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Kynologenvereniging Nieuwegein

Op stap met je hond 
Ruigenhoekse polder en Gagelbos,  

Utrecht. ± 6 km.

Deze keer een wandeling langs de rand van 
Utrecht. De wandeling loopt eerst door een 
parkachtig gebied en gaat halverwege over 
in een historische wandeling door een rui-
ger terrein. Vanaf punt 4 mogen honden los 
lopen. De wandeling start bij de Sint Antho-
niedijk 101 te Utrecht; 52.124316, 5.126055. 
Dit is de tweede parkerplaats links.

1. Loop vanaf de parkeerplaats iets terug 
en ga links tussen roodwitte boogpaaltjes 
door. Na de boogpaaltjes nemen we na zo‘n 
100 meter een pad naar rechts. We gaan 
dus niet links over een bruggetje. Neem het 
eerste pad naar links, en steek twee maal 
een skeelerbaan over. 

2. Waar we uitkomen op een lang fietspad 
gaat u rechtdoor over een bruggetje. Volg

het pad twee maal met de bocht mee. Steek 
een volgend bruggetje over en loop het 
lange pad helemaal uit. U loopt langs een 
waterpartij aan uw linkerhand. 

3. Op een fietspad gaan we naar links, we 
lopen nu aan de andere kant van dezelfde 
waterpartij. Recht ziet u de molen aan de 
Ruigenhoekse dijk. Na een grenspaal gaan 
we links tussen de begroeiing door een 
grasveld op. Uw loopt schuinrechts naar 
een bruggetje. Over het bruggetje lopen 
we verder over het fietspad. Steek een 
volgende brug over, ga naar rechts en na 
ongeveer 100 meter weer naar links.

4. Loop het hondenlosloopgebied in ga di-
rect naar rechts. We lopen met een bocht 
mee naar links, passeren weer een brugge-
tje. Ongeveer 25 meter daarna gaat u naar 
rechts een smal padje op. Voor u ziet u een 
lange smalle loopbrug. U mag er voorzich-
tig overheen. De volgende loopbrug wordt 
een wat lastiger. Voor wie het aandurft, ook 
hier mag u, op eigen risico, weer overheen. 
Aan de overkant even naar links en voor 
wie het nog niet spannend genoeg vind een 
derde nog smallere loopbrug. Voor de echte 
waaghalzen, zonder telefoon in de broek-
zak, volgt nog een vierde loopbrug.
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5. Loop via het pad naar de grote brug 
schuin links van u. Als u niet voor het 
oversteken van alle loopbruggetjes heeft 
gekozen neemt u het pad dat iets meer 
naar links loopt en komt u ook uit bij de 
grote brug links voor u. Steek het brede 
water over en loop rechtdoor.

6. Op een verharde weg (Kanonsdijk) gaan 
we naar links. Loop over een sluisje en ga 
naar rechts. Na ongeveer 50 meter gaan we 
rechtsaf, even verder passeert u een infor-
matiepaneel. Houd links aan, het graspad 
loopt langs loopgraven aan uw linkerhand 
en een bunker aan uw rechterhand. Voor u 
ziet u fort Ruigenhoek. Voor de toegangs-
brug naar het fort gaan we naar links, uw 
loopt het Gagelbos in. 

7. Voor het bos gaan we naar links, het pad 
naar rechts is verderop afgesloten. Neem 
wat verderop eventueel het wat hoger gele-
gen pad door het veld, houd het bos aan uw 
rechterhand. Op een verhard pad gaan we 
naar rechts en op een splitsing houden we 
rechts aan. U passeert een aantal bunkers. 

8. Op een fietspad bij een grenspaal gaan 
we naar links. Ter hoogte van een fietspad 
van links gaan we rechts een graspad op 
dat even verder naar links buigt. U loopt 
nu langs weilanden. Neem het eerste padje 
naar links en steek het fietspad over. Bij een 
bankje kunt u even pauzeren. 

9. Steek verder nogmaals een fietspad over 
en ga 10 meter daarna naar links een smal-
ler wandelpad op. We pakken het eerste 
pad naar links en op het fietspad, dat we 

eerder hebben overgestoken, gaat u naar 
rechts. In de bocht kan links even gezwom-
men worden. De route gaat echter voor de 
bocht naar rechts, een smal padje het bos 
weer in. 

10. We nemen het eerste pad naar links en 
gaan vervolgens met bochten meer naar 
links en weer naar rechts. Negeer een krui-
sing en ga aan het eind van het pad naar 
links. Voor een parkeerplaats gaan we naar 
rechts en daarna links naar het start- en 
eindpunt van de wandeling.

O.V. Stap uit bij de bushalte van lijn 3 Oran-
jerivierdreef. In Noordelijke richting de 
Einsteindreef uitloepen tot een rotonde 
(dit is de rand van Utrecht). Rechts van de 
rotonde kunt u oversteken en aan de over-
kant loopt u iets links een fietspad op, de 
Ruigenhoek in. Neem het 1e pad naar 
rechts en passeer een bankje. U bent nu bij 
het eind van punt 8 in de wandeling.

Bruno van Oers,
met dank aan het Eventteam.
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