Tussen Kromme IJssel en Lek

Deze wandeling begint in IJsselstein, een bekend bedevaartsoord. Vervolgens kom je in een prachtig landelijke gebied,
dat nog vrij onbekend is. Via het Klaphek kom je bij de Lek en vandaar loopt de route via dijken weer terug naar
IJsselstein.
Startpunt: P Molenstraat IJsselstein
Lengte: 10,8 km
Duur: 3 uur
Onverhard: 15 %
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 > Tussen Kromme IJssel en Lek. 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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Tussen Kromme IJssel en Lek

Tussen Kromme IJssel en Lek - 10,8 km - wandelen - 3 uur - 15 % 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!
* Start- en eindpunt Fulca Theater /Parkeergarage Oost, Overtoom 2, IJsselstein. Gps-coördinaten 52.017812,
5.040893.
* 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.
1. De route start naast het Fulco Theater (eindigt via de stad IJsselstein); hier vind je:
2. W 26 - W 27. Je wandelt over het Biezenpad langs de nieuwbouwwijk over brede wandelpaden langs fraaie
vijvers over de mooiste bruggen naar:
3. W 21 - RI W 97.
4. Eind Biezenpad - RA Hoge Biezendijk - wordt Biezendijk.
5. S Campererf Biezenhoeve, Biezendijk 2, Lopikerkapel – V De Kromme IJssel.
6. Eind Biezendijk - LA - gelijk RA fietspad naar de Lekdijk.
7. Hier stappen we even uit de route, RA - gelijk LA onverhard pad langs de rivier, komt uit bij:
8. W 97 ( je kunt ook over de dijk rechtstreeks) naar:
9. W 97 - W 47, je wandelt door het IJsselbos naar:
10. W 98 - W 29 - W 23 - RD naar W 24 (bord wijst anders!).
11. Loop via het Kasteelpark met de Kasteeltoren naar:
12. W 22 - W 26.
13. Fulco Theater/ parkeergarage Oost Overtoom Ijsselstein.Eindpunt bereikt.
In de nabijheid van deze route vind je het struinpunt:
* S Café Slijterij De Roode Leeuw, Lopikerweg Oost 194, Lopikerkapel.
Update 15 augustus 2020, routeteam Struinen en Vorsen
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