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Kynologenvereniging Nieuwegein

Op stap met je hond
Avontuurlijke zomerwandeling  

met zwemgelegenheid, ± 2.5 uur. 

Startpunt: parkeerplaats ’t Veerhuis, Nijen-
monde, Nieuwegein-zuid. 

Onderweg: horeca, toiletten, zwemgele-
genheid en twee maal met de veerboot.  
In de zomermaanden vaart de veer naar  
Vianen tot 18.00 uur. Begin dus niet te laat.
Honden mogen gratis mee.

Ga vanaf de parkeerplaats aan de zijkant 
van het veerhuis iets terug en loop rechts 
over de Jachtmonde de Lekdijk op. Steek 
boven aan de dijk over en ga schuin recht-
door de Veerweg op. Aan het eind ligt met 
een beetje geluk de veerpont richting Via-
nen te wachten.

Aan de overkant aangekomen loopt u 
rechtdoor en gaat verderop onder de grote 
Lekpoort Vianen in. Loop rechtdoor tus-
sen de winkels en horecagelegenheden 
door. Ga tegenover het gemeentehuis naar 
rechts en ga aan het eind naar links, om 
een kerk heen. Even verderop gaat u links 
via de Oliestraat en loop door tot u weer 
op de Voorstraat komt. Ga naar rechts en 
loop door tot voorbij de grote kerk. Na een 
bruggetje gaat u rechtsaf; Buitenlandpoort. 
Aan het eind de doodlopende weg rechts 
in. Even verderop via het fietspad naar links.

Loop door tot de weg voor de snelweg. Ga 
hier naar links en loop iets omhoog rechts 

om het hotel heen. Bij de verkeerslichten 
gaat u rechts via het voetpad onder het 
viaduct door. Aan de andere kant van de 
snelweg en afrit loopt u om het busstation 
heen richting de Lekbrug. Vlak daarna gaat 
u links een grindpad op.

Loop door tot de eerste kruising en ga 
rechtsaf een graspad op. Volg dit pad, ook 
met een bocht mee naar links. Aan het eind 
van het pad naar rechts. Blijf het pad vol-
gen tot u rechts de Lekdijk op kunt. Klim 
naar boven en kijk even later uit over het  
rivierenlandschap voor u. Loop in de rich-
ting van de brug. Na een hek beneden aan 
de dijk, waar u niet door mag, ziet u ver-
derop het begin van een wandelpad links 
van u. Ga het klaphek door en loop het pad 
uit tot het volgende klaphekje.

U komt uit bij de grindput, een vrij recrea-
tieterrein. Rechts zijn zomers toiletten. Als 
u naar links gaat, mag u direct uw hond(en) 
loslaten. Houd er rekening mee dat er be-
halve honden ook wilde koeien en paarden 
lopen. Loop naar links om de plas heen.  
Passeer halverwege de plas een wildrooster. 
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Aan de overkant van de plas komt u als u 
iets naar boven loopt weer bij de Lek. Loop 
via een flauw pad langs de waterkant en bij 
laagwaterstrandjes door en passeer twee 
eenvoudige hekken met voor u de lekbrug.
Loop via ruig terrein onder de bruggen 
door. Blijf zo dicht mogelijk langs de Lek 

lopen en ga via een metalen bruggetje een 
weiland in. Via een vijftal strandjes en over-
stapjes komt u weer uit bij de veerboot. 
Hier kunt u bij goed weer nog even de  
Theetuin bezoeken. Aan de overkant loopt 
u weer rechts om het verzorgingstehuis 
heen en komt u terug bij het beginpunt.
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