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Walhalla voor wandelaars

Dat is de wandelroute tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede die eind 2008 voltooid is en in deze gids wordt 
beschreven. U krijgt de kans om langs de Kromme Rijn te lopen, voor een deel over het oude jaagpad, dat in 
ere is hersteld. Maar u loopt ook over nieuwe wandelpaden.  
U treedt niet alleen in het voetspoor van mannen die via het jaagpad de trekschuit voorttrokken, maar ook in 
de sporen van de Romeinen, want dit wandelpad volgt de grensweg van het Romeinse Rijk. Verder kunt u in 
het voorjaar genieten van bloeiende fruitbomen, van de kastelen en parken bij de Langbroekerwetering, van 
de watervogels en bijzondere planten langs de natuurvriendelijke oevers van de rivier.

Het wandelpad leidt u over een afstand van 29 kilometer door een schitterend gebied midden in de provincie 
Utrecht. Omdat de wandelmogelijkheden in deze streek beperkt waren heeft de provincie dit initiatief in 2003 
ter hand genomen. Dat heeft geleid tot een nieuwe, doorgaande route langs de Kromme Rijn.

Dit is alweer de derde druk van het boekje. Al velen zijn u voorgegaan, de belangstelling is enorm. Dank aan 
de partners in dit project: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gemeente Utrecht, Bunnik, Wijk bij 
Duurstede, Recreatie Midden-Nederland en de partijen in het landinrichtingsproject RAK Kromme Rijn.

Samen maken wij Utrecht ook voor u als wandelaar mooier! 

J.W.R. van Lunteren
Gedeputeerde recreatie en toerisme
Provincie Utrecht



Gebruik van route en gids
Deze gids is de leidraad voor het Kromme Rijnpad, een 

29 kilometer lange wandelroute van Utrecht naar Wijk 

bij Duurstede. Of omgekeerd, want de route is in twee 

richtingen beschreven en gemarkeerd. De route volgt 

zoveel mogelijk de loop van de Kromme Rijn, maar 

wijkt daar soms even van af. Bijvoorbeeld bij Cothen 

en bij het natuurgebiedje De Vikinghof. De route wordt 

er alleen maar mooier door. 

Markering
Het Kromme Rijnpad is bewegwijzerd met paaltjes, waarop een 
wandelaar staat afgebeeld. Daaronder staat, op een witte band, 

de tekst ‘Kromme Rijnpad’. Een pijl wijst de wandelaar 
de juiste richting. Op de achterzijde van de paal staat 
de grondeigenaar vermeld. Elke paal heeft een speci-
fiek nummer, zodat direct duidelijk is welke paal mo-
gelijk is beschadigd. De paaltjes staan op punten waar 
twijfel over de juiste route kan ontstaan: op een split-
sing, een kruising of bij een zijpad. Op lange ononder-
broken trajecten is een paal ter herinnering geplaatst, 
die bevestigt dat u op de goede weg bent. 

Routebeschrijving
De route is opgedeeld in tien etappes die variëren van 1,5 tot 4 
km. De route is in beide richtingen beschreven. Boven aan elke 
routepagina staat eerst de heenrichting beschreven (Utrecht -
Wijk bij Duurstede) en daaronder de terugrichting. Wie van 
Wijk bij Duurstede naar Utrecht wil wandelen, gebruikt de gids 
dus van achteren naar voren.

Kaart
De route is ingetekend op twee topografische kaarten met een 
schaal van ongeveer 1:50.000. Dat betekent: 1 centimeter op 
de kaart is in werkelijkheid 500 meter. De kaart staat op de bin-
nenzijde van het omslag; het eerste deel op de voorflap, het 
tweede deel op de achterflap. De legenda staat voor in de gids, 
onder de kaart. 

Kromme Rijnpad
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Praktische informatie
Symbolen op de kaart geven de bushaltes, parkeerplaatsen en horeca 
langs de route aan. Deze informatie vindt u terug op de routepagina’s 
onder het kopje ‘praktische informatie’. Omdat station Bunnik, de 
bushalte in Odijk (N229 Zeisterweg) en de bushalte Wijk bij Duur-
stede (Steenstraat/Centrum) van het pad af liggen, worden deze rou-
tes in beide richtingen beschreven. Deze aan- en aftakroutes zijn niet 
gemarkeerd. Achter in de gids is een overzicht opgenomen van het 
openbaar vervoer. Check vooraf altijd de vertrek- en aankomsttijden. 
Op internet: www.9292ov.nl, of telefonisch: Openbaar Vervoer Reizigers-
informatie, tel. 0900-9292 (€ 0,70 p/m).

Toeristische informatie
Op pagina 38-39 staat een overzicht van diverse voorzieningen langs 
de route: van kaasboer, fruitteler en kanoverhuur tot enkele overnach-
tingsadressen. Zo is het ook mogelijk om van het Kromme Rijnpad 
een meerdaagse wandeltocht te maken.

Omgevingsinformatie
In het gidsje wordt kort de geschiedenis van de Kromme Rijn weerge-
geven; van de Romeinse tijd tot aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Maar ook de huidige visie op waterbeheer wordt toegelicht. Daarnaast 
is er een hoofdstuk over Utrecht en over Wijk bij Duurstede. Op de 
pagina’s van de routebeschrijving treft u lokaalgebonden informatie 
aan, de zogeheten ‘kijkpunten’. Ze geven kernachtig weer wat er langs 
het pad te zien is. De genummerde kijkpunten staan ook op de kaart. 

WANDELGIDS KROMME RIJNPAD UTRECHT - WIJK BIJ DUURSTEDE
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Notitie
Doen we dan!
In de lente
Lieve Ron



Trajectum
Utrecht is ontstaan op de plek aan de Rijn waar nu de Dom u     
staat. De Romeinen bouwden er aan het begin van onze jaar-
telling een ‘castellum’. Het fort kreeg de naam ‘Trajectum’, of-
wel ‘oversteek plaats’. De naam ‘Utrecht’ is ervan afgeleid. Het 
castellum maakte deel uit van de versterkte noordgrens van 
het Romeinse Rijk (zie pagina 9). Restanten van het castellum 
liggen nog steeds onder het plaveisel van het Domplein. 

Willibrord
Na vertrek van de Romeinen vochten de Friezen en Franken 
om de heerschappij. Omstreeks 700 wonnen de Franken. Ze 
installeerden Willibrord als bisschop en Utrecht werd een be-
langrijk centrum van kerkelijke én wereldlijke macht. De mach-
tige bisschop voerde ook oorlog en gaf land uit ter ontginning. 
Alle veenontginningen tussen Kromme Rijn, Oude Rijn en 
Hollandse IJssel vonden plaats in opdracht van de Utrechtse 
bisschop, evenals de afdamming van de Rijn. 

2

3
1

Centrum van Utrecht
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UTRECHT
Utrecht is ontstaan als nederzetting aan de Rijn. Nu eindigt de Kromme Rijn zijn loop in de Utrechtse singels en 

grachten. Een wandeling door de verrassende oude binnenstad met zijn unieke werven, stille steegjes, klooster-

tuinen en groene, statige singels, hoort in feite bij het Kromme Rijnpad. Met als hoogtepunt de beklimming van 

de 112 meter hoge Domtoren. 
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Voortouw
Nadat Utrecht in 1122 stadsrechten kreeg, is er een muur om 
de stad gebouwd en werden er singels aangelegd. Tot 1600 
was Utrecht de belangrijkste Nederlandse stad. Welgestelde 
burgers bouwden er stenen huizen, hetgeen in die tijd vrij bij-
zonder was. Door het opkomen van de overzeese handel na-
men steden als Amsterdam en Haarlem het voortouw over. 
Pas laat in de 19de eeuw telde Utrecht economisch weer mee, 
dankzij de centrale ligging in het land. 

Werfkelders
Absoluut uniek zijn de grach-
ten en werfkelders aan de 
Oudegracht v. De werven 
bestaan uit kelderruimtes on-
der de straat, die uitkomen 
op kaden direct aan het wa-
ter. Ze leenden zich uitste-
kend voor handel en am-
bacht. Diverse bierbrouwe-
rijen vestigden zich in de 
middeleeuwen aan de Ou-
degracht. Ze gebruikten de 
gracht als aan- en afvoerrou-
te en het schone grachten

Bierbrouwerij De Boog

water voor de productie van bier. Op num-
mer 371 ligt de voormalige bierbrouwerij 
de Boog.

Singels
Vooral rijke mensen vestigden zich aan (de 
buitenkant van) de Utrechtse singels w. In 
de jaren ’60 van de vorige eeuw is de singel 
aan de westzijde van de stad gedempt, om-
dat de gemeente de binnenstad bereikbaar 
wilde maken voor het opkomende autover-
keer. Nu zijn de inzichten weer veranderd: 
over een paar jaar moet er weer water door 
de gedempte singel stromen. 

Dom
Fier pronkt de 14de-eeuwse Domtoren bo-
ven de stad uit. Het middenschip van de 
Dom is in 1674 ingestort nadat een vernieti-
gende orkaan over het land raasde. De kale 
vlakte die overbleef, is het huidige Dom-
plein. In het plavei sel van het plein is de 
plaats van de vroegere pilaren aange geven. 
De klim van 462 treden wordt beloond met 
een indrukwekkend uitzicht over de stad. 

De Dom van Utrecht
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Ledig Erf Utrecht - Galgenwaard
Bij (bushalte) Ledig Erf oversteken en rechtsaf, Louis Hartloopercom-

plex aan linkerzijde passeren. Op hoek linksaf, langs bank met stenen 

muur. Bij brug de weg oversteken en 

rechtdoor, klinkerstraat Kromme Rijn 

volgen langs gelijknamige rivier. Onder 

viaduct door. Ca. 300 m verder sluishekje 

passeren. Voorbij spoorbrug bereikt u een 

parkje. Verharde voetpad volgen en twee-

maal een asfaltweg oversteken. Aan einde 

park schuin links aanhouden, naar tunnel-

tje onder Tamboersdijk en Waterlinieweg 

door. Daarna wordt pad onverhard. Aan 

overzijde rivier ligt stadion Galgenwaard.

Galgenwaard - Ledig Erf Utrecht 
Aan rechterzijde stadion Galgenwaard passeren. Tunneltje volgen on-

der Tamboersdijk en Waterlinieweg door. Daarna verhard voetpad vol-

gen langs Kromme Rijn door parkje. Tweemaal asfaltweg oversteken. 

Rechtdoor onder spoorbrug door. Het jaagpad eindigt bij een sluishek-

je. Hier rechtdoor en na ca. 300 m onder viaduct door. Klinkerstraat, 

genaamd Kromme Rijn, volgen. Aan het eind rechtdoor oversteken. 

Aan overzijde linksaf, Tolsteegsingel. Bij verkeerslichten rechtsaf naar 

(bushalte) Ledig Erf. 

ET
A
P
P
E 1

ETAPPE 1 LEDIG ERF - GALGENWAARD (1,5 KM)

KIJKPUNTEN

    Kromme Rijn in Utrecht 
De Kromme Rijnbrug bij het Ledig Erf vormt het officiële einde van de 

Kromme Rijn. Hier mondt de rivier uit in de Utrechtse singels en grach-

ten, om de stad én de Vecht (ten noorden van Utrecht, via de Weerdsluis) 

van water te voorzien. Bij het Ledig Erf lag vroeger het Wijkse veerhuis, 

waar mensen op de trekschuit konden stappen naar Wijk bij Duurstede 

of een andere plaats aan de rivier.

WANDELGIDS KROMME RIJNPAD UTRECHT - WIJK BIJ DUURSTEDE
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    Natuurvriendelijke oevers
In 2008 zijn de oevers langs de Kromme Rijn in het gebied tussen de 

Utrechtse Kranenburgerweg en de Waterlinieweg heringericht. Een deel 

van de oevers is afgegraven en beplant. Verschillende oeverplanten groei-

en en bloeien hier welig, hopelijk treffen we er straks ook de zeldzame 

rietorchis aan. Er is ook een amfibieënpoel aangelegd. 

    Waterlinie
Aan het begin en eind van het tunneltje onder de Waterlinieweg zijn de 

sleuven, waar in tijden van nood de inundatiebalken in konden worden 

geschoven, nog goed te zien. Na de brug ligt rechts (vanuit Utrecht) Lunet I, 

een van de vier Utrechtse forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ze 

zijn eigendom van de gemeente Utrecht en worden voor uiteenlopende 

doeleinden gebruikt. 

ET
A
P
P
E 1

PRAKTISCHE INFORMATIE
P - in stad wordt afgeraden.

OV - halte Tolsteegbrug (lijn 2);

 - halte Sterrenwijk (lijn 40, 41, 43).

Horeca - diverse gelegenheden op Ledig Erf.

2

3

Natuurvriendelijke oevers

Fort Lunet I



HISTORIE VAN DE RIJN
Ooit was de Kromme Rijn een wild stromende rivier, minstens zo breed als de huidige Lek. Overstromingen waren 

aan de orde van de dag. In de loop der tijd heeft de rivier een duidelijk stempel gedrukt op de ontwikkeling van land-

schap, dorpen en steden. Na afdamming in 1122 veranderde de Kromme Rijn in een rustige, bescheiden stroom.

WANDELGIDS KROMME RIJNPAD UTRECHT - WIJK BIJ DUURSTEDE

Loop van de Rijn
Waarschijnlijk stroomt de Kromme Rijn hier al zo’n 3000 jaar 
door het landschap. De honderd meter brede rivier stroom-
de van Wijk bij Duurstede naar Utrecht, net als nu. Vlak voor 
Utrecht splitste de Kromme Rijn zich in tweeën. Noordwaarts 

ging het via de Vecht en Muiden naar de Zuiderzee, nu het IJs-
selmeer. In westelijke richting stroomde het water via de Leid-
sche Rijn naar Harmelen, om vervolgens via de Oude Rijn bij 
Katwijk uit te monden in de Noordzee. 

8
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Romeinse Rijk
Rond onze jaartelling vestigden de Romeinen zich in het 
Kromme Rijngebied; de Rijn vormde de noordelijke grens van 
het Romeinse Rijk. Om de grens te bewaken, bouwden ze een 
reeks van forten, die verbonden werden door een weg: de limes 
(Latijn voor ‘grens’). Langs de Kromme Rijn ging het om drie 
forten: ‘Levefanum’ in Wijk bij Duurstede, ‘Fectio’ in Vechten – niet 
te verwarren met het 19de-eeuwse Fort bij Vechten (zie pagina 25) 
– en ‘Trajectum’ in Utrecht. Dit laatste fort lag langs een door-
waadbare plaats aan de Rijn, op de plek waar nu de Dom staat. 
In 70 na Chr. werden de forten in Utrecht en Vechten door de 
Bataven in brand gestoken; het castellum bij Wijk spoelde weg 
door de rivier. Toen de Romeinen halverwege de 3de eeuw het 
gebied verlieten, was hun invloed definitief voorbij.

Vroege middeleeuwen 
Ook na het vertrek van de Romeinen bleef het Kromme Rijnge-
bied een aantrekkelijke plek voor mensen om zich te vestigen. 
Het strekte zich uit van de Rijn en Lek (zuid) en het huidige Am-
sterdam-Rijnkanaal (west) tot de Utrechtse Heuvelrug (oost) en 
Utrecht (noord). Na de Karolingische tijd (700 na Chr.) ontwik-
kelde Dorestad, nu Wijk bij Duurstede, zich tot een belangrijke 
havenplaats. De bevolking in het Kromme Rijngebied breidde 
in die tijd flink uit. Rond het jaar 1000 kon het Kromme Rijn-
gebied meeliften op het economische succes van Utrecht. Veel 
schepen voeren er toen af en aan. Totdat het jaar 1122 aanbrak. 

Afdamming
Omdat het rijke Utrecht wilde uitbreiden, liet bisschop Gode-
bald zijn oog vallen op het moerassige Langbroek. Het gebied 
kon alleen worden ontgonnen wanneer de Kromme Rijn met 
zijn vele overstromingen beteugeld zou worden. Daarom gaf 
Godebald opdracht om de Rijn bij Wijk bij Duurstede af te 
dammen. Eerst werd nog een nieuwe waterverbinding gegra-
ven van Utrecht naar de Hollandse IJssel – de Vaartse Rijn – 
om de scheepvaart tegemoet te komen. Daarna, in 1122, werd 
de Rijn voorgoed afgedamd. Voortaan stroomde het Rijnwater 
via de Lek naar zee. 
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Galgenwaard – Oud-Amelisweerd
Laan van Maarschalkerweerd oversteken en rechtdoor, jaagpad langs 

Kromme Rijn vervolgen. Voorbij enkele boerderijen gaat pad onder 

snelweg (A27) door. Voetpad vervolgen, landgoed Nieuw-Amelisweerd 

in. Brug naar landgoed negeren. Brede halfverharde weg kruisen en 

rechtdoor. Na ruim 1 km ligt aan overzijde rivier – meteen na biolo-

gisch-dynamische tuinderij De Aardvlo – landhuis Oud-Amelisweerd. 

Voorbij voetgangerssluis linksaf asfaltweg op en direct rechtsaf, nog 

vóór brug naar landgoed en bezoekerscentrum.

Oud-Amelisweerd – Galgenwaard
Aan overzijde rivier is landhuis Oud-Amelisweerd. Kort daarop passeert 

u biologisch-dynamische tuinderij De Aardvlo (overzijde). Voorbij boer-

derij gaat pad het bos in van landgoed Nieuw-Amelisweerd. Rechtdoor, 

voetpad langs Kromme Rijn vervolgen. Kort daarna brug naar landgoed 

negeren. Brede halfverharde weg kruisen en rechtdoor. Bij woning met 

rood-wit-groene luiken rechtdoor door voetgangerssluis, smal pad 

langs rivier volgen. Bos weer uit. Even later onder snelweg (A27) door. 

Jaagpad vervolgen, langs enkele boerderijen. Laan van Maarschalker-

weerd oversteken en rechtdoor. Even later ligt stadion Galgenwaard aan 

rechterzijde.

ET
A
P
P
E 2

ETAPPE 2 GALGENWAARD - OUD-AMELISWEERD (3,8 km)

KIJKPUNTEN

    Moestuin Maarschalkerweerd
Moestuin Maarschalkerweerd bestaat uit een biologische tuin, een win-

kel en lunchcafé. Er werken mensen in het kader van dagbestedingsacti-

viteiten of arbeidsintegratie. In de tuin kweken ze bijzondere groente- en 

fruitrassen, die te koop zijn in de winkel. In het lunchcafé kunt u aan-

schuiven voor kruidenthee of een versgeperst biologisch sapje. Mét 

huisgebakken taart. Of probeer de ciabatta met Hollandse geitenkaas 

eens (zie pag 38-39).

    Rolpaal
Langs het jaagpad, tegenover botenverhuur De Rijnstroom, staat een zoge-

naamde rolpaal. Vroeger werd de trekschuit langs zo’n paal door een paard 

de rivierbocht omgetrok-

ken. De gemeente Utrecht 

heeft deze paal in 1990 

neergezet om de wande-

laar te informeren over 

hoe het er vroeger langs 

de rivier aan toe ging.

WANDELGIDS KROMME RIJNPAD UTRECHT - WIJK BIJ DUURSTEDE
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Rolpaal langs Kromme Rijn
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A
P
P
E 2

    Bezoekerscentrum Amelisweerd
Het bezoekerscentrum in het gerenoveerde koetshuis van Oud-Amelis-

weerd geeft informatie over het gelijknamige landgoed. Er is ook een ten-

toonstelling over de protesten in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw 

tegen de aanleg van de A27, die inmiddels dwars door het gebied loopt. In 

het centrum is De Veldkeuken gevestigd, die u ambachtelijk en biologisch 

verwent met heerlijke hapjes en drankjes. De ingrediënten zijn afkomstig 

van de ernaast gelegen tuinderij De Aardvlo (zie pag 38-39).

PRAKTISCHE INFORMATIE
P - parkeervakken langs Laan van Maarschalkerweerd; 

 - parkeerplaats bij Oud-Amelisweerd.

OV - halte Laan van Maarschalkerweerd (lijn 40, 41, 43);

 - halte Oud-Amelisweerd (lijn 40, 41, 43).

Horeca - lunchcafé De Moestuin, Laan van Maarschalkerweerd 2, Utrecht,  

   www.moestuininutrecht.nl; voor openingstijden zie pag 38,39.

 - De Veldkeuken, Koningslaan 11a, Bunnik (in Bezoekerscentrum  

   Oud-Amelisweerd), www.veldkeuken.nl; ma-di gesloten 

   (zie ook pag 38,39).
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Oud Amelisweerd - Bunnik
Na ca. 600 m bereikt u de brug naar Rhijnauwen (met Stayokay-hostel 

en iets verderop Theehuis Rhijnauwen). Hier rechtdoor, jaagpad ver-

volgen. Asfaltweg kruisen en rechtdoor. Na ca. 1,5 km Kromme Rijn via 

brug oversteken. Ri-

vier ligt nu rechts; 

aan overzijde huis 

Cammingha. Voet-

brug naar woonwijk 

negeren. 

Via bruggetje over 

zijarm naar Dorps-

straat/Tolhuislaan 

in Bunnik *.

* Naar station Bunnik: rechtsaf, Dorpsstraat. Op kruising rechtdoor. 
Steeds rechtdoor. Provincialeweg oversteken bij verkeerslichten en recht-
door, Molenweg. Op kruising rechtdoor, Groeneweg, naar station.
Vanaf station Bunnik: bij spoorwegovergang voorrangsweg overste-
ken en rechtdoor, Groeneweg. Steeds rechtdoor, ook voorbij linkse 
bocht. Provincialeweg oversteken bij verkeerslichten en schuin rechts 
winkelstraat in, Dorpsstraat. Op kruising rechtdoor naar brug over 
Kromme Rijn. Wijk bij Duurstede: rechtsaf. Utrecht: linksaf. 

ET
A
P
P
E 3

ETAPPE 3 OUD-AMELISWEERD – BUNNIK (3,3 km)

Oud-Amelisweerd

Bunnik - Oud Amelisweerd
Klinkerweg, Dorpsstraat/Tolhuislaan, oversteken en jaagpad vervolgen. Via 

bruggetje zijarm oversteken; even later rivier weer aan linkerzijde. Bruggetje 

naar woonwijk negeren. Voorbij huis Cammingha (aan overzijde) via brug 

Kromme Rijn over. Jaagpad circa 1,5 km vervolgen. Asfaltweg oversteken en 

rechtdoor. Bij brug naar Rhijnauwen (met Stayokay hostel en verderop Thee-

huis Rhijnauwen) weg oversteken en rechtdoor. Jaagpad volgen tot volgende 

brug naar Landgoed Oud-Amelisweerd en bezoekerscentrum. 

WANDELGIDS KROMME RIJNPAD UTRECHT - WIJK BIJ DUURSTEDE
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    Meetpunt Amelisweerd
Naast het bezoekerscentrum staat aan de waterkant een groene kast, 

waar de waterkwaliteit van de Kromme Rijn wordt gemeten. Iets meer 

stroomopwaarts, bij de gele bollen, wordt de stroomsnelheid en het wa-

terpeil, de kwantiteit, gemeten. Aan de hand van deze laatste gegevens 

kunnen stuwen in de Kromme Rijn op afstand worden aangestuurd.

    Fort Rhijnauwen
Iets van de route af ligt Fort Rhijnauwen, het grootste vestingwerk van 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie én van Nederland. Het fort is nu als 

natuurgebied in handen van Staatsbosbeheer en beperkt toegankelijk, 

onder andere tijdens Open Monumentendag (september). Het fort ligt 

500 m achter Theehuis Rhijnauwen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
P - parkeerplaats bij Oud-Amelisweerd of bij Nieuw-Amelisweerd;

 - parkeerplaats bij kerk aan Langstraat in Bunnik .

OV - halte Oud-Amelisweerd (lijn 40, 41, 43);

 - halte Rhijnauwenselaan (lijn 40, 41, 43);

 - halte Stationsweg (Bunnik, lijn 40, 41, 43);

 - NS-station Bunnik.

Horeca - De Veldkeuken, Koningslaan 11a, Bunnik (in Bezoekerscentrum  

   Oud-Amelisweerd), www.veldkeuken.nl; ma-di gesloten 

   (zie ook pag 38,39).

 - Café Ridderhofstad Rhijnauwen (in Stayokay Bunnik), Rhijnauwen- 

   selaan 14, Bunnik; mrt-nov dag. geopend, daarbuiten alleen in  

    weekends en schoolvakanties.

 - Theehuis Rhijnauwen, Bunnik; dagelijks geopend.

 - Het Wapen van Bunnik, Dorpsstraat 9, Bunnik, 

    www.wapenvanbunnik.nl; di gesloten.

WANDELGIDS KROMME RIJNPAD UTRECHT - WIJK BIJ DUURSTEDE
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BEWONING EN BEDRIJVIGHEID LANGS DE KROMME RIJN
De Kromme Rijn heette oorspronkelijk Oude Rijn. Rond het jaar 1500 werd het in de volksmond, vanwege de vele 

bochten, de Kromme Rijn. De rivier heeft zijn loop telkens verlegd. Afzetting van slib zorgde voor vruchtbare gron-

den, die in gebruik werden genomen voor akkerbouw en fruitteelt. Langzaam maar zeker groeide het Kromme 

Rijngebied uit tot een afwisselend en gevarieerd landschap, dat nu van grote cultuurhistorische waarde is. 

Rivierbedding
Door het meanderen – kronkelen – van een rivier wordt de 
rivierbedding in de loop der tijd telkens verlegd. Aan weers-
zijden van de stroom slaan klei- en zanddeeltjes neer, zodat 
glooiende oevers ontstaan met zandbanken en kleine geulen. 
Het proces werd versneld door overstromingen. Wanneer het 
Rijnwater buiten zijn oevers trad, bleven ook op land, direct aan 
de rivier, zanddeeltjes achter. Zo wierp de rivier zelf zanddijken 
op – oeverwallen genaamd – die het overstromen bemoeilij-
ken. Bij hoogwater stroomde het Rijnwater over die oeverwal-
len heen in een kom, die langzaam dichtslibde. Oeverwallen en 
dichtgeslibde beddingen vormden samen een stroomrug. 

Veelzijdig cultuurlandschap
Na afdamming van de Kromme Rijn (1122) is Langbroek ont-
gonnen. De Gooijer- en Langbroekerwetering werden destijds 
speciaal gegraven om het kwelwater van de Utrechtse stuwwal 
dat hier omhoog sijpelde, af te voeren. Langs de Langbroeker-

14
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wetering ontstond lintbebouwing, die nu nog duidelijk herken-
baar is. Langbroek kenmerkt zich door een aaneenschakeling 
van buitenplaatsen en kastelen, gesticht in de 13de en 14de 
eeuw. Ook de waarden, stukken land direct achter een rivier, 
zijn destijds ontgonnen. Namen als Galgenwaard, Amelisweerd, 
Beverweerd en Ossenwaard zeggen genoeg. 
Het Kromme Rijngebied is uitgegroeid tot een door mensen 
vormgegeven landschap, een cultuurlandschap. Op relatief klei-
ne afstand bevinden zich grote verschillen in hoogte, bodemsa-
menstelling en waterhuishouding. Dit veelzijdige landschap van 
akkers, weilanden, bossen, boomgaarden en landgoederen is in 
cultuurhistorisch opzicht zeer waardevol.
 
Eerste nederzettingen
De meeste dorpen langs de Kromme Rijn dateren uit de 8ste 
eeuw. Ze zijn ontstaan rond een curtis – hof van de Utrechtse 
bisschop – die de omliggende gronden bestuurde. De huizen 

zijn gebouwd op hogere de-
len, de stroomruggen, bij de 
akkers. Weilanden en hooilan-
den lagen in de lagere, natte 
komgronden. Alle gronden 
waren in gemeenschappelijk 
gebruik. Elk dorp bestond uit 
een langgerekt lint van boer-

derijen. Centraal lag de brink met kerk. Omdat de oorspronke-
lijke structuur in Cothen altijd in tact is gebleven, heeft het dorp 
de status van beschermd dorpsgezicht gekregen. 

Akkerbouw en fruitteelt
De Rijn heeft in zijn stroomgebied veel vruchtbare rivier-
kleigronden achtergelaten. Door hun bodemsamenstel-
ling zijn de stroomruggen uitstekend geschikt voor fruitteelt. 
Tot 1945 verdienden de meeste
boeren langs de Kromme Rijn 
hun geld met koren en kersen. 
Maar ook met appels, pruimen 
en peren. Veel geld – een tiende 
van de opbrengst – moesten de 
boeren jaarlijks afdragen aan 
kerkelijke organisaties en be-
stuurders. Het was een vorm 
van belasting. Wie nu langs de 
Kromme Rijn loopt, ziet nog 
steeds veel fruitbomen. De vroegere hoogstamboomgaarden 
hebben vrijwel allemaal plaatsgemaakt voor laagstamfruit: fruit-
bomen die bewust laag worden gehouden. Dat maakt automati-
sering en besparing op de loonkosten mogelijk. Bij Cothen zijn 
nog enkele oude hoogstamboomgaarden te vinden; zo staat aan 
de Dorpsstraat een prachtige dorpsboomgaard met hoogstam-
bomen.Brinkdorp Cothen

     Peren oogsten langs de Kromme Rijn
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ETAPPE 4 BUNNIK - ODIJK (3,5 km)
Bunnik - Odijk
Rechtdoor voetpad vervolgen. Na ca. 100 m rechtsaf bruggetje over: 

Kromme Rijn ligt rechts, dode arm links. Vóór asfaltweg rechts onder 

viaduct door. Voorbij golfbaan spoorlijn kruisen via laag tunneltje. 

Voorbij sportcentrum De Rumpst een asfaltweg oversteken en recht-

door. Even later onder snelweg (A12) door. Steeds Kromme Rijn blijven 

volgen. Na ca. 1 km een brug negeren. Aan overzijde rivier liggen enkele 

sportvelden. Tweede brug negeren. Pad wordt breder. Voorbij bosper-

ceeltje een asfaltweg (Zeisterweg) oversteken.

Odijk - Bunnik
Aan overzijde Zeisterweg rechtdoor. Na een paar 100 m gaat breder wordende 

pad door bosperceeltje. Voorbij bos een brug negeren. Voorbij sportvelden (aan 

overzijde rivier) weer brug negeren. Onder snelweg (A12) door. Asfaltweg over-

steken en rechtdoor. Na sportcentrum De Rumpst onder spoorlijn door via laag 

tunneltje. Jaagpad vervolgen. Een asfaltweg kruisen via laag viaduct. Meteen 

daarna linksaf, pad langs Kromme Rijn. Voorbij bruggetje met witte leuning links 

aanhouden, langs de rivier. U komt uit bij de Tolhuislaan/Spoorstraat in Bunnik. 

Naar station Bunnik: zie etappe 3. 

Spoortunneltje bij Bunnik

WANDELGIDS KROMME RIJNPAD UTRECHT - WIJK BIJ DUURSTEDE
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KIJKPUNTEN

9.  Bunnik
Dit brinkdorp is rond de 8ste eeuw ontstaan op een oeverwal van de Krom-

me Rijn. De Bunnikerbrug uit 1636 diende vroeger als tolbrug. Ernaast staat 

– hoe kan het ook anders – het oude tolhuis. Loop even naar de Brink om het 

raadhuis uit 1897 en de 12de-eeuwse Romaanse kerktoren te bewonderen. 

En pauzeer in de voormalige smederij, waar tegenwoordig het Wapen van 

Bunnik is gevestigd.

10 Gemaal Kouwenhoven
Bij Sportlaan nr. 2 bevindt zich een aanvoergemaal van Hoogheemraadschap 

De Stichtse Rijnlanden. Het pompt water uit de Kromme Rijn het achter-

liggende gebied in, maximaal zo’n 12 kubieke meter in 3 minuten tijd. Zo 

kan het peil in het agrarische gebied op peil worden gehouden. Uiteindelijk 

stroomt het water via de Hakswetering, een stroompje tussen de Kromme 

Rijn en Zeist, weer terug in de Kromme Rijn.

Bunnik met Dorpsstraat

PRAKTISCHE INFORMATIE
P - parkeerplaats bij kerk aan Langstraat in Bunnik; 

 - parkeerhavens langs Zeisterweg in Odijk.

OV - NS-station Bunnik;

 - halte Stationsweg (Bunnik, lijn 40, 41, 43);

 - halte Rijnseweg (aan Zeisterweg, Odijk, lijn 43).

Horeca - Het Wapen van Odijk, De Meent 53, Odijk

   www.wapenvanodijk.nl, ma. gesloten

9 10 
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ETAPPE 5 ODIJK - WERKHOVEN (4 km)
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Jaagpad bij Odijk

Odijk - Werkhoven
Eerste brug rechtsaf, Kromme Rijn over. Linksaf, asfaltvoetpad. Op 

asfaltweg, Singel, linksaf. Op rotonde * linksaf, Barbeellaan. Graspad 

volgen met links haag, rechts asfaltweg. Rechtdoor, pad buigt vóór 

Kromme Rijn naar rechts. Bruggetje over, pad langs Kromme Rijn bijna 

1,5 km volgen. Tot asfaltweg bij brug. Linksaf brug over. Beverweertse-

weg rechtdoor volgen. De weg buigt naar rechts en heet dan Jachtrust-

laan. Na 1 km bij elektriciteitshuisje rechtdoor.

Werkhoven - Odijk
Na nog 1 km buigt de weg naar links en heet dan Beverweertseweg. Brug over-

steken en gelijk rechtsaf, voetpad langs Kromme Rijn bijna 1,5 km volgen. Brug-

getje over en rechter pad volgen langs water. Vóór bosje links aanhouden richting 

woonwijk. Rechtdoor, even later over graspad met rechts haag, links asfaltweg 

(Barbeellaan). Bij rotonde * rechtsaf (Singel). Na 50 m rechtsaf, asfaltvoetpad. 

Eerste brug rechtsaf over Kromme Rijn en linksaf, smal pad langs water. Asfalt-

weg (Zeisterweg) oversteken.

*  Naar bushalte N229: op rotonde vanuit Utrecht rechtsaf (vanuit 

Wijk bij Duurstede rechtdoor), Oude Haven, doodlopende weg. Op 

kruising linksaf, Zeisterweg. Bij ‘Wapen van Odijk’ links aanhou-

den. Rechtdoor naar N229 met bushaltes.

** Vanaf bushalte N229: Odijk in via Zeisterweg. Op kruising rechtdoor. 

Bij ‘Wapen van Odijk’ rechts aanhouden. Rechtsaf, Oude Haven 

naar rotonde. Naar Wijk bij Duurstede rechtdoor, Utrecht linksaf. 

 

18
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PRAKTISCHE INFORMATIE
P - parkeerhavens langs Zeisterweg in Odijk;

 - parkeerplaats op Brink in Werkhoven.

OV -halte Rijnseweg (aan Zeisterweg, Odijk, lijn 43);

 - halte N229/Zeisterweg (Odijk, lijn 41, 241, 242);

 - halte Provincialeweg (Werkhoven, lijn 41, 241, 242).

Kasteel Beverweert

KIJKPUNTEN

    Langbroekerwetering
Vanaf de brug over de Kromme Rijn is de stuw, waar de Langbroekerwetering 

in de Kromme Rijn uitkomt, goed te zien. De Langbroekerwetering is gegra-

ven in 1126, toen de Utrechtse bisschop het gebied rond Langbroek liet ont-

ginnen. In de 17de eeuw kreeg de wetering met het graven van de Cothergrift 

een belangrijke scheepvaartfunctie. De route over de kaarsrechte Langbroe-

kerwetering was namelijk veel sneller dan de bochtige Kromme Rijn.

    Kasteel Beverweert
Het Kromme Rijnpad voert vlak langs kasteel Beverweert. Vroeger zaten er 

op deze plek veel bevers in de rivier, vandaar de naam. Kasteel Beverweert 

werd voor het eerst genoemd in 1277, toen ridder Zweder van Zuylen er 

verbleef. Ook het geslacht Van Nassau heeft er een paar eeuwen gewoond. 

In 2005 is het landgoed, compleet met kasteel en bijgebouwen, gekocht 

door de Stichting Philadelphia Vegetarisch Centrum. Er zijn plannen om in 

het kasteel appartementen en zorgvoorzieningen voor oudere vegetariërs 

te bouwen.  

WANDELGIDS KROMME RIJNPAD UTRECHT - WIJK BIJ DUURSTEDE
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VAREN OP DE KROMME RIJN 
Tot eind 19de eeuw was de Kromme Rijn een belangrijke vaarroute, hoewel verlanding en de vele bochten schip-

pers een doorn in het oog waren. Dankzij de aanleg van de Cothergrift konden schepen vanaf 1635 de kronkelende 

Kromme Rijn bij Cothen afsteken om deze in Langbroek weer op te pikken. Zo bedroeg de reistijd van Wijk naar 

Utrecht ‘slechts’ vier uur. Door dichtslibben moest de rivier regelmatig gebaggerd worden om diep en breed ge-

noeg te blijven. Dat was een kostbare aangelegenheid. 

Trekschuit en jaagpad
De stroom was alleen bevaarbaar voor Krommerijnders met 
een diepgang van zestig centimeter. Deze trekschuiten, vanaf 
de kant door menskracht getrokken, waren van 1600 tot 1900 
hét vervoermiddel. Voor de trekker langs de kant werd tussen 
Wijk bij Duurstede-Cothen en Odijk-Utrecht een speciaal pad 

aangelegd. Vanaf dit jaagpad trokken mannen de trekschuit 
voort via een lijn die om hun middel was gebonden. Jongens 
vanaf twaalf jaar werden al ingeschakeld voor dit zware werk. 
Het onderhoud van het jaagpad werd bekostigd door de va-
rende passagiers. Zij betaalden (in 1674) voor vervoer van Wijk 
naar Utrecht 8 stuivers en 12 cent. Een deel van dat bedrag was 

20
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voor pachters van de vaarverbinding en voor gebruik van het 
jaagpad. Het werk van de mannen werd bemoeilijkt omdat het 
jaagpad smal was en de onderdoorgangen van bruggen laag 
waren. Zijsloten moesten via vlonders worden overgestoken. 
Ondanks deze belemmeringen bleven trekschuit en jaagpad 
tot in de jaren ’30 van de vorige eeuw zeer in trek.

Twist om een duiker
Om de rivier bevaarbaar te houden, kwam de aanleg van duikers 
en sluizen steeds vaker ter sprake. Tegen het eind van de 15de 
eeuw werd een duiker aangelegd in de dam bij kasteel Duur-
stede: een gemetselde koker met aan weerszijden een houten 
deur, die de hoogte van het water moest regelen. Jarenlang was 
de duiker onderwerp van gesprek. Wie mocht zich eigenaar 
noemen? Wie moest er voor de kosten opdraaien: het Rijk, de 
provincie of het hoogheemraadschap? Wie mocht de sleutels 
van de deuren beheren: de sluiswachter, dijkmeester, schout of 
burgemeester? Het getwist duurde voort totdat de duiker van-
wege slecht functioneren in 1988 voorgoed werd afgesloten. 

Inlaat en sluizen
Toen de Kromme Rijn eind 19de eeuw werd ingezet voor de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie, onderging de rivier een ingrij-
pende verandering (zie pagina 24, 25). Rond 1870 zijn twee 
sluizen aangelegd bij Cothen en Werkhoven, die het water 
konden opstuwen. In diezelfde tijd werd in de Rijndijk bij Wijk 

bij Duurstede een inundatiesluis aangelegd. Vanaf deze plek 
werd de Kromme Rijn voortaan gevoed met water. De schui-
ven konden desgewenst worden geopend of gesloten, hetgeen 
van strategisch belang was bij inundatie. Tegenwoordig heeft 
de inlaat de taak om water aan te voeren naar het Kromme 
Rijngebied, de Utrechtse grachten en de Vecht. 

Nieuw vervoer
Gaandeweg kozen steeds meer mensen voor vervoer over de 
weg per diligence. Bovendien reed er vanaf 1885 een stoom-
tram tussen Wijk bij Duurstede en Utrecht. De aanleg van sta-
tion Bunnik zorgde voor ontsluiting van het gebied per trein. 
Het tijdperk van de trekschuit was definitief ten einde. 

Kromme Rijnbrug in Utrecht
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Kasteel Beverweerd

KIJKPUNTEN

    Sluis Werkhoven
Vlak vóór de brug over de Kromme Rijn gaat links een weg naar een woning (verbo-

den toegang). Ernaast ligt een schutsluisje met stuw. Wandelaars van het Kromme 

Rijnpad mogen hier doorlopen tot aan de dichtstbijzijnde sluisdeur om de sluis 

met stuw te bekijken (graag rekening houden met privacy van de bewoners).

Sluis en woning zijn aangelegd rond 1870, toen de Kromme Rijn toevoerkanaal 

werd voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en op veel plekken werd gekanali-

seerd. Door de aanleg van een paar sluizen kon het gebied in tijden van drei-

ging snel onder water worden gezet. 

Tijdens een restauratie van de sluis in 2005 zijn onder andere nieuwe deuren 

geplaatst. De stuw naast de sluis houdt het waterpeil tussen Cothen en Werk-

hoven op orde. Het peilverschil is hier 1,10 meter (2 m + NAP aan Cothense 

zijde, 0,9 m + NAP aan Utrechtse kant). 

    Dode rivierarm
Ter hoogte van de Leemkolkweg bevindt zich een dode rivierarm van de 

Kromme Rijn, die in 1870 werd afgesneden bij de kanalisatie van de rivier. 

Deze rivierarm draagt de toepasselijke naam Oude Kromme Rijn.  

PRAKTISCHE INFORMATIE
P - parkeerplaats op Brink in Werkhoven;

 - Hardenbroek, weg parallel aan N229.

OV - halte Provincialeweg 

   (Werkhoven, lijn 41, 241, 242);

 - halte Hardenbroek (lijn 40, 41).

Horeca - Eethuis ’t Zand en Cafe Het Hart van 

  Werkhoven, Beverweertseweg 11 en 11a 

  in Werkhoven, ma. gesloten  

13  

14  

Sluis Werkhoven
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ETAPPE 6 WERKHOVEN - LEEMKOLK (4 km)
Werkhoven - Leemkolk
De laan nog 1 km volgen en op driesprong rechtsaf bij bordje Steen-

ovenweg. Na brug over Kromme Rijn links aanhouden, klinkerweg. 

Vlak voor woning (rechts) links aanhouden, voetpad langs nevengeul. 

Na weer 1 km door tunneltje onder N229. Daarna pad volgen tot as-

faltweg (Leemkolkweg). Hier linksaf (drukke weg). Vóór voorrangsweg 

rechtsaf, ventweg langs N229. Eerste weg rechtsaf, Molenspoor. 

Leemkolk - Werkhoven
Op asfaltweg, Molenspoor, rechtsaf. Na brug linksaf, ventweg langs N229. 

Op kruising linksaf, Leemkolkweg richting Culemborg. Circa 100 m na brug 

over Oude Kromme Rijn rechtsaf, voetpad. Na tunneltje onder N229 pad langs 

Kromme Rijn circa 1 km volgen. Op klinkerweg rechts aanhouden. Na brug over 

Kromme Rijn op driesprong (bordje Broekweg) linksaf, Jachtrustlaan. Na 1 km 

bij elektriciteitshuisje rechtdoor.
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NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE 
Om het westen van Nederland te beschermen tegen de vijand werd tussen 1815 en 1885 de Nieuwe Hollandse Wa-

terlinie aangelegd. Dankzij een uniek systeem van dijken, gemalen en sluizen kon een vijf kilometer brede strook land 

binnen enkele dagen onder water worden gezet, van Muiden tot aan de Biesbosch. Dit belette de vijand om door het 

gebied te trekken. De Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft haar waarde als verdedigingslinie nooit hoeven te bewijzen. 

Linie bij de Kromme Rijn
Rond 1870 werd de Kromme Rijn toevoerkanaal voor de Nieu-
we Hollandse Waterlinie. Vanuit speciaal daartoe aangelegde 
forten beschermden soldaten het hoger gelegen land, sluizen 
en belangrijke (spoor)wegen. Ook kreeg de Kromme Rijn een 
nieuwe inundatiesluis aan de oostzijde van Wijk bij Duurstede. 

Bovendien werd de rivier tussen Wijk en Odijk gekanaliseerd; 
hij werd dieper gemaakt en verbreed tot de huidige breedte. 
Tevens werden enkele bochten voorgoed afgesneden, zoals de 
bocht tussen Cothen en Werkhoven bij Kasteel Hardenbroek. 
Er werden twee nieuwe sluizen aangelegd ten behoeve van de 
scheepvaart (zie pagina 21). Totale kosten voor de kanalisatie: 

24



WANDELGIDSJE KROMME RIJNPAD UTRECHT - WIJK BIJ DUURSTEDE

25

WANDELGIDS KROMME RIJNPAD UTRECHT - WIJK BIJ DUURSTEDE

Fort Lunet I

Vier Lunetten
Op het Kromme Rijnpad komt de wandelaar diverse restanten 
tegen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Om te beginnen 
de vier Utrechtse Lunetten. Ze zijn tussen 1822 en 1828 ge-
bouwd om het zuidoosten van Utrecht, de ‘Houtense Vlakte’ 
te beschermen. Dit hoger gelegen gebied aan weerszijden van 
de Kromme Rijn kon namelijk niet onder water worden gezet. 
Van bovenaf hebben de verdedigingswerken de vorm van een 
halve maan (‘Lunet’ komt van het Franse ‘lune’, wat ‘maan’ 
betekent). Tegenwoordig zijn de Lunetten eigendom van de 
gemeente Utrecht, die ze voor uiteenlopende doeleinden 

gebruikt: van een ‘thuis’ voor bijen en vleermuizen tot scou-
tingclubhuis. In Fort Lunet I is een nieuw educatief centrum ge-
opend: Fort van de Democratie (www.fortvandedemocratie.nl).

Fort Rhijnauwen
Iets verderop, bij Amelisweerd, liggen meer restanten van de 
Waterlinie. Eind 19de eeuw is hier een tweede fortengordel 
aangelegd om de inundatievelden rond Utrecht sneller onder 
water te kunnen zetten. Fort bij Rhijnauwen en Fort bij Vech-
ten maakten deel uit van die tweede gordel. Fort bij Vechten, 
ten zuiden van de Kromme Rijn en de A12, ligt precies op de 
kruising van de Limes (Romeinse grens, zie pagina 9) en de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Fort bij Rhijnauwen ligt, hoewel 
niet direct aan het jaagpad, dichter langs de route. Het is het 
grootste vestingwerk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie én 
van ons land. Nu is het fort als natuurgebied in handen van 
Staatsbosbeheer en beperkt toegankelijk. 

500.000 gulden, destijds een enorm bedrag. Tegenwoordig is 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie van grote cultuurhistorische 
waarde. Begin 2008 is in het Pact van Rhijnauwen vastgelegd 
dat de forten van deze waterlinie de komende jaren een opknap-
beurt krijgen voor 150 miljoen euro. 
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Kaasboerderij De Brienenshof 

    Sluisje Cothen 
Naast Kerkweg 22 voert een grindpad naar het inundatiesluisje van Cothen. 

Het bord ‘verboden toegang’ aan het begin van de oprit geldt niet voor wan-

delaars van het Kromme Rijnpad. De sluis dateert uit 1870, evenals de vrijwel 

identieke sluis bij Werkhoven. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

heeft de sluis in 2007 ingrijpend en fraai gerestaureerd. 

    Rhijnestein
Ooit was Rhijnestein een roofridderslot. Ridder Jan van Rhijnestein, die het kas-

teel bewoonde, hield er in 1387 een paar Franse goudsmeden gevangen. Na be-

taling van losgeld liet hij ze weer vrij. Ridder Jan plunderde er flink op los. Totdat 

de bisschop van Utrecht dat niet langer toeliet. Met een groot leger toog hij naar 

het zwaar bewaakte Rhijnestein; het kasteel werd beschoten en beschadigd. 

Nu ademt het kasteel, dat privé wordt bewoond, een idyllische sfeer uit. 

15  16  
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KIJKPUNTEN

    Kaasboerderij De Brienenshof
Maas en Gea Merkens-Hamoen runnen een melkveebedrijf en kaasmakerij. Ze 

bereiden de boerenkaas op ambachtelijke wijze: zonder kleur- en smaakstoffen, 

met melk die niet gepasteuriseerd is en een heerlijke volle smaak heeft. Er zijn 

volop streekproducten te koop. U kunt hier o.a. een goedgevulde picknickmand 

bestellen en nuttigen. Ook mag u vrij rondlopen op het bedrijf tijdens de ope-

ningstijden (zie pag 38,39). 

PRAKTISCHE INFORMATIE
P - Hardenbroek, weg parallel aan N229;

 -  parkeerplaats bij kerk aan Kerkweg in Cothen.

OV -  halte Hardenbroek (lijn 40, 41);

 -  halte Provincialeweg (Cothen, lijn 40, 41, 241, 242).

Horeca -  eetcafé Robin Hood, Dorpsstraat 53, Cothen, 

  www.eetcaferobinhood.nl; open na 16.00 uur, ma-di gesloten. 
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ETAPPE 7 LEEMKOLK - COTHEN (3,5 km)
Leemkolk - Cothen
Rechtsaf, Molenspoor en na brug linksaf, graspad langs water. Aan over-

zijde brug (Oude Kromme Rijn) linksaf, voetpad langs Kromme Rijn. Na 

ruim 1,5 km op asfaltweg (Ossenwaard) linksaf. Kort na bord ‘bebouwde 

kom Cothen’ linksaf, voetpad. Na woonwagenkamp rechtsaf, smal pad 

volgen tot eind. Op klinkerweg linksaf. Ter hoogte van brug rechtsaf. 

Op asfaltweg linksaf. Op kruising rechtdoor langs kerk. Einde Kerkweg 

linksaf. 80 m na brug rechtsaf (vóór bord ‘einde bebouwde kom’). Zijarm 

Kromme Rijn over, onverhard pad. Einde rechtsaf, langs kasteel Rhijne-

stein. Kromme Rijn kruisen en rechtsaf. Linksaf, In de Bogerd, langs 

oude dorpsboomgaard. Op asfaltweg (Dorpsstraat) linksaf naar Brink.

Cothen - Leemkolk
Brink passeren en rechtdoor. Tegenover ’t Oude Raedthuys rechtsaf, klinker-

weg, In de Bogerd, langs oude dorpsboomgaard. Einde rechtsaf, dan linksaf. 

Kromme Rijn kruisen, langs kasteel Rhijnestein. Eerste pad linksaf. Einde op 

asfaltweg linksaf. Na brug rechtsaf, Kerkweg langs kerk. Op kruising recht-

door. In bocht naar links, na huisnr 36, rechtsaf, onverhard pad. Voorbij 

huizen linksaf, klinkerweg. Na huisnr 8 rechtsaf, smal pad volgen tot eind. 

Voorbij woonwagenkamp linksaf. Op asfaltweg (Ossenwaard) rechtsaf. Na 

‘Ossenwaard 8’ rechtsaf, voetpad langs Kromme Rijn. Na ruim 1,5 km rechtsaf 

over bruggetje (Oude Kromme Rijn). Graspad naar asfaltweg, Molenspoor. 

Kanoër bij kasteel Rhijnestein
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Dorpsboomgaard in Cothen

KIJKPUNTEN

    Brinkdorp Cothen
Het oude dorpsgedeelte van Cothen met de Brink is niet voor niets aangewezen als 

beschermd dorpsgezicht: hier heerst de sfeer van vroeger. Oorspronkelijk fungeer-

de de Brink als verzamel-

plaats voor vee. Later werd 

het een centraal dorpsplein. 

Cothen is een typisch Krom-

me Rijndorp, net als Werk-

hoven, Odijk en Bunnik: 

gelegen op de stroomrug 

van de Kromme Rjin, nabij 

de rivierbedding. Naast het 

dorp lagen de landbouw-

gronden. Rond 1900 legden 

de landbouwers zich meer 

toe op fruitteelt en veeteelt. 

Tegenwoordig kiest de boer 

voor een verdere specialisa-

tie: vee of fruit.

    Kersen 
Voorbij Cothen loopt u door een van de vele boomgaarden van het Kromme 

Rijngebied. Dit is het land van de kersen. Maar ook appels en peren gedijen 

hier goed. Niet alleen mensen, ook spreeuwen zijn dol op kersen. Soms 

worden de vogels nog op traditionele wijze verjaagd. Langs de rand van 

de boomgaard staan hoge palen, voorzien van blikken met steentjes erin. 

Touwen verbinden de palen met een uit-

kijkpost in het midden van de gaard. Een 

ruk aan het touw geeft een oorverdovend 

lawaai van rammelende blikjes, waardoor 

de spreeuwen van schrik wegvliegen. De 

uitkijkpost wordt in het voorjaar een paar 

weken lang bemand, van zonsopgang tot 

zonsondergang. 

Fruittelers op hun uitkijkpost

PRAKTISCHE INFORMATIE
P - zie etappe 7.

OV - zie etappe 7.

Horeca - Het Oude Raedthuys, Dorpsstraat 21, Cothen, 

    www.hetouderaedthuys.nl; ma gesloten.

 - Proeverij de Pronckheer, Graaf van Lynden van Sandenburgweg 2, 

   Cothen, www.pronckheer.nl; wisselende openingstijden.

18  19  
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ETAPPE 8 COTHEN - VIKINGHOF (2,4 km)

Kanoër bij kasteel Rhijnestein

Vikinghof - Cothen
Op driesprong bij bord ‘De Vikinghof, Utrechts Landschap’ linksaf, asfaltfiets-

pad. Op asfaltweg linksaf. Meteen na brug over Kromme Rijn linksaf, klinkerweg. 

Vóór Proeverij de Pronckheer rechtsaf, fietspad op. Voorrangsweg, Graaf van Lyn-

den van Sandenburgweg, oversteken. Rechtsaf, Groenewoudseweg over, fietspad 

langs N229. Na 200 m linksaf bij bordje ‘voetpad’. Grindpad wordt smal onver-

hard pad door boomgaarden. Oprit naar huis Steniswaard kruisen en rechtdoor. 

Onverharde pad wordt bij enkele huizen asfaltpad. Buigt tweemaal naar links. Op 

kruising met pleintje rechtsaf (Dorpsstraat) naar Brink.  

Cothen - Vikinghof
Voorbij Brink op kruising met pleintje linksaf, Zandpad. Asfaltpad vol-

gen, buigt tweemaal naar rechts. Langs enkele huizen en tuinen. Wordt 

smal onverhard pad door boomgaarden. Oprit naar huis Steniswaard 

kruisen en rechtdoor. Pad wordt breder grindpad. Op N229 rechtsaf, 

fietspad. Na 200 m Groenewoudseweg oversteken. Meteen linksaf, voor-

rangsweg over, Graaf van Lynden van Sandenburgweg. Aan overzijde 

linksaf, klinkerweg (rechts Proeverij de Pronckheer). Op voorrangsweg 

rechtsaf. Meteen na Kromme Rijn rechtsaf, fietspad. Bij bosrand en bord 

‘Vikinghof, Utrechts Landschap’ rechtsaf, fietspad verlaten.



NATUURONTWIKKELING LANGS DE RIVIER 
De inzichten over waterbeheer staan tegenwoordig haaks op die van ruim een eeuw geleden. De rivier moet de ruimte 

krijgen en mag weer overstromen. Daarom wordt de Kromme Rijn de komende jaren op diverse plekken opnieuw in-

gericht. Het rivierwater moet schoner worden en de aanleg van ecologische verbindingszones moet ervoor zorgen dat 

planten en dieren zich in de toekomst vrijer kunnen bewegen in het Kromme Rijngebied. 

Ruimte voor de rivier
Het moderne waterbeleid is gericht op ‘nieuwe natuur’, waarbij 
de rivier zijn oorspronkelijke, brede rivierbed zoveel mogelijk 
terugkrijgt. Zo worden er de komende jaren glooiende rivier-
oevers gecreëerd en nevengeulen gegraven. Bestuurders en 
overheden zijn tot inzicht gekomen dat overstromingen niet 

alleen kunnen worden tegengehouden door rivieren te kanali-
seren en (steeds hogere) dijken aan te leggen. Tegenwoordig 
mag het water gecontroleerd overstromen op plekken waar de 
mens het wil. Gunstig neveneffect is dat flora en fauna zich 
volop zullen ontwikkelen in deze nieuwe natuur.

Creëren van natuurvriendelijke oevers

WANDELGIDS KROMME RIJNPAD UTRECHT - WIJK BIJ DUURSTEDE
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Ecologische verbindingszone 
Vanwege deze nieuwe visie op water zal de Kromme Rijn 
tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede, daar waar mogelijk, 
opnieuw worden ingericht. De provincie Utrecht heeft de 
Kromme Rijn aangewezen als ecologische verbindingszone. 
Zo’n zone verbindt verspreid liggende stukjes natuur met el-
kaar, zodat dieren zich eenvoudig kunnen bewegen tussen die 
natuurgebieden. De verbindingszone kan bestaan uit een na-
tuurvriendelijke oever, een (padden)poel, maar het kan ook 
een ecoduct zijn. Door het aanleggen van ecologische verbin-
dingszones in het Kromme Rijngebied kunnen planten en die-
ren zich straks vrij bewegen tussen Nederrijn en Vecht. 

Schoon water in 2015
Overheden en particuliere grondeigenaren zijn inmiddels met 
de omvorming van de Kromme Rijn gestart. Met als doel dat 
de rivier over tien jaar zijn prominente plek in het landschap 

heeft teruggekregen. De Kromme Rijn fungeert hiermee als 
proefproject voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De 
eis van de KRW luidt: schoon water in 2015. Het aanleggen van 
glooiende oevers is één van de maatregelen die zal bijdragen 
tot verbetering van de waterkwaliteit; oever- en waterplanten 
halen immers verontreinigde stoffen uit het water. 

Poelen en oevers 
De wandelaar kan de ontwikkeling van natuurvriendelijke oe-
vers vanaf het Kromme Rijnpad nauwlettend volgen. Al direct 
voorbij het centrum van Utrecht, ter hoogte van het Lodewijk 
Napoleonplantsoen, is een deel van de rivieroever afgegraven. 
Met wat geluk keert hier de zeldzame rietorchis over een paar 
jaar weer terug.
Ter hoogte van zwembad Krommerijn en kanoverhuur De Rijn-
stroom zijn in 2007 enkele poelen aangelegd, oevers afgegra-
ven en beplant. In 2008 volgde de nieuwbouwlocatie Rijneiland 
in Odijk. Ook richting Wijk bij Duurstede zullen een aantal na-
tuurvriendelijke oevers verschijnen. Naar verwachting zijn alle 
oevers binnen enkele jaren begroeid met planten als zwane-
bloem, gele lis, moerasspirea en kattenstaart. De ijsvogel en 
weidebeekjuffer voelen zich er thuis. Bovendien zijn de oevers 
een ideale kraamkamer voor vissen als winde, zeelt 
en snoek. Op diverse plekken langs de Kromme Rijn 
worden tevens nieuwe natuurterreintjes aangelegd. Zo is op 
de Vikinghof, voormalig zwembadterrein bij Wijk bij Duurste-
de, een paddenpoel gegraven en een wandelpad aangelegd. 



32
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KIJKPUNTEN

    Vikinghof
Dit voormalige zwembadterrein is de afgelopen jaren opnieuw ingericht. Een deel 

van de oever is afgegraven, zodat er meer oeverplanten zullen gaan groeien. Door 

het creëren van een moeras is de oude stroomgeul midden over het terrein weer 

te zien. Er is ook een paddenpoel en een wandelpad aangelegd. Samen met de 

Vogelwerkgroep van de Stichting Natuur en Milieu heeft het Utrechts Landschap 

er een ooievaarsnest geplaatst.  

    Stuw Melkwegwetering
De Melkwegwetering, iets ten noorden van Wijk bij Duurstede, is ooit gegra-

ven om water uit het gebied rond de Langbroekerwetering beter te kunnen 

afvoeren. In de wetering ligt, vlakbij de Kromme Rijn, een op afstand bedien-

bare stuw die het water in droge tijden langer vasthoudt. Hoogheemraad-

schap De Stichtse Rijnlanden wil de stuw over een paar jaar gaan aanpassen, 

zodat in tijden van droogte ook water vanuit de Kromme Rijn de Melkweg-

wetering in kan stromen. 

ET
A
P
P
E 9

PRAKTISCHE INFORMATIE
P - zie etappe 7 of 10

OV - zie etappe 7 of 10

Horeca - geen.

WANDELGIDS KROMME RIJNPAD UTRECHT - WIJK BIJ DUURSTEDE
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ETAPPE 9 VIKINGHOF - NIEUWEWEG (1,7 km)

Kanoër bij kasteel Rhijnestein

Vikinghof – Nieuweweg
Pad rechts negeren (loopt dood bij bankje). Vóór hek linksaf, half-

verhard pad langs rustgebied voor dieren. Komt uit bij Kromme Rijn. 

Aan eind asfaltweg oversteken en rechtsaf brug over. Meteen linksaf, 

asfaltvoetpad langs Kromme Rijn aan linkerzijde. Zijpaden negeren, 

zoveel mogelijk rivier volgen. Ook als deze verdwijnt achter de bomen, 

steeds doorlopen in zelfde richting. Zijpaden rechts naar woonwijk ne-

geren. Voorrangsweg, Nieuweweg, oversteken. Aan overzijde rechts 

aanhouden, parallelweg.

Nieuweweg – Vikinghof
Voorrangsweg, Nieuweweg, oversteken en linksaf. Meteen rechtsaf, smal as-

faltpad. Op splitsing rechts aanhouden. Op volgende splitsing ook rechts aan-

houden. Steeds Kromme Rijn aan rechterzijde houden, zijpaden negeren. Op 

asfaltweg rechtsaf, Kromme Rijn kruisen. Meteen na brug linksaf weg oversteken. 

Voetpad langs Kromme Rijn – nu aan linkerhand – vervolgen, landgoed De Vi-

kinghof in. Pad langs rivier volgen, daarna langs rustgebied voor dieren. Bij hek 

buigt pad naar rechts. Pad links negeren (loopt dood bij bankje). Einde bij bord 

‘De Vikinghof, Utrechts Landschap’ linksaf, asfaltfietspad.  
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    Nieuwe natuur Noorderwaard
Tussen de Kromme Rijn en de Prins Hendrikweg, op de hoek met de Nieuwe-

weg, ligt een perceel van de gemeente ter grootte van anderhalf voetbalveld, te 

wachten totdat het natuurvriendelijk wordt ingericht. Omdat de plannen nog in 

de maak zijn, wordt er tijdelijk rogge ingezaaid. Met de zaden komen ook andere 

koren- en veldbloemen mee. Zo ontstaat hier elk jaar een kleurig en fleurig ko-

renveld. Ook op drie andere plekken in de wijk Noorderwaard worden de oevers 

langs de Kromme Rijn de komende jaren natuurvriendelijker ingericht. 

ET
A
P
P
E 10

PRAKTISCHE INFORMATIE
P - ruime parkeerplaats aan haven bij Wijk bij Duurstede (gratis).

OV - halte Steenstraat/Centrum (Wijk bij Duurstede,  lijn 40, 41, 241, 242, 56).

Horeca - diverse gelegenheden in centrum.

     Weg Langs de Rijn
In de 14de eeuw liep de Kromme 

Rijn dwars door het huidige Wijk bij 

Duurstede. Destijds was de stad veel 

kleiner; alle bebouwing lag op de 

linkeroever. Toen Wijk halverwege 

de 14de eeuw werd uitgebreid naar 

de rechteroever, werd de stad om-

muurd en voorzien van een buiten-

gracht. Het deel van de Kromme Rijn 

dat binnen de stadsmuren lag, werd 

gedempt. Tot op de dag van vandaag 

stroomt de Kromme Rijn in Wijk bij 

Duurstede door de grachten, buiten 

de omwalling. De naam ‘Weg Langs 

de Rijn’ verwijst naar de oude loop 

van de rivier.  

Molen Rijn en Lek

Ontmoetingsplek bij Beermuur

22  23  
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Nieuweweg – Haven
Parallelweg buigt naar links, heet nu Prins Hendrikweg. Steeds recht-

door, zijpaden negeren. Wordt klinkerweg; kort daarna ligt links de 

Kromme Rijn. Doodlopende weg ‘De Kolk’ (links) negeren. Neem vol-

gende doodlopende weg linksaf, Zaagmolen. Na 20 m rechts, door 

woonwijkje. Einde weg rechtdoor, onder woonblok door. Meteen daarna 

linksaf (rechts de Lidl). Voorbij bruggetje rechtsaf, Langs de Rijn. Einde 

linksaf *, voorrangsweg (Singel). 

Langs kerk en parkeerplaats, rechtdoor Kromme Rijn kruisen. Op Rijndijk 

rechtsaf naar sluis. Rechtsaf, klinkerweg onder molen door. Meteen na 

horeca ’t Terras linksaf via trappen omhoog door opening in stadsmuur. 

Aan overzijde weg, bij informatiepaneel, eindigt het Kromme Rijnpad.

*  Naar bushalte Steenstraat Centrum: op Singel rechtsaf. 
 Tweede weg rechtsaf, Zandweg. Bushalte ligt links.

Haven - Nieuweweg
Lek de rug toekeren en weg oversteken via zebrapad. Door opening in stads-

muur, trappen naar beneden en rechtsaf. Via klinkerweg onder molen door. Op 

voorrangsweg linksaf, Kromme Rijn oversteken. Voorbij sluis linksaf, Singel. 

Kerk passeren en na parkeerterrein rechtsaf, doodlopende weg, Langs de Rijn. 

Einde linksaf, bruggetje over. Direct rechtsaf onder woonblok door. Weg (Zaag-

molen) volgen door woonwijkje, links aanhouden. Links omhoog en op asfaltweg 

rechtsaf. Steeds rechtdoor over Prins Hendrikweg, zijwegen negeren. Even la-

ter is rechts de Kromme Rijn. Doorlopen tot voorrangsweg, Nieuweweg en deze 

oversteken. 

ETAPPE 10 NIEUWEWEG - HAVEN (1,5 km)

WANDELGIDS KROMME RIJNPAD UTRECHT - WIJK BIJ DUURSTEDE
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Inundatiesluis Wijk bij Duurstede
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WIJK BIJ DUURSTEDE
Sinds de afdamming van de Rijn in 1122 begint de Kromme Rijn zijn loop in Wijk bij Duurstede, de plek waar voor 

de meeste wandelaars het Kromme Rijnpad eindigt. Deze boeiende stad moet u beslist met een bezoek vereren. 

Wijk kent veel interessante bezienswaardigheden en heeft een actief cultureel leven. 

Dorestad
Op een gunstige ligging aan de Rijn én de Lek groeide Dore-
stad al rond 700 uit tot een handelsnederzetting van interna-
tionaal belang. Totdat de Noormannen twee eeuwen later de 
stad verwoestten. Alleen het kleine agrarische plaatsje Wijk 
bleef overeind. Wijk bij Duurstede dankt zijn naam aan een 
adellijke woontoren, die in 1270 verrees op de plek van het 
oude Dorestad. Al snel sloot nederzetting ‘Wijk’ zich aan bij 
woontoren ‘Duurstede’. Museum Dorestad geeft meer infor-
matie over Wijk, Dorestad en Wijk bij Duurstede. 

Kasteel en Park Duurstede
Van 1449 tot 1580 resideerden de bisschoppen van Utrecht in 
het kasteel. De grote, vierkante toren gaf hen een veilig onder-
komen. Nadat het kasteel in handen kwam van de Staten van
Utrecht raakte het in verval. Na vernielingen van de Franse
troepen in het rampjaar 1672 resteerde een ruïne. In 1852 legde 
de bekende tuinarchitect Zocher er een stadspark aan. Nu is 

Centrum van Wijk bij Duurstede

het gerestaureerde kasteel u met zijn middeleeuwse zalen, 
torens en binnenplaats in gebruik als centrum voor diverse 
evenementen zoals (bedrijfs)feesten en seminars.

Markt 
Toen Wijk in 1300 stadsrechten kreeg, bleek de oude kerk bui-
ten de stadsmuren te staan. Daarom werd in 1365 een nieuwe 
kerk gebouwd in het hart van de stad, aan de Markt v. Diver-
se verbouwingen 
hebben de kerk 
tot het huidige, 
imposante bouw-
werk gemaakt. Aan 
Markt 24 staat het 
oude raadhuis uit 
1660. Tegenwoor-
dig is de VVV er 
gehuisvest.

36
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Markt 
Toen Wijk in 1300 stadsrechten kreeg, bleek de oude kerk bui-
ten de stadsmuren te staan. Daarom werd in 1365 een nieuwe 
kerk gebouwd in het hart van de stad, aan de Markt v. Diver-
se verbouwingen hebben de kerk tot het huidige, imposante 
bouwwerk gemaakt. Aan Markt 24 staat het oude raadhuis uit 
1660. Tegenwoordig is de VVV er gehuisvest. 

Inundatiesluis
w Tussen de (Korte) Singel en de Rijndijk ligt de inundatie-
sluis, in 1870 aangelegd als onderdeel van de Nieuwe Holland-
se Waterlinie. Vanaf deze plek wordt water aangevoerd naar 
het Kromme Rijngebied, de Utrechtse grachten en de Vecht. 

Molen Rijn en Lek
Molen Rijn en Lek x ligt bovenop een middeleeuwse stads-
poort. Deze ronde stellingmolen uit 1659 vermaalde eikenschors 
ten behoeve van leerlooierijen, later werd het een korenmolen. 
De molen draait bijna ieder weekend; bezoekers zijn welkom. 

Beermuur
Om hoge waterstanden te kunnen weerstaan, rust de beer-
muur y op een dubbele stalen damwand die 4,5 meter diep 
in de grond zit. In de muur zit een opening met een mecha-
nisch aangedreven deur en schotbalksponningen. Mocht de 
deur niet werken, dan sluit het waterschap de opening af met 
schotbalken. In 1993 en 1995 was de opening (coupure) geslo-
ten vanwege een hoge waterstand. 

Rivier en stad
Vroeger stroomde de Lek pal langs de molen en de beermuur. 
Door aanleg van een strekdam kreeg Wijk zijn haven, waar 
graan, bakstenen, zand en grind werden aan- en afgevoerd. 
De komende jaren wordt de haven ingrijpend veranderd, zodat 
rivier en stad straks een hechtere eenheid vormen. Eerst wordt 
de Lekbodem gesaneerd. Er komt een nieuwe parkeerplaats 
en een aanlegsteiger waar historische schepen kunnen afme-
ren. Straks kan de voetganger hier nog meer genieten van het 
weidse uitzicht over de rivier.



TOERISTISCHE INFORMATIE KROMME RIJNSTREEK 

WANDELGIDS KROMME RIJNPAD UTRECHT - WIJK BIJ DUURSTEDE

Lekker vers van de boer: streekproducten
•  De Moestuin Maarschakerweerd (& lunchcafé), Laan van 

Maarschalkerweerd 2, Utrecht, tel. 030-2144869, 
 www.moestuininutrecht.nl; geopend wo t/m vr 12-17 uur, 

za-zo 10-17 uur. Verkoop van bijzondere groenten, kruiden 
en fruit gerund door mensen met een arbeidshandicap. 

•  Tuinderij De Aardvlo, Koningslaan 5a, Bunnik, 
 tel. 030-2517707, www.aardvlo.nl; ’s zomers geopend op za 

9-13 uur en wo 13-17 uur. Verkoop van biologische groente 
en fruit uit eigen tuinderij.

•  Boerderij Rijnveld, Beverweertseweg 67, Werkhoven, 
 tel. 0343-551355, www.derijnveld-pieper.nl; geopend ma 

t/m za 7-19 uur. Verkoop van zelfgeteelde aardappelen.
•  Kaasboerderij De Ossenwaard, Molenspoor 6, Werkhoven, 

tel. 0343-561361; geopend ma t/m za 8-18 uur, wo tot 12.30, 
za tot 17 uur. Verkoop van boerenkaas en plattelandsmueum.

•  Kaasboerderij De Brienenshof, Ossenwaard 13, Cothen, 
tel. 0343-562662, www.debrienenshof.nl; 

 geopend di-wo 9-12.30 uur, do-vr 9-18 uur, za 9-16 uur.
 Verkoop kaas, boerenroomijs, streekproducten.
•  Vernooy Kersen, Groenewoudseweg 18, Cothen, tel. 0343- 

561316, www.kersen.nu; dagelijks geopend half juni tot 
eind juli 9-20 uur. Verkoop van kersen en ander fruit. 

De Aardvlo

Kanoverhuur langs de Kromme Rijn
•  Botenverhuur De Rijnstroom, Weg naar Rhijnauwen 2,
  Utrecht, tel. 030-2521311, www.rijnstroom.nl
•  Wijntje Kanoverhuur, Singel 40, Odijk, tel. 030-6564350, 

www.wijntje.nu
•  Proeverij De Pronckheer, Graaf van Lynden van Sanden-

burgweg 2, Cothen, tel. 0343-561505, www.pronckheer.nl
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Overnachten onderweg
Voor adressen in Utrecht en Wijk bij Duurstede: informeer bij 
de VVV.
•  Stayokay Bunnik, Rhijnauwenselaan 14, Bunnik, 
 tel. 030-6561277, www.stayokay.com/bunnik
•  Camping de Prinsenhof (VekaBo), Werkhovenseweg 12a, 

Odijk, tel. 0343-551457, www.campingprinsenhof.nl
•  Proeverij De Pronckheer, Graaf van Lynden van Sanden-

burgweg 2, Cothen, tel. 0343-561505, www.pronckheer.nl; 
B&B met restaurant.

•  Minicamping De Bossewaard (boerderijcamping), Ossen-
waard 9, Cothen, tel. 0343-561247, www.bossewaard.nl

• Gastenverblijf Rhodesteijn, Hoeksedijk 5, Cothen, 
 tel. 06-24913875, www.rhodesteijn.nl

Overig 
•  Bezoekerscentrum Amelisweerd & De Veldkeuken, 
 Koningslaan 11a, Bunnik, tel. 030-6563427 (bezoekerscen-

trum) of 030-2542463 (De Veldkeuken), www.veldkeuken.nl; 
 geopend wo-do-vr 12-17 uur, za-zo 11-17.30 uur (ma-di ge-

sloten). Bezoekerscentrum, wandelingen, kinderactiviteiten, 
 biologische keuken & catering.
•  Pont van het Landschap. Vaarexcursies met Utrechts 

Landschap over de Kromme Rijn, vanaf informatiecentrum 
Kromme Rijn, Landgoed Niënhof, naast Grotelaan 16, Bun-
nik. Publieksvaarten in voor/najaar op wo, ’s zomers op 
za, ook themavaarten. Zie www.utrechtslandschap.nl, ga 
naar Ontdek het buiten, Varen, Pont van het Landschap. 
Reserveren online of via VVV Wijk bij Duurstede.

•  Museum Dorestad, Muntstraat 42, Wijk bij Duurstede, tel. 
0343-571448, www.museumdorestad.nl; geopend di t/m zo 
13.30-17 uur. Adhv. archeologische voorwerpen geeft het 
museum een beeld van het leven in de prehistorie, Ro-
meinse tijd en de vroege middeleeuwen. Met Dorestad als 
middelpunt.

•  VVV Utrecht, Domplein 9, tel. 0900-1288732, 
 www.utrechtyourway.nl; geopend ma 12-18 uur, 
 di t/m vr 10-18 uur (do tot 20 uur), za 10-17 uur, zo 12-17 uur. 
•  VVV Wijk bij Duurstede, Markt 24, tel. 0343-575995, www.

vvv-wijkbijduurstede.nl; geopend ma t/m za 9.30-17 uur,  
apr t/m sep ook op zo 12-15 uur.
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ETAPPE 6  WERKHOVEN - LEEMKOLK
   (4 km)

ETAPPE 7  LEEMKOLK - COTHEN 
  (3,5 km)

ETAPPE 8   COTHEN - VIKINGHOF 
  (2,4 km)

ETAPPE 9   VIKINGHOF - NIEUWEWEG
  (1,7 km)

ETAPPE 10 NIEUWEWEG - HAVEN 
  (1,5 km)

Het Kromme Rijnpad is een bewegwij-
zerde wandelroute van 29 km tussen 
Utrecht en Wijk bij Duurstede, die gro-
tendeels de loop van de Kromme Rijn 
volgt. De route is in beide richtingen 
te volgen. De route gaat deels over een 
oud jaagpad, maar ook door karakte-
ristieke dorpen, steden én over nieuw 
aangelegde paden. Er zijn zelfs speciaal 
een aantal ontbrekende wandelverbin-
dingen gerealiseerd om het wandelen 
langs de Kromme Rijn mogelijk te ma-
ken. De aanleg van deze paden maakte 
deel uit van een groter project waarin 
de aanleg van natuurvriendelijke oevers 
en natuurontwikkeling langs de rivier 
centraal staan. 
Wandelen langs de Kromme Rijn be-
tekent genieten van statige oude land-
goederen, van prachtige boomgaarden, 
van natuurvriendelijke oevers waar 
flora en fauna welig tiert en natuurlijk 
vooral van een prachtige slingerende ri-
vier. U zult verrast zijn door de rust en 
de schoonheid van het Kromme Rijnge-
bied, midden in ons drukke land. 
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O P E N B A A R  V E R V O E R
RELEVANTE BUSHALTES, BUSLIJNEN EN STATIONS:

Etappenummer in 
routebeschrijving

Halte Buslijn naar: Dienstregeling

1 Tolsteegbrug Stadsbus 2 naar station Utrecht * 2 ma t/m za 4x per uur, zo 2x per uur

1 Sterrenwijjk * 41 naar Utrecht, Bunnik, Wijk b Duurstede
* 43 naar Utrecht, Bunnik, Driebergen/Zeist

* 41 dagelijks 2x per uur 
* 43 1x per uur, niet op zondag

2 Laan van Maarschalkerweerd * 41 naar Utrecht, Bunnik, Wijk b Duurstede
* 43 naar Utrecht, Bunnik, Driebergen/Zeist

* 41 dagelijks 2x per uur
* 43 1x per uur, niet op zondag

2-3 Oud Amelisweerd * 41 naar Utrecht, Bunnik, Wijk b Duurstede
* 43 naar Utrecht, Bunnik, Driebergen/Zeist

* 41 dagelijks 2x per uur
* 43 1x per uur, niet op zondag

3 Rhijnauwenselaan * 41 naar Utrecht, Bunnik, Wijk b Duurstede
* 43 naar Utrecht, Bunnik, Driebergen/Zeist

* 41 dagelijks 2x per uur
* 43 1x per uur, niet op zondag

3 NS-station Bunnik Trein naar Utrecht, A’dam/Drieb.Zeist, Veenendaal * dagelijks meerdere keren per uur

3 Stationsweg(Bunnik) * 41 naar Utrecht, Bunnik, Wijk b Duurstede
* 43 naar Utrecht, Bunnik, Driebergen/Zeist

* 41 dagelijks 2x per uur
* 43 1x per uur, niet op zondag

4 Rijnseweg (Odijk) * 43 naar Utrecht, Bunnik, Driebergen/Zeist * 43 1x per uur, niet op zondag

5 N229 / Zeisterweg (Odijk) * 41 naar Utrecht, Bunnik, Wijk b Duurstede
* 241 naar Utrecht, Bunnik, Wijk b Duurstede

* 41 dagelijks 2x per uur
* 241 alleen ‘s middags; niet op za-zo* 

5-6 Provincialeweg (Werkhoven) * 41 naar Utrecht, Bunnik, Wijk b Duurstede
* 241 naar Utrecht, Bunnik, Wijk b Duurstede

* 41 dagelijks 2x per uur
* 241 alleen ‘s middags; niet op za-zo

6 Hardenbroek * 41 naar Utrecht, Bunnik, Wijk b Duurstede * 41 dagelijks 2x per uur

7 Provincialeweg (Cothen) * 41 naar Utrecht, Bunnik, Wijk b Duurstede
* 241 naar Utrecht, Bunnik, Wijk b Duurstede

* 41 rijdt alle dagen van de week
* 241 alleen ’s middags; niet op za-zo

10 Steenstraat/ Centrum 
(Wijk bij Duurstede)

* 41 naar Utrecht, Bunnik
* 241 naar Utrecht, Bunnik
* 56 naar Drieb./Zeist, Amersfoort

* 41 dagelijks 2x per uur
* 241 alleen ’s middags; niet op za-zo
* 56 dagelijks 1x per uur; ’s avonds en zo 
   overstappen in Doorn
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