
Steek het weiland over en blijf het bospad volgen. Ga met een 
flauwe bocht naar links, plank over een sloot. Steek het weiland 
over, over de plank. Vervolg het paadje in het Essenbroekbos (even 
zoeken).
Op de Tsplitsing RA. Volg dit pad tussen het essenhakhout en de 
meidoorns tot op de Landscheidingsweg. Ga hier LA en loop naar 
de Wijkerweg. Ga hier op de viersprong RA.
Ga over de fiets/loopbrug (herken je het al?) en ga LA het Noorder
waardpad op. Hier staat weer het teken van het Kromme Rijnpad. 
Volg dit pad tot de Nieuweweg. Steek deze over en vervolg je weg 
op het fiets/wandelpad dat parallel loopt aan de Kromme Rijn. Dit 
pad komt uit op de Prins Hendrikweg.
Ga de eerste weg LA (De Kolk) en vervolg je weg over het woonerf 
en ga onder de onderdoorgang door. Ga dan direct LA. Over de 
brug en ga dan direct RA (Langs de Rijn). Aan het einde steek 
je de Singel over en ga je de Rijnstraat in. Aan het einde van 
de Rijnstraat is de Markt van Wijk bij Duurstede met de VVV. De 
bushalte bij Albert Heijn aan de Steenstraat is 5 minuten lopen.
 
Wandeling ‘tegen de klok in’

LA = Linksaf. RA = Rechtsaf
(Het stuk bij Langbroek door de weilanden en vervolgens langs de 
Cothergrift kan na langdurige regenval behoorlijk drassig zijn. In 
het voorjaar en de zomer bij hoog gras en distels in de weilanden 
is een lange broek aan te raden).

Start op de Markt van Wijk bij Duurstede. Met de rug naar de 
VVV ga RA. Loop de Rijnstraat in tussen de Blokker en terStal 
(volg de bordjes/aanduidingen op de lantaarnpalen van de 
klompenpaden).
Steek de Singel over naar Langs de Rijn. Daar zie je ook het 
blauwe bordje van het Kromme Rijnpad (blijf deze bordjes volgen 
tot in Cothen). Aan het einde van de weg LA bruggetje over.
Neem na het bruggetje de onderdoorgang onder de flat RA, 
over het woonerf, links aanhouden en links afbuigen. Bij de 
Tsplitsing RA Prins Hendrikweg op. Deze weg uitlopen tot aan de 
Nieuweweg.
Steek de Nieuweweg over, het voetpad in dezelfde richting blijven 
volgen. Je loopt parallel aan de Kromme Rijn. Aan het einde van 
het park RA. Ga de fiets en loopbrug over. Let op! Hier verlaat je 
het Kromme Rijnpad! Blijf de Langbroekseweg volgen. 
Ga bij de kruising LA de Landscheidingsweg in. Ga tegenover 
huisnummer 9 RA het graspad in. Waar het essenhakhout/
meidoornbegroeiing overgaat in eikenbomen (rechts is een 
weiland) ga je LA een smal graspad in. Dit pad voert langs een 
flinke eik. Ga bij bordje ‘vervolg wandelpad’ over een plank 
schrikdraad het weiland in. Steek dit weiland recht over.
Aan de overkant weer een plank over een sloot nemen 
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Voor meer informatie:

VVV Wandelroute
‘Driekernenwandeling’ ca. 18 km

Een afwisselende rondwandeling langs de Kromme 
Rijn, over diverse landgoederen en door de kernen 
van Wijk bij Duurstede, Langbroek en Cothen. 

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

meidoornhaag, steek de oprit/weg over en vervolg het pad 
langs de boomgaard. Pad komt uit op grindweg, blijf rechtdoor 
lopen. Pad komt uit op een asfaltweg die parallel loopt aan de 
provinciale weg. Ga hier RA. Bij kruising LA. 
Steek de provinciale weg over. Voorzichtig er wordt hard 
gereden! Ga recht door de Groenewoudseweg in. 
Ga over de brug Kromme Rijn RA het Groenewoudpad op. 
Aan het einde van het pad RA, volg het Kromme Rijn/Utrecht
pad. 
Einde van het pad langs de Kromme Rijn RA over de brug. 
Ga over de fiets/loopbrug (herken je het al?) en ga LA het 
Noorderwaardpad op (hier staat weer het teken van het 
Kromme Rijnpad).
Volg dit pad tot de Nieuweweg. Steek deze over en vervolg je 
weg op het fiets/wandelpad dat parallel loopt aan de Kromme 
Rijn. Dit pad komt uit op de Prins Hendrikweg. 
Ga de eerste weg LA (De Kolk) en vervolg je weg over het 
woonerf en ga onder de onderdoorgang door. Ga dan direct LA. 
Over de brug en ga dan direct RA (Langs de Rijn). Aan het einde 
steek je de Singel over en ga je de Rijnstraat in. Aan het einde 
van de Rijnstraat is de Markt van Wijk bij Duurstede met de VVV. 
De bushalte bij Albert Heijn aan de Steenstraat is 5 minuten 
lopen.

(schrikdraad). Vervolg het pad langs de meidoorns. Houd 
bij een Ysplitsing rechts aan, het brede graspad in (blijf het 
Sandeburgwandelpad volgen). 
Buig met het pad mee naar rechts, daarna buig met het pad 
mee naar links. Bij de elzenbosjes rechtdoor blijven lopen, negeer 
het brede pad rechts. Ga 40 meter, na dit pad, LA het graspad in 
tegenover het populierenbos. Negeer alle zijpaden. 
Ga aan het einde van het pad, bij de rode markering, RA. 
Je loopt nu op een grasdijk tussen eiken, zijpaden negeren. 
Het pad eindigt in een weiland. Ga hier LA over de stuw rode 
markering volgen. Over de stuw direct RA. Loop langs de schuur en 
volg de rode markering door de weilanden.
Ga het bruggetje over en blijf de rode markering volgen door de 
weilanden. Ga de brug schuin RA over. En vervolg het pad langs 
het water. Aan het eind van het pad ga bruggetje over en loop 
door de houtwal langs de blauwe kast naar de volgende brug 
(Cothensegrift). Steek deze over.
Ga direct RA langs de Cothensgrift richting Langbroek. Ga de 
volgende brug over (je verlaat nu de rode markering) en ga direct 
LA, loop nu aan de andere oever langs de Cothensegrift naar 
Langbroek.
Ga na de parkeerplaats LA over de brug en loop naar de 
provinciale weg. Links is Café/restaurant Torbijn (op maandag 
gesloten). Steek de Provincialeweg over en loop rechtdoor over 
de Langbroekerdijk Er zijn daar een supermarkt, een ijssalon en 
cafetaria De Ruif.

Ga ca. 200 meter na de Rodensteyselaan LA de grindweg in, deze 
loopt vlak langs het kasteel Hindersteyn. Loop deze weg helemaal 
uit. Ga aan het einde van het pad RA, buig met het pad mee naar 
links en loop het pad uit tot aan de provinciale weg **. 

** Hier zijn bushaltes voor de bussen naar Utrecht en Wijk bij 
Duurstede.
Steek de provinciale weg over (voorzichtig!) en ga LA op de 
parallelweg Graaf van Lynden van Sandenburgweg volg deze weg 
tot in Cothen (Langbroekseweg).
 
* Als je bushalte Cothen Provincialeweg als eindpunt wilt voor de 
bus naar Wijk bij Duurstede, steek de weg over en loop dan langs 
de weg naar de rotonde, rechts zie je dan de bushalte. Voor de 
bus naar Utrecht ga LA onder het fietstunneltje door en ga na de 
tunnel LA naar de bushalte 

Steek de weg over (Langbroekseweg) en ga de Beukenlaan in. 
Vanaf hier volg je het Kromme Rijnpad tot in Wijk bij Duurstede. 
Ga aan het einde RA langs kasteel Rhijnestein. Ga over de brug 
Kromme Rijn. Ga de Brink over en ga bij de Dorpsstraat LA.
Ga bij het Zandpad LA dit pad in. Ga met het pad mee RA. 
Volg het pad langs de moestuinen. Vervolg het pad langs de 
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De wandeling kan gestart worden op elke plek 
genoemd in de beschrijving. Inkorten van de 
wandeling is mogelijk zie daarvoor * en ** in de route.



De gemeente Wijk bij Duurstede bestaat uit de drie kernen 
Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede.

Wijk bij Duurstede – Kleine stad, grote geschiedenis
Waar de Nederrijn zich splitst in de Lek en de Kromme Rijn, daar 
ligt Wijk bij Duurstede. Deze plaats kent een lange historie en 
stond in de Middeleeuwen bekend als Dorestad, een van de 
voornaamste handelscentra van Europa. Wijk bij Duurstede heeft 
een prachtige oude binnenstad met vele bezienswaardigheden 
op cultureel en historisch vlak, een gezellige binnenstad met leuke 
winkels, galerieën, gezellige terrasjes en restaurants.

Cothen - Ontdek Cothen vanuit de hoogte 
Cothen is een dorp aan de Kromme Rijn. Snuif de geschiedenis 
op als je door dit dorp wandelt. Het oude gedeelte van het dorp, 
met onder andere de Brink en de Dorpstraat en de oude hoog
stamfruitboomgaard is beschermd dorpsgezicht. Verder zijn de 
kerktoren van de St Petrus en Pauluskerk, Kasteel Rhijnestein en 
de stellingkorenmolen ‘Oog in ’t Zeil’ bepalend.

Langbroek – Lint van Kastelen
Langbroek is bekend om zijn prachtige kastelen langs de Lang
broekerwetering. De kastelen Hindersteyn, Lunenburg, Sandenburg, 
Walenburg, Weerdesteyn, Zuilenburg en Poortgebouw Groene
steijn zijn allen particulier bezit. Een wandel of fietstocht langs de 
Langbroekerwetering geeft een schitterend beeld van deze kleine 
juweeltjes, die afgewisseld worden door fraaie boerderijen.

Wandeling ‘met de klok mee’

LA = Linksaf. RA = Rechtsaf
(Het stuk bij Langbroek door de weilanden en vervolgens langs 
de Cothergrift kan na langdurige regenval behoorlijk drassig 
zijn. In het voorjaar en de zomer bij hoog gras en distels in de 
weilanden is een lange broek aan te raden).

Start op de markt van Wijk bij Duurstede. Met de rug naar de 
VVV ga RA. Loop de Rijnstraat in tussen de Blokker en terStal 
(volg de bordjes/aanduidingen op de lantaarnpalen van de 
klompenpaden).
Einde van de Rijnstraat de Singel oversteken naar Langs de Rijn. 
(Daar zie je ook het blauwe bordje van het Kromme Rijnpad. Deze 
bordjes blijf je volgen tot Cothen). Aan het einde van Langs de Rijn 
LA bruggetje over.
Neem na het bruggetje de onderdoorgang (onder de flat) RA, over 
het woonerf linksaf buigen. Bij de Tsplitsing RA Prins Hendrikweg 
op. Deze weg uitlopen tot aan de Nieuweweg. Oversteken en 
voetpad in zelfde richting blijven volgen. Je loopt door een park 
parallel aan de Kromme Rijn.
Aan het einde van het park RA. Fiets en loopbrug over. Direct 
daarna LA het Kromme Rijnpad/Groenewoudpad op. Dit is een 
smal verhard pad langs de Kromme Rijn. Pad buigt rechtsaf. 
Bij een hek linksaf het pad volgen door het weiland. Aan het 
einde ervan LA de Groenewoudseweg op. Neem de brug over de 
Kromme Rijn. Steek de provinciale weg over. 
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Driekernen wandelroute - Afstand ca. 18 Km

Deze route kan met de klok mee worden gelopen of tegen de klok in.

Ga RA het Zandpad op dat vlak langs de provinciale weg loopt. 
Houd links aan en ga het grindpad op. Aan het einde van het 
Zandpad RA de Dorpsstraat in. Bij Brink RA, over de klinkers, beetje 
naar rechts afbuigen en ga de brug over (Kromme Rijn).
Bij gietijzeren hek aan de rechterhand LA een beukenlaan in. 
Aan het einde de Langbroekseweg oversteken. Let op! Hier verlaat 
je het Kromme Rijnpad! (50 meter naar links is het café ’t Molentje, 
iets verder cafetaria Het Oude Raedthuys) volg rechtdoor de Graaf 
van Lynden van Sandenburgweg *. 
* Hier ook het opstappunt bushalte Cothen provincialeweg 
(ca. 6 km korter). Komende met de bus van uit Wijk bij Duurstede; 

Loop naar de parallelweg. Ga RA onder de tunnel door richting 
Cothen. Ga bij de eerste weg RA, Graaf van Lynden van 
Sandenburgweg. Komend vanuit Utrecht; loop richting Cothen
centrum en ga direct bij de ingang van de fietstunnel de Graaf 
van Lynden van Sandenburgweg in.

Na ca. 1100 meter bij de bushalte Kleidijk ** steek de provinciale 
weg over (kijk goed uit!) ga de Kleidijk in. Waar het asfaltpad 
naar links buigt, ga rechtdoor langs het hek met het opschrift 
“Hindersteyn”. Buig met het pad mee naar rechts en ga bij het 
duidelijke brede grindpad LA. 
** Hier ook het opstappunt bushalte Cothen Kleidijk. 
Komend van af Wijk bij Duurstede in de berm (20 meter) 
teruglopen en de eerste weg linksaf, Kleidijk. Komend vanaf 
Utrecht, 20 meter teruglopen en de provinciale weg oversteken. 
(Kijk goed uit!) en de Kleidijk in gaan.

Het pad helemaal uitlopen tot aan de Langbroekerdijk.
Op de Langbroekerdijk RA. Pas op voor het verkeer – je loopt over 
de weg. Volg deze weg tot in Langbroek. In Langbroek zijn een 
ijssalon, supermarkt en cafetaria De Ruif. 
In Langbroek de Provincialeweg oversteken rechtdoor lopen (café/
restaurant Torbijn, op maandag gesloten). 
Ga direct na de brug over de Cothergrift RA het graspad op 
langs het water. Met de grift meebuigen naar rechts en ga RA 
de houten loopbrug over. Na de brug direct LA het pad langs de 
Cothergrift blijven volgen. Je volgt nu de rode markering. 
Ga LA het tweede houten bruggetje over (vlak voor de 
brandweerkazerne).
Nu langs het water naar het volgende bruggetje. Het weiland 
oversteken, de rode markering blijven volgen.
Bij het volgende bruggetje RA (rode markering blijven volgen). 
Door het weiland langs een oude schuur aan je linkerhand.
Over het volgende bruggetje/waterkering met rode markering RA, 
een pad op een dijkje tussen de bomen.
Bij viersprong LA. Dit pad blijven volgen tot de T splitsing, bij hoge 
populieren (hier is geen rode markering meer). Ga hier RA.
Bij volgende Tsplitsing rechtdoor. Blijf het brede graspad volgen 
langs de knotwilgen en een watertje. Bij de oude populieren buig 
met het pad mee naar rechts. Na ca. 500 meter buigt het pad 
naar links, blijf het volgen. 

Kromme Rijn
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