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Kynologenvereniging Nieuwegein

Op stap met je hond
Rondje Nieuwegein zuid, Lengte 7,5 km.

De route start bij de parkeerplaats naast res-
taurant Jacks Grillhouse te Nieuwegein aan 
de Parkhout. U passeert veel waterpartijen, 
maar neem zeker drinken mee voor u hond. 

O.V. 
Stap uit bij de 
bushalte IJssel-
steinseweg (lijn 
74). Aan de 
overkant van de 
brug ligt rechts 
het restaurant 
Jack‘s Grillhouse 
vanwaar de 
route start.

Met het restaurant rechts achter ons loopt 
u vanaf de parkeerplaats park Oudegein 
in. Na ongeveer 25 meter gaan we op een 
T-splitsing naar links. Vervolgens gaan we 
rechts en houdt u voor een bruggetje links 
aan. Na 3 bruggetjes loopt u nog steeds 
rechtdoor. Links van u ligt een verhoogd 
veldje waar u eventueel met uw hond wat 
oefeningen kunt doen. Voor een volgend 
bruggetje gaan we naar rechts en iets ver-
der naar links. U loopt de coopertestbaan 
op. Honden mogen hier los, maar houd re-

kening met hardlopers. Na 400 meter gaan 
we naar rechts, de hond moet weer even 
aan de lijn. 

Steek een weg over en loop het klinkerpad 
op (Wilgenroos). Rechts ziet u het IJssel-
bos, waar we verder in deze wandeling 
door heen zullen lopen. Links passeert u de 
Rietput, een fraaie plas water. Negeer een 
bruggetje en ga rechtsaf richting een Kin-
derboerderij. Voor de Kinderboerderij gaan 
we naar links en lopen we er omheen. We 
komen weer uit op de Wilgenroos waar u 
naar rechts gaat. 

Voor een geluidswal gaan we naar links. 
Aan uw linkerhand lopen schapen. Na de 
afrastering gaan we links een groot veld op 
en op dit veld direct naar rechts. Aan het 
eind vindt u een verborgen paadje door wat 
struikgewas. U loopt achter tennisbanen 
langs. Maak de hond los, met een beetje 
geluk zijn hier tennisballen te vinden. Het 
verborgen paadje komt uit in de bocht van 
het fietspad waar u naar links gaat.

Bij een bruggetje gaan we naar rechts en 
passeert u de Waterbies, wederom een 
fraaie plas water met watervogels. Waar 
het paadje zich splitst houden we rechts 
aan, u komt uit op een breed fietspad. Lijn 
je hond weer aan en ga naar rechts. 
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Voor u ziet u verderop de Waterbiestunnel, 
waar we onder door lopen. Voor u ziet u in 
de verte de Lekdijk waar we naar toe lopen. 
Op de dijk genieten we van het uitzicht. De 
uiterwaarden zijn hier recent afgegraven 
om het water meer ruimte te geven. Via 
een trap lopen we naar beneden de uiter-
waarden in en mag de hond weer even los. 
Loop hier naar rechts en loop voor een toe-
gangshek naar de Bosserwaard verder weer 
naar boven.

Op de Lekdijk gaan we naar links en ne-
geren we het fietspad naar Vianen. We 
lopen via het brede viaduct onder de snel-
weg door, het minst mooie stukje van deze 
route. Eenmaal er onder door gaan we di-
rect naar links en klauteren we naar boven. 
Het uitzicht is weer terug. Hier gaan we 
naar rechts en komen we even verder weer 
op de dijk. 

Om niet te lang langs de soms drukke dijk te 
hoeven lopen, steken we over en dalen we 
direct steil naar beneden het hoge gras in. 
We lopen nu onderaan de dijk met rechts 
van ons een ruig stukje bos. Na een stenen 
gebouwtje gaan we rechtsaf, ’t Klaphek. 
Schuin links voor u ziet u de zendmast en 
iets links daarvan, verscholen tussen bomen, 
een boerderij. Bij een splitsing loopt deze 
wandeling rechtdoor, maar indien uw hond 
van dieren houdt, is het leuk om even links 
naar de boerderij te lopen, een opvang-
plaats voor kleine landbouwhuisdieren. 

Terug op de route loopt u langs een water-
zuiveringsinstallatie, dit kan met oostelijke 

wind onwelriekende geuren opleveren. Het 
pad wordt smaller, loopt langs een volkstui-
nencomplex en gaat naar rechts. Kijk even 
uit waar het paadje weer naar links gaat, 
hier groeit Wolfsklauw, een gevaarlijke 
plant voor mens en dier. Via een drassige 
strook komen we tegenover een fruitteler 
uit bij de Kromme IJssel. Het schilderachtige 
paadje loopt strak langs het riviertje. Rechts 
achter het moerassige bos liggen twee plas-
sen, waar u via een paar smalle paadjes 
even een kijkje kunt nemen. 

Zoals u hoort komen we weer uit bij de snel-
weg waar we via een viaduct onderdoor 
lopen. Lijn uw hond weer even aan. Ga naar 
links over een platte brug en volg de paral-
lelweg. Honderd meter na een oprit gaan 
we rechts het IJsselbos in, waar uw hond 
weer lekker los mag. 

Volg het verharde pad en negeer een pad 
naar rechts. Ter hoogte van een tweede 
pad naar rechts gaan we naar links, u loopt 
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een open veld in. Na een fraaie zwemvijver 
aan uw rechterhand steekt u een verhard 
pad over en loopt u verder het open veld 
in. Aan het eind van het openveld kan links 
ook weer in het water gespeeld worden. 
Houd hier wat rechts aan en loop langs 
bramenstruiken het bos in. Op een T-split-
sing lopen we rechtdoor het donkere bos 
in zonder duidelijk pad. We lopen zo recht 
mogelijk door, u komt uit op een verhard 
pad. Hier gaan we naar links en houden bij 
een splitsing rechts aan. Na een bocht naar 
rechts komt u bij een toegangshek van het 
IJsselbos. 
 
Voor u ziet u de Hollandsche IJssel, hier gaan 
we naar rechts en na een lage brug loopt 
u rechtdoor een voetpad op. Na 2 bochten 

lopen we langs het water en komt u na on-
geveer 300 meter terug bij het restaurant.

Bruno van Oers
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