Juweeltje van een mooi-weer-hardlooproute Haarrijnseplassen

De route is 7,5 km.
Startpunt: Grote parkeerplaats naast Geertjeshoeve, Thematerweg 5, 3455 SM Haarzuilens
Heb je een achterban die graag aan het strand is, kies dan als startpunt de parkeerplaats van Key
West, Strandboulevard 222, 3543 MA Utrecht, begin in dat geval bij punt 4.
1. Steek vanaf de parkeerplaats de weg over en volg het
betonnen fietspad, dat uitkomt op een breed
geasfalteerd fietspad, neem de eerste brug rechts en volg
nu de oranje bordjes met blauwe pijl.
2. Je komt over een vee rooster bij de Maarssenseweg
uit, steekt de weg over, ga weer over een vee rooster en
vervolgt de route.
3. Je komt bij ‘Het Lint’ uit, gaat hier links en over de
eerst volgende brug weer links.
4. Loop over de grote grasheuvel naar het strand en blijf
op het zand aan de waterkant lopen.

5. Bijna aan het eind, na een stuk gras en een smal stukje zand ga je rechts de zandheuvel op
die om de bocht naar links doorloopt. Even lekker omhoog sprinten. Desnoods 2x of 3x. Als je
er genoeg van hebt zie je boven op de berg schuin links voor je een pad naar beneden.
6. Je bent weer op de Maarssenseweg, loopt een klein stukje linksaf en steekt over.
7. Bij de bushalte steek je nog een keer over en loopt nu naar het bouwhek voor je. Achter het
informatiebord zit een voetgangersdoorgang verborgen. Passeer dat en ga even later links
het paadje langs het water op.
8. Bijna aan het eind van de plas houd je bij een V-splintsing
rechts aan en even later passeer je als je links aan houdt
opnieuw zo’n smalle voetgangersdoorgang.
9. Over de brug linksaf. Nu ben je weer op het brede
geasfalteerde fietspad dat je terugbrengt op de parkeerplaats.
Als je er al genoeg van hebt, doe je dat. Maar eigenlijk is dat
zonde.
10.
Ga het eerste onverharde pad rechtsaf.
Voor je staat het eerste bordje van de ‘Natte
laand route’. Ga deze route nu volgen en laat je
uitdagen door alles wat je tegen komt. Vergeet
vooral niet een stok te pakken en ook even
polsstok ver te springen.
11.
Als je met het pontje overgestoken bent en rechtdoor loopt, ben je
weer op het brede geasfalteerde fietspad. Je gaat rechts en ziet de
parkeerplaats in de verte al liggen.

De boerderijwinkel naast de parkeerplaats is open en verkoopt van alles en nog wat.
Key West is nog niet open en ook de toiletten op het strand zijn (helaas) nog gesloten.
VEEL PLEZIER!

