Routewijzigingen Romeinse Limespad (1e druk 2018)
Pagina/Regel/Kaart Richting Melding

Tekst wijzigen in/nieuwe situatie

Categorie Datum

21 | 7-8 | 02

Verduidelijking Tekst “… Rhijnhofweg rechtdoor, twee

Nieuwe tekst: “… Rhijnhofweg rechtdoor, drie bruggetjes

Tracering

bruggetjes over, rechtdoor.” wijzigen

over, rechtdoor.”

3 feb
2021

Verduidelijking Tekst “Bruggetjes over en na circa 550 m.…”

Nieuwe tekst: “Drie bruggetjes over en na circa 550 m.…”

Tracering

3 feb
2021

21 | 12 | 02

heen

terug

wijzigen

21 | 13-15 | 02

terug

Tip: Vanaf Y-12347 kan naar keuze ook de route via
Valkenburg worden gevolgd (ca, 1,5 km langer, op kaart 02
gestippeld aangegeven). Zowel de hoofdroute als deze
alternatieve route zijn gemarkeerd. Het voetveer vaart
dagelijks van ca. 08:00 uur tot ca. 17:00 uur.

Tracering
Beschrijving: Circa 100 meter na Y-12347 linksaf, Joop
van der Reijdenbrug over. Voor de volgende brug
rechtsaf, fietspad volgen. Bij bord Dorpsweide linksaf,
brug over, langs skateparkje. Op driesprong links
aanhouden, volgende driesprong rechts aanhouden. Op
kruising bij speeltoestellen rechtdoor en direct na de
brug linksaf. Na volgende brug direct links, weer een brug
over en na 25 meter weer linksaf een brug over. Na 50 m
rechtsaf, Recreatiepad, langs voetbalveld. Op T-splitsing
rechtsaf brug over, op driesprong links aanhouden en
opnieuw brug over. Einde voetpad rechtsaf, Hoofdstraat.
Bij kleine rotonde met monument ‘Paardenmarkt’ schuin
links aanhouden en Middenweg in. Op plein
(Castellumplein) rechtdoor, voor kerk langs (links het
Torenmuseum, open zaterdag of na telefonische
afspraak). Aan einde rechtsaf en na 70 m Hoofdstraat
kruisen. Veerpad volgen naar pont. Na oversteek op Tsplitsing (bij Y 12348) linksaf Valkenburgerweg, u wandelt
Rijnsburg binnen. Na 200 m links aanhouden, …. (en
verder volgens regel 15 tekst in gids.)

13 mei
2019

21 | 5-6 | 02

heen

Tip: Vanaf Y-12348 kan naar keuze ook de route via
Valkenburg worden gevolgd (ca, 1,5 km langer, op kaart 02
gestippeld aangegeven). Zowel de hoofdroute als deze
alternatieve route zijn gemarkeerd. Het voetveer vaart
dagelijks van ca. 08:00 uur tot ca. 17:00 uur.

Tracering
Beschrijving: Bij Y-12348 rechtsaf naar voetveer. Na
oversteek vanaf Veerpad rechtdoor, Hoofdstraat kruisen
en na 70 m linksaf, Castellumplein (rechts Torenmuseum,
open zaterdag of na telefonische afspraak). Voor kerk
langs en rechtuit Middenweg in. Bij kleine rotonde met
monument ‘Paardenmarkt’ rechtdoor, Hoofdstraat. Bij
Dorpsweide linksaf, voetpad volgen. Na brug op
driesprong rechts aanhouden. Direct na volgende brug
linksaf, langs hek voetbalveld. Aan het eind bij T-splitsing
linksaf, Luit Katlaan. Na brug direct rechtsaf en na
volgende brug opnieuw rechtsaf. Op T-splitsing rechtsaf,
brug over en op kruising bij speeltoestellen rechtdoor. Op
driesprong links aanhouden en op volgende driesprong
rechts aanhouden. Voorbij skateparkje rechtsaf en op Tsplitsing (einde fietspad) linksaf, Joop van der
Reijdenbrug over. Op volgende T-splitsing rechtsaf,
Valkenburgerweg. Bij Y-12347 rechtdoor richting LeidenZuid, …. (en verder volgens regel 7 tekst in gids.)

13 mei
2019

23 | 1-4 |03

heen

de tekst op blz. 23 (richting Leiden) wijkt af van de op de
kaart ingetekende (en in het veld gemarkeerde) route.
Tekst regel 1-4 vervalt: “Laan (Van Waverenweg) volgen
...........Op splitsing rechts aanhouden. Einde linksaf. ”

Tekst regel 1-4 vervangen door: “Laan (Van Waverenweg) Tracering
volgen en na ijzeren hek rechtdoor asfaltpad op. Na ca.
10 m paadje rechtsaf over bruggetje en direct weer links
over bruggetje. Op splitsing links aanhouden. Einde
linksaf.”

15 aug
2018

27 | 11-14 |04

heen

De route door park De Bult is verlegd naar oostzijde van het
park in verband met de slechte markeerbaarheid van de
huidige route. Ook worden zo onnodige risico’s vermeden
op dagen dat het wielercircuit in gebruik is. De omlegging is

Regel 11-14 vervangen door: “Rechtdoor bruggetje over Tracering
en rechtsaf, graspad langs water volgen. Bij kruising met
breed fietspad rechtsaf en aan einde (kp 68) linksaf. Weg
langs woonboten, overgaand in fietspad langs
kanaaloever volgen.”

20 okt

gemarkeerd.

2020

27 | 9-14 | 04

terug

55 | - | 05

De route door park De Bult is verlegd naar oostzijde van het
park in verband met de slechte markeerbaarheid van de
huidige route. Ook worden zo onnodige risico’s vermeden
op dagen dat het wielercircuit in gebruik is. De omlegging is
gemarkeerd.

Tracering
Regel 9-14 vervangen door: “Einde fietspad rechtdoor,
weg langs woonboten (Roomburgereiland). Na 130 meter
(kp 68) rechtsaf, breed fietspad en 50 meter verder
scherp linksaf. Bospad wordt graspad langs water. Na 250
meter linksaf bruggetje over en rechtdoor, Minervalaan.
Tracering 20 okt 2020

20 okt

In de periode van mei 2021 tot juli 2022 vindt in de
dorpskern van Driebruggen wegonderhoud plaats aan
de Kerkweg en de Groendijck (ter weerszijde van de
brug over de Dubbele Wiericke). Er worden
loopschotten aangebracht langs de woningen dus de
route van het Romeinse Limespad blijft normaal
beloopbaar, zij het met enig ongemak. Ook is het
mogelijk dat de hier aanwezige markeringen als
gevolg van de werkzaamheden onzichtbaar of
verwijderd zijn.

Tracering

18 mei
2021

2020

41 | 10-12 | 07

heen

Regels 10-12 vervangen

Tracering
“Na hek rechtdoor langs sloot (water rechts, negeer
plankieren over de sloot). Na 250 meter bij 2e plankier
schuin naar links, weiland oversteken. Bij volgende sloot
via plankier oversteken en meteen rechtsaf. Na 600
meter water oversteken (plankier met overstapje) en
omhoog naar grasdijk langs water. Aan einde rechts
aanhouden, hek over en bij kp89 linksaf
(Westgerepolder).”

17 dec
2020

41 | 1-3 | 07

terug

Regels 1-3 vervangen

“Volg grasdijk langs water en na 400 meter omlaag (dijk Tracering
maakt bocht naar rechts). Via plankier water oversteken
en na 600 meter links aanhouden. Weer sloot oversteken
via plankier en rechtsaf naar recreatieboerderij Jeu de

17 dec
2020

Boer. Na 250 meter bij hek opstapje over en rechtdoor
over erf. Aan einde linksaf (kp68, Galgweg).”
43 | 10 | 08

heen

57 | - | 14

Regel 10 wijzigen:

“Na nr. 111 tegenover kassencomplex linksaf, graspad…” Tracering

Op Diemerbroek 4 (nummer 15 op de kaart) is een
Rustpunt waar de wandelaars koffie/thee frisdrank enz
mogen pakken en gebruik kunnen maken van het toilet.
Voor meer info www.hoevespoorzicht.nl

21 mrt
2019
04 feb
2019

57 | 1- 7 | 14

heen

Melding: Bij achterstallig onderhoud of na langdurige
regenval is de Ruigeweidse Achterkade, tussen de
knooppunten 18 en 49, mogelijk moeilijk beloopbaar.
Bedekkende kleding en stevig schoeisel wordt aangeraden.
Desgewenst kan ook worden omgelopen via de
knooppunten 43 (Waarder, Westeinde) en 72 (Waarder,
Oosteinde). Deze alternatieve route is ook in het veld
gemarkeerd.

Regel 1 t/m 7: Na ophaalbrug (kp 78) rechtuit, richting kp Tracering
43. Na 200 meter rechtsaf, daarna links aanhouden langs
bord ‘einde Driebruggen. Bochtige weg volgen, onderweg
2 keer doorgaande weg kruisen en aan einde bij
fietswegwijzer rechtsaf. Na ca. 1 km passeert u kp 43,
Westeinde wordt Oosteinde. Bij kp 72 (na huisnummer
10) rechtsaf. Na 100 meter bocht naar rechts volgen en
100 meter verder na hek linksaf: smal graspad tussen 2
sloten. Na ca. 1 km linksaf door hek (overstapje) en
daarna rechtdoor, begroeid pad volgen tussen 2 sloten.

31 aug
2020

57 | 3-11 | 14

terug

Melding: Bij achterstallig onderhoud of na langdurige
regenval is de Ruigeweidse Achterkade, tussen de
knooppunten 49 en 18, mogelijk moeilijk beloopbaar.
Bedekkende kleding en stevig schoeisel wordt aangeraden.
Desgewenst kan ook worden omgelopen via de
knooppunten 72 (Waarder, Oosteinde) en 43 (Waarder,
Westeinde). Deze alternatieve route is ook in het veld
gemarkeerd.

Tracering
Regel 3 t/m 11: Bij kp 83 naar links en daarna rechts
aanhouden, begroeid pad tussen 2 sloten. Aan einde
rechtuit door hek (overstapje) en in weiland rechtsaf,
smal graspad tussen 2 sloten. Na ca. 1 km rechtsaf door
hek en na 100 meter linksaf. Bij verharde weg (kp 72)
linksaf. Oosteinde wordt Westeinde en u passeert kp 43.
Na ca. 1,2 km vóór brug linksaf, Westeinde aanhouden.
Bochtige weg volgen, onderweg 2 keer doorgaande weg
kruisen. Na bord ‘Driebruggen’ op hoofdweg linkaf en bij
kp 78 rechtuit, ophaalbrug over.

31 aug
2020

57 | 6-8 | 14

heen

Tussen de knooppunten 49 en 83 is de route over de
Regel 5 t/m 7 vervangen door: “Langs informatiepaneel
grasstrook niet meer toegankelijk. De route is verlegd naar en daarna links aanhouden (door hek) en smal pad
het parallel lopende pad over de Waarder Oostkade.
volgen. Bij kp 49 rechtdoor en bij hek rechtsaf, begroeid
pad volgen tussen 2 sloten.“

Tracering

31 aug
2020

57 | 3-6 | 14

terug

Tracering
Melding: Tussen de knooppunten 83 en 49 is de route over Regel 3 t/m 6 vervangen door: “Bij kp 83 naar links en
de grasstrook niet meer toegankelijk. De route is verlegd
daarna rechts aanhouden, begroeid pad tussen 2 sloten.
naar het parallel lopende pad over de Waarder Oostkade. Aan einde voor hek linksaf en langs kp 49 naar
informatiepaneel”.

31 aug
2020

71 | 13-17 | 20

heen

i.v.m. bouwwerkzaamheden op het Westplein, het
Jaarbeursplein en de Croeselaan is de route tussen de
Damstraat en de Moreelsebrug tijdelijk als volgt aangepast.
Regel 13 -17 vervalt: “Bij verkeerslichten oversteken,
rechtdoor, Croeselaan (links naar station Utrecht).
Rechtdoor langs Jaarbeurs en ook het Beatrixtheater
passeren. Voor de Rabobank linksaf, trappen op en via de
Moreelsebrug de spoorlijnen oversteken.”

Vervangen door: “Meteen na water weer rechtsaf. Langs Tracering
water 60 meter doorlopen en voor flat ‘De Leidsche
Poort’ linksaf naar oversteekplaats. Oversteken en langs
kantoor Volksbank doorlopen (Croeselaan). Voorbij
ingang Jaarbeurs de Croeselaan schuin oversteken naar
kantoor Rabobank (het punt waar de Croeselaan kan
worden gekruist is afhankelijk van de fasering van de
werkzaamheden). Voor kantoor Rabobank linksaf, trap op
en via brug spoor oversteken (bovenaan brug linksaf voor
trein- en busstation Utrecht).”

05 mei
2018

71 | 3-10 | 20

terug

i.v.m. bouwwerkzaamheden op het Westplein, het
Jaarbeursplein en de Croeselaan is de route tussen de
Damstraat en de Moreelsebrug tijdelijk als volgt aangepast.
Regel 3-10 vervalt: “Einde linksaf en via verkeerslichten de
Catharijnesingel oversteken, rechtdoor Moreelsepark
(rechts naar station Utrecht). Schuin rechtdoor via trappen
en brug spoor oversteken. Aan de andere zijde trappen
weer af en rechtdoor (Mineurslaan). Voor verkeerslichten
rechtsaf, Croeselaan, langs het Beatrixgebouw naar het
Centraal Station/Jaarbeursplein. Via de verkeerslichten
oversteken en rechtdoor Damstraat in.”

Vervangen door: “Einde linksaf en via verkeerslichten de Tracering
Catharijnesingel oversteken, rechtdoor Moreelsepark.
Schuin rechtdoor trap op en via brug spoor oversteken
(aan eind van de brug rechts voor trein- en busstation
Utrecht). Via trap naar beneden en rechtdoor, langs
kantoor Rabobank en voor verkeerslichten rechtsaf
(Croeselaan). Daarna schuin oversteken naar ingang
Jaarbeurs (het punt waar de Croeselaan kan worden
gekruist is afhankelijk van de fasering van de
werkzaamheden). Langs ingang Jaarbeurs en kantoor
Volksbank naar oversteekplaats. Via de verkeerslichten

04 mei
2018

oversteken en rechtdoor tot aan water. Rechtsaf langs
water en na 60 meter links Damstraat in.
75 | 13 | 21 |

heen

Reden: verduidelijking tekst routebeschrijving in de gids.

Regel 13: “Na speeltoestellen rechtsaf…” wijzigen in: “Na Tracering
omheinde speelplaats rechtsaf…”

9 aug
2021

75 | 9-10 |21 |

terug

Reden: verduidelijking tekst routebeschrijving in de gids.

Regel 9-10: “Na speeltoestellen linksaf…” wijzigen in: “Na Tracering
omheinde speelplaats linksaf…”

9 aug
2021

79 | 12-14 | 22

terug

Regel 12-14: vervallen: “Aan het eind de provinciale
weg.…etc.” t/m “Ga linksaf, Achterdijk (kp72).”

Tracering
Regel 12- 14 vervangen door: “Aan einde door klaphek
rechtsaf, asfaltweg. Na 75 m bij verkeerslichten
provinciale weg oversteken. Na kruising linksaf,
klinkerpad naast de weg. Aan einde rechtsaf, Achterdijk.”

17 jan

Regel 2-4: vervallen: “Na 30 m, bij kp72.…etc.” t/m
“….oversteken en voetpad op.”.

Tracering
Regel 2-4 vervangen door: “Na 30 m linksaf, klinkerpad
naast de weg. Aan einde rechtsaf en bij verkeerslichten
provinciale weg oversteken. Rechtsaf, fietspad volgen en
na 75 m linksaf door klaphek voetpad op (Bunkerpad).”

17 jan

Regel 12-14: vervallen: “Aan het eind de provinciale
weg.…etc.” t/m “Ga linksaf, Achterdijk (kp72).”

Tracering
Regel 12- 14 vervangen door: “Aan einde door klaphek
rechtsaf, asfaltweg. Na 75 m bij verkeerslichten
provinciale weg oversteken. Na kruising linksaf,
klinkerpad naast de weg. Aan einde rechtsaf, Achterdijk.”

17 jan

Tip: regel 5 - 6. Er is een nieuwe NS-wandeling
geïntroduceerd vanuit Rhenen, o.a. door natuurgebied de
Blauwe Kamer. Die route loopt deels via het traject van het
Limespad (en het Maarten van Rossumpad). De wandeling
is gemarkeerd met wit/rode stickers (met NS-logo in het
witte veld)

Tip: Voor een extra rondgang door het Natuurreservaat
De Blauwe Kamer kunt u vanaf de veerstoep scherp
linksaf slaan via de slagboom (wit/rode NS-markering
volgen). Na de slagboom de rode of de blauwe
markeringen volgen, waarmee u na 2,5 km (rood) of na
1,5 km (blauw) weer uitkomt op de veerstoep. Vandaar
vervolgt u de hoofdroute. In De Blauwe Kamer vindt u
ook een informatiecentrum en een restaurant.

Tracering

21 mrt
2019

79 | 2-4 | 23

79 | 12-14 | 22

99 | 5-6 | 32

heen

terug

heen

2020

2020

2020

99 | 1-3 | 32

terug

Tip: regel 1-3. Er is een nieuwe NS-wandeling
geïntroduceerd vanuit Rhenen, o.a. door natuurgebied de
Blauwe Kamer. Die route loopt deels via het traject van het
Limespad (en het Maarten van Rossumpad). De wandeling
is gemarkeerd met wit/rode stickers (met NS-logo in het
witte veld)

99 | 1-2| 32

heen

De route die in de gids staat ingetekend op kaart 32, tussen Regel 1-2 wijzigen in:
km 173,2 en km 174,5 (via de Marsdijk), is de
hoogwaterroute. Tussen deze 2 punten is een nieuwe
hoofdroute beschikbaar via de uiterwaard. Deze nieuwe
route is in het veld gemarkeerd en wordt ook via de gps
aangegeven.

99 | 6-8| 32

101 | 5-6 | 33

103 | 5-8 | 34

terug

terug

terug

Tip: Voor een extra rondgang door het Natuurreservaat Tracering
De Blauwe Kamer kunt u vanaf de veerstoep rechtsaf
slaan via de slagboom (wit/rode NS-markering volgen).
Na de slagboom de rode of de blauwe markeringen
volgen, waarmee u na 2,5 km (rood) of na 1,5 km (blauw)
weer uitkomt op de veerstoep. Vandaar vervolgt u de
hoofdroute. In De Blauwe Kamer vindt u ook een
informatiecentrum en een restaurant.

21 mrt
2019

Tracering

2 juli
2020

Tracering

2 juli
2020

(32) Ga vanaf Parallelweg Oost rechtdoor (wordt
Marsdijk) en direct na viaduct rechtsaf via klaphek de dijk
af. Bij rivier rechtsaf, graspad tussen draadafzetting. Bij
klaphekjes rechtdoor. Na bocht naar rechts door klaphek
de dijk op en linksaf via halfverhard pad.

De route die in de gids staat ingetekend op kaart 32, tussen
km 173,2 en km 174,5 (via de Marsdijk), is de
hoogwaterroute. Tussen deze 2 punten is een nieuwe
hoofdroute beschikbaar via de uiterwaard. Deze nieuwe
route is in het veld gemarkeerd en wordt ook via de gps
aangegeven.

Regel 6-8 wijzigen in:

Foutieve tekst in gids. Regel 5-6 “Dijk (Grebbedijk) schuin
naar links oversteken.” vervalt

Regel 5-6: vervangen door: “Dijk (Grebbedijk) schuin naar Tracering
rechts oversteken.”

11 aug

Tracering

04 feb
2019

Blijf de Marsdijk ca. 800 meter volgen. Ga bij F62
rechtsaf, dijk af en door klaphek. Volg graspad tussen
draadafzetting. Bij klaphekjes rechtdoor en na brug
linksaf richting dijk. Op dijk linksaf en na viaduct bij V87
rechtdoor, Parallelweg Oost (32).

Foutieve tekst in gids. Regel 5-8: “200 meter verder op
Regel 5 - 8 vervangen door: “200 meter verder op
kruising rechtdoor de trap op. Aan het eind bij
kruising rechtsaf de trap op. 1e pad linksaf, bospad. Aan
informatiebord Botanische Tuin Belmonte linksaf en
het eind linksaf en na passeren informatiebord
meteen weer linksaf het pad langs rand van helling.” vervalt

2020

Botanische Tuin Belmonte links aanhouden en het pad
langs rand van helling volgen.”
103 | 14-15 | 34

heen

111 | - | 38

Tracering
Foutieve tekst in gids. Regel 14-15 “Bij infobord Botanische Regel 14-15: vervangen door: “Bij infobord Botanische
Tuinen rechtsaf, trap af en op kruising rechtdoor.” vervalt Tuinen rechtdoor en 1e bospad rechtsaf. Einde pad weer
rechtsaf (Bergpad). Trap af en op kruising linksaf.”

04 feb
2019

Tracering

08 juli
2020

Melding: Een deel van de route door het uiterwaardenpark
Meinerswijk is sinds enige tijd afgesloten voor honden
i.v.m. het wild dat daar loopt. Lopers met een hond kunnen
tussen km 212 en km 216 de ‘hoogwaterroute’ volgen,via
de Eldensedijk en de Drielsedijk. Deze route staat niet in de
gids aangegeven, maar wel op de site (oranje gestreept):
zie Romeinse Limespad, etappe 14.

115 | 12-13 | 39

terug

Foutieve tekst in gids. Regel 12-13 vervalt: “Einde weg
linksaf, Achterstraat. Achterstraat met bocht naar links
volgen. Na 1 km , fietspad rechtsaf.”

Tekst regel 12-13 vervangen door: “Einde weg rechtsaf,
Achterstraat. Achterstraat ruim 1 km volgen en bij
spoordijk rechtsaf, fietspad op.”

Tracering

19 sep
2018

115 | 1-3 | 39

terug

omleiding ivm padafsluiting. Regel 1-3 tekst: “Na het
trafostation en sloot linksaf.......op asfaltfietspad linksaf.”
vervalt

Tekst regel 1-3 vervangen door: “Bij trafostation (paal
“Park Lingezegen”) linksaf. Fietspad gaat over in
asfaltweg. Weg rechtuit volgen tot kruising met fietspad
(fietsknooppunt 20). Linksaf, fietspad op.”

Tracering

23 aug
2018

115 | 14-17 | 39

heen

omleiding ivm padafsluiting. Regel 14 - 17 tekst: " Bij geel
Gasunie paaltje...........hier rechtsaf" vervalt

Tekst regel 14 - 17 vervangen door: “Fietspad vervolgen Tracering
tot kruising met asfaltweg (fietsknooppunt 20). Rechtsaf,
asfaltweg op en rechts aanhouden. Bij trafostation
rechtuit (wordt fietspad) en na sloot (paal “Park
Lingezegen”) rechtsaf. ”

23 aug
2018

119 | 4 | 41

heen

Regel 4 wijzigen: “Tweede pad rechtsaf”

Regel 4 vervangen door: “Eerste pad rechtsaf”

07 jul
2018

Tracering

119 | 1 | 41

terug

Regel 1wijzigen: “Na huisnr 20a linksaf via opstapje”

Regel 4 vervangen door: “Na huisnr 20 linksaf via
opstapje”

Tracering

07 jul
2018

119 | 15 | 41

terug

Regel 15 wijzigen: “na huisnr 33”

Regel 15 vervangen door: “na huisnr 35”

Tracering

07 jul
2018

129 | 9-10 | 44

heen

Regel 9 en 10 tekst toevoegen

Na “….met afrastering links van u.” toevoegen: “Aan Tracering
het eind na hekje en greppel linksaf”.

06 dec
2019

129| 11 | 44

terug

Regel 11 tekst toevoegen

Na “….bij bord ‘Limes’.” toevoegen: “Na 50 meter
rechtsaf (door greppel en hekje), afrastering
volgen”.

Tracering

06 dec
2019

129 | 14 | 44

terug

Regel 14 wijzigen

: “….op asfaltweg…” moet zijn “…op klinkerweg…”.

Tracering

06 dec
2019

131 | - | 45

De bushalte Wylerbad (zie pagina 141 openbaar vervoer) is Lijn 58 tussen Nijmegen en Kleve/Emmerich rijdt nu over Openbaar 06 mei
opgeheven.
2019
de N325 en er zijn 2 nieuwe haltes: ‘Beek Sportpark’ (ca. Vervoer
700 meter in de richting Nijmegen) of ‘Landesgrenze’ (ca.
900 meter in de richting Kleve); raadpleeg www.9292.nl

