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Doortraproute Nieuwegein – Schalkwijk

Routebeschrijving - Fietsroute door Nieuwegein 25,2 km
Start* bij knooppunt 90. Op de Oostelijke parkeerplaats langs de A27, bij restaurant Hajé.
Volg het pad richting knooppunt 3. Knooppunt 3.
Sla rechtsaf de Achterweg op en fiets onder de A27 door. Achterweg wordt Lekdijk Oost. Knooppunt 16.
Ga rechtdoor. Knooppunt 15.
Ga rechtdoor onder de Waterliniedok door. Pad wordt Sluispad Zuid. Knooppunt 6.
Ga langs de Plofsluis de Nieuwe Heemsteederbrug over. Ga met de bocht mee naar rechts. Ga onderaan
rechtdoor en houd rechts aan en volg de Heemsteedsekanaaldijk. Heemsteedsekanaaldijk wordt
Heemsteedseweg. Fiets onder de A27 door. Heemsteedseweg wordt Veerwagenweg. Sla linksaf en houd aan
Veerwagenweg. Neem de fietstunnel en fiets onder de Rede door. Veerwagenweg wordt Veerwagenpad.
Veerwagenpad wordt De Brug. Knooppunt 67.
Sla rechtsaf de Houtensewetering op. Fiets onder de Rondweg door. Houtensewetering wordt Beukenhout.
Beukenhout wordt Weteringhout. Weteringhout wordt Parkhout. Parkhout wordt Granietsteen. Sla linksaf het
Schonauwensepad op. Fiets onder het spoor door. Fiets onder Het Gras door. Sla rechtsaf onder de Rondweg
door langs de Schalkwijkseweg. Knooppunt 66.
Ga rechtdoor. Fiets de Schalkwijksebrug over. Sla rechtsaf de Jonkheer Ramweg op. Kruis de
spoorwegovergang. Knooppunt 64.
Sla linksaf de Tetwijkseweg op en houd links aan. Sla aan het einde van de Tetwijkseweg rechtsaf de Achterdijk
op en sla direct linksaf de Groeneweg op. Knooppunt 51.
Sla rechtsaf de Lekdijk op. Knooppunt 18.
Sla rechtsaf de Lange Uitweg op en fiets langs het Inundatiekanaal.** Sla rechtsaf weg blijft Lange Uitweg. Sla
linksaf de Waalseweg op. Houd bij de splitsing rechts aan, blijft Waalseweg. Knooppunt 14.
Ga rechtdoor. Waalseweg wordt Achterweg. Knooppunt 3.
Sla rechtsaf richting knooppunt 90.
Fietsknooppunten
90 – 03 – 16 – 15 – 06 – 68 – 67 – 66 – 64* – 51 – 18** – 14 – 03 - 90
* Naast knooppunt 90 is ook knooppunt 64 een mogelijke startlocatie en/of pauzelocatie voor grote groepen /
mensen die met de auto naar de start komen.
** Pauzemogelijkheid tussen de knooppunten 18 en 14 bij het fort WKU (Werk aan de Uitweg).
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Wat zijn Doortraproutes?
Doortraproutes zijn rondjes van ongeveer 25 km, mooi, groen, over redelijk ruime paden met weinig obstakels
en relatief veilige kruisingen. Ze zijn ontwikkeld door de Friese fietsdocenten Jetty de Vries en Karin Broer van
de Fietsersbond. Gezien de enthousiaste reacties uit Friesland hebben zij een inspiratiedocument gedeeld met
Veilig Verkeer Nederland, zodat wij ook lokale Doortraproutes kunnen uitwerken in de provincie Utrecht. Deze
route is getest door leden van de Nieuwegeinse seniorenfietsclubs.
Doortrappen in Nieuwegein
Nieuwegein is er trots op een echte Doortrappen-gemeente te zijn. Samen met lokale partners ondersteunt en
stimuleert de gemeente senioren om langer op een veilige en plezierige manier te blijven doorfietsen.
Nieuwegein fietst! coördineert alle Doortrappen-activiteiten in Nieuwegein, zoals bijvoorbeeld deze
Doortraproute. Kijk voor fietstips op www.doortrappen.nl en kijk voor lokale fietsinformatie
www.nieuwegeinfietst.nl en op www.ziemeerinnieuwegein.nl.
Navigatiebestand GPX
Download het navigatiebestand in GPX via de website van VVN: https://vvn.nl/nieuws/utrecht/doortraproutes.
Of gebruik de knop onderaan de pagina in de PDF-versie van deze route.
Beoordelen Doortraproute
Beoordeel deze route en vul de vragenlijst in via de website: https://nl.research.net/r/Doortraproutes.
Of gebruik de knop onderaan de pagina in de PDF-versie van deze route.
Veilig Verkeer Nederland
Veilig Verkeer Nederland is dé maatschappelijke organisatie die -al 90 jaar- werkt aan verkeersveiligheid in
Nederland. Wij helpen mensen en organisaties om zelf, heel makkelijk, een bijdrage te leveren om het verkeer
veiliger te maken. Iedereen veilig over straat. Dat is waar we het voor doen.
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