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Lintenwandeling
De route biedt een interessante confrontatie tussen hedendaagse stedenbouw en de
individuele bouw langs historische (woon)linten. Vanaf Leidsche Rijn Centrum maken we
een golfbeweging naar het dorp Vleuten, via 'woonvlekken' die variëren van sober tot
uitbundig en van retrobouw tot postmodern. We komen langs relicten van de Romeinen
en de vroegere tuinbouwcultuur en kruisen de veelal oost-west lopende historische woonen waterlinten, waaronder Alendorp, dat in zijn geheel is opgenomen in het uitgestrekte
Maximapark. 'Het' Lint in het Maximapark daarentegen is een geheel eigentijdse invulling
in de vorm van een 12 km lang wandel- fiets- en skateparcours.
Routebeschrijving
Verlaat station Leidsche Rijn aan de zuidzijde (Leidsche Rijn Centrum) en dan links
zwarte stenen trap op naar busstation met het witte tentdak. We bevinden ons nu op het
dak van de A2 met rechts uitzicht op het nieuwe stadscentrum in urbane stijl. We lopen
links om het busstation heen en steken over naar het Berlijnplein met de curieuze
perronoverkappingen. Voor het Pathé-gebouw rechts het brede pad nemen (Vaduzdijk)
dat naar beneden loopt. Halverwege - pal na stadscamping RAUM - links het pad inslaan
door het Boedapestplantsoen. Dit pad uitlopen, aan het eind naar rechts (Madridstraat)
en verder naar beneden aflopen. Busbaan oversteken en rechts van 'kinderkunstlocatie
De Vrijstaat' (opvallende architectuur) voetpad aflopen tot we op een lange rechte laan
stuiten, afgezoomd met populieren
Hier links en deze laan volgen. Iets voorbij een weitje aan de linkerkant (Specerijenvallei)
rechtsaf klinkerpaadje nemen en houten bruggetje over, dan brede verharde baan volgen
door park. Baan buigt licht naar links, rechts en weer links houten brug over de oude loop
van de Rijn. Landweg (Groenedijk) en nog een bruggetje oversteken en fietspad volgen,
langs speelplaats. We komen uit op brede ontsluitingsweg (Langerakbaan). Oversteken
en brug over en fietspad blijven volgen. Tussen de huizen door komen we uit bij de
Leidsche Rijn. Rechtsaf kanaal even volgen tot eerstvolgende fietspad rechtsaf tussen de
huizen door. Pad buigt naar links en dan eerste rechts (Birstumerraklaan met singel). Hier
2e straatje links (Klifrakplantsoen) en dan slingerend voetpad rechts volgen. Aan eind
weer naar rechts terug naar de singel en dan links bruggetje over, Langerakbaan weer
oversteken en rechtdoor tot asfaltweggetje (Groenedijk). Hier links en deze oude landweg
bijna helemaal uitlopen.
Na het passeren van een busbaan en een ronde woontoren komen we uit op een brede
groenstrook. Hier Groenedijk verlaten en meteen rechts Johanniterpad volgen (water
links, woningen rechts). NB: voor Castellum Hoge Woerd Groenedijk ca. 200 mtr. verder
volgen.
Het Johanniterpad loopt tussen woonblokjes door en gaat dan met knikje naar rechts
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over in asfaltweggetje met aan weerszijden oudere bebouwing. Na kruisen van een
dwarsstraat (Vogelvlinderweg) met links voor ons een schoorsteen van oud
tuindersbedrijf, komen we aan op een voet/fietspad met links een modern schoolgebouw
met nog twee tuinders-schoorstenen op het erf. Hier rechts en meteen links voetpad met
zebramotief uitlopen. We passeren een wipkippenveld. Einde voetpad iets rechts en dan
meteen weer links singel volgen (Dick Brunasingel). Helemaal uitlopen. Singel eindigt op
Verlengde Utrechtseweg (oude lintstructuur). Hier rechts om appartementencomplex
heenlopen tot voet/fietspad naast busbaan. Rechts bij verkeerslichten oversteken en dan
links onder viaduct door. We zijn hier weer op de lange Rijn-Kennemerlaan. Doorlopen tot
kruisende Jazzsingel, hier links de laan oversteken en dan rechts laan aan overzijde
verder volgen over voetpad, tot links klinkerpaadje omhoog tussen de overhangende
huizen doorsteekt. Dit paadje inslaan, we komen uit op een breder pad met aan beide
zijden huizen met tuinen. Dit pad rechts inslaan (Lloyd Webberhof). Pad stuit op
appartementencomplex met rotsblokken aan de voet. Hier rechtdoor trap op, bovenaan
links plateau op lopen, aan eind via de helling weer naar beneden. Hier rechts de
busbaan oversteken. Voorbij bushalte iets links voetpad op en dan eerste pad schuin
rechts nemen. Dit pad gaat over in vlonderpad tussen het riet.
We lopen rechts om waterwin-gebouw heen. Daarna eerste links (Paul
Burkhardplantsoen) en brug over. Hierna meteen rechts voetpad nemen langs water.
Doorlopen tot opstapje links en oversteken en straat inlopen (Edmond Audranstraat).
Halverwege rechts oversteken en rechtdoor poort inlopen van Het Slot van Terwijde. Op
de binnenplaats links aanhouden en het slot weer verlaten via een kleinere poort en een
bruggetje over de 'slotgracht'. Rechtdoor lopen tot verharde weg en deze weg rechts
volgen tot we op een brede asfaltbaan komen, afgezet met 'margrietjes'. Dit is 'Het Lint'.
Links onder viaduct en Lint volgen. We kruisen de Utrechtseweg (oude lintstructuur). Lint
buigt naar links waar we een strook met vrije kavelbouw passeren. Rechts ligt het
Máximapark met de kenmerkende parkpergola's. We volgen het lint nog even tot voorbij
de vrije kavelbouw en slaan dan rechtsaf (Beukenboslaan) het Máximapark in. We lopen
een steile brug over, passeren een artistiek 'auto-ongeluk' en komen dan uit op een
geasfalteerde weg met lintbebouwing (Alendorp). Hier links en weg uitlopen tot de
gietijzeren brug. Na de brug rechts (Esdoornlaan) het water volgen (de fossiele loop van
de Oude Rijn). We kruisen weer Het Lint, daarna buigen we naar rechts met het water
mee, tussen een paar oudere panden door, en lopen door tot we op een drukke weg
komen met een rood fietspad.
Hier rechts fietspad een stukje volgen tot de eerste oversteekplaats links. Hier links de
wijk in lopen (Hardenbroek). We betreden nu het wijkdeel De Burchten. Hardenbroek
helemaal uitlopen (maakt een paar knikken). Straat eindigt in een soort square met
verhoogd plantsoen. Aan het einde busbaan oversteken en rechtdoor, route buigt iets
naar rechts, links ligt een waterplas. Rechts het winkelcentrum. Bij tweesprong links
aanhouden (Burchtplein, gaat over in Burchtwal) . Bij Xenos rechts doorsteek inlopen
(Burchtpoort). Langs moderne 'klokkentoren' met carillon links aanhouden en Burchtpoort
uitlopen tot weg met busbaan. Hier links en links van bushalte busbaan oversteken. Aan
overzijde links en dan meteen rechts groenstrook inslaan (Panbos). In het midden langs
het water loopt een rood klinkerpad voor voetgangers. Groenstrook helemaal uitlopen,
vlak voor viaduct rechts houden, weg oversteken en aan overzijde fietspad op lopen.
Waar pad omhoog leidt rechtsaf door opening in zwarte afrastering (Rhenovalaan). We
komen weer uit op Het Lint. Hier links het Lint volgen. Na twee viaducten en een brug

komen we uit op een rotonde. Hier links naar het water lopen (Oude Rijn) en dan
schelpenpad rechts van het water volgen. Pad buigt met waterloop mee naar links en
houdt op bij bebouwing. Hierna zelfde weg (Pastoor Ohllaan) blijven volgen via trottoir.
Weg buigt naar rechts langs RK kerk en loopt daarna recht op de NH Kerk af in het oude
dorpscentrum van Vleuten. Hier links en langs De Brouwerij met grote muurreclame. Na
de Brouwerijmeteen weer links (Odenveltlaan). Straat kruist de Oude Rijn, die hier achter
de huizen langs loopt. Nu doorlopen tot de spoordijk, met rechts het station. Einde
wandeling.

Praktische informatie
Horecagelegenheden zijn op de kaart in de gids aangegeven evenals de kijkpunten met
mooie foto's en een inleidende toelichting met tekening.

In de wandelgids 'De mooiste vinexwandelingen' rekenen stedenbouwkundige Paul
Kurstjens en omgevingshistoricus Kees Volkers meedogenloos af met de vooroordelen
over de plekken waar niemand ooit dood gevonden zou willen worden. Ontdek in 10
wandelingen en columns dat de Vinex-wijken leuk, levendig en verrassend zijn. Deze
wandelgids is uitgegeven bij uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig en te bestellen op
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

