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Fietsroute
van
via

naar

Draagmuur in Houten (Utrecht)
Kanaaldijk Noord, Houten
Schonauwenseweg, Houten
Schalkwijkseweg, Schalkwijk
Kanaaldijk Zuid, Schalkwijk
Waalseweg, Tull en 't Waal
Achterdijk, Schalkwijk
Achterdijk, Schalkwijk
Tetwijkseweg, Schalkwijk
Schonauwenseweg in Houten (Utrecht)

Deze route wordt u aangeboden door de Fietsersbond
en Europeesche verzekeringen.
https://routeplanner.fietsersbond.nl

Afstand
16.23 km
Routetype Makkelijk doorfietsen

Volledige route

1 km

Leaflet | Base Layer data © Kadaster, Road Layer data © Fietsersbond

Start bij Draagmuur in Houten (Utrecht) en ga zuidoostwaarts
1

Ga na 30 meter op de kruising

rechtdoor

, naam wordt
Kleimuur

30 meter

2

Ga na 68 meter bij de T-splitsing

linksaf

naar Kloostermuur

98 meter

3

Ga na 131 meter bij het kruispunt

rechtsaf

naar Tolmuur

229
meter

4

Ga na 99 meter bij de T-splitsing

schuin links

naar Draagmuur

335
meter

5

Ga na 61 meter op de kruising

scherp rechts

, naam blijft
Draagmuur

396
meter

6

Ga na 27 meter bij de Y-splitsing

linksaf

naar Cascademuur

423
meter

7

Ga na 116 meter op de kruising

schuin links

, naam blijft

540
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Cascademuur

meter

8

Ga na 34 meter bij het kruispunt

linksaf

naar
Schonauwensepad

573
meter

9

Ga na 227 meter op de kruising

linksaf

naar
Schoneveldsepad

800
meter

10

Ga na 632 meter bij de T-splitsing

linksaf

naar Kanaaldijk
Noord

1.4 km.

11

Ga na 1.4 km. op de kruising

schuin rechts

naar
Schonauwenseweg

2.8 km.

12

Ga na 9 meter bij het tussenpunt

terug

, naam blijft
Schonauwenseweg

2.8 km.

13

Ga na 9 meter op de kruising

rechtsaf

, naam blijft
Schonauwenseweg

2.8 km.

14

Ga na 241 meter bij het kruispunt

schuin links

naar oprit brug

3.1 km.

15

Ga na 138 meter bij de T-splitsing

scherp links

naar
Schalkwijkseweg

3.2 km.

16

Ga na 449 meter bij de zijstraat

scherp links

, naam blijft
Schalkwijkseweg

3.7 km.

Op deze weg komt u in de woonplaats Schalkwijk.

17

Ga na 142 meter bij de T-splitsing

linksaf

naar Kanaaldijk
Zuid

3.8 km.

18

Ga na 1.8 km. bij de zijstraat

linksaf

naar Elpad

5.6 km.

scherp links

naar Waalseweg

7.4 km.

rechtsaf

naar Lange Uitweg

9.0 km.

linksaf

naar Achterdijk

9.0 km.

linksaf

naar Tetwijkseweg

11.6 km.

Deze afslag is bij een ANWB-paddenstoel met Nummer
70361/001.

19

Ga na 1.8 km. bij de T-splitsing
Deze afslag is bij een ANWB-paddenstoel met Nummer
70359/001. Op deze weg komt u in de woonplaats Tull en 't
Waal. In dit routeonderdeel zit een Waterlinie met de
volgende beschrijving: Naam: Schalkwijkse wetering, en een
Paaltje.

20

Ga na 1.6 km. op de kruising
Deze afslag is bij een ANWB-paddenstoel met Nummer
07496/002.

21

Ga na 53 meter bij de zijstraat
Op deze weg komt u in de woonplaats Schalkwijk.

22

Ga na 2.6 km. bij de zijstraat
In dit routeonderdeel zit een Waterlinie met de volgende
beschrijving: Naam: Inundatiegebied/waterberging
Blokhoven.

23

Ga na 2.3 km. bij de T-splitsing

rechtsaf

naar Jhr Ramweg

13.9 km.

24

Ga na 80 meter bij het kruispunt

linksaf

naar
Schalkwijkseweg

14.0 km.

25

Ga na 2.1 km. op de kruising

rechtdoor

, naam wordt
Schonauwenseweg

16.1 km.

Deze afslag is bij een weg met de volgende beschrijving:
geen straatnaambord. Op deze weg komt u in de woonplaats
Houten.

26

Kom na 128 meter bij het eindpunt van uw route

16.2 km.

Deze route online bekijken
Scan de onderstaande qr-code met uw mobiele telefoon
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