Routewijzigingen Waterliniepad (1e druk 2019)

Pagina/Regel/Kaart Richting Melding
27 | 06 | 07

27 | 05 | 07

heen

terug

Tekst wijzigen in/nieuwe situatie

Categorie Datum

Melding: De Prinses Amaliabrug die in de
routebeschrijving is opgenomen is nog in aanbouw
(eind september 2019 gereed) waardoor u niet onder
de brug door kan lopen. Een alternatieve route is
aangegeven..

Tracering 29 aug

Melding: De Prinses Amaliabrug die in de
routebeschrijving is opgenomen is nog in aanbouw
(eind september 2019 gereed) waardoor u niet onder
de brug door kan lopen. Een alternatieve route is
aangegeven.

Tracering 29 aug

2019

2019

47 | 6 – 12 | 15

heen

Melding: door achterstallig onderhoud is het
Ringvaartpad na het Bijenpad moeilijk beloopbaar
(hoge begroeiiing). Bedekkende kleding en stevig
schoeisel wordt sterk aangeraden. Desgewenst kan
worden omgelopen via de alternatieve route

Tracering 3 sept
Alternatieve route: Regel 6 t/m 12: Na het tweede viaduct vervolgt u de weg
rechtdoor langs de ringvaart. Bij het Bijenpad gaat u rechtsaf. Einde Bijenpad links
2019
af, Krekelpad. Bij volgende driesprong volgt u het Krekelpad naar links. Einde
Krekelpad gaat u linksaf, Vijfhuizen. Weg vervolgen (zijpaden rechts negeren) en de
ophaalbrug over naar Vijfhuizen.

47 | 1 – 7 | 15

terug

Melding door achterstallig onderhoud is het smalle pad
over de grasdijk (Ringvaartpad) tot het Bijenpad
moeilijk beloopbaar (hoge begroeiiing). Bedekkende
kleding en stevig schoeisel wordt sterk aangeraden.
Desgewenst kan worden omgelopen via de alternatieve
route.

Alternatieve route: Regel 1 t/m 6: De ophaalbrug over en de weg vervolgen
(Ringvaartpad rechts niet nemen). Weg maakt bocht naar links. Zijpaden links
negeren. Op Vijfhuizen het Krekelpad naar rechts nemen. Op driesprong rechtsaf,
Krekelpad volgen. Volgende driesprong rechtsaf, Bijenpad. Einde Bijenpad linksaf.
U volgt de weg met de ringvaart rechts van u.

99 | 02 | 38

heen

Wegens werkzaamheden aan de Scheendijk is de route Bij kp24 rechtdoor, Vecht blijven volgen kp27, kp31 en bij kp32 linksaf, via kp 33
verlegd. U blijft langs de Vecht lopen tot de Nieuweweg naar kp35. Hier richting 38 lopen, u bent weer op de route.
en gaat daar linksaf. bij fort Tienhoven komt u weer op

Tracering 3 sept
2019

Tracering 06 mei
2019
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Melding: De Prinses Amaliabrug die in de
routebeschrijving is opgenomen is nog in aanbouw
(eind september 2019 gereed) waardoor u niet onder
de brug door kan lopen. Een alternatieve route is
aangegeven..

Tracering 29 aug

Melding: De Prinses Amaliabrug die in de
routebeschrijving is opgenomen is nog in aanbouw
(eind september 2019 gereed) waardoor u niet onder
de brug door kan lopen. Een alternatieve route is
aangegeven.

Tracering 29 aug

2019

2019

47 | 6 – 12 | 15

heen

Melding: door achterstallig onderhoud is het
Ringvaartpad na het Bijenpad moeilijk beloopbaar
(hoge begroeiiing). Bedekkende kleding en stevig
schoeisel wordt sterk aangeraden. Desgewenst kan
worden omgelopen via de alternatieve route

Tracering 3 sept
Alternatieve route: Regel 6 t/m 12: Na het tweede viaduct vervolgt u de weg
rechtdoor langs de ringvaart. Bij het Bijenpad gaat u rechtsaf. Einde Bijenpad links
2019
af, Krekelpad. Bij volgende driesprong volgt u het Krekelpad naar links. Einde
Krekelpad gaat u linksaf, Vijfhuizen. Weg vervolgen (zijpaden rechts negeren) en de
ophaalbrug over naar Vijfhuizen.

47 | 1 – 7 | 15

terug

Melding door achterstallig onderhoud is het smalle pad
over de grasdijk (Ringvaartpad) tot het Bijenpad
moeilijk beloopbaar (hoge begroeiiing). Bedekkende
kleding en stevig schoeisel wordt sterk aangeraden.
Desgewenst kan worden omgelopen via de alternatieve
route.

Alternatieve route: Regel 1 t/m 6: De ophaalbrug over en de weg vervolgen
(Ringvaartpad rechts niet nemen). Weg maakt bocht naar links. Zijpaden links
negeren. Op Vijfhuizen het Krekelpad naar rechts nemen. Op driesprong rechtsaf,
Krekelpad volgen. Volgende driesprong rechtsaf, Bijenpad. Einde Bijenpad linksaf.
U volgt de weg met de ringvaart rechts van u.

Tracering 3 sept
2019

de route. Tekst in regel 2 na " ...de brug over."
vervangen door
101 | 15 | 39

terug

Wegens werkzaamheden aan de Scheendijk is de route verlaat het pad via overstapje en ga linksaf. U komt via kp 33 en kp 32 bij de Vecht. Tracering 06 mei
2019
verlegd. Bij fort Tienhoven gaat u linksaf naar de Vecht Hier rechtsaf via kp 31 en 27 naar kp 24. u bent weer op de route.
en deze volgt u. Bij kp24 bent u weer op de route. Tekst
op p.101
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Melding: De Prinses Amaliabrug die in de
routebeschrijving is opgenomen is nog in aanbouw
(eind september 2019 gereed) waardoor u niet onder
de brug door kan lopen. Een alternatieve route is
aangegeven..

Tracering 29 aug

Melding: De Prinses Amaliabrug die in de
routebeschrijving is opgenomen is nog in aanbouw
(eind september 2019 gereed) waardoor u niet onder
de brug door kan lopen. Een alternatieve route is
aangegeven.

Tracering 29 aug

2019

2019

47 | 6 – 12 | 15

heen

Melding: door achterstallig onderhoud is het
Ringvaartpad na het Bijenpad moeilijk beloopbaar
(hoge begroeiiing). Bedekkende kleding en stevig
schoeisel wordt sterk aangeraden. Desgewenst kan
worden omgelopen via de alternatieve route

Tracering 3 sept
Alternatieve route: Regel 6 t/m 12: Na het tweede viaduct vervolgt u de weg
rechtdoor langs de ringvaart. Bij het Bijenpad gaat u rechtsaf. Einde Bijenpad links
2019
af, Krekelpad. Bij volgende driesprong volgt u het Krekelpad naar links. Einde
Krekelpad gaat u linksaf, Vijfhuizen. Weg vervolgen (zijpaden rechts negeren) en de
ophaalbrug over naar Vijfhuizen.

47 | 1 – 7 | 15

terug

Melding door achterstallig onderhoud is het smalle pad
over de grasdijk (Ringvaartpad) tot het Bijenpad
moeilijk beloopbaar (hoge begroeiiing). Bedekkende
kleding en stevig schoeisel wordt sterk aangeraden.
Desgewenst kan worden omgelopen via de alternatieve
route.

Alternatieve route: Regel 1 t/m 6: De ophaalbrug over en de weg vervolgen
(Ringvaartpad rechts niet nemen). Weg maakt bocht naar links. Zijpaden links
negeren. Op Vijfhuizen het Krekelpad naar rechts nemen. Op driesprong rechtsaf,
Krekelpad volgen. Volgende driesprong rechtsaf, Bijenpad. Einde Bijenpad linksaf.
U volgt de weg met de ringvaart rechts van u.

Tracering 3 sept
2019

145 | 12 | 57

terug

Pad kan heel nat zijn. In dat geval wordt de tekst vanaf
regel 12

...slingerend pad volgen. Bij de dijk gekomen, hekje door, rechtsaf, graspad onder
langs de dijk, langs bunker. Hekje door, de dijk opgaan en rechtsaf. op kruising bij
Y-1652 (52) rechtdoor.

Tracering 04 apr
2019

145 | 04 | 57

heen

Pad kan heel nat zijn. In dat geval wordt regel 4

Na ca. 400m, na bunker, linksaf door hekje

Tracering 04 apr
2019
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Melding: De Prinses Amaliabrug die in de
routebeschrijving is opgenomen is nog in aanbouw
(eind september 2019 gereed) waardoor u niet onder
de brug door kan lopen. Een alternatieve route is
aangegeven..

Tracering 29 aug

Melding: De Prinses Amaliabrug die in de
routebeschrijving is opgenomen is nog in aanbouw
(eind september 2019 gereed) waardoor u niet onder
de brug door kan lopen. Een alternatieve route is
aangegeven.

Tracering 29 aug

2019

2019

47 | 6 – 12 | 15

heen

Melding: door achterstallig onderhoud is het
Ringvaartpad na het Bijenpad moeilijk beloopbaar
(hoge begroeiiing). Bedekkende kleding en stevig
schoeisel wordt sterk aangeraden. Desgewenst kan
worden omgelopen via de alternatieve route

Tracering 3 sept
Alternatieve route: Regel 6 t/m 12: Na het tweede viaduct vervolgt u de weg
rechtdoor langs de ringvaart. Bij het Bijenpad gaat u rechtsaf. Einde Bijenpad links
2019
af, Krekelpad. Bij volgende driesprong volgt u het Krekelpad naar links. Einde
Krekelpad gaat u linksaf, Vijfhuizen. Weg vervolgen (zijpaden rechts negeren) en de
ophaalbrug over naar Vijfhuizen.

47 | 1 – 7 | 15

terug

Melding door achterstallig onderhoud is het smalle pad
over de grasdijk (Ringvaartpad) tot het Bijenpad
moeilijk beloopbaar (hoge begroeiiing). Bedekkende
kleding en stevig schoeisel wordt sterk aangeraden.
Desgewenst kan worden omgelopen via de alternatieve
route.

Alternatieve route: Regel 1 t/m 6: De ophaalbrug over en de weg vervolgen
(Ringvaartpad rechts niet nemen). Weg maakt bocht naar links. Zijpaden links
negeren. Op Vijfhuizen het Krekelpad naar rechts nemen. Op driesprong rechtsaf,
Krekelpad volgen. Volgende driesprong rechtsaf, Bijenpad. Einde Bijenpad linksaf.
U volgt de weg met de ringvaart rechts van u.

Tracering 3 sept
2019

155

heen

De route door het struingebied Munnikenland tussen
Slot Loevestein (kpA15) en het fort Brakel (kpA27)kan
erg modderig en nat zijn.

04 apr
2019

156

terug

De route door het struingebied Munnikenland tussen
fort Brakel (kpA27) en het Slot Loevestein (kpA15) kan
erg modderig en nat zijn.

Tracering 04 apr
2019
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Melding: De Prinses Amaliabrug die in de
routebeschrijving is opgenomen is nog in aanbouw
(eind september 2019 gereed) waardoor u niet onder
de brug door kan lopen. Een alternatieve route is
aangegeven..

Tracering 29 aug

Melding: De Prinses Amaliabrug die in de
routebeschrijving is opgenomen is nog in aanbouw
(eind september 2019 gereed) waardoor u niet onder
de brug door kan lopen. Een alternatieve route is
aangegeven.

Tracering 29 aug

2019

2019

47 | 6 – 12 | 15

heen

Melding: door achterstallig onderhoud is het
Ringvaartpad na het Bijenpad moeilijk beloopbaar
(hoge begroeiiing). Bedekkende kleding en stevig
schoeisel wordt sterk aangeraden. Desgewenst kan
worden omgelopen via de alternatieve route

Tracering 3 sept
Alternatieve route: Regel 6 t/m 12: Na het tweede viaduct vervolgt u de weg
rechtdoor langs de ringvaart. Bij het Bijenpad gaat u rechtsaf. Einde Bijenpad links
2019
af, Krekelpad. Bij volgende driesprong volgt u het Krekelpad naar links. Einde
Krekelpad gaat u linksaf, Vijfhuizen. Weg vervolgen (zijpaden rechts negeren) en de
ophaalbrug over naar Vijfhuizen.

47 | 1 – 7 | 15

terug

Melding door achterstallig onderhoud is het smalle pad
over de grasdijk (Ringvaartpad) tot het Bijenpad
moeilijk beloopbaar (hoge begroeiiing). Bedekkende
kleding en stevig schoeisel wordt sterk aangeraden.
Desgewenst kan worden omgelopen via de alternatieve
route.

Alternatieve route: Regel 1 t/m 6: De ophaalbrug over en de weg vervolgen
(Ringvaartpad rechts niet nemen). Weg maakt bocht naar links. Zijpaden links
negeren. Op Vijfhuizen het Krekelpad naar rechts nemen. Op driesprong rechtsaf,
Krekelpad volgen. Volgende driesprong rechtsaf, Bijenpad. Einde Bijenpad linksaf.
U volgt de weg met de ringvaart rechts van u.

Helaas is er een storende fout geslopen in de tekst op p.
169. Bovendien is een deel van de beschreven route
nog niet mogelijk. De tekst op p. 169 bovenste blok
(heenroute) wordt:

(65) Volg de asfaltweg met drie lage bruggen. Na een hoge brug bocht naar links en Tracering 04 mrt
2019
na tweede hoge brug bocht naar rechts (westen). Na nog enkele bochten en twee
bruggen gaat u tussen windmolentjes op een driesprong naar links, Galeiweg. Deze
weg volgt u ca. 1,4 km tot de eerste weg naar rechts, rechtsaf een brug op
oversmalle kreeg, het Galeigat. (vervolg verder regel 12 op p. 171).

169 | 01 | 65

heen

Tracering 3 sept
2019
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Melding: De Prinses Amaliabrug die in de
routebeschrijving is opgenomen is nog in aanbouw
(eind september 2019 gereed) waardoor u niet onder
de brug door kan lopen. Een alternatieve route is
aangegeven..

Tracering 29 aug

Melding: De Prinses Amaliabrug die in de
routebeschrijving is opgenomen is nog in aanbouw
(eind september 2019 gereed) waardoor u niet onder
de brug door kan lopen. Een alternatieve route is
aangegeven.

Tracering 29 aug

2019

2019

47 | 6 – 12 | 15

heen

Melding: door achterstallig onderhoud is het
Ringvaartpad na het Bijenpad moeilijk beloopbaar
(hoge begroeiiing). Bedekkende kleding en stevig
schoeisel wordt sterk aangeraden. Desgewenst kan
worden omgelopen via de alternatieve route

Tracering 3 sept
Alternatieve route: Regel 6 t/m 12: Na het tweede viaduct vervolgt u de weg
rechtdoor langs de ringvaart. Bij het Bijenpad gaat u rechtsaf. Einde Bijenpad links
2019
af, Krekelpad. Bij volgende driesprong volgt u het Krekelpad naar links. Einde
Krekelpad gaat u linksaf, Vijfhuizen. Weg vervolgen (zijpaden rechts negeren) en de
ophaalbrug over naar Vijfhuizen.

47 | 1 – 7 | 15

terug

Melding door achterstallig onderhoud is het smalle pad
over de grasdijk (Ringvaartpad) tot het Bijenpad
moeilijk beloopbaar (hoge begroeiiing). Bedekkende
kleding en stevig schoeisel wordt sterk aangeraden.
Desgewenst kan worden omgelopen via de alternatieve
route.

Alternatieve route: Regel 1 t/m 6: De ophaalbrug over en de weg vervolgen
(Ringvaartpad rechts niet nemen). Weg maakt bocht naar links. Zijpaden links
negeren. Op Vijfhuizen het Krekelpad naar rechts nemen. Op driesprong rechtsaf,
Krekelpad volgen. Volgende driesprong rechtsaf, Bijenpad. Einde Bijenpad linksaf.
U volgt de weg met de ringvaart rechts van u.

Tracering 3 sept

Een deel van de beschreven route is nog niet mogelijk.
Op p.171 wordt de tekst van het onderste blok
(terugroute) vanaf r.3 als volgt:

Na de derde brug over een smalle kreek (Galeigat) linksaf en volg de asfaltweg
(Galeiweg). Na ca. 1,4 km brug over. (vervolg r.5 op 169 met Blijf deze weg
volgen...)

Tracering 04 mrt
2019

171 | 03 | 66

terug

2019

