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Op deze wandeling krijg je een goed beeld van de stedelijke ontwikkelingen in
Utrecht.
De nieuwe stad zien we al scherp als we door Hoog Catharijne lopen en de
Jaarbeurszijde van het station verkennen.
Ook het vinexgebied Leidsche Rijn laat goed het nieuwe gezicht van de stad zien.
Waar nu nog niet veel te zien is, maar waar veel gaat gebeuren is de zone langs het
Merwedekanaal dat zich al voorbereidt op een grote woningbouwinspanning.
Wat op deze wandeling ook niet mag ontbreken is een bezoek aan trendy Utrecht met als
letterlijk hoogtepunt de watertoren aan de Vaartsche Rijn.

Routebeschrijving
We verlaten het café aan de stationszijde en gaan linksaf richting het veelkleurig gebouw.
Kijkpunt 1
Poortgebouw
Voor het gebouw nemen we links de Hollandse Toren. Direct rechtsaf Vredenburgplein.
We gaan de tweede ingang van Hoog Catharijne in.
Bij Claudia Sträter slaan we rechtsaf De Stijlkamer in. Dit is een luxe winkeldeel van Hoog
Catharijne. Het heeft een hoog golvend plafond en twee verdiepingen.
Blijf beneden, voorbij de roltrappen linksaf de Noordpassage. Na 50 meter is links een
ruimte die vanwege de vele horeca de ontmoetingsruimte van Hoog Catharijne is.
Kijkpunt 2
Stadskamer
We passeren de Stadskamer, gaan rechtdoor, de (rol-)trap op, even verder linksaf naar
buiten, het plein op. We zijn hier onder het bollendak van 24 meter hoog dat het nieuwe
Stationsplein semi-overdekt maakt.
We nemen rechtdoor de passage langs het station naar de andere zijde van het spoor.
Op het eind is rechts het nieuwe Stadskantoor waar doordeweeks duidelijke informatie is
te vinden over de ontwikkelingen van het stationsgebied en omgeving.
Na de passage bereiken we de Jaarbeurszijde van het CS.
Kijkpunt 3
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Jaarbeursplein
Ga rechtdoor de trappen af of neem links de roltrap, loop langs het grote Beatrixgebouw
tot de Croeselaan. In de verte zie je schuin links de bioscoop Kinepolis met links daarvan
een toekomstige wijk waar veel van verwacht wordt.
Kijkpunt 4
Beurskwartier
Van deze wijk is in 2019 nog niets te zien, dus we gaan direct linksaf langs de zijkant van
het Beatrixgebouw. Je komt bij de tijdelijke horeca- en ontmoetingsplek 'The Green
House'. Het gebouw is volledig demontabel en moet dan ook op termijn plaats maken
voor definitieve bebouwing.
We gaan hier linksaf naar de brug die over de sporen gaat.
Kijkpunt 5
Moreelsebrug
Op het eind is links een hoogstandje van het nieuwe stationsgebied in aanbouw.
Kijkpunt 6
Het Platform
We kunnen niet die kant op, maar we gaan naar beneden en rechtsaf. Links staan de uit
eerdere tijden stammende NS-hoofdgebouwen. Rechts het huidige hoofdkantoor uit 1990.
Loop rechtdoor. Je passeert links een hofje, het Sterrehof (1873). Direct daarna zie je
links het relatief nieuwe gerechtsgebouw (2000) met het extreem hoge kunstwerk van
Nicolas Pope. Houd aan het eind links aan, dan eerste straat linksaf Nic. Beetsstraat. Je
komt op de Catharijnesingel, 50 meter naar rechts, daarna linksaf de brug over.
Rechtdoor Lange Smeestraat, eerste weg rechtsaf Springweg. Je komt uit op het
Geertekerkhof, daar linksaf Geertestraat. Die eindigt op de Oudegracht, de brug over,
rechtsaf de overzijde van de gracht. Hier start een reeks hippe en ambachtelijke
winkeltjes. Na de brug gaat het trendy winkel- en horecaplezier verder in de Twijnstraat.
Die komt uit bij het horecaparadijs Tolsteegbarrière en Tolsteegbrug maar dat altijd Ledig
Erf wordt genoemd. Daar rechtdoor de brug over, houd rechts aan, ga niet rechtsaf een
andere brug over, maar neem rechtdoor de ook al tamelijk trendy Oosterkade.
Na een paar honderd meter passeer je het spoor, steek je de Baden Powellweg over,
daar tien meter naar links en dan rechtsaf de Helling. Het is een straat die genoemd is
naar scheepswerven die hier vroeger stonden. Je komt bij KB Klein Berlijn, een van de in
korte tijd zeer geliefde horecagelegenheden in dit gebied.
Kijkpunt 7
Trendy hotspot

We passeren Camping Ganspoort, daar rechtdoor en langs de Watertoren. Aan het eind
linksaf langs café Kornuit, snel rechtsaf Rotsoord. We lopen langs de oude Pastoefabriek
en de erin gevestigde horeca.
Eerste weg rechtsaf, Diamantweg. Brug over, linksaf Jutfaseweg. Eerste straat rechtsaf,
Westravenstraat. Eerste weg linksaf, Maasstraat, rechtsaf Amstelstraat tot eind: de rand
van een kanaal.
Kijkpunt 8
Merwedekanaalzone
Neem rechtsaf het voetpad langs de woonboten. Loop tot de brug, ga die op bij de trap
en steek het kanaal over naar de andere kant van de oever. Daar neem je direct na de
brug de trap links. Onderaan loop je rechts het paadje naar de weg uit. Je komt nu op de
Koningin Wilhelminalaan en loopt tegen gebouwen aan van de vroegere OPG,
Onderlinge Pharmaceutische Groothandel. Allereerst tegen wat nu KW4 heet.
Kijkpunt 9
Sport- en bewegingcluster KW4
We lopen hierna van het kanaal af naar het hek bij nummer 8. Het geeft toegang tot De
Alchemist die huist in het voormalig hoofdkantoor van de OPG. Hier vindt kantoorverhuur
plaats en er zijn flexwerkplekken.
Ga het terrein op en dan naar links. Rechts de hoek om en na het gebouw rechtsaf.. Je
komt bij weer een creatieve hotspot.
Kijkpunt 10
Vechtklub XL
Loop door tot de uitgang aan de Europalaan en ga meteen rechtsaf. Steek de weg bij de
verkeerslichten over. Je komt op de Overste den Oudenlaan. Neem het trottoir. Iets
verder rechts zien we schoorstenen van een hulpwatercentrale voor stadsverwarming.
Op het terrein ervoor komen 600 woningen.
Volg bij het kruispunt met de verkeerslichten de bocht naar rechts, dus rechtsaf. Je
passeert de vroegere Ford-garage van Jan Jongerius en zijn voormalige woonhuis, Villa
Jongerius. Ga de brug over en meteen na de brug linksaf langs de woonboten. We gaan
een brug onderdoor, pad wordt Muntkade.
Bij de volgende brug linksaf. Dan rechtsaf de ophaalbrug en de vaste brug over.
Daarna eerste weg links via bruggetje het park in. Na 150 meter het fietspad rechtdoor
vervolgen. Op eind van het fietspad rechtdoor Richard Wagnerlaan, voetpad langs
woonboten volgen. Joseph Haydnlaan oversteken en voetpad vervolgen.
We komen bij het Amsterdam-Rijnkanaal. Hier rechtsaf. De eerstvolgende brug is
genoemd naar een beroemde in Utrecht geboren atlete.

Kijkpunt 11
Dafne Schippersbrug
We gaan er overheen door voor de brug rechtsaf te gaan en linksom de trap te nemen.
Op de andere oever gekomen passeer je het Willem-Alexanderpark (gelegen op het dak
van de A2) en Stadsbaan Leidsche Rijn, genoemd naar de bekende vinexwijk van
Utrecht.
Kijkpunt 12
Leidsche Rijn
Rechtdoor Vanilleweg. Eerste weg rechtsaf Palmsuikerweg. Eerste weg linksaf
Rietsuikerweg. In bocht naar links rechtsaf Gemberweg. Steek de Derde Oosterparklaan
over. Rechtdoor Steranijsweg. Bij nummer 8 linksaf de twee bruggen over. Je komt op de
Geelwortelweg. Op eind rechtdoor de trap op. Dan rechtdoor de Kardemomweg. Je
bereikt de Laurierweg. Loop naar het fietspad. Daar linksaf. Na 50 meter rechtsaf. Volg
het klinkerpad rechts van de school, dus rechtdoor. Bij de muur rechtsaf. Dan links de
trap op naar de busbaan. Steek die over en rechtdoor Lissabonpromenade.
Op het eind van de promenade zijn we bij de Grauwaartsingel. Rechtsaf. Na het
bruggetje neem je de tweede straat rechtsaf, de Parijsboulevard. Houd de linkerzijde aan.
Je bent nu in wat in marketingtaal het tweede stadscentrum van Utrecht heet.
Kijkpunt 13
Leidsche Rijn Centrum
Neem de eerste straat links, de hier niet aangegeven Luxemburgpromenade. Direct aan
de rechterzijde zie je een groot oker-geel wooncomplex met rond lopende balkons. Het
heet De Fabiola. Het heeft 67 vrijesectorhuurappartementen. De architect is Hans
Kollhoff.
Loop hier langs tot de eerste mogelijkheid rechtsaf, naar het centrale plein van Leidsche
Rijn Centrum, het Brusselplein. Meteen na de hoek zit het aanbevolen biologische
restaurant The Barn.
We gaan nog even door naar station Leidsche Rijn door het plein verder af te lopen. Op
het eind linksaf naar de stationstunnel met toegang tot de perrons.

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

