
Routebeschrijving naar het startpunt van de wandeling. 
Op de A2, komend vanuit zowel het Noorden als uit het Zuiden, neem afslag 9 
(Nieuwegein/IJsselstein). 
Aan het eind van de afrit, bij de stoplichten naar rechts ri. Nieuwegein. 
Direct naast (voorbij) het Mercury hotel, bij de stoplichten, rechtsaf 
(voorsorteren) dit is de Buizerdlaan en deze weg ruim een kilometer blijven 
volgen tot de brug over de Hollandse IJssel. 
Direct over de brug, na een restaurant met terras, is er rechts een ruime 
parkeergelegenheid voor vrij parkeren, hier start de wandeling. 
 
Wandelroute Verrassend Nieuwegein (12km) 
Loop vanaf de parkeerplaats terug naar de brug over de Hollandse IJssel en ga 
vlak voor de brug links, langs het water, een voetpad op. 
Aan het eind van dit voetpad (voor een brug) rechtsaf, tussen 2 huizen door 
naar de hoge houten brug over de Hollandse IJssel.  
Loop over deze hoge houten brug en loop rechtdoor. 
Bij het tuincentrum gaat u naar links (steek de weg over en neem het even 
verderop gelegen voetpad). 
Na enige tijd gaat u bij de tramovergang rechtsaf en direct over de trambaan 
naar links het fietspad op. 
Vrij snel hierna, voor een bruggetje, verlaat u het fietspad en neem links het 
voetpad en blijf dit voetpad een tijdje volgen. 
 
Aan het eind van het voetpad (voor een waterplas), gaat u naar links een 
fietspad op, richting de parkeerplaatsen en blijf het fietspad volgen en loop 
onder de Poorttunnel door. 
Na het tunneltje en voorbij de laatste parkeerplaatsen verlaat u  het fietspad en 
neem het voetpad naar links en blijf dit voetpad een tijdje volgen. 
Aan het eind van het voetpad houd u links aan (fietspad op). 
Na ongeveer 100 m. gaat u naar links en loop onder het viaduct van de A2 
door, ongeveer 100 meter na het viaduct gaat u naar links en loop de 
toegangsweg van het recreatieterrein “Nedereindse Plas” op (borden). 
Blijf deze toegangsweg volgen tot u bij een kleine rotonde komt vlak bij het 
water, hier kunt u zelf kiezen of u rechts- of linksom of eventueel tussen de 
plassen door wilt lopen (zie keuzepunt op de kaart). 
Aan de andere zijde van de plassen (links) staat een grote zendmast, dit is uw 
richtpunt om naar toe te lopen (op de achtergrond ziet u een groot kantoor-
gebouw staan). 
Bij de zendmast gaat u schuin naar rechts/rechtdoor, steek de parkeerplaats 
over en loopt u naar de kleine mini rotonde (wegwijzer ri IJsselstein) en hier 
verlaat u het recreatieterrein (ri IJsselstein). 
 

Na ongeveer 50 meter het eerste 
pad rechts (na een verkeersbord) 
het bos in, na 20 meter niet het 
bruggetje over maar rechtdoor 
blijven lopen en negeer alle 
zijpaden. 
 
Uitkomende op de Randdijk, 
rechtsaf en direct naar links 
(Televisiebaan) en de trambaan 
oversteken, de weg heet nu 
Europalaan. 
De Europalaan rechtdoor aflopen 
naar de stoplichten (let op: vlak 
voor de stoplichten rechts 
oversteken). 
 
 
 

Bij de stoplichten oversteken en rechtdoor lopen (Overwaard) naar de oevers 
van de Hollandse IJssel en het pad langs het water naar rechts volgen. (Aan de 
overzijde van de Hollandse IJssel ziet u het voetpad liggen wat u terug zal 
brengen naar Nieuwegein.) 
U loopt onder het viaduct door en gaat direct naar rechts de trap op, bovenaan 
de trap rechtsaf de brug over en direct over de brug weer rechts de trap af naar 
beneden. 
Onderaan de trap rechtsaf, oversteken,  1e straat  linksaf (Nova Zemblastraat), 
vervolgens weer de 1e straat linksaf (Noordpool), waarna u weer bij de 
Hollandse IJssel uitkomt, voor het water rechtsaf het pad langs het water 
volgen. U blijft nu voorlopig continue langs het water lopen, u passeert 2 
viaducten en na een tijdje komt de oude watertoren in zicht. 
 
Voorbij de watertoren gaat u over de brug rechtsaf (Geinoord). 
Vervolgens gaat u, bij een paar kleine huisjes,  linksaf een bomenlaantje in en 
daarna de 2e weg (pad) links. 
Direct over de witte brug weer links, u loopt nu over een houten palen-pad door 
een moerasrijk gebied. 
Aan het eind van het pad rechtsaf en vervolgens komt u weer uit bij het 
beginpunt van de route. 
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