
 

 
ZOP-tocht 1 Rondje Kromme Rijnstreek ca. 25km 
 
Startpunt:  
Parkeerplaats bij de RK.kerk, Herenstraat 11, 3985 RP Werkhoven.                           
Parkeren kan daar voor de kerk. OV. Werkhoven is per bus 241 (Utrecht –Wijk bij 
Duurstede) bereikbaar. Vanaf de halte is het ca. 900m lopen. Je kunt ook starten bij de 
halte. In de routebeschrijving wordt dit aangegeven bij punt 22/23. De route loopt via 
wandelknooppunten, welke op paaltjes, duidelijk zijn aangegeven. Tussen deze punten vind 
je, op oranje bordjes, pijltjes richting het volgende knooppunt. 
Rustmogelijkheden bij: nr.17 De Veldkeuken, nr.19 Stayokay, nr. 20 Als je over de brug  
Bunnik inloopt, de weg links aanhouden, vind je na ca. 150 meter links Het Wapen van 
Bunnik. 
 
Organisatie: Ria en Peter Lissenberg 
 

1. We gaan met onze rug naar de kerk staan en gaan dan rechtsaf het dorp uit. Even 
later passeer je molen Rijn en Weert. Deze is op de zaterdag vaak geopend. We 
volgen de route naar knooppunt 86.  Let op: ga niet onder het fietserstunneltje 
door, maar daarvoor al naar links. 

2. Vanaf daar gaan we naar knooppunt 87. Je loopt hier over het fietspad, dat rechts 
van de weg ligt. 

3. (WKP. 88)  Donkpad. Dit pad maakt na ca. 130 m bocht naar links. Pad ca. 460 m 
volgen, dan volgt een knikje rechts-links en kom je op een splitsing, met rechts 
een bankje. 

4. Daarna vervolgen we, na de oversteek van de Achterdijk, het fietspad naar 
knooppunt 23. Een wat langer stuk, maar de enige veilige route om Houten lopend 
te bereiken. 

5. Waar het fietspad eindigt, gaan we naar rechts richting knooppunt 22. 

6. Daar slaan we linksaf richting knooppunt 17. We gaan via een tunneltje onder 
rondweg door. Volg de route steeds rechtdoor, tot je halverwege een brug over het 
water bent. Voor je zie je houten, kleurige waterwoningen. Daar vind je op een 
lantaarnpaal knooppunt 17. Je gaat daar ook over een brug naar rechts richting 
knooppunt 59. 

7. Blijf hier op het fietspad (linkerzijde) lopen, want daar hangen de pijltjes. Het laatste 
stukje loopt over een laag dijkje. Aan het eind daarvan vind je knooppunt 59.  

8. Daar pakken we de route naar knooppunt 21. Na het Loerikse pad links aanhouden 
bij bordje Binnentuin. We gaan weer onder de rondweg door. Direct daarna vind je 
links knooppunt 21.  

9. Je volgt de route rechtdoor richting knooppunt 24. Hier sta je bij het ‘Houtens’ 
(school). 

10. Je houdt nu knooppunt 25 aan. Na oversteken bij de verkeerslichten de weg 
rechtdoor, op het fietspad links van de weg, vervolgen naar knooppunt 28. Ga 
verderop via het tunneltje. 

11. Bij knooppunt 28 naar rechts naar knooppunt 29, iets verderop. Daar linksaf Nieuw 
Wulven in.  

12. Je volgt nu een slingerend pad richting knooppunt 89. (=ca. 900m) Je komt op het 
klompenpad  ‘Slagmaat’ terecht. Dit volg je grotendeels naar knooppunt 87. 

 



13. Van knooppunt 87 ga je naar knooppunt 86, dat iets verderop ligt. Daar ga je aan 
het einde van het pad rechtsaf het fietspad op. Net iets verder is vind je links 
knooppunt 80. 

14. Nu houd je knooppunt 36 aan. Vanaf daar ga je richting knooppunt 35. Let op: 
Waar links de Romeinse wachttoren staat ga je schuin overstekende het dijkje op 
langs het bordje met de tekst: alternatieve route. 

15. Je loopt nu aan de zuidkant over een slingerend pad langs de fortgracht van fort 
Vechten. Aan het einde van dit pad vind je links in de hoek van de parkeerplaats 
knooppunt 35.  

16. Daar houd je knooppunt 14 aan. Je gaat onder de snelweg door en de overweg over 
naar knooppunt 72. Let op: Na de overweg de bocht, die de weg naar links maakt, 
helemaal volgen en bij de stoplichten oversteken. Dan zie je knooppunt 72. 

17. Vanaf hier naar knooppunt 73 lopen. Let op: De paal staat net voor het water links 
bij het Kromme Rijnpad. Net over de brug ligt De Veldkeuken, een rustmogelijkheid. 

18. Je vervolgt de route naar rechts, over het jaagpad langs de Kromme Rijn richting 
knooppunt 74. 

19. Als je hier over de brug even linksaf slaat is er bij Stayokay een rustmogelijkheid 
Daarna vervolg je de route weer over het jaagpad naar knooppunt 37. 

20. Daarna volg je de route langs de Kromme Rijn (Het Kromme Rijnpad) langs de 
knooppunten: 42, 45, 47 (Rechts over de brug ligt de oude dorpskern van Bunnik), 
48, 49, 51, 76 (voor je ligt nu Odijk), Je blijft het pad links om Odijk heen volgen naar 
knooppunt 75. Hier steek je de weg over richting knooppunt 81. 

21. Bij knooppunt 81 rechtsaf de brug over en direct linksaf pad langs de Kromme Rijn 
vervolgen naar knooppunt 84. 

22. Hier volg je het pad naar Werkhoven, met steeds het riviertje links naast je, naar 
knooppunt 85. Dit paaltje staat direct rechts van de weg op het punt waar je het 
Kromme Rijnpad af komt. 

23. Kies de Beverweertseweg richting knooppunt 62. Je passeert even later kasteel 
Beverweerd.  Net voor knooppunt 62 is de bushalte richting Bunnik/Utrecht. 

24. Ga bij knooppunt 62 via het tunneltje onder de weg door. Hier stap je uit de bus 
vanuit Utrecht. Volg de stoep links van de weg naar knooppunt 63. De Brink en  St. 
Stevenskerk zijn daar te bewonderen. 

25. Ga daar rechtsaf richting knooppunt 89. Vanaf daar zie je rechts de parkeerplaats 
voor de kerk al liggen. 

 

Wij, Ria en Peter Lissenberg, wensen je een goede thuisreis en hopen dat je met 

plezier gewandeld hebt. 

Wil je een wandelplaatje? Mail naar info@samenoppad-wandelen.nl. Zet de 

wandeldatum en naam van de tocht er dan even bij. 

Tevreden over deze wandeling? Dan wordt een vrijwillige bijdrage voor het in stand 
houden van Samen Op Pad en steunen van onze goede doelen zeer op prijs gesteld. 
Dat kan naar: Stichting Samen Op Pad Triodos bank NL37 TRIO 0390 4676 34 
onder vermelding van: bijdrage ZOP-tocht. 

® Stichting Samen op Pad 
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