tegenwoordig verboden rechts langs het Fort Vechten (dus
tussen de snelweg en het fort door) te wandelen. Nieuwe route: na de
tunnel de weg vervolgen, na 150 meter eerste weg rechts (Marsdijk). Aan
uw rechterhand passeert u Fort Vechten.)
7. Aan het einde van de weg (van de Marsdijk) linksaf, de Mereveldseweg
in. Door de tunnel onder het spoor door en direct daarna linksaf, Oud
Wulfseweg (Y 15636/1). Deze ruim 1 km volgen.
8. Na bordje ‘Houten’ linksaf het fietspad (Lobbendijk) op richting
Makeblijde. Voorbij Makeblijde het fietspad blijven volgen (voor de
liefhebbers: u kunt een bezoek brengen aan de hier gelegen Heemtuin, iets
voorbij Architectuurcentrum Makeblijde aan de rechterkant van de weg, net
voordat fietspad rechtsaf buigt). U gaat over de brug over de rondweg en
dan rechtdoor.
Bij de eerste kruising linksaf (Randhoeve) en ca. 500 m zoveel mogelijk het
spoor volgen dat naar station Houten leidt.
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Alternatieve route: Na ca. 100 m rechtsaf – via een klaphek – het Bunkerpad
op, een voetpad door de weilanden. U loopt tussen de groepsschuilplaatsen door
tot aan de parallelweg langs de Koningslaan en daar bij stoplichten oversteken.
4
Hier eindigt de alternatieve route.
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Openbaar vervoer:
WAAR
BUSLIJN/
TREIN
Start
U-OV 2
Onderweg
Eind

Horeca:
WAAR
Start
Onderweg
Onderweg
Onderweg
Eind
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WAARHEEN

HALTE

FREQUENTIE

Utrecht C

Tolsteegbrug

U-OV

Utrecht C

NS

Utrecht C,
Culemborg,
Geldermalsen

Rhijnauwenselaan
NS-Houten

ma-za 4x p uur;
zo 2x p uur
41: 2x p uur
4x p uur

HORECA
Ledig Erf, diverse gelegenheden
Theehuis Rhijnauwen (www.theehuisrhijnauwen.nl)
Café Ridderhofstad Rhijnauwen
(www.stayokay.com/nl/hostel/utrecht-bunnik)
Restaurant Vroeg (www.vroeg.nl)
Houten, diverse gelegenheden

Overstappen op andere Utrecht te Voet-wandellijnen:
WAAR
WELKE ROUTE
WAARHEEN
Knooppunt Lunet 1
Waterlinie-Lunetten
Utrecht Ledig Erf,
NS-Lunetten of
Nieuwegein
Knooppunt Hoge Bos
Uithof-Beerschoten
De Bilt, Bilthoven
Knooppunt Rhijnauwen Kromme Rijn
NS-Bunnik

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 25 januari 2015]

markering: groene pijl

Routebeschrijving Waterlinie-Houtense Vlakte
Start station Houten – Eind Ledig Erf/Tolsteegbrug, Utrecht, 11 km
1. Buiten het station loopt u via het Onderdoor, langs het gemeentehuis
van Houten. Na het gemeentehuis gaat u direct rechts af. Daarna weer
rechtsaf (Randhoeve).
Zoveel mogelijk het spoor volgen. Na circa 500 m, op kruising met fietspad
rechtsaf richting Makeblijde. U gaat over de brug over de rondweg. Het
fietspad met een bocht naar links blijven volgen, langs Makeblijde (voor
de liefhebbers: u kunt een bezoek brengen aan de hier gelegen Heemtuin,
iets voor Architectuurcentrum Makeblijde aan de linkerkant van de weg).
Einde fietspad rechtsaf, Oud-Wulfseweg.
2. De Oud-Wulfseweg ruim 1 km blijven volgen. Bij de Fortweg (Y 15636/1)
rechtsaf de Mereveldseweg op en door de tunnel. Eerste weg rechtsaf,
Marsdijk en deze volgen. Aan uw linkerhand ziet u een Romeinse
wachttoren en de ingang naar Fort Vechten. Nb. Hier is de route
aangepast ten opzichte van de kaart, het is tegenwoordig verboden links
langs het Fort Vechten (dus tussen de snelweg en het fort door) te
wandelen. Nieuwe route: U blijft hier rechtdoor (op de Marsdijk) lopen.
3. Einde weg linksaf (de Achterdijk op), door de tunnel onder de snelweg
door.
U steekt het spoor over en vervolgt de weg. Op kruising bij restaurant
Vroeg rechtsaf de parallelweg opgaan. Oversteken bij de verkeerslichten5
en de parallelweg blijven volgen.
4. Eerste weg linksaf, Laan van Rhijnauwen. Het voetpad rechts naast de
weg volgen tot aan de Kromme Rijn. U passeert de groepsschuilplaatsen

aan uw linkerhand. Vlak voor de Kromme Rijn bent u bij knooppunt
Rhijnauwen 6; de Utrecht te Voet-wandellijn ‘Kromme Rijn’ gaat vóór de
Kromme Rijn rechtsaf en volgt het jaagpad langs het water. Onze route
steekt de Kromme Rijn over en gaat onder het poortje door van Stayokay.
5. Aan het eind van de weg gaat u rechtsaf richting Theehuis Rhijnauwen.
Vóór het theehuis met de weg mee naar links afbuigen. Nu steeds
rechtdoor lopen. Voorbij Fort Rhijnauwen (aan de rechterhand) buigt de
asfaltweg af. Hier het fietspad rechtdoor volgen. Het fietspad wordt een
bospad. Aan het eind van het pad bereikt u knooppunt Hoge Bos, waar de
Utrecht te Voet-wandellijn ‘Uithof-Beerschoten’ rechtsaf gaat naar de Bilt en
Bilthoven. Onze route gaat hier linksaf.
6. Het witte bruggetje oversteken en op de asfaltweg (Vossegatsedijk)
rechtsaf. U volgt de asfaltweg tot vlak na het viaduct (A27). Hier rechtsaf
de trap op, het water oversteken en rechtsaf naar beneden. Onderaan de
trap linksaf het jaagpad op. U loopt nu door het gebied van de ‘verboden
kringen’ en volgt nog steeds het jaagpad.
7. U loopt door de tunnel die de Laan van Maarschalkerweerd kruist en blijft
het jaagpad volgen. Na verloop van tijd ziet u Lunet 1 aan uw linkerhand.
Hier is knooppunt Lunet I, die aansluiting geeft op de wandellijn ‘WaterlinieLunetten’: als u vóór de tunnel linksaf gaat, loopt u naar Nieuwegein. Onze
route gaat hier rechtdoor een bruggetje over en de tunnel door.
8. Voorbij de tunnel blijft u de oever van de Kromme Rijn volgen (aan uw
rechterhand). Door een parkje en tweemaal een weg oversteken. Volg het
pad rechtdoor onder een spoorbrug door. Het jaagpad eindigt bij een
sluishekje. Circa 300 m verder loopt u onder een viaduct door. Volg de
klinkerstraat, genaamd Kromme Rijn. Bij de verkeerslichten van de
Tolsteegsingel links aanhouden en daarna rechtsaf de voetgangersplaats
oversteken richting bushalte Tolsteegbrug.
[Vanaf eindpunt Tolsteegbrug/Ledig Erf is Utrecht CS ook eenvoudig te voet
te bereiken, ca 10 minuten lopen. Zie www.utrechttevoet.nl/centrum.asp.]
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Alternatieve route: Oversteken bij de verkeerslichten en rechtdoor – via een
klaphek – het Bunkerpad volgen. U passeert de groepsschuilplaatsen. Aan het
eind van het Bunkerpad, bij asfaltweg, linksaf: Laan van Rhijnauwen.
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Einde alternatieve route.
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Openbaar vervoer:
WAAR
BUSLIJN/
TREIN
Start
NS

Onderweg
Eind

Horeca:
WAAR
Start
Onderweg
Onderweg
Onderweg
Eind

WAARHEEN

HALTE

FREQUENTIE

NS-Houten

4x p uur

U-OV

Utrecht C,
Culemborg,
Geldermalsen
Utrecht C

41: 2x p uur

U-OV 2

Utrecht C

Rhijnauwenselaan
Tolsteegbrug

ma-za 4x p uur;
zo 2x p uur

HORECA
Houten, diverse gelegenheden
Theehuis Rhijnauwen (www.theehuisrhijnauwen.nl)
Café Ridderhofstad Rhijnauwen
(www.stayokay.com/nl/hostel/utrecht-bunnik)
Restaurant Vroeg (www.vroeg.nl)
Ledig Erf, diverse gelegenheden

Overstappen op andere
WAAR
Knooppunt Rhijnauwen
Knooppunt Hoge Bos
Knooppunt Lunet 1

Utrecht te Voet-wandellijnen:
WELKE ROUTE
WAARHEEN
Kromme Rijn
NS-Bunnik
Uithof-Beerschoten
De Bilt, Bilthoven
Waterlinie-Lunetten
Utrecht Ledig Erf,
NS-Lunetten of
Nieuwegein
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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

