HOLLANDSCHE RADING – UITHOF – KROMME RIJN (12,5; 17 of 20,5 km)

START
Station Hollandsche Rading.
FINISH/AFSTAND
12,5 km tot Bushalte Alfred Nobellaan aan de Blauwkapelseweg (100 meter voorbij knooppunt
14); lijn 77 gaat ongeveer vier keer per uur naar Utrechts CS.
17 km tot Bushalte Heidelberglaan; vele lijnen en als alles meezit eind 2019 eindelijk de sneltram
naar Utrecht CS.
20,5 km tot Bushalte Oud-Amelisweerd, lijn 41, vier keer per uur naar Utrecht CS.
ROUTEBESCHRIJVING
Vanaf het station onder de A27 door naar knooppunt 71. Volg de blauwe pijlen op oranje
ondergrond.
Dit zijn de nummers:

Ga bij knooppunt 93 naar knooppunt 73 en dan naar het eindpunt (in de richting van 72).
Op enkele plekken zijn de routepaaltjes verdwenen of slecht zichtbaar.
I In de Bilt ga je na knooppunt 14 rechtsaf Park Arenberg in. Daar moet je voor de vijver linksaf (de
pijl staat op het verkeersbord ‘Verboden te parkeren’).
II Vervolgens bij de drukke Utrechtseweg. Je moet er via het voetgangerslicht oversteken naar de
Wilhelminalaan.
III Direct na de tunnel onder de A28 ga je (verrassend) rechtsaf over een onverhard pad.
IV Rechts de snelweg, links sportvelden met fitnessparcours. Bij einde sportvelden ga je door een
openstaand hek. De routepijl wijst rechtdoor, maar je moet direct na het hek linksaf een bospad
in.
V In de Uithof steek je de trambaan over en ga je linksaf (Heidelberglaan) en direct weer rechtsaf
(Coïmbrapad).
VI Bij knooppunt 93 (tegenover landhuis Oud-Amelisweerd) ga je naar knooppunt 73 (die
mogelijkheid staat niet op de wandelplanner op internet) en vandaar naar het eindpunt, de
bushalte van Lijn 41.
De route kun je ook zelf invoeren en downloaden/printen op
https://wandelnet.nl/knooppuntenplanner
of
https://recreatiemiddennederland.nl/wandelplanner/

HORECA
Mauritshoeve in Maartensdijk (dinsdag gesloten), Utrecht Science Park (Uithof) (in het weekend is
er veel gesloten), De Veldkeuken in Amelisweerd (maandag gesloten).
Restaurant Vroeg schuin tegenover bushalte Oud-Amelisweerd (elke dag geopend).
ONDERWEG
1 De Bosberg
Herinnering aan de ijstijd.
2 De overgang van zand naar veen.
3 Landgoed Eyckenstein
4 De ontginning van het veen
5 Landgoed Beuekenburg
6 Zicht op de Dom in het open veengebied
7 Fort Voordorp
8 Botanische Tuinen
9 De skyline van het Utrecht Science Park
En in de wandelrichting: Amelisweerd en Rhijnauwen
10 Landhuis Oud-Amelisweerd en de Kromme Rijn

