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[herzien 25 januari 2015]

markering: paarse pijl

Routebeschrijving Waterlinie-Lunetten
Start Ledig Erf/Tolsteegbrug, Utrecht – Eind Nieuwegeinse Brug, 10 km
Ledig Erf of Nieuwegeinse Brug naar NS Lunetten, 7 km
1. Vanaf bushalte Tolsteegbrug 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. Pad volgen onder de spoorbrug door,
daarna door een parkje. Tweemaal een weg oversteken. Steeds rechtdoor
langs de Kromme Rijn volgen. Aan het eind van het park schuin links
aanhouden door tunnel.
2. Direct na tunnel bent u bij knooppunt Lunet I. De Utrecht te Voetwandellijn ‘Waterlinie-Houtense Vlakte’ gaat hier rechtdoor langs de
Kromme Rijn. Deze route gaat meteen voorbij het bruggetje scherp
rechtsaf. Trapje omhoog en direct linksaf (links Lunet I). Houtsnipperpad
volgen. Houtsnipperpad buigt naar links. Op klinkerweg rechtsaf.
Verkeersweg, Koningsweg, oversteken en rechtdoor door hek en langs
bordje ‘Monumentenwacht’ Klinkerweg volgen, even later Lunet II aan uw
linkerhand. Waar het fort eindigt, gaat u rechtsaf een trap omhoog.
3. Boven op viaduct linksaf, spoor oversteken en trap naar beneden.
Linksaf richting spoorlijn (niet onder viaduct door). Vlak voor spoorlijn
rechtsaf, Ravelijnpad. Meteen na lange houten brug rechtsaf, voetpad met
rechts de gracht van Lunet III. Steeds het meest brede pad volgen. In een
haakse bocht naar links de fortgracht verlaten. Op splitsing bij twee hoge
populieren rechts aanhouden.
4. Een fietspad kruisen en rechtdoor, voetpad vervolgen met gracht van
Lunet IV aan uw rechterhand. Zijpaden negeren. Direct voorbij een houten
brug rechtsaf, nog steeds de fortgracht aan uw rechterhand. Meteen na
volgende brug linksaf onder een verkeersweg (Brennerbaan) door. Eerste
pad rechtsaf, via brug het inundatiekanaal oversteken.
5. Meteen voorbij het kanaal linksaf door een hek, dijk op langs het water
(aan uw linkerhand). Aan het eind weer door hek, fietspad kruisen en weer
het voetpad pal langs het water volgen. Onder een verkeersweg
(Lunettenbaan) door. U volgt geruime tijd het inundatiekanaal (aan uw

linkerhand) dwars door Lunetten en kruist driemaal een fietspad. Na het
derde pad, Oude Liesbosweg, rechtdoor bij hondenspeelweide ‘Wolf’ tot
einde kanaal.
6. Vlak voor het eind van het kanaal linksaf trapje naar beneden en brug
over. Op kruising rechtsaf, pad volgen met bocht naar links (bij bankje).
Waar het pad licht omhoog gaat, houdt u rechts aan. Op het fietspad bij
Y-59002 rechtsaf richting Houten, Nieuwegein. NB. Bij Y-59002 (dat is
knooppunt A12) kunt u ook naar station Lunetten lopen, zie *.
Utrecht verlaten en via een brug de snelweg (A12) oversteken,
7. Na de brug rechtsaf het pad volgen langs Plas Laagraven. Aan het eind
op Ravensewetering rechtsaf, richting Laagraven en Utrecht-West.
Ter hoogte van een bedrijventerrein gaat u linksaf een asfaltfietspad op.
Aan het eind rechtsaf. Fietspad naar links volgen (rechts gaat naar
tunneltje). Bij stoplichten Houtenseweg oversteken. Fietspad volgen met
bocht naar links en naar rechts. U volgt de weg ‘2e Veld’ met rechts enkele
fruitboomgaarden en links een inundatiekanaal. Steeds rechtdoor.
8. Vóór het Amsterdam-Rijnkanaal rechtsaf. Onder de Nieuwegeinse
Brug door en direct rechtsaf omhoog (Overeindseweg). Op voorrangsweg
bij Y-69455 rechtsaf richting Nieuwegein, kanaal oversteken (links ligt de
Plofsluis). Direct na kanaal, circa 8 m na bordje ‘Noorderveldweg’,
rechtsaf. Trap naar beneden, wordt asfaltpad. Vóór het kanaal linksaf. (Wilt
u naar de bushalte, ga dan hier naar rechts). Na ca 300 m, aan het einde
van de weg - hier is knooppunt Nieuwegeinse Brug - , loopt u rechtsaf de
dijk op. Op de dijk klinkerweg rechts af (kanaal aan uw linkerhand), onder
de Nieuwegeinse Brug door naar het einde van de dijk.
Op knooppunt Nieuwegeinse Brug, kunt u overstappen op de Utrecht te Voetwandellijn ‘Utrecht aan de Rivier’:
- u gaat dan niet rechtsaf de dijk op, maar gaat linksaf richting Ledig Erf,
Utrecht. Zie verder voor beschrijving naar bushalte Blauwe Brug.
- rechtsaf (kanaal aan linkerhand) naar Vreeswijk.
U kunt ook overstappen op de Utrecht te Voet-wandellijn ‘Schalkwijkse
Wetering’: rechtsaf, paarse markering volgen naar Plofsluis. De route valt hier
samen met ‘Utrecht aan de rivier’, richting Vreeswijk. (Vanaf het punt waar de
klinkerweg uitkomt op een asfaltweg loopt onze route ook samen met het
Waterliniepad, met geelrode markering.)
Voor de Utrecht te Voet-wandellijn ‘IJsselstein & Oudegein’ loopt u naar knooppunt Blauwe Brug (blauwe markering): zie routebeschr. onder Bushaltes blad 2.
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* Naar station Lunetten (niet gemarkeerd, 2 km):
Bij Y-59002 (dat is knooppunt A12) linksaf, fietspad volgen. Na 35 m in een
bocht naar links gaat u rechtsaf, voetpad. Aan het eind schuin rechtsaf een
brug over. Fietspad kruisen en rechtdoor. Even later verschijnt
Stadsboerderij De Koppel aan uw linkerhand. Let op: circa 500 m na de
kinderboerderij gaat u voorbij een bankje aan uw rechterhand linksaf bij
een sloot. Eerste pad, vóór hondenspeelweide, rechtsaf. Steeds rechtdoor.
Aan het eind, linksaf bij bordje ‘Hondenspeelweide Danny’. Bij voetbalveldje
rechtsaf. Aan het eind van het veldje linksaf (voetbalveldje blijft dus aan
linkerhand). Weer aan het eind van het veldje rechtsaf. Twee keer een
(fiets)pad kruisen. Aan het eind linksaf, Nieuwe Houtenseweg. Meteen
rechtsaf naar het station.
Van station Lunetten naar Y-59002 (niet gemarkeerd, 2 km):
U keert het station de rug toe en steekt de busstandplaats over naar
Nieuwe Houtenseweg. Na10 m rechtsaf, voetpad langs het water (aan uw
rechterhand). Steeds rechtdoor en tweemaal een (fiets)pad kruisen. Vóór
een voetbalveldje linksaf en vervolgens rechtsaf (het veld blijft dus aan uw
rechterhand). Einde veldje linksaf. Op splitsing bij bordje
‘Hondenspeelweide Danny’ rechtsaf. Na 7 m rechtdoor. Aan het eind linksaf.
Aan het eind, na 25 m, rechtsaf. Rechtdoor, zijpaden negeren. Na 500 m
passeert u Stadsboerderij De Koppel aan uw rechterhand. Een fietspad
kruisen, bruggetje oversteken en direct daarna links aanhouden. Aan het
eind op een asfaltfietspad linksaf. Bij Y-59002 (dat is knooppunt A12) bent
u op de route bij *. Rechtsaf gaat naar Utrecht Ledig Erf, rechtdoor naar
Nieuwegein.
Bushaltes:
Eindpunt: Naar halte Buys Ballot (niet gemarkeerd): bij eindpunt scherp
naar rechts, Lekkanaaldijk. Einde weg rechts, Structuurbaan naar de halte
lopen.
Naar halte Blauwe Brug (blauwe markering): linksaf, pad volgen langs
Amateur Tuindersvereniging Galecop en een parkeerplaats. Bij
Merwedekanaal linksaf, asfaltpad. Einde rechtsaf naar Blauwe Brug. De
halte ligt iets voorbij de brug.
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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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hek. Een dijkje langs het kanaal volgen. Aan het eind weer door een hek en
meteen rechtsaf.
[herzien 25 januari 2015]

markering: paarse pijl

Routebeschrijving Waterlinie-Lunetten
Start Nieuwegeinse Brug– Eind Ledig Erf/Tolsteegbrug , Utrecht, 10 km
Ledig Erf of Nieuwegeinse Brug naar NS Lunetten, 7 km
1. De routebeschrijving begint bij scherp links de dijk oplopen bij de
Lekkanaaldijk.
Met het kanaal aan de rechterhand: onder brug door en na ca 400 m – in
de buurt van een volkstuinencomplex – linksaf de dijk af. Onderaan de dijk
gaat uw links af, terug richting Nieuwegeinse Brug. Vóór brug rechtsaf.
Asfaltpad volgen, via betonnen trap omhoog. Boven linksaf en het viaduct
over, Noorderveldweg. U steekt het Amsterdam-Rijnkanaal over (rechts
ligt de Plofsluis). Bij Y-69455 linksaf richting Houten-Zuid, Overeindseweg.
Vóór het kanaal linksaf, onder brug door. Steeds rechtdoor, kanaal aan uw
rechterhand.
2. Eerste weg linksaf, genaamd ‘2e Veld’, een doodlopende weg. Steeds
rechtdoor; rechts een inundatiekanaal, links enkele fruitboomgaarden.
Aan het eind, vlak voor een drukke weg, haakse bocht naar links volgen. Bij
de stoplichten Houtenseweg oversteken. Fietspad volgen met bocht naar
rechts (fietspad links naar tunneltje negeren). Eerste weg linksaf,
asfaltfietspad. Direct na bordje ‘Nieuwegein’ op voorrangsweg rechtsaf. U
verruilt Nieuwegein voor de gemeente Houten. Bij Plas Laagraven linksaf
richting Utrecht Lunetten, fietspad langs Plas Laagraven.
3. Brug over de snelweg (A12) oversteken en Utrecht in lopen. Bij Y-59002
linksaf, een voetpad naar beneden. NB. Bij Y-59002 (dat is knooppunt A12)
kunt u naar station Lunetten lopen, zie *.
Op splitsing scherp naar links, verder naar beneden. Bij bankje maakt het
pad bocht naar rechts. Kort hierna op een kruising linksaf. Daarna eerste
pad naar links, langs bosrand. Voorbij een brug en trapje gaat u rechtsaf,
pad langs het inundatiekanaal (aan uw rechterhand) dwars door
Lunetten.
4. Een fietspad kruisen, Oude Liesbosweg. Steeds rechtdoor en nog
tweemaal een fietspad kruisen. Vlak voor een verkeersweg (Lunettenbaan)
volgt u het pad schuin rechts naar beneden pal langs het water onder de
weg door. Een fietspad kruisen, even linksaf en na 5 m rechtsaf door een

5. Direct na de brug linksaf, onder een verkeersweg (Brennerbaan) door.
Na 25 m rechtsaf een houten brug oversteken. De gracht van Lunet IV ligt
aan uw linkerhand. Eerste houten brug links af, en na de brug rechts
aanhouden. Op splitsing links aanhouden. Een fietspad kruisen en
rechtdoor, voetpad volgen.
6. Bij twee hoge populieren links aanhouden en na 20 m pad volgen met
haakse bocht naar rechts. U volgt het meest brede pad en houdt de gracht
van Lunet III aan de linkerhand. Aan het eind, vlak voor de spoorlijn,
linksaf over een lange houten brug. Na de brug links aanhouden, viaduct
aan uw rechterhand houden. Na 20 m rechtsaf een trap op; boven gaat u
rechtsaf en steekt het spoor over.
7. Aan het eind rechtsaf via steile trap naar beneden. Op klinkerweg linksaf,
Lunet II ligt aan uw rechterhand. Aan het eind Koningsweg oversteken en
rechtdoor bij bordje ‘Koningsweg 286-288-290’. Op splitsing links
aanhouden. Meteen linksaf, smal houtsnipperpad. Aan eindasfaltfietspad
naar rechts. (Lunet I ligt aan uw rechterhand). Vlak voor de Kromme Rijn
rechtsaf via een trapje naar beneden. Hier is knooppunt Lunet I, die
aansluit op de wandellijn ‘Waterlinie-Houtense Vlakte’ (rechtsaf gaat naar
Houten). Deze route gaat scherp linksaf, bruggetje over en door tunnel.
8. Voorbij tunnel blijft u de oever van de Kromme Rijn steeds 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.
[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. ]
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* Naar station Lunetten (niet gemarkeerd, 2 km):
Bij Y-59002 (dat is knooppunt A12) rechtdoor, fietspad volgen. Na 30 m in
een bocht naar links gaat u rechtsaf, voetpad. Aan het eind schuin rechtsaf
een brug over. Fietspad kruisen en rechtdoor. Even later verschijnt
Stadsboerderij De Koppel aan uw linkerhand. Let op: circa 500 meter na de
kinderboerderij gaat u voorbij een bankje aan uw rechterhand linksaf bij
een sloot. Eerste pad, vóór hondenspeelweide, rechtsaf. Steeds rechtdoor.
Aan het eind linksaf bij bordje ‘Hondenspeelweide Danny’. Bij voetbalveldje
rechtsaf. Aan het eind van het veldje linksaf (voetbalveldje blijft dus aan uw
linkerhand). Weer aan het eind van het veldje rechtsaf. Twee keer een
(fiets)pad kruisen. Aan het eind linksaf, Nieuwe Houtenseweg. Meteen
rechtsaf naar het station.
Van station Lunetten naar Y-59002 (niet gemarkeerd, 2 km):
U keert het station de rug toe en steekt de busstandplaats over naar
Nieuwe Houtenseweg. Na 10 m rechtsaf, voetpad langs het water (aan uw
rechterhand). Steeds rechtdoor en tweemaal een (fiets)pad kruisen. Vóór
een voetbalveldje linksaf en vervolgens rechtsaf (het veld blijft dus aan uw
rechterhand). Einde veldje linksaf. Op splitsing bij bordje
‘Hondenspeelweide Danny’ rechtsaf. Na 7 m rechtdoor. Aan het eind linksaf.
Aan het eind, na 25 m, rechtsaf. Rechtdoor, zijpaden negeren. Na 500 m
passeert u Stadsboerderij De Koppel aan uw rechterhand. Een fietspad
kruisen, bruggetje oversteken en direct daarna links aanhouden. Aan het
eind op een asfaltfietspad linksaf. Bij Y-59002 (dat is knooppunt A12) bent
u op de route bij *. Rechtsaf gaat naar Utrecht Ledig Erf, rechtdoor naar
Nieuwegein.
Bushaltes:
Vanaf halte Buys Ballot (niet gemarkeerd): Structuurbaan volgen, richting
Plofsluis. Eerste weg (Lekkanaaldijk) linksaf. Weg volgen tot aan kanaal en
hier scherp links de dijk op richting Nieuwegeinse Brug.
Vanaf halte Blauwe Brug (blauwe markering): de brug oversteken en
daarna direct linksaf weg oversteken, asfaltpad langs kanaal. Na 250 m
rechtsaf een pad op. Bij parkeerplaats bij Tuindersvereniging Galecopweg
op rechtdoor richting Nieuwegeinse Brug. Voor vervolg van de route: zie
beschrijving onder punt 1, vanaf de tekst " Vóór brug rechtsaf. Asfaltpad
volgen, via betonnen trap omhoog".
Horeca:
Onderweg is een MacDonalds op het kruispunt bij stoplichten aan overzijde
Laagravenseweg. Bij de Laagravense Plassen: Down Under
(www.downunder.nl)
Aan het eind bij het Ledig Erf zijn diverse gelegenheden.
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