
 Schone Meije Route

Een water-land route. Je loopt langs het kronkelige riviertje de Meije en de Oude Meije en door het poldergebied dat
bekend staat om haar vele weidevogels. Onderweg kom je langs Buitenplaats en galerie De Blauwe Meije. Hier kun
kun je overnachten!

Startpunt: Parkeren Pr. Beatrixstraat, Zegveld
Lengte: 12,7 km
Duur: 3 uur

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 > Schone Meije Route. 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.

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/schone-meije-route/
https://www.struinenenvorsen.nl/legenda/


 Schone Meije Route

Startpunt - Parkeren Pr. Beatrixstraat, Zegveld ⟶  95 ⟶  91 ⟶  92 ⟶  93 ⟶  18 ⟶  38 ⟶

97 ⟶  95 ⟶  Eindpunt - Parkeren Pr. Beatrixstraat, Zegveld ⟶

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/schone-meije-route/


 Schone Meije Route

Schone Meije Route - 12,7 km - wandelen - 3 uur - 0 % onverhard

S = struinpunt, deelnemer van Struinen en Vorsen
V = vorspunt, een streekverhaal
W = wandelknooppunt
LA = linksaf, RA = rechtsaf, RD = rechtdoor, RI = richting

Openbaar vervoer:
* Openbaar vervoer: raadpleeg 9292.nl voor de actuele reisinformatie.
* Op NS station Woerden is een OV-fiets beschikbaar.
* Honden, mits aangelijnd zijn welkom

Start- en eindpunt: P-plaats, Beatrixstraat, Zegveld. GPS-coördinaten 52.115893,
4.835219.                                                

1. Vanaf de P-plaats steek de Middenweg over, LA over fietspad naar
2. W 95  -  W 91  -  W 92  -  W 93.
3. W 18  -  W 38  -  W 97.
4. LA RI W 72, wandel over en langs het riviertje de Meije tot: 
5. LA op Middenweg naar W 95.
6. P-plaats Beatrixstraat, Zegveld. Eindpunt bereikt
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