
 Struinen tussen Woerden en Vleuten

Een boeiende route tussen Woerden en Vleuten van station naar station. Heerlijk ontspannen en onderweg kom je ook
nog langs een aantal interessante rustplekjes en beleefpunten.

Startpunt: NS station Woerden
Lengte: 12,4 km
Duur: 3 uur
Onverhard: 5 %

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 > Struinen tussen Woerden en Vleuten. 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/struinen-tussen-woerden-en-vleuten/
https://www.struinenenvorsen.nl/legenda/
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Startpunt - NS station Woerden ⟶  87 ⟶  89 ⟶  43 ⟶  74 ⟶  79 ⟶  23 ⟶  22 ⟶

26 ⟶  25 ⟶  65 ⟶  66 ⟶  71 ⟶  67 ⟶

Oosterom Kersen - Boerderijwinkel 'de Ooievaar' - Breudijk ⟶  Eindpunt - NS station Vleuten ⟶

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/struinen-tussen-woerden-en-vleuten/
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Struinen tussen Woerden en Vleuten - 12,4 km - wandelen - 3 uur - 5 % onverhard

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

Openbaar vervoer: raadpleeg 9292.nl voor de actuele reisinformatie.

Startpunt: NS station Woerden

1. W 87  -  W 89. Vanaf hier wandel je ruim 5 km langs de Oude Rijn.
2. W 43  -  W 74  -  W 79  -  W 22  -  W 23  -  W 26  -  W 25  -  W 65  -  W 66  -  W 71  -  W 67.
3. S/V Oosterom Kersen, Breudijk 56b, Harmelen – Breudijk.
4. Hier stappen we uit het routenetwerk!
5. Na Breudijk 58: RA fietspad De Rivier, LA Bijleveldweg, RA fietspad De Rivier over 1 ½ km loopt deels parallel aan

de spoorlijn.
6. Bruggetje over, je kruist de Verlengde Parkweg,  fietspad wordt wandelpad ; je wandelt parallel aan de spoorlijn

tot aan de bebouwde kom van Vleuten.
7. Wandelpad wordt Prof Titus Brandsmalaan.
8. 1e weg RA naar:
9. NS station Vleuten. Eindpunt bereikt.
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