
Na de Brink sla je rechtsaf, over de houten brug passeer je de 
Kromme Rijn en loop je langs kasteel Rhijnestein. Het eerste pad 
ga je linksaf en loop je helemaal uit. Aan het einde van dit pad 
ga je linksaf en loop je het dorp Cothen in. Passeer de Molen 
‘Oog in ’t Zeil’ en sla rechtsaf de Willem Alexanderweg in. Deze 
loop je uit tot deze linksaf overgaat in de Bredeweg. Neem de 
Bredeweg tot aan het eind en ga linksaf de Trechtweg op. Het 
tweede woonhuis links is Fruitteeltbedrijf Vernooij met fruitwinkel. 
Als de fruitwinkel geopend is, dan krijg je een lekkere appel 
aangeboden. (open: dinsdag tm zaterdag 9-12 uur en 13-18 uur 
(zaterdag gesloten vanaf 17.00 uur). Vervolg je route. 
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Voor meer informatie:

VVV wandelroute

Bloesemroute  13 km

Start en eindpunt: VVV Wijk bij Duurstede

VVV Kromme Rijnstreek
Markt 24, 3961 BC Wijk bij Duurstede
tel. 0343 575 995
info@vvvkrommerijnstreek.nl
www.vvvkrommerijnstreek.nl

Loop steeds rechtdoor over de Trechtweg. Aan het eind bij de 
rotonde ga je rechtdoor, de Boterslootweg op. Je passeert de 
kinderboerderij en de hoogstamboomgaard. Bij de kruising ga 
je rechtsaf, de Hordenweg op. Neem de tweede weg links, de 
Middelweg-Oost en daarna de eerste weg links, Hoge Hoffweg. 
Links ligt de Heemtuin, die vrij toegankelijk is, met onder andere 
een kruidentuin, stinzenhoek en waterpartijen. Loop de Hoge 
Hoffweg uit tot aan het kasteelpark. Je passeert de ruine van 
Kasteel Duurstede. Je kunt even van de route afwijken om een 
kijkje te nemen. 

Als je aangekomen bent op de Dijk (Lekdijk-Oost) steek je bij het 
bord “fietsers oversteken” de weg over en ga je rechtsaf. Bij Het 
Terras op de walmuur ga je linksaf de Oeverstraat in. Je neemt 
de derde straat links, dit is de Peperstraat. Als je deze straat 
uitloopt kom je bij het eindpunt van deze route; de VVV aan 
de Markt in Wijk bij Duurstede. Hier heb je de mogelijkheid om 
gezellig op een terrasje of in een café iets te drinken. 

Kasteel Duurstede

Zicht op Wijk bij Duurstede

De Kromme Rijn bij Cothen
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Start route
Vanuit de VVV Wijk bij Duurstede rechtsaf de Markt af en 
rechtdoor Rijnstraat in (naast Blokker). Bij Singel linksaf, neem 
de eerste straat rechts, de Hoogstraat. Neem de eerste straat 
rechts, dit is de Prins Hendrikweg. Volg deze tot oversteekplaats 
over de Nieuweweg. Hier oversteken, even naar links, ca 10 m, 
en sla dan het wandelpad in. Na 100 meter dit pad langs de 
Kromme Rijn volgen.

Aan het einde van het pad rechtsaf de brug over en direct 
linksaf het wandelpad op langs de Kromme Rijn en helemaal 
volgen, na bocht naar rechts linksaf het pad inslaan. Loop dit 
pad helemaal uit, aan het einde linksaf. Steek bij Proeverij de 
Pronckheer de Provinciale weg over en ga rechtsaf. Steek na 50 
meter de Groenewoudseweg over.

Bloesem wandelroute - 13 kilometer
www.gmap-pedometer.com/?r=6784617 

(Optie: Voordat je oversteekt, kun je ook even doorlopen. Dan 
kom je uit bij Landwinkel en Schenkerij de Kersenhut waar je (h)
eerlijke streekproducten kunt kopen en lekker kunt lunchen en/
of koffie drinken in de Schenkerij). 

Volg het fietspad langs provinciale weg tot onverhard pad 
linksaf (Zandpad). Helemaal uitlopen tin in Cothen. Aan het 
einde van het Zandpad ga je rechtsaf, daarna weer eerste weg 
rechts af (de Brink). Landwinkel en Schenkerij De Kersenhut

Kanoverhuur bij De Prockheer
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