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fietspad aan uw linkerhand, gaat u linksaf een onverhard pad in, dat is recht
tegenover de Grothelaan (Groenekanroute).
[Herzien 1 februari 2015]

markering: bruine pijl

Routebeschrijving Groenekan & verder
Start Noorderbrug, Utrecht – Eind station Bilthoven, 12 km
1. Vanaf de Noorderbug (zie kaartje blad 2) gaat u bij de rotonde rechtsaf,
Weerdsingel O.Z. Voorbij huisnr 93 en vóór de brug linksaf (Stieltjesstraat),
voetpad naast klinkerstraat. Aan uw rechterhand ligt Hooghiemstra.
2. Bij huisnr 95 rechtsaf, onverhard voetpad het Griftpark in. Bij brug aan
rechterhand gaat u linksaf, tegelvoetpad. Steeds rechtdoor. Einde tegelpad
haakse bocht naar rechts volgen, onverhard pad. Na 20 m bij enkele zitbanken
linksaf, tegelpad. Vlak voor de huizenrij buigt pad naar rechts, langs dierenpark.
Bij ingang dierenpark ‘Griftstede’, nr 129, linksaf, tegelvoetpad parallel aan Van
Swindenstraat. Bij benzinepomp rechtsaf, Pieter Nieuwlandstraat. Bij stoplichten
rechtdoor Blauwkapelseweg oversteken. Meteen linksaf, bij stoplichten Kard. de
Jongweg oversteken.
3. Op klinkerweg rechtsaf. Haakse bocht naar links, Professor Jordanlaan.
Steeds rechtdoor, Eijkmanlaan oversteken. Einde Prof. Jordanlaan bij fietssluisje
rechtdoor, fietspad langs peuterspeeltuin ‘De Pan’. Op verkeersweg
(Eijkmanlaan) linksaf, voetpad langs speeltuin. Voorbij spoorwegovergang en
spoorviaduct * (hier is het mogelijk om naar station Overvecht te lopen, zie
hieronder bij *) bij tweede oversteekplaats rechtsaf, Darwindreef oversteken en
rechtdoor, Kapelweg.
4. Fort Blauwkapel en gracht aan linkerhand houden. Eerste weg linksaf,
Kapelweg. Wordt Kapelpad. Aan het einde van het Kapelpad (fietspad) rechtsaf
en de Bastionweg oversteken. Het voetpad rechts langs de rijbaan volgen.
Voorbij viaduct loopt u Groenekan in. Voorbij huisnr 483 linksaf verkeersweg
(N417) oversteken. Bruggetje over en rechtsaf, vaart aan rechterhand. Aan het
eind, bij de Ruigenhoeksedijk, bereikt u knooppunt Groenekan. Deze route gaat
hier rechtsaf, maar u kunt ook linksaf de Ruigenhoeksedijk volgen en de Utrecht
te Voet-verbindingslus ‘Gagelpolder’ volgen naar Fort de Gagel.
5. Bij de stoplichten (tegenover de Brandweer) Koningin Wilhelminaweg
oversteken. Meteen linksaf, fietspad. Na 15 m bij Y-2860 rechtsaf richting
Maartensdijk, Hilversum, de Bilt. Voetpad volgen aan rechterkant van de

Groenekanseweg. Spoorlijn oversteken en onder de snelweg (A27) door,
rechtdoor. Voorbij huisnr 60 bij Y-13308 linksaf richting ‘sportvelden’,
Kastanjelaan. Eerste weg rechtsaf, Vijverlaan. Meteen na 10 m schuin links,
onverhard pad volgen. Einde pad asfaltweg oversteken en rechtdoor, Vijverlaan
(vanaf hier volgt u de bewegwijzerde ‘Groenekanroute’). Circa 10 m voorbij een

6. U loopt steeds rechtdoor door het Bos van Voordaan, links verschijnt er een
beekje. Eerste pad rechtsaf, Groenekanroute. Einde pad rechtsaf. Direct daarna
op kruising van bredere paden rechtdoor. Na 30 m, vóór weiland, linksaf. Op
volgende kruising rechtdoor. Bospad volgen, zoveel mogelijk de rand van het
bos aan uw rechterhand houden. Zijpaden links negeren. Op volgende kruising
rechtsaf, nog steeds Groenekanroute. U loopt nu vlak langs de rand van het
weiland (langgerekte percelen). Vlak voor het fietspad een houten bruggetje
oversteken en direct daarna rechtsaf, nog tweemaal over een houten bruggetje.
U loopt nu over een onverhard pad parallel aan het fietspad, langs rand
weilanden. Einde pad, na circa 800 m, linksaf en meteen rechtsaf het fietspad
op.
7. Einde fietspad, Voordaanse Pad, rechtsaf, Nieuwe Weteringseweg, parallel
aan de N234. Vóór hectometerpaal 1,5 rechtsaf, Beukenburgerlaan, Landgoed
Beukenburg in. Voorbij huisnrs 67 en 68 wordt het asfalt halfverhard. Brede
bosweg circa 750 m volgen, zijpaden negeren. Een slagboom passeren en later
een wit bruggetje links laten liggen.
Bij een wit huis aan uw rechterhand bereikt u knooppunt Beukenburg. Deze
route gaat linksaf via het Leyense Pad naar station Bilthoven. U kunt hier ook
rechtdoor, de Utrecht te voet-wandellijn ‘Naar de Heuvelrug’ volgen naar de
Maliebrug in Utrecht. Vanaf hier lopen de wandellijnen ‘Groenekan & verder’ en
‘Naar de Heuvelrug’ samen op naar het station in Bilthoven.
8. Leyense Pad steeds rechtdoor volgen, langs dierenpension ‘Beukenhoeve’. Ga
na bijna 1 km voorbij huis met luiken linksaf langs slagboom, ‘Landgoed de
Leyen’ in. Bospad 1 km rechtdoor volgen (Eyckensteinse Laan). Voorbij
slagboom - hier rechtdoor - gaat u bij een hekwerk aan uw linkerhand met
opschrift ‘verloren kerkhof’ rechtsaf. Bij slagboom rechtdoor, fietspad wordt
klinkerweg.
9. Langs schoolgebouw ‘Werkplaats Kindergemeenschap’ en steeds rechtdoor,
de Jan Steenlaan volgen. Aan het einde komt u bij een rotonde met aan uw
rechterhand het station Bilthoven.
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* Knooppunt Blauwkapel – station Overvecht (1 km):
Aan overzijde Darwindreef gaat u rechtdoor over de brug. Volg het fietspad. Het
spoor aan uw linkerhand houden, zijpaden negeren. Aan het eind fietspad volgen met
haakse bocht naar rechts. Op Vestadreef linksaf. Wordt Aïdadreef, dan Tiberdreef. U
komt uit bij station Overvecht.
* Station Overvecht - knooppunt Blauwkapel (1 km):
Station aan Overvecht-zijde verlaten en meteen rechtsaf, Tiberdreef. Wordt meteen
Aïdadreef. Voetpad volgen, parallel aan fietspad, Vestadreef. Voorbij parkeerplaats
(aan rechterhand) het fietspad naar rechts volgen. Vlak voor de spoorlijn maakt het
pad een haakse bocht naar links. Steeds rechtdoor, spoor aan rechterhand houden,
zijpaden negeren. Vlak voor de verkeersweg (Darwindreef) steekt u een brug over. U
komt uit op de Darwindreef. U bent nu bij knooppunt Blauwkapel, waar u aansluiting
heeft op de Utrecht te Voet-wandellijn ‘Groenekan en verder’. Rechtsaf naar het
viaduct voert u naar de binnenstad, Noorderbrug. Als u de Darwindreef oversteekt
naar Fort Blauwkapel wandelt u richting Groenekan en Bilthoven.
Bushaltes:
Dichtstbijzijnde halte bij start: er zijn alleen haltes op enkele minuten loopafstand,
zoals Willem van Noortstraat en halte Neude. Voor een persoonlijk reisadvies zie
www.9292ov.nl.
Bushalte centrum Groenekan: de halte ligt aan de route, bij de stoplichten.
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[Herzien 1 februari 2015]

markering: bruine pijl

Routebeschrijving Groenekan & verder
Start station Bilthoven – Eind Noorderbrug, Utrecht, 12 km
1. Vanaf station Bilthoven keert u de winkelstraat de rug toe. Ga door de
tunnel naar de noordzijde van het station. Vanaf het station lopen de Utrecht te
Voet-wandellijnen ‘Groenekan & verder’ en ‘Naar de Heuvelrug’ samen op naar
knooppunt Beukenburg.
Na de tunnel rechtsaf en bij de rotonde linksaf, Jan Steenlaan. Steeds
rechtdoor, schoolgebouw ‘Werkplaats Kindergemeenschap’ passeren.
2. Bij de slagboom waar klinkerweg naar links buigt, gaat u rechtdoor. Fietspad
steeds rechtdoor volgen. Einde bij een hekwerk met opschrift ‘verloren kerkhof’
gaat u linksaf. Na 50 m bij de slagboom rechtdoor ‘Natuurgebied De Leyen’
in. Bospad 1 km rechtdoor volgen (Eyckensteinse Laan). Op kruispunt met huis
rechtsaf. ‘Landgoed Beukenburg’ in. Steeds rechtdoor, langs dierenpension
‘Beukenhoeve’(Leyense Pad).
3. Aan het eind bij huisnr 64 bereikt u knooppunt Beukenburg. Deze route gaat
rechtsaf naar Groenekan. Wie hier linksaf gaat, volgt de Utrecht te voetwandellijn ‘Naar de Heuvelrug’ naar de Maliebrug in Utrecht.
U volgt een brede halfverharde weg (Beukenburgerlaan). Langs een witte
slagboom, later een wit bruggetje aan uw rechterhand passeren. Steeds
rechtdoor, zijpaden negeren. Voorbij huisnr 67 en 68 wordt het een smalle
asfaltweg. Einde bij voorrangsweg linksaf, parallelweg van de N234 (Nieuwe
Weteringseweg).
4. Na 700 m gaat u tegenover de benzinepomp linksaf bij Y-3304, richting
Groenekan. U volgt het Voordaanse Pad. Na 200 m fietspad verlaten en linksaf.
Direct rechtsaf, smal onverhard pad langs weilanden, parallel aan fietspad. Na
700 m twee houten bruggetjes oversteken en meteen linksaf, een derde houten
brug over. Het onverharde pad buigt meteen naar rechts en loopt langs de rand
van het weiland (langgerekte percelen). Einde linksaf, een iets breder pad
volgen. U volgt zoveel mogelijk de rand van het weiland en negeert smalle
paden rechts. U loopt steeds in dezelfde richting, door het Bos van Voordaan.
Einde, vlak voor een boomkwekerij, rechtsaf (links loopt dood bij hek). Na 30 m
op kruising van brede paden rechtdoor.

Circa 10 m na deze kruising linksaf. Na circa 50 m links aanhouden, steeds in
dezelfde richting lopen. Iets verderop verschijnt er een beekje aan uw
rechterhand.
5. Einde op asfaltweg rechtsaf, Vijverlaan. Kastanjelaan oversteken en
rechtdoor een smal onverhard pad volgen. Op asfaltweg rechtsaf en vervolgens
linksaf, Kastanjelaan. Aan het eind Groenekanseweg oversteken en rechtsaf,
voetpad langs weg volgen. Onder de snelweg (A27) door en de spoorlijn
kruisen. Einde bij de stoplichten linksaf. Na 15 m, nog vóór de brandweer,
rechtsaf Koningin Wilhelminaweg oversteken bij de voetgangerslichten. Hier is
knooppunt Groenekan. Deze route gaat linksaf, parallelweg langs Koningin
Wilhelminaweg. Wie hier rechtdoor gaat, stapt over op de Utrecht te Voetverbindingslus ‘Gagelpolder’ naar Fort de Gagel.
6. Parallelweg volgen met vaart aan linkerhand. Vóór huisnr 470 linksaf, via
bruggetje de vaart oversteken. Aan overzijde verkeersweg (N417) rechtsaf
voetpad, links langs de rijbaan volgen. Voorbij viaduct, Bastionweg oversteken.
Rechtdoor Kapelpad volgen. Kapelpad wordt Kapelweg, steeds rechtdoor. Bij
voorrangsweg rechtsaf.
7. Fort Blauwkapel en gracht aan rechterhand passeren. Aan overzijde
Darwindreef *(hier is het mogelijk om naar station Overvecht te lopen, zie
hieronder bij *) linksaf voetpad volgen. Voorbij spoorviaduct en
spoorwegovergang rechtsaf op fietspad, langs afrastering speeltuin ‘De Pan’.
Einde fietspad rechtdoor, Prof. Jordanlaan. Rechtdoor Eijkmanlaan oversteken,
Prof. Jordanlaan blijven volgen. Einde klinkerweg volgen met haakse bocht naar
rechts. Na 20 m linksaf naar stoplichten.
8. Kardinaal de Jongweg oversteken. Meteen rechtsaf en bij stoplichten
Blauwkapelseweg oversteken. Rechtdoor, Pieter Nieuwlandstraat. Bij
benzinepomp linksaf, voetpadtegelpad parallel aan Van Swindenstraat. Bij
ingang Griftstede, nr 129, rechtsaf. Tegelpad volgen langs afrastering
dierenparkje. Haakse bocht naar links. U bent nu in het Griftpark. Einde bij
enkele zitbanken rechtsaf, onverhard pad. Na 20 m linksaf, tegelpad. Steeds
rechtdoor, vaart aan linkerhand. Waar tegelpad eindigt, gaat u vlak vóór een
brug rechtsaf. Kies het meest linker (onverharde) pad.
9. Op klinkerweg (Stieltjesstraat) linksaf, voetpad volgen langs klinkerweg. Aan
uw linkerhand ligt Hooghiemstra Einde rechtsaf, Weerdsingel O.Z volgen tot
aan rotonde en Noorderbrug [zie ook kaartje op blad 2 of het centrumoverzicht: www.utrechttevoet.nl/centrum.asp].
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* Knooppunt Blauwkapel – station Overvecht (1 km):
Aan overzijde Darwindreef gaat u rechtdoor over de brug. Volg het fietspad. Het
spoor aan uw linkerhand houden, zijpaden negeren. Aan het eind fietspad
volgen met haakse bocht naar rechts. Op Vestadreef linksaf. Wordt Aïdadreef,
dan Tiberdreef. U komt uit bij station Overvecht.
* Station Overvecht - knooppunt Blauwkapel (1 km):
Station aan Overvecht-zijde verlaten en meteen rechtsaf, Tiberdreef. Wordt
meteen Aïdadreef. Voetpad volgen, parallel aan fietspad, Vestadreef. Voorbij
parkeerplaats (aan rechterhand) het fietspad naar rechts volgen. Vlak voor de
spoorlijn maakt het pad een haakse bocht naar links. Steeds rechtdoor, spoor
aan rechterhand houden, zijpaden negeren. Vlak voor de verkeersweg
(Darwindreef) steekt u een brug over. U komt uit op de Darwindreef. U bent nu
bij knooppunt Blauwkapel, waar u aansluiting heeft op de Utrecht te Voetwandellijn ‘Groenekan en verder’. Rechtsaf naar het viaduct voert u naar de
binnenstad, Noorderbrug. Als u de Darwindreef oversteekt naar Fort Blauwkapel
wandelt u richting Groenekan en Bilthoven.
Bushaltes:
Dichtstbijzijnde halte bij Noorderbrug, zie ook kaartje op blad 2. Er zijn alleen
haltes op enkele minuten loopafstand, zoals Willem van Noortstraat (naar
noorden, Koekoekstraat uitlopen) en halte Neude (zuidwesten).
Voor een persoonlijk reisadvies zie www.9292ov.nl.
Bushalte centrum Groenekan: de halte ligt aan de route, bij de stoplichten.
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De route en deze beschrijving werden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
samengesteld. Wandelnet aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade
die wandelaars op enigerlei wijze zouden kunnen ondervinden door gebruik te
maken van de beschrijving of door het wandelen van de route.
Eventuele vragen, klachten, opmerkingen:
Wandelnet
Postbus 846, 3800 AV Amersfoort
Tel. 033-4653660
E-mail: info@wandelnet.nl

