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Een serie wandelingen van 10 tot ruim 20 km. Begin- en eindpunt bij hetzelfde treinstation!

Utrecht-Lunetten: Amelisweerd en Kromme Rijn
Vanaf het station wandelt u in een kwartiertje naar en dan door het fraaie landgoed Amelisweerd. Langs Fort
Rhijnauwen en over het jaagpad langs de Kromme Rijn (met onderweg het befaamde Theehuis Rhijnauwen voor de
overheerlijke pannenkoek!) wandelt u weer naar het station. U kunt de wandeling met ruim 5 km verlengen door
verder langs de Kromme Rijn en door de oude Utrechtse binnenstad naar het Centraal Station te wandelen. Deze
verlenging wordt beschreven bij het * sterretje. Bekijk de fraaie fotoreportage op www.nlwandel.nl
LA=Linksaf / RA=Rechtsaf / RD=Rechtdoor
Kijk regelmatig op het kaartje!

ANWB-ww 17958 RA (Vagantenpad).

1. Verlaat het station aan de andere!
kant van de bebouwing en ga het
fietspad (met rode lantaarnpalen,
links weilanden, rechts een bomenstrook) op. Aan het einde RA en het
viaduct over en bij de spoorwegovergang LA. Op T-kruising de drukke
Koningsweg RD oversteken en het
bos in (rond blauw bordje wandelpad). In de bosrand LA en volg de
brede laan die gelijk een rechterbocht maakt en blijf deze volgen.
Kruispunt RD, de brug over en even
verderop wat links aanhouden. Met
een wijde bocht naar rechts (pad
naar landhuis negeren) komt u via
een hekje uit achter het landhuis.

3. Kruising fietspad RD, brug over en
direct daarna RA over het jaagpad
langs de Kromme Rijn. Na 1 km passeert u aan de rechterkant Theehuis
Rhijnauwen (wilt u hier naar toe; RA
brug over, poortje door, RA en RD).
Steek de weg over en blijf het jaagpad
volgen tot de bosrand en blijf ook daar
RD het jaagpad volgen. Op het kruispunt met rechts een brug (u was hier
eerder) RD. Voor een huisje met wit/
rode luiken (zie * voor verlenging naar
Utrecht CS) LA; een bosweg met verderop een ruime bocht naar links.
Daarin een paadje naar rechts negerend, aan het einde RA en dezelfde
route terug naar het station, dus; Koningsweg oversteken en RD, na het
2. Aan het einde naar rechts en door spoor RA, over het viaduct / fietspad
een groot hek en volg de linkerbocht. en daarna met de linkerbocht mee.
Deze bosweg geruime tijd (met na
Verderop ligt het station Utrechteen recht stuk een ruime linkerLunetten. Voor de trein naar Utrechtbocht) blijven volgen. Op een drieCS moet u voor het tunneltje schuin
sprong RA, brugje over, direct daarnaar links de trap op.
na LA; een slingerende bosweg met
links een watergang. Bij de bosrand
op een kruising RD een lang pad
* Bij dat huisje met wit/rode luiken
tussen de landerijen. Aan het einde
kunt u de wandeling met ruim 5 km
RA (asfaltweg). Verderop LA, een
verlengen naar Utrecht-CS. Blijf vanaf
wit brugje over en rechts aanhoudit punt consequent het jaagpad langs
dend over een wandelpad evenwijde Kromme Rijn ongeveer 4 kilometer
dig aan die asfaltweg. Aan het einde lang volgen tot in Utrecht! U passeert
(rechts ziet u daar een wit brugje)
onderweg achtereenvolgens; een tunLA en na een meter of 30 op een Tnel onder een autosnelweg, de weg
kruising RA. Na een brugje komt een
dubbel kruising van asfaltwegen.
Hierop even naar links en gelijk naar
rechts de Vossegatsedijk op. Aan
het einde bij ANWB-ww 17959 LA
(smalle asfaltweg). Voor het water
met de bocht mee naar rechts en
kort daarna op de kruising met de
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Laan van Maarschalkerweerd (die u
RD oversteekt), rechts van het water
stadion Galgenwaard, links één van
de Utrechtse Lunetten, kort daarna
weer een tunneltje, een asfaltwandelpad door een fraaie groenstrook
(u steekt daarbij 2x een weg over)
en tot slot een spoorwegonderdoorgang. Na een knikje loop u RD tussen huizen en Kromme Rijn over
een weg met ook de naam Kromme
Rijn. Na een wegonderdoorgang
komt u uit op een complex druk
kruispunt. Ga een paar meter met de
linkerbocht mee en dan via de oversteekplaats (bij het bordje "Ledig
Erf") naar de overkant, daar RA,
brug over en RD de Twijnstraat in.
Na de eerst brug wordt dit Oudegracht. Steeds RD blijven gaan (met
de gracht aan uw linkerzijde); verderop wordt dit Donkere Gaard. Blijf
ook nu RD gaan tot een kruispunt
met rechts de Domtoren. Hier LA, de
brug over en RD (Zadelstraat). Aan
het einde de weg oversteken en
rechtdoor via een hekwerk naar de
kloostertuin van de Mariakerk. Steek
daar het pleintje schuin naar rechts
over, steek na het hek eerst de weg
over en ga dan LA. Op de dubbele
kruising RD en iets verderop passeert u rechts de ingang van het
winkelcentrum Hoog Catharijne (u
kunt hier ook ingaan en in het winkelcentrum de bordjes naar het station volgen). Kort daarna RA en via
het busstation naar het station.
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