Zocherpad
Rondje Utrecht langs de singels
Het Zocherpad volgt de contouren van de oude binnenstad van Utrecht, waar vroeger de
vestingwallen lagen. Het is de kortste wandeling uit de Utrecht-gids, maar de grens
tussen de binnen- en de buitenstad is een belangrijke historische zone en er is veel te
zien. Vreemd genoeg bestond er nog geen beschreven wandelroute die ' volledig rond'
gaat; de aandacht gaat meestal uit naar de oostelijke en zuidelijke plantsoenen, de
overige delen van de singels zijn altijd stiefmoederlijk behandeld . Ten onrechte: wie de
stad Utrecht een béétje wil leren kennen, moet het hele rondje gelopen hebben.De
Utrechtse vesting is na 1830 ontmanteld, inclusief de vier stadspoorten. De bekende
architect Jan David Zocher jr. werd gevraagd om een herinrichtingsplan te maken. De
stadsgracht kreeg nu de functie van deftige singel; de zuidelijke en oostelijke wallen
transformeerde Zocher in een fraai stadspark in Engelse landschapstijl. De noordelijke en
westelijke wallen kregen een bestemming als woon- en werkgebied: hier moesten
representatieve woonblokken en 'moderne' industriegebouwen verrijzen: een
aaneengesloten wand van witgepleisterde, neoclassicistische gevels, die de
krottenwijken daarachter aan het oog moest onttrekken.In de jaren 1960 ontsnapten de
singels ternauwernood aan volledige demping. Rond 1970 werd als onderdeel van het
plan Hoog Catharijne alsnog een deel van de westelijke singels gedempt, een miskleun
die men nu aan het herstellen is.
Routebeschrijving
Start: stationshal, uitgang stadszijde. Plein met het bollendak oversteken en Hoog
Catharijne inlopen en linker winkelpromenade nemen. Deze volgen tot grote vide, roltrap
naar beneden nemen en links het winkelcentrum verlaten. Rechts van het water (de
nieuw uitgegraven Catharijnesingel) richting verkeerslichten lopen. Rechts van ons rijst
het nieuwe Muziekcentrum op. Bij verkeerslichten oversteken en dan meteen links de
brug over en dan rechts trap af naar het water. Pad links van het water helemaal aflopen,
onder brug door, met de bocht mee langs de (in ere herstelde) Weerdsingel tot aan de
eerstvolgende brug. Deze passeren via houten vlonderpad.
Aan het einde van vlonderpad links talud op, dan rechts tot Weerdsluis. Hier
loopbruggetje over de sluis nemen. Daar rechtsaf(Bemuurde Weerd).Waar straat naar
links buigt rechtdoor lopen, brug over (hier stond vroeger de Weerdpoort). Zie ook
informatiepaneel rechts aan het water, bij de monding van de Oudegracht. Vanaf dit
infopaneel straat oversteken, Nijntjepleintje schuin oversteken en rechts van Nijntje 1e
Achterstraatinlopen. Als u hier uitkomt ziet u rechts de watertoren oprijzen. Straat
oversteken naar singel en rechts van het water blijven (Van Asch van Wijckskade). Na de
voetbalkooi langs een 19e-eeuws schoolgebouw en dan eerste straatlinks tot brug. Over
de brug rechtsaf, verder het water volgen (Weerdsingel). Bij ophaalbrug links zicht op
groot geel pakhuis (Hooghiemstra veevoeders, nu kantoren). Verder lopen
(Wittevrouwensingel) over de kade en rechts afbuigen, singel blijven volgen. Aan
overzijde singel ziet u een hoge blinde muur met daarachter de vm. stadsgevangenis. Na
dertigmeter kadepad onder langs water nemen. Pad gaat weer omhoog en over in trottoir,
rechtsaf de brug over. Voor witte gebouwtje met galerij en klokkentoren (vm. politiepost)
linksaf weg oversteken en rechtdoor het grindpad nemen door plantsoen. We komen uit
op het Lucas Bolwerk.
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Links langs stadsschouwburg lopen en daarna weg met bushalte oversteken en
rechtdoor plantsoen inlopen. Water links houden. Rechts een stuk oude stadsmuur. Pad
helemaal uitlopen. Aan het einde van pad links aanhouden en straat oversteken
(Herenstraat). Aan overzijde weer voetpad nemen en links om het grote grasveld langs
het waterlopen (Lepelenburg) tot eerste brug aan linkerhand (Maliebrug). Over de brug
ziet u verderop het Maliebaanstation liggen (spoorwegmuseum). Voorbij de brug
rechtdoor pad langs water blijven volgen. Rechts een kruispunt met een keienstraatje met
hofje (Bruntenhof) en links op de hoek de Leeuwenberch (vm. pesthuis en kerk). Wij
vervolgen onze weg langs het water, over een omhooglopend pad over het oude
Servaasbolwerk. Hoge pad blijven volgen, langs de Bevrijdingsboom(1945) richting het
voormalige bolwerk Sonnenborgh. Pad draait naar rechts langs het Sterrenwachtcomplex
en daalt dan naar beneden. U komt uit bij de kop van de Nieuwegracht. Deze
overstekenlinks aanhouden en grindpad langs de singel blijven volgen. U passeert
achterzijde van Centraal Museum (vm. Cavaleriestallen) en restanten van bastion
Manenburg. Pad aflopen tot einde en onder poort door. U staat op de Tolsteegbrug. De
straat oversteken en links van cafe Ledig Erf pad naar beneden nemen. Pad loopt verder
langs het water om het bastion Sterrenburg heen.
Na Sterrenburg ziet u aan overkant van de Catharijnesingel het vm. Academisch
Ziekenhuis liggen (nu appartementen). Verder over pad en voorbij stalen
voetgangersbrug schuin rechts het hoge pad over de wal nemen. Rechts passeert u een
buurtje met hele smalle straatjes (Zeven Steegjes) en de oude Geertekerk. U komt weer
uit op onderste pad. Straat oversteken (Lange Smeestraat), bovenste smalle voetpad
blijven volgen tot plantsoen ophoudt. Rechts passeert u nog een smal straatje met kleine
witte huisjes (Tuinstraat). De singel links van u is vanaf dit punt (nog) gedempt. Rechts
passeert u een witgepleisterd hotelcomplex (Karel V, vm hospitaal). Hierna over het
trottoir langs drive-inwoningen uit de jaren 1920 en een groot kerkgebouw
(St.Gertrudiskathedraal). Dan eerste voetgangersoversteek links Catharijnesingel
oversteken.* Links voor u ligt het Moreelsepark, met de drie voormalige NShoofdkantoren (1871, 1895 en 1921). Route loopt rechtdoor, rechts van het oudste
spoorwegkantoor richting een voetbrug, Via deze brug de sporen oversteken. Aan eind
meteen rechts over het plateau richting station ingang Jaarbeurszijde. Einde wandeling
* NB: i.v.m. herinrichting Catharijnesingel kan de oversteek tijdelijk zijn omgelegd.

Praktische informatie
De wandeling start op station Centraal uitgang stadszijde en eindigt bij station Centraal
ingang Jaarbeurszijde

Dit is een wandeling uit de wandelgids 'Wandelen buiten de binnenstad van Utrecht' (5e
druk, april 2019). In deze gids nemen wandelaar/dichter Anton Rosmüller en Utrechthistoricus Kees Volkers u mee op hun wandeltochten door de Utrechtse 'buitenstad'.
Geen boslanen of akkerwegen, maar 'urban walking': Deze wandelgids is te koop bij de
boekhandel of online te bestellen via www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

