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StationsOmmetje
Utrecht
Utereg m'n stadsie
Langs de groene, lommerrijke Stadsbuitengracht kuier
je een rondje om de oude stadskern. Onderweg geniet
je van een handvol parken en komt langs menig
museum. Op de terugweg bezoekt je drie bijzonder
fraaie hofjes: het Pandhof van de Domkerk, Flora's Hof
en het Pandhof Sinte Marie.

Meer gratis wandelroutes vind je op
www.ns.nl/reisjefit

7 km
door de
natuur
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Start: Station Utrecht Centraal
Eind: Station Utrecht Centraal
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Aw/p12345 = ANWB wegwijzer/paddenstoel 12345
Kijk ter orientatie regelmatig op het kaartje!
Routebeschrijving: Bart van der Schagt
Uitgave: NS maart 2021 / versie 31-03-2021

7 km

Zeven Steegjes'. Blijf ook daar hoge paadje volgen, dan zie je iets
verderop links een tot appartementen verbouwde kerk. Na afdaling op
asfaltpad met lantaarnpaal 716 RA en voor singel LA, wat verderop
maakt pad linkerbocht, blijf pad volgen. Bij brug weg (Ledig Erf met veel
horeca) RD oversteken en Louis Hartloopercomplex onderdoor, volg pad
langs singel
2.

Na poort daarvan op Y-splitsing schuin naar links omhooggaande
asfaltpad volgen, boven zie je rechts gebouwtjes van voormalig
bolwerk Manenborgh. Beneden op kruising LA en RD
(Nicolaasdwarsstraat). Daarna aan einde op Nicolaaskerkhof RA, op
Agnietenstraat lopend zie je rechts het Centraal Museum en links het
Nijntjemuseum. Blijf daarna RD gaan (op Lange Nieuwstraat LA bent je
snel bij het Universiteitsmuseum met Oude Hortus). Aan einde (daar zie
je links Nieuwegracht en rechts brug) RD park in en volg omhooggaande
brede asfaltpad. Halverwege, bij lantaarnpaal 709, LA en daarna RA,
iets verderop zie je rechts onderingang van Sterrenwacht Sonnenborgh.
Bij lantaarnpaal 706 RA, gelijk LA en blijf breed wandelpad over
stadswal met rechts singel flink stuk volgen, je loopt dan langs het
Servaasbolwerk. Waar je pad en singel bij een heuvel (links zie je daar
een kerk) rechterbocht maken, NIET die bocht volgen maar voor die
heuvel LA en gelijk bij rij witte huisjes RA (Bruntenhof, je kunt daarin een
kijkje nemen).
3.

1

Verlaat de enorme stationshal in de linkerhoek richting en via
uitgang Centrum. Direct na die uitgang 2x RA, volg de
wandelboulevard, rechts zie je de glazen pui van de stationshal. Bij
(rol)trap aangekomen zie je recht voor je een groot donker bakstenen
gebouw. Neem de trap naar beneden en loop naar dat gebouw. Voor dat
donkere gebouw LA en op hoek daarvan bij standbeeld RA, links zie je
parkje en omhoog kijkend vliegende schotel op dak van Prorailgebouw.
Daarna LA (Moreelsepark) en op hoek van modernere gebouw RA.
Waar je links brug ziet Nicolaas Beetsstraat oversteken, nog even RD,
bij verkeerslichten LA die brug over en direct daarna op wandelpad
langs singel RA. Ter hoogte van huisnr 4 schuin naar links onverhard
paadje over stadswal volgen en blijf daarop. Links zie je de Geertekerk
en waar paadje wat hoger komt ook links oud Utrechts volkswijkje 'De

Na die witte huisjes aan einde bij van links komende Brigittenstraat
RA en RD park in (wil je het Spoorwegmuseum bezoeken, dan op
wegkruising RA, verderop brug over en RD). In park na speelplek, voor
groot gazon LA. Park bijna uitlopend voor singel LA, bij brug RD en volg
schuin naar rechts wandelpad langs singel. Aan einde gelijk LA, op hoek
van kroeg RA Nobelstraat oversteken en RD (Lucasbolwerk). Tegenover
huisnr 7 RA park in en gelijk LA, volg pad tussen Lucasbolwerk links en
singel rechts. Aan einde (daar zie je rechts een brug) op kruising met
Wittevrouwenstraat RD (Wittevrouwenkade), verderop volgt haakse
linkerbocht. Daarna op Wolvenplein RA en op Molenstraat LA.
4.

Aan einde voor gracht RA en bij Plompetorenbrug LA (v. Asch v.
Wijckskade). Ongeveer tegenover huisnr 27b RA (Begijnekade),
spoedig zie je rechts singel weer. Na linkerbocht op kruising met
Noorderstraat RD (ook Begijnekade). In flauwe linkerbocht RA, volg
klinkerpad langs singel en 1m voor einde RA zandvoetpaadje strak
langs singel gaan volgen. Bij v. Asch v. Wijcksbrug RD (v. Asch v.
Wijckskade), blijf dus langs singel. Aan einde bij Nijntjepleintje LA, je
loopt nu aan linkerkant van Oudegracht en blijf daar een stuk langs. Op
kruising met Potterstraat RD (ook Oudegracht), links zie je achterkant
van het monumentale oude postkantoor.

5.

Op hoek van dat oude postkantoor LA (Drakenburgstraat), daarna
RD en Neudeplein links van je passeren (Neude). Op kruising RA
(Schoutenstraat). Op volgende kruising ook RA (Ganzenmarkt), voor
gracht LA en na Stadhuis gelijk LA (Oudkerkhof). Op (1e) kruising met
Domstraat RA, richting Domkerk. Voor die kerk LA, gelijk RA (Achter de
Dom) en tegenover huisnr 18 RA dubbele roodbruine deur door, je gaat
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nu het Pandhof van de Domkerk in: is deze gesloten, ga dan terug, loop
tegen de klok in half rondje om kerk en ga daarna RA Domtoren
onderdoor, lees verder bij *. Verlaat dit prachtige hof (via galerij) in
linkerhoek, steek plein schuin naar rechts over en ga Domtoren
onderdoor. * Onder Domtoren uitkomend RD (Servetstraat, direct na
toren LA kunt je bijzonder fraai Flora's Hof bezichtigen. Na Servetstraat
RD blijven gaan, je kruist dande Oudegracht en loopt de Zadelstraat in.
Aan einde daarvan weg oversteken en RD tussendoor 2 gebouwen
(linker is voormalig klooster) van Conservatorium. Voor kloostertuin (dit
is Pandhof Sinte Marie) RA en dan schuin naar links over pleintje via
groot metalen hek hof verlaten. Steek eerst weg over en ga aan
overkant LA. Op dubbele kruising RD en iets verderop bij OVfietsterminal RA via trap winkelcentrum Hoog Catharijne in. Boven LA en
volg bordjes naar station. Zijn er werkzaamheden, volg dan
aanwijzingen daarnaartoe.

Powered by:
Wandelzoekpagina.nl

7 km

ns.nl/reisjefit

