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Niet altijd voor iedereen bekende Utrechters
Zijn markante Utrechters ook markante Nederlanders? Of anders gesteld is deze
wandeling vooral gewijd aan lokale Utrechtse helden of is die rijk aan mensen die een
belangrijke rol in de Nederlandse samenleving hebben gespeeld?
Zeker zeven van de genoemde Utrechters hebben nationale allure. De overige zeven zijn
landelijk minder bekend of omdat ze weggezakt zijn in de historie (Paus Adrianus VI; de
oogarts F.C. Donders; zangpedagoge Catharina van Rennes bekend van 'Drie kleine
kleutertjes') of omdat ze vooral Utrechtse bekendheid hebben. Dat geldt voor de
'opstandelinge' Trijn van Leemput', de schrijver C.C.S. Crone, de voetballer Tonny van
der Linden en de volkszanger en cabaretier Herman Berkien.
Deze wandeling voert je langs plekken die herinneren aan markante Utrechters. De route
voert je voor een groot deel door het centrum. Op het eind van de wandeling maken we
een uitstapje naar de Kromme Rijn om uiteindelijk weer terug te keren op station Utrecht.
Routebeschrijving
Vanuit het café Het Gegeven Paard nemen we de uitgang richting CS. Bij de singel
rechtsaf, de fietspaden en busbanen oversteken. Je loopt langs de rechterkant van de
singel. Neem bij de brug het voetpad links, maar blijf aan de rechterkant van het water.
Volg de bocht naar rechts tot de brug. Ga die over naar links, dan 15 meter rechtsaf naar
de trap die je naar het water leidt. Daar linksaf de steiger aflopen.
Bijna aan het eind van het pad langs het water linksaf de trap op, rechtsaf en direct
linksaf. Aan de huizenkant zie je het huis op Bemuurde Weerd Westzijde 1. Dit is het
geboortehuis van een bekende komiek en acteur. Aan de waterzijde, aan de linkerkant
van de brug, is een aan hem gewijde plaquette.
Kijkpunt 1
Rijk de Gooyer
We gaan de brug over waaraan de plaquette bevestigd is. Na de brug rechtsaf. We lopen
rechtdoor, steken de brug over en komen direct linksaf op het 'nijntje pleintje'.
Kijkpunt 2
Dick Bruna
Ga met nijntje in de rug naar de Zandbrug. Over de brug rechts staat een beeld gemaakt
door Pieter d'Hont.
Kijkpunt 3
Trijn van Leemput
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Vanaf de Zandbrug rechtdoor de Oranjestraat in. Eerste weg linksaf Jan Meijenstraat. Bij
de kerk rechtsaf. Direct na de kerk linksaf naar een ander beeld.
Kijkpunt 4
Anton Geesink
Rechtdoor St. Jacobsstraat aan de linkerzijde. Bij de stoplichten linksaf. Neem de
rechterkant van de straat. Passeer de Oudegracht. Je komt hierna bij het beeld met de
haas aan je linkerhand. Hier rechtdoor Lange Jansstraat. Je komt op het Janskerkhof met
rechts het beeld van een beroemde oogheelkundige.
Kijkpunt 5
F.C. (Franciscus Cornelis) Donders
Loop vandaar naar het een beeld van een man met paard in de driehoek van de weg.
Kijkpunt 6
Sint Willibrordus
Na dit beeld rechtdoor. Eerste weg rechtsaf, de Drift. Op het volgende kruispunt gaan we
naar links de Kromme Nieuwegracht op. Aan de rechterzijde op nummers 3-5 staat het
vroegere grachtenpand waar de familie van Belle van Zuylen de winter doorbracht. Let op
de tekst op de gevel.
Kijkpunt 7
Belle van Zuylen
Loop 60 meter terug, linksaf Keistraat. Op eind wat links aanhouden, dit is Achter StPieter. Aan het eind kom je op de Pausdam met links het Paushuize, gebouwd voor de
enige Nederlandse paus.
Kijkpunt 8
Paus Adrianus VI
Hierna rechtdoor Nieuwegracht, linkerzijde. Loop naar de eerste brug, op de hoek met de
Herenstraat. Vanaf deze straat gezien ligt rechts op de brug een gedenksteen van een
bekend schrijfster en beeldend kunstenaar.
Kijkpunt 9
Dirkje Kuik
We vervolgen de Nieuwegracht en nemen de volgende weg linksaf, de Brigittenstraat.
Tegenover nummer 2 woonde en werkte een markante zanglerares.
Kijkpunt 10

Catharina van Rennes
Loop verder, eerste straat rechtsaf Nieuwe Kamp. Op eind linksaf Schalkwijkstraat. Na de
kerk rechtsaf, eerste straat rechtsaf Keukenstraat. Na nummer 45 linksaf. Je komt op een
doorgang die officieus het Anna Maria van Schurmanhofje heet.
Kijkpunt 11
Anna Maria van Schurman
Ga na het hofje linksaf Magdalenestraat. Loop door tot het voetpad langs het water. Hier
rechtsaf. Loop bij de Bevrijdingsboom de heuvel op. Boven op de heuvel naast museum
& sterrenwacht Sonnenborch op nummer 2 zie je een grote herdenkingssteen voor de
oprichter van het hier in 1854 geopende Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut.
Kijkpunt 12
C.H.D. Buys Ballot
Loop verder de heuvel af. Je komt bij een brug die je linksaf gaat. Rechtsaf
Tolsteegsingel, linksaf Looierstraat, linksaf Abstederdijk.
Na nummer 155 kom je bij de vroegere Oosterspoorbaan. Hier sla je rechtsaf. We lopen
dit traject af tot na het grote viaduct over de 2x2 baans-weg (Venuslaan/Rubenslaan).
Meteen hierna linksaf de trappetjes af, rechtsaf en bij en over het water de bocht naar
links volgen. Bij de tweede brug gaan we naar links, de Mesdaglaan in en direct rechtsaf
de Breitnerlaan. Op nummer 11 is het huis 'Theissing' van een bekende Utrechtse
architect.
Kijkpunt 13
Gerrit Rietveld
Ga de laan verder uit, aan het einde rechtsaf Israëlslaan; deze buigt linksaf. Linksaf
Tamboersdijk in. Direct rechtsaf tien meter met de oprit meelopen, dan naar links het
asfaltpad op tot eind, dan rechtsaf Stadionlaan. Je komt hierna op de Herculeslaan die je
links inslaat. Ga tot de hoofdingang van het stadion van FC Utrecht, De Galgenwaard.
Hier staat een aandenken aan het enige landskampioenschap van DOS, een van de
voorlopers van FC Utrecht.
Kijkpunt 14
Tonny van der Linden
Loop verder. Na de brug slaan we rechtsaf, het Jaagpad op langs de Kromme Rijn. We
houden het water aan onze rechterhand en na een tijdje passeren we een viaduct. Na
100 meter zien we de achterzijde van het huis Theissing, herkenbaar aan de gele platen
op de eerste verdieping.

Loop verder langs de Kromme Rijn. Ten slotte kom je na ruim een kilometer op de
Tolsteegsingel. Steek die bij het eerstvolgende verkeerslicht over, houd tien meter links
aan en steek over waardoor je aan de overzijde van de brug komt. Als je daarvandaan 50
meter naar rechts gaat, loop je tegen een beeldje aan.
Kijkpunt 15
Herman Berkien
Bij het beeld van Berkien schuin linksaf, links langs het aanbevolen café Ledig Erf en dan
rechtdoor. Je gaat het voetpad naar rechts op dat langs de singel loopt. Dit blijf je lang
volgen. Na het Willemsplantsoen kom je bij de Mariaplaats. Recht voor je zie je het
gebouw van de Steenkolen Handels Vere(e)niging (SHV) met drie gevelreliëfs op de
zijmuur. Ze staan voor de drie kernactiviteiten van de SHV: mijnbouw, maritiem transport
en energie.
Aan de belangrijkste oprichters van het concern, Hendrik Adriaan van Beuningen en Frits
Fentener van Vlissingen, is hier geen zichtbare herinnering gewijd, maar het zijn zonder
meer markante Utrechters.
Bij het SHV-gebouw loop je linksaf richting station. Vrij snel zie je rechts de roltrappen
naar Hoog Catharijne The Mall. Ga die op. Je komt daarna 'vanzelf' op het station.

Deze wandeling komt in de wandelgids Utrecht acht keer anders die in 2018 verschijnt
en dan verkrijgbaar is op www.gegarandeerdonregelmatig.nl. Auteur Gerard Goudriaan is
stedenverkenner en wandelsocioloog

