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Verdronken Bos bij Tul en ‘t Waal 

Beschrijving 

Aan de rand van een dichtbevolkt gebied met slaapsteden als Nieuwegein en Houten aan de horizon 
ligt een verrassend anders stukje Nederland. Een rustig gebied met weilanden, uiterwaarden en 
grienden. Daar middenin een prachtig verdronken bos. Neem gerust even de koppelbruggetjes door 
dit prachtige natuurgebied. 

Route 
 

 

 

1. Loop vanaf het station Houten Castellum de trap af en sla linksaf. Iets verderop zie je de 

fietsborden naar Schalkwijk. Volg dit fietspad in de richting van twee bruggen 
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2. Steek het kanaal over en neem het fietspad naar beneden. Onderaan bij het water linksaf 

onder de bruggen door. Loop geruime tijd langs het kanaal. 

3. Neem het eerste fietspad linksaf naar een bos (het Elpad) 

4. Volg het Elpad tot aan de T-splitsing en ga linksaf. Eerste pad (met bord parkeerplaats) 

rechtsaf en rechtdoorlopen naar de Lekdijk. 

5. Loop tegen het talud van de dijk op en ga deze links op, de verkeerroute buigt naar links 

maar wij lopen rechtdoor over de dijk 

6. Bij de T-splitsing linksaf (bord naar Utrecht) en loop richting Fort de Uitweg.  

7. Hier rechtsaf en het pad uitlopen tot aan het volgende fort. Hier weer de dijk op en deze 

naar links volgen. (is er veel verkeer dan kun je onderlangs de dijk lopen (klompenpad) 

8. Bij de bunker rechts van de dijk rechtsaf het fietspad naar de Liniepont volgen. Met 

Liniepont overvaren. (gaat de pont niet dan de zomerdijk vervolgen naar de veerpont van 

Culemborg (alsmaar rechtdoor) 

9. Na overvaren naar de dijk lopen en deze links opgaan 

10. Bij het standbeeld met de schep naar beneden de uiterwaarden in en onder de brug 

doorlopen. Bij de haven met de bocht mee en rechtdoor naar de Markt van Culemborg 

lopen. 

11. Voor de stadspoort rechtsaf en de borden naar het station volgen. 

12. Over de Triosingel lopen en aan het einde rechts en vervolgens links 
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