De 8 van Marnemoende

Namen zoals Knollemanshoek, Achthoven en Marnemoende verklappen al dat dit een levendige en afwisselende route
is door boerenland en langs de rivier de Hollandse IJssel. Bij Marnemoende kun je genieten van het prachtige uitzicht
met een heerlijke kopje koffie, lunch of diner.
Startpunt: TOP Marnemoende
Lengte: 8 km
Duur: 2 uur
Onverhard: 50 %
Je kunt op 2 manieren deze wandelroute op jouw smartphone gebruiken:
1. Scan met je smartphone deze QR code (als je geen QR code scanner hebt kun je deze
downloaden in de appstore). Zet je GPS aan en je kunt op pad!
2. Ga op je smartphone naar www.struinenenvorsen.nl > routes > Wandelen > GPS - en
knooppuntenroutes > De 8 van Marnemoende. Zet je GPS aan en je kunt op pad!

Onderweg geeft de gps aan waar je in de route bent. De gps kan ook even uitgezet worden om
batterijen te sparen.
Met deze knop ga je weer terug naar de route.

Struinpunt, een deelnemer van Struinen en Vorsen. Daar is altijd iets te beleven!

Vorspunt, een streekverhaal.

Wandelknooppunt

Fietsknooppunt

Struinen = rondlopen, om te zien of je er iets kunt vinden
Vorsen = onderzoek doen, nasporen .
Wat de overige icoontjes betekenen staat in de legenda.
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Restaurant Rivers Marnemoende en Jachthaven Marnemoende - Land wordt water
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De 8 van Marnemoende

De 8 van Marnemoende - 8 km - wandelen - 2 uur - 50 % onverhard
S = struinpunt, deelnemer van Struinen en Vorsen
V = vorspunt, een streekverhaal
W = wandelknooppunt
LA = linksaf, RA = rechtsaf, RD = rechtdoor, RI = richting
→ = verbindingsbordjes tussen 2 knooppunten; deze ontbreken soms, de routebeschrijving helpt je dan je weg te
vinden!
*
*
*
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Start- en eindpunt: TOP Marnemoende, , Noord Ijsseldijk 107b, IJsselstein. GPS-coördinaten 52.04600, 5.01942
Openbaar vervoer: raadpleeg 9292.nl voor de actuele reisinformatie.
Deze route kan het jaar rond gewandeld worden, er zijn geen beperkingen m.b.t. het broedseizoen.
Honden, mits aangelijnd, zijn welkom.

Deze 8 km lange wandeling heeft de vorm van een 8. Je kunt hem ook in twee etappes lopen, een deel van 3 km en
een deel van 5 km. Start- en eindpunt is altijd TOP Marnemoende.
Start- en eindpunt: TOP Marnemoende, Noord IJsseldijk 107b, IJsselstein
1. W 11 - W 57 - W 58 - W 55 - W 57 - W 58 - W 62 - W 57.
2. S/V Restaurant Rivers Marnemoende en Jachthaven Marnemoende, Noord IJsseldijk 107b, IJsselstein – Land wordt
water.
3. W 11.
4. TOP Marnemoende. Eindpunt bereikt.
In de nabijheid van deze route vind je de struinpunten:
* Caravanpark De Voormolen, Zuid Ijsseldijk 22, IJsselstein
* B&B Bakhuis ’t Oude Klooster, Achthoven Oost 3, Montfoort
Info op: struinenenvorsen.nl.
Update 25 juli 2020, routeteam Struinen en Vorsen
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