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Kynologenvereniging Nieuwegein

Op stap met je hond
Nieuw Wulven, het Houtense bos 

Start vanaf de Rijsbruggerweg, ongeveer 5 km.

Wandeling door jong bos, je hond mag  
hier een groot deel van het jaar vrijwel 
overal los. Kans op reeën, roofvogels,  
kikkers, fazanten, kersen, pompoenen en 
hazelnoten.

Start wandeling: parkeerplaats aan de 
Rijsbruggerweg net buiten Houten, fiets-
knooppunt 99.

Voor wie met het openbaar vervoer komt: 
Vlak bij het startpunt ligt bushalte Kooikers-
pad, bus 281 rijdt zeer beperkt doordeweeks 
vanaf station Houten. Vanaf het station is 
het ongeveer 20 minuten lopen. Verlaat het 
station aan de centrumkant en loop naar 
het rond. Loop rechtdoor met water links 
van u. Dit is het Kooikerseind. Loop dit lange 
fietspad, dat even verder het Kooikers pad 
heet, helemaal uit richting knooppunt 99, 
negeer zijpaden. U passeert onderweg een 
ander losloopgebied met een grote plas. U 
komt bij de rondweg en de bushalte. Bij de 
bushalte gaat u onder de rondweg door en 
even naar links. 

Vanaf de parkeerplaats lopen we links langs 
een kunstwerk en gaat u naar rechts een 
verhard voetpad op. 

Als u geluk heeft kunt u even verderop 
kersen of hazelnoten vinden. 

Volg het pad tot voor een brede sloot, hier 
gaan we naar rechts. 

Aan het eind van de sloot gaan we naar 
links, rechts kunt u pompoenen vinden.
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Even verderop gaan we rechts een smal 
paadje tussen jonge beuken op. Na een 
bocht naar links steken we even door naar 
rechts en gaan direct weer naar links. U 
heeft nu een ruim uitzicht over weilanden 
met in de verte fort Vechten. 

Passeer 2 blauw gemarkeerde paaltjes, het 
pad is nu wat meer verhard. Op een krui-
sing gaan we naar rechts. Rechts kunt u 
even rusten en genieten van het uitzicht 
op een heuveltje. U passeert een poel waar 
veel kikkers zitten. Voor het weiland gaat 
u bij een wit gemarkeerd paaltje even naar 
links en na ongeveer 25 meter weer naar 
rechts. U loopt nu over een wijd pad tussen 
fraaie bomen. Loop dit pad helemaal uit.

We steken een fietspad over bij 2 bankjes. 
Volg het graspad met rechts van u een dras-
sig gebied. In het bos achter het drassige 
gebied zitten soms reeën. U passeert een 
broedhoop van ringslangen. Draai met het 
pad mee naar links en ga op een kruising  
rechtdoor. Negeer een pad naar rechts. 
Terug op het fietspad gaan we even naar 
rechts en verderop over een brug.

Na de brug gaan we naar links. Voor een 
picknicktafel gaan we naar rechts. Passeer 
een kruising en ga op een T splitsing naar 
links. Negeer een pad naar rechts, u loopt 
nu langs een wat ouder bos. Voor u ziet u 
verderop een zendmast. Volg het pad ge-
ruime tijd tot u uitkomt bij een bocht in een 
fietspad. Hier gaan we naar links. Loop over 
een bruggetje en ga naar links. U loopt het 
speelbos in. Hier mag de hond helaas even 
niet los. Links ziet u een insectenhotel. 

Voor een stenen plattegrond gaat u naar 
links, u loopt langs een waterpartij. De 
hond kan hier, mits onder appèl al weer los. 

Voor een laag bruggetje links van u gaan we 
naar rechts. Loop langs een bankje en steek 
een kruising over. Verderop is het padje 
meer verhard. Ga linksaf. Volg het verharde 
pad en draai met een aantal boch ten mee. 
U loopt nu naar het begin- en eindpunt van 
de wandeling.

Wilma Boevink en Bruno van Oers


