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Kynologenvereniging Nieuwegein

Op stap met je hond 
Afwisselende wandeling rond Tull en ’t Waal,  

Hollandse Waterlinie, 6,8 km

De wandeling brengt u door fruitboom-
gaarden, ondergelopen bos, uitgestrekte 
weilanden, groene dijken, de Hollandse 
waterlinie, bos en de Lekdijk. De hond mag 
tijdens de wandeling vrijwel overal los. 

De wandeling begint in Tull en t’ Waal 
ter hoogte van het fietsknoppunt 14, 
bij paddenstoel 70359/001. Dit is aan de 
Waalseweg in Tull en ’t Waal. U kunt de 
wandeling desgewenst bij punt 7 begin-
nen, een parkeerplaats bij de ingang van ’t 
Waalse bos, vanuit Nieuwegein, iets verder 
langs de Waalseweg.

1. Loop het Elbepad op, een fietspad tussen 
oude boomgaarden met peren, pruimen en 
schapen. Houd uw hond hier in minimaal 
onder appèl. Waar het fietspad naar links 
buigt gaan we rechtdoor een half verhard 
voetpad op. Aan het eind hiervan gaan we 
naar links en waar het pad een slinger naar 
rechts maakt loopt u rechtdoor, een gras-
pad met een sloot rechts van u. 

2. Terug op het fietspad gaan we naar 
rechts, links van u ziet u een brede sloot met 
een fraaie rietkraag. Voor een brug over de 
Schalkwijkse wetering gaan we rechts. U 
passeert een infobord. Loop over het lange 
pad door het verdronken bos. 

3. Ga aan de overkant bij een rood-witte 
markering naar links. Bij een markering 
van een klompen pad gaan we rechtdoor, 

TIP: DOWNLOAD GPS ROUTE

De route van deze voor het clubblad 
uitgezette wandeling is
nu ook als gps-route te 
downloaden via de website:  
www.kvnieuwegein.nl/
opstapmetjehond.
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u loopt richting een weiland. Voor het 
weiland gaan we naar links, u volgt het 
klompen pad. Na een bocht ziet u rechts in 
de verte het Werk aan de Waalse Wetering. 
Links van u passeert u een aan de natuur 
teruggegeven stuk land. 

4. Voor een breed inundatiekanaal, wat 
diende om het water naar Werk aan de 
Korte Uitweg te leiden, gaan we naar 
rechts. Ter hoogte van een brug gaan we 
rechtdoor, u passeert een verbodsbord voor 
ruiters. 

5. Het pad komt uit bij een volgende brug 
over het kanaal. Let op, lijn uw hond hier 
beslist tijdig aan, de route loopt een stukje 
langs deze weg. Ga rechtsaf, u loopt op het 
fietspad achter de heg. Na een groot blauw 
bord, kippen, koeien en geiten gaan we bij 
een splitsing eerst rechtdoor en vervolgens 
vrijwel direct naar rechts richting een ver-
scholen picknickplaats. 

6. U zit of staat nu voor het Werk aan de 
Waalse Wetering. Loop om het fort heen, 
het fort is aan uw linkerhand. Na een over-
stapje en een bankje komt u bij de toegang 
van het fort waar u een kijkje kunt nemen. 
Passeer het ooievaarsnest en hou rechts 
aan. U verlaat het fort via een groot toe-
gangshek, waar u weer op de doorgaande 
weg uitkomt.
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7. Steek de weg over en ga vrijwel recht-
door het Waalse bos in. Loop langs de 
parkeerplaats. Hier kunt u eventueel ook 
de route starten. Bij een dwarsbalk loopt u 
rechtdoor het bos in. Halverwege gaan we 
rechtsaf een groen pad op. Na een bocht 
naar links ziet u voor u wederom de Lekdijk 
en voor de dijk gaat u naar rechts.

8. Op een 5 sprong kunt u links de dijk op 
naar het recreatiegebied ’t Waal oost; voor 
een sanitaire stop, een duik of een ijsje. 
De route gaat echter via het 2e pad rechts, 
het door bomen overdekte pad. Aan het 
eind gaan we even naar links en weer naar 
rechts. Na een bruggetje komen we terug 

op de grote weg en ziet u 100 meter rechts 
van u het begin van de wandeling.

Bruno van Oers
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