Bijzondere bergwandeling IJsselstein
Auteur: Marycke Naber
Vestingstad, Nedereindse Plas, Hollandse IJssel
Deze verrassende wandeling begint door de fraaie binnenstad van IJsselstein, de oude
vestingstad. Daarna loopt hij naast groene fiets- en voetpaden door de buitenwijken langs
de Nedereindse Plas en over de Nedereindse Berg (voormalige vuilstort) en langs de
Hollandse IJssel. Tot slot nog een stuk stadswandeling door de binnenstad.

Routebeschrijving
Start: tram- of bushalte IJsselstein Binnenstad. Afstand 15-16 km, tramhaltes na 1,5 km
en 13 km
NB Tijdens wedstrijden is de het wielerparcours op de Nedereindse Berg niet toegankelijk
(reguliere trainingswedstrijden zo 10.00-12.00, za 13.00-15.00). De wandeling is dan 15
km lang.
Check met name de openingstijden van de horeca bij de skipiste (dezelfde openingstijden
als de piste)
•

Steek vanaf de tram- of bushalte de trambaan over en ga RD richting centrum,
Basiliekpad. Ga RD over de brug, Benschopperstraat.

Hier stond tot 1852 de Benschopperpoort. De huidige toegang, ontworpen door architect
en kunst schilder Christiaan Cramm, is daarna gebouwd. Tot de tweede Wereldoorlog
vormde de poort samen met de IJsselpoort aan de andere kant de enige toegang tot de
binnenstad. Rechts van de brug staat een informatiepaneel.
•

Waar de straat overgaat in de Utrechtsestraat, bij het pleintje voor het voormalige
stadhuis uit ca.1560 ga je RA, Weidstraat.

1. Ga na de brug LA, Havenstraat, bij de 1e brug RA, RD de trap af en meteen LA.
•

Het halfverharde pad loopt langs de vestingmuur uit het eind van de 15e eeuw, met een
eind 20e eeuw teruggebouwde muurtoren (Vestingsplantsoen).

•

Ga vanaf het bloemenhofje de trap op en RA. Na de bocht naar links bevindt zich links
het Stadsmuseum IJsselstein.

•

Loop RD over het brugje en ga RA door de in 1854 naar ontwerp van Cramm gebouwde
vervanging van de in 1853 gesloopte IJsselpoort uit het eind van de 14e eeuw.

•

Loop langs het brandspuithuisje uit 1622 (oorspronkelijk wacht- of tolhuis) en de
ophaalbrug.

Aan de overkant staat een informatiepaneel over de tegen aanvallen vanuit Utrecht
opgeworpen IJsselbarrière, waar de poort deel van uitmaakte.
•

Loop RD, Poortdijk. Steek de dubbele rijstrook over bij de verkeerslichten en ga RD,
langs het 'Rode Dorp', een complex van 32 sociale huurwoningen aan de Poortdijk en het
Imminkplein uit 1911.
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•

De asfaltweg gaat over in een fietspad. Ga na het oversteken van de trambaan (links
tramhalte Hooghe Waerd) RD.

2. Volg het fietspad met een bocht naar rechts en ga LA over het tegelpad rechts van het
Journaalpad.
•

Ga het 1e tegelpad RA, loop langs het speeltuintje, ga aan het eind van het pad LA en
schuin RA over het tegelpad.

•

Sla aan het eind schuin LA, Astronautenbaan, loop aan het eind RD over het tegelpad
langs de Nasahof.

•

Ga aan het eind RA en meteen bij nr. 8 LA, aan het eind LA. Volg het tegelpad langs het
water. Ga bij het fietspad RA over de houten brug, aan het eind RA.

De Nedereindse Plas is het restant van een zandwinplas voor de aanleg van de snelweg
A2, bekend onder de naam Put van Weber. Tot 1994 was het een officiële stortplaats van
afval. Later is dit afgedekt met een laag klei, en weer later is het gebied in gebruik
genomen als opslag voor overtollige grond. Nadat de stort gesloten was, werd hij
omgebouwd tot recreatieplas met een wielerbaan en een skipiste.
Resten van het gestorte afval, met name bouwafval, komen de laatste tijd aan de
oppervlakte. In de Put van Weber is ook veel illegaal afval terecht gekomen, waaronder
licht radioactief ziekenhuisafval, lasplasma en vaten met onbekende inhoud. Saneringen
van de plas zijn keer op keer mislukt. Een definitieve oplossing blijkt in de honderden
miljoenen te lopen en is dus niet aan de orde. Niet zwemmen dus!
•

Ga na de parkeerplaats het 1e asfaltfietspad LA over de brug, na de boogbrug bij de Tsplitsing RA.

3. Ga direct na de afrastering van de skipiste schuin LA over het smalle graspad, daarna
RD over het smalle halfverharde ATB-pad (kijk uit!), even later schuin RA over het
graspad.
•

Het pad kruist de ATB-route. Ga bij het volgende ATB-pad RA, beneden RD over de
asfaltweg (rechts aan het water bevindt zich een picknickbank).

•

Ga het 1e klinkerpad LA. Dit gaat over in een halfverhard pad. Bovenaan bij de skipiste
staat een bankje.

•

Ga beneden RA over het fietspad langs de plas, dan het 1e asfaltpad LA. Loop RD door
de voetgangerssluis.

NB Als er een wedstrijd aan de gang is op de wielerbaan, ga dan schuin LA over het
halfverharde pad. Zie verder bij #.
4. Steek de weg over en loop RD over het klinkerpad, aan het eind RA. Ga na ca. 50 m (op
driekwart van de bocht naar links) RA omhoog, een smal graspad.
•

Steek de wielerbaan over en ga RD over het graspaadje, bovenaan LA, een smal pad.
Ga het 1e pad scherp LA, beneden RD over het wielerparcours.

•

Houd even later bij de Y-splitsing rechts aan, ga voor het ronde clubgebouw schuin RA
door de voetgangerssluis en meteen scherp RA over het halfverharde pad.

#

Na een afgerasterd gebiedje aan de linkerkant loopt een graspad LA naar een kijkscherm
met zicht op een oeverzwaluwwand (in het voorjaar en zomer interessant).

•

Na de bocht naar links aan het eind van de plas gaat het halfverharde pad over in een
asfaltpad. Ga het 1e fietspad RA, na de houten brug RA langs het fietspad.

5. Steek de weg over en ga RD langs het Satellietpad. Ga voor de brug naar het
Kameraplein RA langs het fietspad (Hitteschild).

•

Blijf na het viaduct RD lopen en ga na het houten brugje aan de rechterkant LA over het
tegelvoetpad langs het speelterrein.

•

Ga aan het eind RA langs de asfaltweg en meteen na de bocht naar rechts LA over het
tegelpad, RD de trap op en RA over de asfaltweg.

6. Ga na huisnr. 5c LA, een tegelpad, aan het eind na een voetgangerssluis RA, steek na
ca. 20 m LA de weg over en loop RD, een voetpad richting 't Heem en Groenvliet.
•

Ga bij de driesprong schuin LA en volg het gruisvoetpad. Ga bij de driesprong schuin RA
langs het water, na de bocht naar rechts LA over het tegelpad.

•

Loop RD over de hoge voetgangersbrug over de Hollandse IJssel, weer beneden scherp
RA over het graspad. Ga bij het water LA door het klaphek en over het jaagpad.

•

Volg dit ca. 1,5 km, na een volgend klaphek langs een recreatiepark. Ga na de haakse
bocht naar links door het metalen klaphek en LA.

Langs deze asfaltweg staat rechts bij het water waar je net langs gelopen bent (de inlaat
van de poldermolen Broekse Voormolen die hier van 1500 tot 1924 heeft gestaan) een
informatiepaneel van het hoogheemraadschap. Deze verhaalt over onder andere de
ontginning van de Lopikerwaard, de bodemdaling en het drooghouden van de polder in
de loop der eeuwen.
7. Ga na 1 km direct na het bord 'IJsselstein' RA over het tegelvoetpad. Ga vlak voor de
haakse bocht aan het eind LA over de klinkerweg (Guntersteijn).
•

Ga aan het eind RA langs de asfaltweg, aan het eind LA langs de Achtersloot, dan de 1e
weg RA, Broeksdijk.

•

Fietspad naar links negeren, ga ca. 100 m voor de bocht naar links scherp LA, een
gruisvoetpad. Volg dit een kleine kilometer tot het eind, ga daar schuin RA.

•

Steek de trambaan over (links van de oversteekplaats bevindt zich na ca. 300 m de
tramhalte Eiteren) en loop RD.

8. Ga ca. 50 m voorbij huisnr. 86 LA, een smal gruispad. Ga na de voetgangerssluis RA en
meteen LA over het gruispad.
•

Na de kruising met een klinker weg is het pad een asfaltpad. Ga bij de driesprong schuin
LA over de houten brug, daarna RD over het gruispad langs appelbomen.

•

Ga aan het eind LA, een asfaltweg, en meteen RA, een smal gruispad. Steek aan het
eind de klinkerweg over en ga RA over het graspad langs het water.

•

Loop aan het eind de trap op, steek de weg over, ga aan de overkant de trap af en ga RA
langs de kade. Volg de bocht naar rechts (Oranjelaantje).

•

Ga aan het eind van de weg RA, steek even later de asfaltweg over en ga LA over het
tegelpad langs de rechterkant van de ondergrondse parkeergarage.

•

Sla aan het eind RA langs het Sint Josephpad, aan het eind LA over de brug, daarna RA,
Kronenburgplantsoen.

De gotische hervormde kerk aan de linkerkant is in 1310 gesticht. De toren van de kerk
werd rond 1535 gebouwd in renaissancestijl, voor de noordelijke Nederlanden uniek in
die tijd. Het bouwwerk staat in de Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
9. Ga na ca. 50 m schuin RA over het asfaltvoetpad. Na de parkeerautomaat leidt het brugje
over de stadsgracht naar de Kasteeltoren.
Als de bomen niet vol in blad zijn, schemert deze tussen de bomen door.

•

Steek hier LA de weg over, ga LA en even later RA, Hofstraat. Ga aan het eind RA door
de winkelstraat, dan de 1e straat RA, Kloosterstraat.

•

Ga vlak voor de brug LA over het klinkerpad. Loop om de Sint Nicolaasbasiliek heen en
ga schuin RA door de St. Nicolaasstraat.

Deze neogotische driebeukige hallenkerk uit 1887 is ontworpen door Alfred Tepe.
Vanwege het Middeleeuwse Mariabeeldje 'Onze Lieve Vrouw van Eiteren Hulp in nood' in
de Mariakapel is de kerk een bedevaartplaats. Het beeldje is aan het begin van de 14e
eeuw in het toenmalige dorp Eiteren gevonden, op de plek van het voormalige
cisterciënzer klooster en wordt jaarlijks op de vierde zondag van juni in processie
(ommedracht) naar die plek gedragen.
•

Ga bij het kruispunt RD, Molenstraat, in de bocht naar links RD het trapje af,
Molenplantsoen. Houd na het brugje links aan.

Molen De Windotter uit 1732 is met zijn vlucht van 26 meter één van de grootste molens
van Nederland. Na de ontmanteling in 1917 bleef allen de ronde molenromp staan. In
1986-1987 werd de molen gerestaureerd en is sindsdien maalvaardig. De winkel is
dinsdag t/m zaterdag 's middags geopend. De theekoepel op de hoek van de stadsmuur
is in 1812 in opdracht van molenaar Dirk Brouwer gebouwd op de onderbouw van de
voormalige hoektoren.
•

Ga RA over de brug, daarna RD over het tegelpad, aan het eind RA (Aleida van
Culemborgstraat). Steek na de brug de weg over en ga RD over het gruispad.

•

Ga aan het eind RA, een betonnen zigzagbrug. Ga aan het eind LA naar de tram- of
bushalte.

Praktische informatie
Kijken
Stadsmuseum IJsselstein, Walkade 2-4, 030-6886800, museumijsseltein.nl. Open: wo
t/m zo 13.00-17.00. Regelmatig zijn exposities ook te zien op satellietlocaties in de
binnenstad, zoals de zolder van het voormalige stadhuis of de kasteeltoren.
Sint Nicolaasbasiliek. Open: mei t/m sept. za 12.00-16.00
Eten en drinken
Vlaaierie-croissanterie De Lakei, Benschopperstraat 22, IJsselstein, 030-6880079,
delakeivof.nl
MARCUS koffie, Benschopperstraat 37A, IJsselstein, 030-6624295
Brasserie De Kloostertuin, Benschopperstraat 43, IJsselstein, 030-6881317,
brasseriekloostertuin.nl
Bar Brasserie Joris, Weidstraat 2, IJsselstein, 030-6881321, barbrasseriejoris.nl
't Koffiehuis van Stadsmuseum IJsselstein, zie bij
Kijken
Café-restaurant bij Skipiste Nieuwegein, Nedereindseweg 501a, Utrecht, 030-6884464,
skipistenieuwegein.nl
Pizzeria Piccola Italia, Utrechtsestraat 54, IJsselstein, 030-6881149, piccolaitalia.nl
Brasserie 1580, Weidstraat 1, IJsselstein, 030-6871560, brasserie1560.nl
Overnachten
Hotel Epping, Utrechtsestraat 44, IJsselstein, 030-6883114, hotelepping.com

Openbaar vervoer
Sneltram Utrecht Centraal - IJsselstein, haltes Binnenstad, Hooghe Waerd en Eiteren
Bushalte IJsselstein Binnenstad, allerlei buslijnen
Parkeren
Parkeerterrein bij bushalte IJsselstein Binnenstad

Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gps-track te vinden op
Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/bijzondere-bergwandelingijsselstein/16565/. Reactie, opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op
Wandelzoekpagina.

In de wandelgids 'Twentse kruistochten' beschrijft Marycke Naber 12 rondwandelingen
langs in totaal 112 kapellen en kruisbeelden. De wandelingen zijn min of meer afgeleid
van het Twentse Kapelletjespad van ca. 800 km (in etappes van gemiddeld 15 km, die
eveneens op de Wandelzoekpagina (www.naberpaden.nl) zijn gepubliceerd). De
wandelgids bevat mooie foto's en interviews met vrijwilligers die de kapelletjes en
wegkruisen onderhouden. De gids is in te zien en te bestellen op
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

