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Groene Route over de Lekdijk 

In het weekend van 14 en 15 mei 2022 is de N210 ter hoogte van het industrieterrein van Lopik afgesloten. 

Als alternatieve route kunt u het beste de route langs de Lekdijk nemen. Bovendien is dat ook een mooie 

route langs de Lek. De lek heeft in dit traject prachtige uiterwaarden. In het kader van het Groene Weekend 

is dit een landschappelijk gezien mooie route. Op dit kaartje hierboven staat een route door Nieuwegein 

aangegeven. U kunt echter het beste op de A2 de laatste afrit vóór de brug van Vianen (zie pijl) de afslag 

nemen, naar Jaarsveld/Lopikerkapel/Lopik. Aan het eind van de afrit gaat u naar rechts. U volgt dan de 

Lekdijk (meestal geeft de navigatie ook deze route aan). U kunt dan deze dijk tot aan Schoonhoven blijven 

volgen. Als u dat wenst kunt u ook eerder rechts afslaan om op de N210 de weg te vervolgen, maar dat is 

niet noodzakelijk. De route langs de dijk is hooguit een paar minuutjes langer. 

 

In Schoonhoven 

Als u aan het eind van de dijk voor Schoonhoven aankomt, ziet u dat de weg naar links naar het veer gaat. 

U gaat echter dan naar rechts. Bij de eerste rotonde gaat u links. U vervolgt dan deze weg totdat u aan een 

T-splitsing komt (bij een winkelstraat). U gaat daar naar rechts. De weg maakt daar verderop een bocht 

naar links. U komt dan bij een parkeergelegenheid aan: het Doelenplein. Vanaf dit plein kunt u gemakkelijk 

naar het park lopen. Dit kost slechts een paar minuten. U kunt dan (zoals u aan bent komen rijden) aan het 

eind van het plein naar rechts lopen. U loopt dan zo naar het park toe.  

 

Praktisch 

Bestemming om dichtbij te parkeren: Doelenplein in Schoonhoven. 

Locatie parkdienst: Springerpark. 

Duur autorit: ongeveer 50 minuten. 

De aanvangstijd is 10.30 uur. 

Liefst zelf een klapstoeltje meenemen. 

Voor de lunch: zelf broodjes e.d. meenemen. 

 

Tot zondag! 


