
ZOP-wandeling 4 Bunnik - Zeist - Uithof - Rhijnauwen - Bunnik  24,6km 

Startpunt: P+R aan de zuidzijde van station Bunnik. 

De P+R ligt aan de Groeneweg 150, 3981CP Bunnik. Er is een rustmogelijkheid bij de 

Veldkeuken in Rhijnauwen. Dat is op ca.16,7 km. Adres: Koningslaan 11A, 3981 CK Bunnik. 

Organisatie: Ria en Peter Lissenberg 

 RA=rechtsaf LA=linksaf RAH= rechts aanhouden LAH=links aanhouden (=….straat) naam daar niet zichtbaar 

1.  Start   Na het fietstunneltje staat aan de zijde van de snelweg A2, wandelknooppunt 36. 
Je loopt richting knooppunt 52 via de Groeneweg. 
Het pad loopt langs de spoorlijn, met rechts de Vrumona-fabriek ,naast 
je.(=Vrumonaweg) . Dit pad volg je ca. 800 meter. 

2.  LAH Op splitsing richting de spoorwegovergang lopen.                                                
We verlaten hier even de knooppuntenroute. 

3. LA Spoorwegovergang oversteken. Volg voetpad links van de weg. 

4. RA Bij de verkeerslichten de weg oversteken en schuin rechtdoor de straat (= Julia-
nalaan) in. Volg ‘t voetpad rechts van de weg. 

5.  LA Bij zebrapad, halverwege de weg, oversteken en de Julianalaan 
vervolgen naar rechts. 

6.  LA Direct na de brug naar links het hellinkje af, het Kromme Rijnpad op. 
Hier is wandelknooppunt 47. Volg de route naar links, onder de brug door, naar 
knooppunt 48. 

7. LA Bij knooppunt 48. Route volgen naar knooppunt 53. Brakelpad in.                     
Gaat later over in Stoetwegenpad. (klompenpadroute) 

8.  LA Bij knooppunt 53. Route volgen naar knooppunt 54. 

9. RA Bij knooppunt 54. Route volgen naar knooppunt 67. 

10. RD Bij knooppunt 67. Route volgen naar knooppunt 66. 

11. LA Bij knooppunt 66. Route volgen naar knooppunt 65. 

12. RA Bij knooppunt 65. Route volgen naar knooppunt 64.  

13. LA Bij knooppunt 64. Route volgen naar knooppunt 63 Loop rechts van de weg op 
het voetpad. Bij de zebra naar links oversteken en linksaf het voetpad op. 
Rechts ligt vijverpartij van Slot Zeist. 

14. ‘RD’ Bij knooppunt 63. Route volgen naar knooppunt 57. Dat betekent na het 
knooppunt vrijwel direct links aanhouden het Filosofenlaantje in. Aan het 
einde van dit pad naar rechts, daar ligt iets verderop, knooppunt 57. 

15. ‘RD’ Bij knooppunt 57. Route volgen naar knooppunt 58. 
Let op: De rotonde via de zebra’s aan de linkerzijde half ronden. 
Volg het voetpad links van de weg. Linksaf Couwenhoven in. 
Linksaf, waar rechts het bord hangt met: Couwenhoven 90. 
De weg helemaal volgen langs de buitenrand van Zeist. Links liggen naast je een 
sloot en weilanden. Hier staan onderweg regelmatig bankjes voor een 
rustmoment. 

16. RD Bij knooppunt 58. Route volgen naar knooppunt 86. 
Loop vanaf dit knooppunt rechtdoor tot het pad stopt. Dan rechtsaf de woonwijk 
in. (=Brugakker) Deze weg volgen tot T-splitsing. Daar naar links. De weg volgen 
met een bocht naar rechts. Linksaf bij de grote weg (= Weteringlaan). Volg hier 
het fietspad links van de weg gedurende ca. 600m. (Hier wijken we even af 
van de knooppunten) Wordt na de bocht naar rechts Kromme Rijnlaan. 
Linksaf bij ANWB paal 70430002 richting Utrecht Zuid. 
Bij bordje met Fazantenlaan, hangt het knooppuntenpijltje weer. 
Rechtdoor bij bordje einde bebouwde kom Zeist.  
Linksaf bij Bisschopsweg. Linksaf bij de Tolakkerlaan. (ca. 12,7km) 
 

 



17. RA Bij knooppunt 86. Fietspad richting Uithof (Utrecht Zuid) route volgen naar 
knooppunt 82. 

18. RD Bij knooppunt 82. Route volgen naar knooppunt 69. 

19. RD. Bij knooppunt 69. Route volgen naar knooppunt 66.  

20. LA Bij knooppunt 66 voor gebouw Johanna. (Zie foto aan het eind)                      
Route volgen naar knooppunt 68. 

21. LA Bij knooppunt 68. Route volgen naar knooppunt 77.                                          
Staat na ca. 50 meter links van de weg! 

22. RA Bij knooppunt 77. Route volgen naar knooppunt 76. 

23. RD Bij knooppunt 76 pad uitlopen tot Vossegatsedijk.  

24.  LA Na bruggetje de asfaltweg op.(=Vossegatsedijk) Bordje met naam ontbreekt daar. 

25. RA Eerste pad in. (= Achterlaan + Beeldenlaan) Dit pad helemaal uitlopen, ook in de 
bosrand, tot Huize Oud Amelisweerd.  Bij de laatste oversteek, voor Oud Amelis-
weerd, passeer je knooppunt 93. Loop hier rechtdoor richting knooppunt 73. 
Hier is links even verderop de Veldkeuken met koffie-to-go.                          
Je bent op ca. 16,7km 

26. RA Bij knooppunt 73.Paaltje staat direct rechts na de brug. Route volgen naar 
knooppunt 81. 

27. RA Brug over bij knooppunt 81. Route rechtdoor, langs Huis Nieuw Amelisweerd, 
volgen naar knooppunt 21. 

28. LA Bij knooppunt 21. Route volgen naar knooppunt 19. 

29. RA Op de asfaltweg (=Vossegatsedijk) en na ca. 100m… 

30.  LA Bruggetje over richting knooppunt 76. 

31. RA Bij knooppunt 76. Bospad helemaal uitlopen. Route volgen naar knooppunt 75. 

32. LA Bij knooppunt 75. Zandpad op langs bankje en via hekje lopen. Route volgen 
naar knooppunt 89. Na hekje linksaf asfaltweg volgen. 

33. RD Bij knooppunt 89.( Rijnsoever) Route volgen naar knooppunt 88 en 87. 

34. RD En even later de brug over richting knooppunt 43. 

35. RD Bij knooppunt 43 en na ca. 50m rechtsaf richting knooppunt 42. 

36. LA Bij knooppunt 42 Kromme Rijnpad (rechts  de Kromme Rijn) volgen tot knooppunt 
45. 

37. RA Bij knooppunt 45 route volgen tot knooppunt 36 bij station Bunnik. 
Voor de duidelijkheid de beschrijving: Na de brug over de Kromme Rijn direct het 
paadje rechts in. Rechts zie je het oude kerkje van Bunnik. 
Na oversteken van de parkeerplaats linksaf (=Langstraat) en vrijwel direct… 
Rechtsaf de Dorpsstraat in. Deze uitlopen via de stoep rechts 
Tot de paal met klok. Steek hier de Provinciale weg over bij de verkeerslichten en 
ga rechtdoor de Molenweg in.  
Rechtdoor bij de ZR. Spinhovenlaan en even later weg langs de spoorbaan 
volgen tot het station. Steek hier over en loop rechts van de fietsenstalling met de 
bocht mee naar rechts en even later links. 
Links komt het tunneltje onder de spoorbaan door. Aan het eind van dit pad is het 
eindpunt bij knooppunt 36.  

 

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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