
ZOP 14 Rondje IJsselstein   (ca. 25 km) 

We starten bij wandelknooppunt 23 bij de IJsselbrug bij Het Hazenveld en                     

de IJsselstraat in IJsselstein. 

Parkeren in het centrum is erg                                                                                               

kostbaar. Wij parkeerden daarom                                                                                           

net buiten het centrum aan de                                                                                       

Nederlandlaan bij de flats met o.a.                                                                                     

nummer 15. (Zie groene stip)                                                                                                                                                                                                                                             

Op het kaartje zie je de route                                                                                                   

naar het startpunt. Naast de flat                                                                                               

ligt een tegelpad naar de Utrecht-                                                                                          

seweg.                                               

Op de SOP-site is de route te                                                                                         

downloaden, evenals een GPX-                                                                                         

bestand.   

Horecamogelijkheden: Restaurant Rivers Marnemoende Noord IJsseldijk 107D tel: 

030-6875390. Daarnaast zijn er ongeveer halverwege de route mogelijkheden in het 

cenrtum van IJsselstein. Na 21 km is er nog Jacks Grillhouse Parkhout 2 

Nieuwegein.(tel: 030-6033023)Advies: Kijk vooraf of genoemde punten geopend zijn. 

Organisatie: Ria en Peter Lissenberg 

RA=rechtsaf  LA=linksaf  RAH= rechts aanhouden LAH=links aanhouden   

(=….straat) naam daar niet zichtbaar. WKP = wandelknooppunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.  We vertrekken bij WKP 23, net na de IJsselbrug, op de hoek 
Poortdijk/Panovenweg/Eiteren . Route kiezen naar WKP 24. 
Dat is 400 m via Eiteren. Het knooppunt 24 ligt bij de kruising 
Touwlaan/Oranje Nassaulaan.  

2. RD Eiteren vervolgen (ca. 25 m) naar WKP  25. Dat betekent bij de 
eerste afslagmogelijkheid… 

3. RA Scheepsjager. 

4. RAH Waar Scheepsjager, na huisnummer 17, naar links draait.  
Graspad langs de Hollandse IJssel volgen richting WKP 25.  

5. RD Waar graspad voor brug bij hekje komt. Daar via het hekje het 
veldje voor honden over, onder de brug door en weer door een 
hekje. Daarna graspad langs het water vervolgen tot een 
voetgangersbrug over het water.                                                                    
Daar ligt vlak voor de brug WKP 25. Daar… 

6. LA Naar opgang van de brug, daar ligt nogmaals WKP 25. Route 
kiezen richting WKP 11.  

7. RA De brug over en na de brug… 

8. LA Na de brug pad op met rechts hockeyvelden. Waar pad bocht naar 
rechts maakt doorsteekje nemen naar de Hollandse IJssel. Dit 
graspad naar rechts volgen. 

9. LA Op splitsing. Rechts ligt weer hockeyveld. 

10. LA Voor huisnummer 37 langs. (=Noord IJsseldijk) 

11. LA Na huisnummer 51 route naar huisnummer 53 volgen. 

12. RA Voor huisnummer 53. Na een paar bochtjes krijg je weer de 
Hollandse IJssel aan je linker hand. Pad met wat bochtjes volgen 
tot de Noord IJsseldijk. 

 

 



13. LA+RA (=Noord IJsseldijk) op en na ca. 20 m pad rechts langs de 
bosrand. in. 
Let op: We verlaten hier de knooppuntenroute, waar we bij 
nummer 20 op terugkomen. 

14. RD Na ca. 15 meter, rechts langs de buitenzijde van het bos. Sloot ligt 
rechts naast je. 

15. LA Bij 1e afslagmogelijkheid na slootje en hek in weiland rechts van 
de brede sloot. 

16. RA Op kruising. Je hebt nu een slootje rechts naast je. 

17. LA Einde pad. Voor je ligt de IJsselwetering. Dit pad ca. 800 meter 
volgen. Zijpaden negeren. 
Waar graspad overgaat in verhard pad passeer je iets verderop 
een paaltje met: Groene Hart IJsselsteins Bos. Daar is links veel 
jonge aanplant. Nog wat verder staat rechts langs de sloot een 
bankje. 

18. LA+RA Op splitsing voor het bankje. Je ziet daar 2 vijvers en je loopt, via 
een vlonder,  tussen de vijvers door. Het slingerende paadje 
helemaal uitlopen. 

19. LA Op kruising en pad, met links en rechts jonge bomen, helemaal 
uitlopen tot op de dijk. (=Noord IJsseldijk) Zijpaden negeren. 

20. RA (=Noord IJsseldijk) Je loopt nu weer op de knooppuntenroute. 

21. LA Meerlopad op bij Toeristisch Overstap Punt Marnemoende. 
Na ca. 60 m. staat rechts WKP 11. Route vervolgen richting WKP 
57, de Mierlobrug over. 
Je passeert hier Restaurant Rivers Marnemoende.                                  
Je bent hier op ca. 5,8 km. 

22. LA Direct na de brug via het trapje aan de linkerzijde. 
Daar naar links lopen en bij het bankje is WKP 57. 

23. RA Bij het bankje het Jaagpad op langs de Hollandse IJssel naar  
WKP 55. 
Let op: In 2021 zijn hier werkzaamheden aan de kade mogelijk. 
Als dat het geval is teruglopen en via het trapje naar het fietspad. 
Daar links gaan. Op de eerste kruising vind je WKP 58. Ga daar 
naar links richting WKP 55.  

24. LA Bij WKP 55. Dat paaltje staat rechts aan de overzijde op het 
fietspad. 
Je gaat hier de (=Zuid IJsseldijk) op en deze volgen richting  
WKP 54 (=ca. 900 m) 
Let op: Voor de hoofdingang van Camping De Voormolen staat 
nogmaals WKP 55. 

25. RA Bij WKP 54, net voor bord bebouwde kom IJsselstein, route naar 
WKP 53. Tegelpad op met rechts de sloot naast je. 

26. LA Na ca. 300 m bij de huisnummers 3 en 5, Leeuwenburg in. 
Let op: Hier is de routemarkering deels van de lantaarnpaal 
verwijderd. Achterop de lantarenpaal staat nr. 237975. 

27. RD Bij kruising met Leeuwenburg/Guntersteijn. (= Ook Guntersteijn) 

28. RD Bij links gelegen Sterkenburg. 

29. RA Bij Groenesteijn. Links krijg je nu de sloot naast je. Aan het eind 
gaat de straat over in een fietspad. 

30. RA Na bruggetje (=Achtersloot) en vrijwel direct… 

31. LA Broeksdijk. Deze volgen tot de eerste brug. Links ligt water naast 
je. Paden naar links negeren tot rand bebouwde kom. 



32. LA Bij WKP 53. (rechts van de weg) net voor bord: Einde bebouwde 
kom IJsselstein. Route kiezen naar WKP 52. Zijdewetering Noord. 

33. LA Bij eerste brug. Let op: We wijken hier even van de knooppunten- 
route af. 
We volgen het voet-/fietspad (=Rietgors) tot de splitsing. 

34. RA Op splitsing voetpad naar de brug op. 

35. RA Na de brug Waterhoenweide in. Pad langs de buitenrand van de 
wijk volgen. Rechts eerst een slootje en na de bocht naar links een 
brede sloot. Pad volgen tot rechts de brug komt. 

36. RA+LA De brug over naar rechts en dan links het pad op. Daar zitten we 
weer op de knooppunten route. 

37. RD Bij links gelegen Griendweg. 

38. LA Bij WKP 52 naar WKP 26. Dat is via de Groenedijk. Deze helemaal 
uitlopen tot de kruising met de spoorbomen van de tramlijn. 

39. RD Kruising (=Heemradenlaan) en tramlijn oversteken en weg 
helemaal uitlopen tot voor de Sint Nicolaasbasiliek. 

40. RA (=Achtersloot)  

41. RD Benschopperweg oversteken naar stadhuis en Fulcotheater. 
(Overtoom) 

42. LA Bij WKP 26. Dit bordje zit wat hoger aan een lantarenpaal net voor 
de links gelegen brug naar het centrum.                                                             
Je bent hier op ongeveer 12 km. 
We gaan hier richting WKP 22.                                                                            
Er zijn hier meerdere rustmogelijkheden in het centrum. 

43. LA Bij WKP 22 de Kloosterstraat in. We verlaten nu de knoop-
puntenroute voor een rondje door het oude centrum. 

44. RA Na oversteken weg(=Schapenstraat)  het voetpad op langs het 
water. Kronenburgplantsoen. 
Voetpad blijven volgen tot je helemaal om de Oude Nicolaaskerk 
heen bent. 

45. RA  Utrechtsestraat in. (Kerk is nu rechts van je) 

46. LA Kerkstraat in. 

47. RD Bij kruising IJsselstraat/Voorstraat de Walstraat in. 

48. RA Na de brug Havenstraat in. 

49. LA Doelenstraat en na ca. 25 m… 

50. RA Walkade richting de molen. 

51. RD Voor molen De Windotter langs, het Molenplantsoen door. 

52. RD Na Molenplantsoen het bruggetje oversteken. 
Let op: in het voorjaar 2021 zijn hier werkzaamheden en is de 
Molenstraat afgesloten. Ga linksaf over de noodbrug en rechtsaf 
langs het water (=Overtoom) tot WKP 26. (Dit ligt bij de volgende, 
rechts gelegen, brug) Pak daar bij nummer 53 de routebeschrijving 
weer op, door recht over te steken richting WKP 27.                      
We zitten hier weer op de knooppuntenroute. 

53. RD Na brug de Molenstraat in. 

54. LA Bij de Benschopperstraat, via de brug terug naar WKP 26. 

55. RD Is schuin rechtdoor het Basiliekpad, links van het Fulcotheater. 
op richting WKP 27. Dit punt ligt ca. 80 m verderop bij de 
houten vlonder, links van het fietspad.  

56. LA Bij WKP 27 zigzaggend, betonnen pad over watertjes volgen tot 
WKP 21. Zijpaden negeren. 

57. RD Bij kruising met fietspad bij WKP 21. Ga daar naar WKP 97. (Is 
kleine 4 km!) 



58. RA Na ca. 300m staat links van de rotonde het routepijltje. Steek de 
weg over en daarna eerste fiets-/voetpad … 

59. RA Voetpad op. Daar staat weer routepijltje. Dit zigzaggende 
betonnen pad over watertjes weer volgen, ca. 900 m, tot T-split-
sing. Zijpaden negeren! Links naast je zie je aan het einde de 
zendmast van IJsselstein. 

60. LA Op T-splitsing bij fietspad en na 90 m (=Hogebiezendijk) 
oversteken en direct… 

61. RA Op het fietspad de Hogebiezendijk volgen gedurende ca. 900 m. 
(rechts ligt gebouw Bebu Keramiek) 

62. LA Op splitsing de Biezendijk op en na ca. 500 m… 

63. LA+RA Waar Biezendijk naar rechts draait. Fietspad op richting 
Nieuwegein/Vianen. 

64. RA Bij  asfaltweg en fietsknooppunt 8 (=Lage Dijk-Zuid) het hellinkje  
op en kort daarna… 

65. LA Lekdijk op en gedurende ca. 400 m volgen. 
Bij een lage waterstand kun je prachtig via de uiterwaard 
lopen. Zie kaartje onderaan deze routebeschrijving. 

66. LAH Op splitsing. Hier ligt WKP 97. Loopt het dijkje af, Het Klaphek op, 
richting WKP 47. 

67. LA Op splitsing voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwegein. Je 
bent hier op ruim 18 km. 
Dit, later slingerende, pad volgen en je komt wat verderop langs 
links liggend water te lopen. Via onderdoorgang ga je onder de A2 
door en daar ligt WKP 47. 

68. LA Bij WKP 47. De asfaltweg op richting WKP 98. De autoweg ligt 
links naast je. Na ca. 180 m… 

69. RA Pad in langs bordje: Groene Hart Hooge Land. Dit bredere, ver-
harde pad met ruime bocht naar links (ca. 900 m) volgen, zijpaden 
negeren, tot WKP 98.  
Onderweg passeer je een rechts gelegen vijvertje en kort daarna 
hangt er weer een routepijltje bij het bord: Waterwingebied. 
Aan het einde zie je, waar het pad een bocht naar rechts maakt 
een groene slagboom. Daarachter ligt rechts WKP 98. 

70. RA Bij WKP 98. Route nemen naar WKP 32 net over de brug. 

71. RD Na de brug (Geinoord oversteken) bij WKP 32 naar WKP 39. 

72. RD Parkhout oversteken. Links, voor de oversteek,  ligt hier Jack’s 
Grill House. Je bent op ca. 21 km.                                                          
Direct na oversteek Parkhout ligt WKP 39.                                    
We verlaten hier de knooppuntenroute weer even. 

73. RD Is schuin rechtdoor, het fietspad op. Pad maakt bocht naar rechts.  

74. RA Op kruising waar fietsroute richting knooppunt 74 naar links gaat. 

75. RAH Op splitsing, links is bruggetje. Pad loopt wat omhoog. 

76. RD Op vijfsprong, tussen de vijvers door. 

77. RA Op splitsing na de vijver. 

78. RD Bij de afslag naar links. Rechts staan twee bankjes. 

79. LAH Op splitsing kort na de twee bankjes. 

80. LAH Op splitsing en na ca. 20 m… 

81. RA Op kruising en weg (= Parkhout) oversteken, richting IJsselstein 
Zuid. 

82. RD Op kruising na groene prullenbak. 

83. RD Op kruising met, links gelegen, bruggetje. 

84. RD Op kruising met links de Dirk Heiningen Coopertestbaan. 



85. RA Op splitsing (=Geinoord) richting IJsselstein. 

86. LA Bij WKP 32, dat rechts van de weg staat, weer de brug over naar 
WKP 98. 

87. RD Bij WKP 98. Dit punt ligt links van de weg bij de groene slagboom.   
Het pijltje naar WKP 29 staat achterop het paaltje!                                                  
Je loopt nu langs de Hollandse IJssel en de watertoren naar  
WKP 29. (Is ca. 2 km) Je komt weer onder de A2 door.  

88. RD Nadat je onder de A2 door bent, het Jaagpad op. Dit wordt later 
IJsselkade. Je houdt steeds de Hollandse IJssel rechts naast je. 

89. RD Bij WKP 29, net na een onderdoorgang, naar WKP 23. 
Dat betekent aan het einde van de weg langs het water… 

90. LA+RA Deze weg (Panoven) ca. 100 m volgen tot het eindpunt. 

 

Routemogelijkheid bij laag water: 

Bij routebeschrijvingsnummer 64 RA+LA                                                                                                                                                                                            

de dijk af. Route om de eerste plas,                                                                  zie 

kaartje, volgen. Je komt na ca. 800 m weer                                                                                                          

de Lekdijk op. Hier ligt WKP 97. Je gaat                                                                                                           

daar rechtdoor het dijkje af (Het Klaphek)                                                                                    

richting WKP 47. De route wordt daardoor                                                                                       

ca. 400 m langer. 

 

 

 

 

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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