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Doortraproute Nieuwegein – Laagraven (TOP)

Routebeschrijving - Fietsroute door Nieuwegein 24,7 km
Start op de kruising Laagraven – Ravensewetering. Knooppunt 32.
Volg het pad richting de Houtenseweg en sla rechtsaf richting de Laagravenseweg op. Knooppunt 27.
Sla linksaf en steek over bij de verkeerslichten (niet onder het viaduct door) en volg het 2e veld. Knooppunt 68.
Sla linksaf op de Overeindseweg. Sla rechtsaf richting knooppunt 06. Steek de Nieuwe Heemsteedsebrug over
langs de Plofsluis. Sla linksaf op de Vuilcopsekanaaldijk. Knooppunt 06.
Sla de tweede weg linksaf en neem de ruime bocht onder het viaduct door het Sluispad Zuid op. Knooppunt 15*.
Sla linksaf en fiets de Prinses Beatrixsluis over. Volg de weg naar links de Voorhavendijk op. Houd rechts aan
op de Nieuwe Kerkweg. Sla aan het einde rechtsaf op de Industrieweg en sla linksaf de Constructieweg op. Sla
linksaf de Wierselaan op. Sla rechtsaf de IJzerwerf op. IJzerweg wordt Zandoever. Stap af en steek via de
voetgangersbrug de Vaartse Rijn over. Stap weer op. Sla linksaf de Prins Hendriklaan op. Prins Hendriklaan
wordt Dorpsstraat. Knooppunt 17.
Sla rechtsaf de Molenstraat op. Knooppunt 19.
Sla linksaf de Lekboulevard op. Knooppunt 20*. Neem direct na ZorgSpectrum locatie Vreeswijk aan de
rechterkant het fietspad en neem de Veertunnel onder de Zandveldseweg door. Ga met de bocht mee naar links
op het fietspad. Sla rechtsaf op Waterbies. Steek rechtdoor over de Zonnebloemstraat op. Knooppunt 22.
Sla linksaf de Rietput op. Knooppunt 23.
Sla rechtsaf Wilgenroos op. Sla linksaf Geinoord op. Knooppunt 24.
Sla rechtsaf en bij de eerste kruising linksaf. Steek de kruising met Parkhout over. Houd rechts aan langs Disc
Golf Nieuwegein. Fiets om het water heen en aan het einde linksaf (zie routekaart). Sla over het water linksaf.
Ga met de bocht mee naar rechts. Fiets onder de Zuidstedeweg door. Houd links aan en sla de Zavelwal op.
Zavelwal wordt Krijtwal. Sla aan het einde linksaf langs de Noordstedeweg de Doorslagbrug over. Sla rechtsaf
(let op: fietsonvriendelijke kruising), steek de Noordstedeweg over de Herenstraat op. Knooppunt 74.
Sla rechtsaf het water over op de Rijnhuizerbrug en ga rechtdoor op Rond het Fort. Knooppunt 72.
Sla rechtsaf op Rond het Fort. Knooppunt 71.
Sla rechtsaf op Rond het Fort en aan het einde linksaf langs de Plettenburgerbaan. Steek de Structuurbaan
over. Knooppunt 70.
Sla rechtsaf op de Noorderveldweg langs de Nieuwegeinsebrug. Knooppunt 69.
Ga rechtdoor. Noorderveldweg wordt Ravenseveldweg. Houd links aan en ga de tunnel in fiets onder de
Laagravenseweg door. Knooppunt 27.
Fiets rechtdoor. Sla de eerste weg linksaf. Knooppunt 32.
Fietsknooppunten
32 - 27 - 68 - 06 – 15* - 17 - 19 – 20* - 22 - 23 – 24 - 74 - 72 - 71 - 70 - 69 - 27 - 32.
Let goed op de routekaart en de routebeschrijving. De borden staan niet overal (goed).
Alternatieven
* Beschrijving wijkt af van knooppuntroute. Alternatieve route met knooppunten: Volg 15 – 17 (regulier). Volg 20
– 25 – 22 (minder fietsvriendelijk).

Navigatiebestand GPX

Beoordelen Doortraproute

Doortraproute Nieuwegein – Laagraven (TOP)

Toelichting opvallende punten langs de route
Knooppunt 06
Net voor knooppunt 06 zie je een groot betonnen blok, genaamd De Plofsluis.
De Plofsluis bij Nieuwegein is een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het bouwwerk is niet zomaar
een sluis: het is de meest unieke sluis van Nederland! De sluis bestaat uit een reeks van 5 betonnen
compartimenten boven het water met een relatief zwakke bodem. Dit betonnen blok is over het
Amsterdam-Rijnkanaal gebouwd en steunt op massief betonnen landhoofden.
In de 5 holle bakken kon ongeveer 40.000 ton zand, grind en puin worden opgeslagen. Bij oorlogsdreiging kon
men de bodem laten ontploffen, waardoor de inhoud over de gesloten deuren van de sluis in het
Amsterdam-Rijnkanaal zou storten. Het puin vormde dan in een oogwenk een extra versteviging om de deuren
van de keersluis te beschermen. Zo werd het kanaal goed afgesloten.
(Bron: Rijkswaterstaat,
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-water/waterkeringen/dammen-sluizenen-stuwen/plofsluis).
Knooppunt 06 – 15
Tussen knooppunten 06 en 15 ziet u links van het fietspad kazematten staan, die onderdeel uitmaken van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie (Werelderfgoed). In 2017 hebben Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Sas
van Vreeswijk drie kazematten, een schutsluis en een duikerhoofd verplaatst om ruimte te maken voor de
verbreding van het Lekkanaal en de aanleg van de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis.
(Bron:https://www.programmanieuwehollandsewaterlinie.nl/kazemat-vreeswijk-oost-nieuwegein/)
Aan de overzijde van het kanaal ziet u het waterinlaatstation van de WRK (Watertransportmaatschappij
Rijn-Kennemerland). Onder andere het drinkwater van Amsterdam komt hier vandaan.
Ook aan de overzijde ziet u de reserve sluisdeur hangen voor de eerste sluiskolken van de Beatrixsluizen.
Knooppunt 15 - 17
Door de alternatieve beschreven route krijg je prachtig zicht op het gebouw van de voormalige Schippersschool,
de voormalige Openbare Lagere School en er tegenover de Museumwerf (oorspronkelijk scheepswerf
Buitenweg). Tip om met het “zelfbedieningspontje” over te varen naar de Museumwerf en te pauzeren bij het
theehuis.
Knooppunt 24-74
Nadat aan de overkant van de Doorslag het industriële complex van de Henkel is voorgereden (vroeger de
Persilfabriek) komt men langs één van de mooiste delen van Nieuwegein; de Herenstraat. De stoomkorenmolen
De Batavier, de vele gemeentelijke monumenten (aangegeven met ANWB-bordjes op de gevels) en aan de
overzijde van het Merwedekanaal is Kasteel Rijnhuizen te zien, waar men langsfietst na het passeren van de
Rijnhuizerbrug.
(Bron: vrijwilligers fietsroute)
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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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