Intiem stadsleven Utrecht
Auteur: Gerard Goudriaan
Verborgen hofjes en verstilde stedelijkheid
Welke titel gebruik je als routemaker voor een wandeling buiten het stadsgewoel? Een
route langs verborgen hofjes, volkse steegjes en straatjes, tijdloze binnentuinen en
verstilde historie? Daarop is maar een antwoord mogelijk: Intiem stadsleven.

Routebeschrijving
Ga naar die ingang van het café die aan het terras bij de Singelgracht ligt; daarna
rechtsaf. Steek de weg over en ga bij café de Utrechter naar links de brug over. Direct
over brug rechtsaf en weer rechtsaf trappetje af. Neem bij het water het voetpad naar
links. Volg het water en de bocht naar rechts. Direct na het blauwe ANWB-bord linksaf
het trappetje op en de Singelstraat in. Rechts aanhouden. Na nummer 37 rechtsaf de
Monicahof. Op eind linksaf. Meteen rechtsaf Herenweg. Steek de drukke weg, Oudeoord,
over. We zijn nu op de Kaatstraat. Brug over en direct linksaf Bemuurde Weerd O.Z.
Na nummers 78-84 nemen we een kijkje in een door bewoners beheerde buurttuin.
Kijkpunt 1
Jan van Lingtuin.
Weer terug de tuin uit, rechtdoor de rechterkant van het Zwarte Water. Dat wordt
Keizersgracht. Op eind rechtsaf Gruttersdijk. Na 30 meter linksaf het bruggetje over.
Daarna rechtsaf het pad langs het water volgen. Steek de Adelaarsweg over en loop
rechts langs het water. Op het eind van de Gruttersdijk sla je, voor de brug, linksaf, de
Weerdsingel O.Z. op. Ga bij de eerste brug rechtsaf, dan rechtdoor de Noorderstraat. Op
eind linksaf en meteen rechtsaf Wijde Begijnestraat. Eerste weg linksaf voor een kijkje in
de Wijde Begijnehof. Ga weer terug, linksaf. Op eind linksaf de pas later aangegeven
Voorstraat in.
Passeer de Drift / Plompetorengracht en ga rechtdoor de Wittevrouwenstraat in. Op eind
brug over, rechtsaf de Wittevrouwensingel linkerzijde. Op nummers 14 en 13 passeer je
de voorkant van het complex van de Breyerskameren. Sla na deze huizen linksaf de
Gasthuisstraat in en bekijk de huisjes aan de zijkant. Eerste straat rechtsaf Steven
Butendiekplein. Steek de Kruisstraat iets schuin naar rechts over en ga je door het hek
van weer een door bewoners beheerde tuin.
Kijkpunt 2
Tivolituin
Verlaat de tuin aan de achterkant en ga op de straat (Muiderstraat) linksaf. Op het eind
ga je rechtsaf de Kruisdwarsstraat in. Je loopt tegen een hofjescomplex aan waar het
officieel verboden toegang is.
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Kijkpunt 3
Speyart van Woerden's Hofje
Na het hofje, ga je vanuit de Kruisdwarsstraat gezien, linksaf de hier niet aangegeven
Kerkstraat in. Daarna eerste straat rechtsaf, de leuk versierde Tulpstraat. Eerste straat
rechtsaf, Mgr van de Weteringstraat. Je loopt langs de Appelstraat rechts, nu een
sfeervol en erg opgeknapt straatje. Neem de derde straat rechts, nog voordat je bij de
drukke Nachtegaalstraat komt. Dit is de Kerkdwarsstraat. Op eind linksaf de Kerkstraat in.
Kruis de Nachtegaalstraat. Loop rechtdoor de Schoolstraat in, op het eind linksaf
Schoolplein. Dan rechtsaf Parkstraat. Op het eind vijftien meter naar rechts. Daarna
linksaf de brug over. Na 50 meter linksaf Lepelenburg. Je passeert Ridderhofstad en
komt daarna bij de Brigittenstraat. Die ga je niet in, maar je loopt rechtdoor: de
Bruntenhof. Neem de tweede straat rechts, de Schalkwijkstraat. Na tien meter is rechts
de ingang van een vaak geopend hof.
Kijkpunt 4
Bruntenhoftuin
Nadat je het hofje hebt bezocht, ga je rechtsaf. Na tien meter rechtsaf Achterom, volg de
bocht naar links. Je komt op de Nieuwe Kamp. Hier even naar rechts heen-en-weer naar
de toegang van de Metelerkamp-Fundatie uit 1844, gesticht voor armlastige protestantse
gezinnen.
Loop weer terug naar het eind van de Nieuwe Kamp. Rechtsaf Schalkwijkstraat. Aan je
rechterzijde passeer je de Kameren van Jan van Campen. Rechtdoor de brug over, de
Zuilenstraat in. Eerste straat rechtsaf Lange Nieuwstraat. Na 20 meter aan de linkerzijde
linksaf het poortje door met de steen 'In de Koeivoet 1641'. We komen in de Dorstige
Harthof. Ga hier linksaf en dan door de onderdoorgang. Hierna rechtsaf. We bereiken de
Oudegracht. Hier voor de brug linksaf. Passeer de Vrouwjuttenstraat. Na nummer 362
(de Keuken van Keek) linksaf Eligenhof. Na 40 meter linksaf, nog steeds de Eligenhof.
Op eind rechtsaf. Kort linksaf, dan rechtsaf. Je komt op de Lange Nieuwstraat. Aan de
overzijde rechtsaf. Tot nummer 98.
Direct erna is de ingang van onder meer de oude Hortus Botanicus. Er zijn plannen om
het ermee verbonden Universiteitsmuseum te verbouwen, waardoor de Hortus een tijd
lang niet toegankelijk is. Maar voorlopig kun je genieten van deze intieme plek in de stad.
Als je een museumkaart hebt, is de toegang gratis.
We gaan verder over de Lange Nieuwstraat. Vanaf nummer 108 begint een rij huisjes: de
Beijerskameren. Op nummer 120 worden op een gevelsteen de stichter, Adriaen Beijer,
en zijn vrouw vermeld.
Tot het einde van de straat. Links is de Agnietenstraat met op de nummers 4 en 6 nog
twee Beijerskameren. Vanaf nummer acht horen de huisjes bij de kameren van Maria
Pallaes.
We gaan er niet heen, maar slaan rechtsaf. Houd links aan. Ga voorbij de kerk linksaf,
Nicolaasdwarsstraat. Dan eerste straat rechtsaf Doelenstraat. Na 40 meter ga je rechts
het poortje in van een eeuwenoud hofje.
Kijkpunt 5

Doelenhuis
Hierna eerste straat linksaf Schutterstraat. Op eind rechtsaf Wijde Doelen. Eerste weg
linksaf Tolsteegbrug. Je passeert het terras van het Louis Hartloopercomplex. Loop 100
meter met het water aan je linkerzijde. Steek de soms drukke weg over en loop rechtdoor
naar de Krommerijn. Volg die onder het viaduct door. Dan na nummer 143 rechtsaf door
de onderdoorgang. Je komt op de Ooievaarhof. Je steekt de kruising met de Gansstraat
over en komt in de Gruttostraat. Dan weer eerste straat rechts, de later aangegeven
Flamingostraat. Steek de drukke weg over. Houd links aan, loop naar het laaggelegen
straatnaambord 'Hof van Ravenna'. Zo heet het autovrije hofachtige nieuwbouwwijkje
waar we nu ingaan.
Let op: het hof is privéterrein. Ga daarom niet ergens zitten en gedraag je rustig.
Kijkpunt 6
Hof van Ravenna
Door het hekje linksaf, rechtsaf Zeemeeuwhof. Eerste weg linksaf naar Visarendhof. Hier
rechtsaf, meteen linksaf. Eerste weg rechtsaf, Stormvogelhof. Bij de rood-witte paaltjes
rechtsaf. Loop rechtdoor een steegje in. Op het eind rechtsaf Mantelmeeuwhof. We
verlaten op het eind het gebied door hetzelfde hekje als dat we kwamen. Linksaf en dan
weer linksaf Wulpstraat die loopt door een hofjesachtig gebied met huizen uit 1938 die
eigendom zijn van de Fundatie van Maria van Pallaes. Je kunt het alliantiewapen op de
huizen zien.
Volg de bochten. Op eind bij de Oosterkade rechtsaf. Loop naar het einde van de kade,
dan langs de twee horecagelegenheden naar het verkeerslicht. Steek daar de weg over
in de richting van de abri en ga linksaf. Weer langs het terras van het Louis
Hartloopercomplex. Direct na de straat 'Wijde Doelen' naar links naar de linkerzijde van
de winkel 'Your look', met huisnummer 1. Daar loop je door een onderdoorgang naar
beneden naar de werf en die volg je. Voor de Vollersbrug trap rechts op, linksaf en links
de brug over. Linksaf Oudegracht. Je komt bij het huis met nummer 371. Hier was
vroeger brouwerij De Boog gevestigd die een belangrijke rol speelde bij de ontwikkeling
van 'De Zeven Steegjes' waar we zo komen.
Na nummer 407 hangt een tegeltableau met zicht op de Oudegracht. Hierna rechtsaf
Diaconessenstraat. Na de school rechtsaf de hier nog niet aangegeven Pelmolenweg.
We komen in een gebied met 19e eeuwse arbeidersstraatjes.
Kijkpunt 7
De Zeven Steegjes
We nemen de derde straat naar rechts, Boogstraat. Op het eind linksaf Moutstraat. Dan
weer op eind linksaf. Eerste weg rechtsaf Korte Rozendaal. Passeer de kerk. Je komt uit
op het Geertekerkhof dat overgaat in de Springweg. We passeren de Lange Smeestraat.
Daarna eerste weg linksaf Andreasstraat; na nummer 19 rechtsaf Andreashof. Op het
eind linksaf. Na het hek rechtsaf. Na nummer 3 rechtsaf Zilverstraat. Direct rechtsaf de
trap op. Dan linksaf de trap af. Als je beneden bent rechtsaf. Je komt weer in een 19e
eeuws arbeidersstraatje.
Kijkpunt 8

Tuinstraat
We gaan hier linksaf. Op het eind ben je terug op de Springweg. Je loopt aan tegen witte
kameren op de nummers 110-130.
Kijkpunt 9
Mieropskameren.
We gaan linksaf tot het poortje rechts voor nummer 102. Het geeft toegang tot een vrij
groot binnenterrein.
Kijkpunt 10
Binnenhof van het Regulierenklooster
Nadat we het Binnenhof hebben bekeken, gaan we bij nummer 102 c, vanaf het poortje
gezien, linksaf. Op het eind rechtsaf naar het beeldje De Pelgrim en de plaquette over het
Sint-Jacobsgasthuis. Hier linksaf, na 20 meter weer linksaf. We komen op het einde weer
op de Springweg. Hier rechtsaf. Na de Haverstraat gaan we links het terrein op van hotel
Karel V. Bij het terras linksaf en waar het kan rechtsaf. Je loopt naar een fontein met
beelden.
Kijkpunt 11
Grand Hotel Karel V
Na de fontein gaan we schuin naar links en voor de slagboom naar rechts. Bij een
volgende slagboom rechtsaf. Na 50 meter naar links om het bordje Mariaplaats te
passeren. Loop door het toegangshekje van een intiem nieuwbouwcomplex.
Let op: het is verboden je op het binnenterrein op te houden, blijf daar dus niet zitten. En
bewaar de rust voor de bewoners. Het binnenterrein is 's avonds afgesloten.
Kijkpunt 12
Nieuwbouw Mariaplaats
Neem de hoek naar links en op het eind de traptreden omhoog waarna je op een pleintje
komt. Ga langs de huizen 30a -30 n naar de uitgang. Iets schuin links voor je zie je een
poortje met nummer 29. Ga dit in.
Kijkpunt 13
Mariahoek
Let op: de Mariahoek is in de zomerperiode vanaf 18.00 uur afgesloten. In de
winterperiode vanaf 17.00 uur.
Iets verder zien we op nummer 12 het huis 't Klopje. Links daarvan de witte muur van de
vroegere schuilkerk de Gertrudiskapel.

Loop verder en dan rechtsaf. Je komt op de hier niet aangegeven Mariaplaats. Linksaf en
dan de brug over. Je gaat naar Hoog Catharijne via de roltrappen die je even later rechts
ziet Je komt daarna 'vanzelf' op het station.

Praktische informatie

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

