
 
    

 Rechtsommetje Oudleusen (lang) 
 

Wandelen langs uiterwaarden, bossen en oude essen. 
                 2 routes van 12,5 en 11 kilometer. 
 
 

              Route 1 – 12,5 kilometer (pontje uit de vaart) 
 
start parkeerplaats naast de Protestantse kerk 
 (Parallelstraat, 7722 TD Oudleusen) 
RA met rug naar Protestantse kerk  
LA door de tunnel 
LA Parallelweg langs N340 
RA 1e  weg Om de Landskroon 
RA 1e weg (Holleweg) onverharde weg 
 hier vindt u een cultuurhistorisch informatiebord 
RA bij T-splitsing (Oude Oever) onverharde weg 

Neem een stukje verder op het lager gelegen pad 
“Wolfsteeg” en lees het cultuurhistorisch informatiebord aan 
het eind van het pad. 

WV onverharde weg gaat over in verharde weg (De Stokte)  
 voor u rivierlandschap, achter u glooiend essenlandschap 
 prachtig te zien vanaf de uitkijktoren. 

Het is ook de moeite waard om even verderop een kijkje te 
nemen op Pleisterplaats de Stokte, hier heeft u een  
prachtig zicht op de rivier de Vecht. 

LA 1e weg na afslag Pleisterplaats De Stokte (Keizerssteeg) 
onverharde weg 

RA bij T-splitsing (Brinkweg) 
LA bij T-splitsing (De Stokte) 
LA bij T-splitsing (Welsummerweg) en direct weer. 
RA een schelpenpad op (Luchiespad) 
OS weg oversteken, Slingerlaantje naar links volgen 
RA bij T-splitsing (Gerner Es) 
LA 1e weg (Koekoeksteeg) eerst verhard daarna onverhard 
OS weg oversteken, langs slagboom Buitenplaats Gerner 
RD smal wandelpad langs vijver. 
OS breed bospad, Landgoed Gerner 
RA 1e weg, breed bospad 
RA einde weg, smal bospad 
WV met een bocht naar rechts, langs brede sloot 
LA einde weg, breed bospad 
LA na bruggetje, breed bospad 
RA einde weg, verharde weg 
LA op kruising (Hofmansteeg) 
LA bij T- splitsing (Welsummerweg) Let op, veel verkeer. 
RA 2e weg (Menistensteeg) 
LA bij T-splitsing (De Stokte)  
RA 1e weg fietspad 
OS door de tunnel 
RA  Parallelstraat richting parkeerplaats (start) 
 
https://nl.wikiloc.com/routes-wandelen/rechtsommetje-oudleusen-
lang-pontje-uit-de-vaart-92667428  

         
 
 
 
 

 
 
 

Het rechtsommetje is alleen digitaal en op gps.       
 
 
 

         Route 2 – 11 kilometer (pontje in de vaart) 
 

start parkeerplaats naast de Protestantse kerk 
 (Parallelstraat, 7722 TD Oudleusen) 
RA met rug naar Protestantse kerk  
LA door de tunnel 
OS weg vervolgen over fietspad 
LA bij T-splitsing (De Stokte) 
WV De Stokte blijven volgen 
 voor u rivierlandschap, achter u glooiend essenlandschap 
 prachtig te zien vanaf de uitkijktoren 
LA richting veerpontje "Pleisterplaats De Stokte" 
OS rivier De Vecht oversteken met pontje 
WV fietspad volgen en daarna de Veerweg 
LA bij T-splitsing (Markeweg) 
LA 3e weg (De Oude Mars) eerste deel verhard daarna 

onverhard bospad) 
WV links aanhouden, bosrand aan de linkerkant 
WV achter woning langs en door een bosje 
RA op pad met graskeien, bosrand aan de rechterkant  
RD op kruising, water(geul) aan de linkerkant 
LA op fietspad, stuw in watergeul oversteken 
OS stuw over rivier de Vecht oversteken 
WV rechtdoor 
LA bij T-splitsing (Maneweg) 
LA 1e weg (Oude Oever) 
WV Oude Oever gaat over in onverharde weg 
RA 1e weg (Holleweg) onverhard 
LA bij T-splitsing (Om de Landskroon) 
LA Parallelweg langs N340 
RA  door de tunnel 
RA  Parallelstraat richting parkeerplaats (start) 
 
https://nl.wikiloc.com/routes-wandelen/rechtsommetje-oudleusen-
lang-pontje-in-de-vaart-93025736 
 


