Deze Op Verkenning beschrijft een ruim 18 km lange lijnwandeling vanaf bushalte
Pekingdreef (lijn 9) als beginpunt. Het eindpunt is het station utrecht CS. Na 9 km. kan de
wandeling op verschillende plaatsen worden bekort door tussentijds de bus te nemen.
Buiten de stad is ongeveer de helft van de route onverhard.
De route is op de kaart te bekijken via
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1617773&key=MRB7V2fF/EW1A
Raadpleeg voor het OV naar begin- en eindpunt www.9292ov.nl of www.ns.nl
Wandelroute
Loop vanaf halte niet met bocht naar links, maar RD, Yokohamadreef. Voorbij hoge flat RA
naar ringweg. Bij fietspad LA, tot rotonde. Voor rotonde oversteken, aan over kant gelijk
RA. Langs fort Gageldijk, voorbij fort gelijk voetpad LA.
Graspad volgen in NO.richting, er zijn verschillende paden mogelijk. Pad gaat langs en later
door bos, tot Kooidijk, daar RA. Voorbij boerderij weer RA, graspad. Pad gaat door weiland,
buigt een paar keer, langs bos, later langs sloot, steeds richting ZW. Waar sloot eindigt LA,
gelijk weer LA, terug maar nu over fietspad. Fietspad volgen tot afslag naar rechts, daar niet
over fietspad maar aan andere kant van bomen/struiken. Pad buigt RA. Pad volgen tot waar je
linksaf kunt. Daar LA, langs water. Bij open ruimte LA, langs bomen tot gracht rondom fort
Ruigendijk. Daar RA. Bij brug naar fort weer RA, Ruigenhoeksedijk. Deze ongeveer een
halve km. volgen tot een pad aan de linkerkant. Daar LA. Vanaf daar RD, dat kan via
verschillende paden.
Aangekomen bij de Einthovendreef Noord RA, onder viaduct. Fietspad volgen met bocht naar
rechts. Dan LA, Bastionweg. Al snel RA, pad met aan twee kanten water. RD, Kapelweg,
eventueel LA via de Kapelsedwarsweg naar kerk en nog eens LA naar fort. Terug en weer
Kapelweg volgen, voorbij het water RA. Met bocht naar links, spoorviaduct. Meteen daarna
spoorwegovergang.
Al snel pad RA. Drie bochten volgen, bij prof. dr. Magnuslaan LA, prof Reinwardlaan. Deze
ongeveer een halve km. volgen tot bruggetje aan de linkerkant. Brug over, RA, prof. Leon
Fuchslaan. Bij kruising met prof. Suringalaan RA. Aan overkant pad LA, langs water. Aan
het eind LA over water, RA over volgend water, kardinaal de Jongweg oversteken, links langs
Majoor Bosshardtplantsoen. Bij Bosshardtstraat LA. Dan RD tot waar de huizen ophouden.
Daar LA, even verder RA, door Griftpark. Aan het eind Menno van Coehoornstraat
oversteken, even RA, bij Stieltjesstraat LA. Deze volgen, wordt later pad, tot Weerdsingel
Oostzijde.
Daar RA. Singel volgen tot Bemuurde Weerdsingel Oostzijde. Daar eventueel even RA voor
mooi gezicht op stad & Dom. Terug, brug over, langs Nijntjepleintje, bij Lange lauwerstraat
LA. Bij Korte Lauwerstraat RA. Bij volgende kruising LA, Breedstraat. Aan het eind RA,
bij Voorstraat LA. Voorbij Drift (gracht) RA. Bij kruising met Kromme Nieuwegracht LA.
Deze maakt een wijde bocht en komt uit bij de Pausdam. Daar LA, Nieuwegracht. Deze
volgen tot het eind.

Van daar RA, Agnietenstraat (aan de linkerhand de sterrenwacht). Voorbij de Nicolaaskerk
LA, Nicolaasdwarsstraat, tot aan de Stadsbuitengracht. Via voetpad langs het water, bocht
naar rechts, voorbij bocht pad omhoog, RA, langs huis Manenborg. Daar LA en via
Pelmolenplantsoen, later Pelmolenweg, of via pad door het groen tot grote kruising, nu met
allerhande bouwwerkzaamheden. Bij eerste zijstraat LA, tussen twee NS-gebouwen door,
via busstation naar Utrecht CS.

