
 
Langs de Wal 6-  3961 AB  WIJK BIJ DUURSTEDE 

 

 

Routebeschrijving 
 

Vanuit geheel Nederland: 
Volg de A12 E30/E25 
Afslag: Bunnik Odijk Wijk bij Duurstede 
Volg de provinciale weg N229 richting Wijk bij Duurstede. 
 
Parkeren bij de haven 

 Vlak voordat je de bebouwde kom van Wijk bij Duurstede inrijdt, passeer je een rotonde. 

 Op deze rotonde ga je rechtdoor. 

 Volg de weg richting centrum. 

 Na enige minuten zie je aan de linkerzijde een hotel OTTO. 

 Bij dit hotel maakt de weg een scherpe bocht naar rechts. 

 In deze bocht dien je linksaf het oude stadje in te rijden. 

 Na ca. 30 meter linksaf de Singel oprijden. 

 Deze Singel volgen. 

 De Singel eindigt met een T-splitsing op de Lekdijk. 

 Bij deze T-splitsing rechtsaf slaan en de dijk volgen. Je rijdt dan in de richting van de molen van  
       Wijk bij Duurstede, die je op een zeker moment links voorbij rijdt. 

 Direct na deze molen is links het parkeerterrein bij de haven. Hier kun je jouw voertuig parkeren. 

 Vervolgens volg je het water, je houdt dit aan je linkerhand. 

 Je passeert een 2e parkeerplaats. 

 Je blijft de dijk volgen, over het Vrouwenpoortpad totdat je het bordje kasteel ziet. 

 Je vervolgt jouw weg door het kasteelpark, de verlichte route is het snelst. 

 Via de ophaalbrug kun je het kasteeleiland betreden. 
 
Indien de parkeerplaats bij de haven vol is, kunt u parkeren bij voetbalvereniging CDW 

 Volg de N229 tot aan Lekdijk Oost, sla daar linksaf.  

 De eerste weg weer links. Hier kun je jouw voertuig parkeren.  

 Loop terug richting de Lekdijk Oost, sla dan linksaf. 

 Na ongeveer 300 meter slaat u linksaf naar de Dijksingel. 

 Loop met de bocht mee naar rechts, en steek  
vervolgens het voetgangersviaduct over. 

 Sla rechtsaf naar de Langs de Wal.  

 Volg de bordjes naar het kasteelpark. 

 Via de ophaalbrug kun je het kasteeleiland betreden. 
 
 

 

 


