
Wandelroute langs stille plekken in Utrecht Noordoost

De route door Utrecht Noordoost door de Vogelenbuurt, Tuindorp, het Griftpark en het voormalig 
Veeartsenijterrein is een bijzonder groene route. U wandelt langs binnenpleintjes, zelfbeheertuinen en de 
plantenbakken in Wittevrouwen waar bewoners zich al jaren inspannen om meer natuur de stad in te halen. Dit 
heeft een prettig klankeffect in de omgeving met zingende vogels, ritselende bomen, klaterend water en weinig 
autoverkeer.

Beginpunt is Jan van Lingtuin (1) aan de Lauwerecht. Om een eerste klankervaring op te doen zou u een 
rondje over het knerpend grindpad kunnen lopen in deze bijzondere tuin ontstaan door een bewonersinitiatief. U 
hoort er de geluiden van de Vecht en fietsers die voorbij rijden. Terug op de weg steekt u over en gaat het 
Zwarte Water op, tot het stuwtje: een klankmerk in het straatje. Aan de linkerkant is het steegje naar de 
Molenwerfhof. (2) U loopt langs de grote kastanjebomen de Draaiweg op en slaat hier rechtsaf de Merelstraat 
in.
De route gaat over de Merelhof, Nieuwe Keizersgracht en u steekt over naar de Adelaarshof(3 ), een leuke
binnenhof met een kruidentuintje, een perelaar en een kinderspeelplek. Aan de overkant is een poort naar de
Adelaarstraat langs de winkel Rio de Bio, waar een flinke suis van de airco zich mengt met de verkeersruis in de
Adelaarstraat. Hier is het even afzien qua het klankschap, maar als u linksaf gaat en meteen rechtsaf de 
Valkstraat in, wordt het al gauw een stuk stiller.
In die straat gaat u linksaf en loopt over het Koekoeksplein naar de Spechtstraat: rechts en dan linksaf de 
Nieuwe Koekoekstraat in. Als u de Biltsche Grift (4) over bent, slaat u af naar de Snelliuskade. Hier hoort u de 
populieren ruisen bij het geringste zuchtje wind.
De route vervolgt rechtsaf de Menno van Coehoornstraat in tot u in het Griftpark  bent. Het park is gesitueerd 
op het terrein van de voormalige gasfabriek. De vervuilde grond is gesaneerd en vervolgens opgehoogd voordat 
de parkaanleg kon worden gestart. Het is een schoolvoorbeeld van een eigentijds park met diverse functies 
waardoor het een groene recreatieplek is geworden. De verschillende functies als skateboarden, jogging-routes, 
ecologische muur, natuurkern en restaurant zorgen voor een druk bezocht park.
Het schelpenpad naar de natuurkern (5.1) van het Griftpark loopt over de heuvel. De hooggelegen vijver is met 
de Biltsche Grift verbonden via de waterflow (5.2) : een boeiende luisterplek.
U verlaat het park via de noordkant ((Van Swindestraat) en loopt naar de Kardinaal de Jongweg (= richting
verkeersruis). Bij de stoplichten ter hoogte van de Juliusstraat steekt u over. Op de Kardinaal de Jongweg is het
geluidseffect van “de snelle groene golf” hoorbaar: meer snelheid is meer geluid. Aan de overkant van de straat 
slaat u linksaf en neemt u de eerste straat rechts langs het speelpleintje en de Raiffeisenlaan in. Naarmate u 
verder weg loopt van de Kardinaal de Jongweg wordt het stiller en worden de geluiden gedetailleerder. De 
gewone geluiden van een buurt zoals de postbode die een praatje maakt, een fiets die voorbijrijdt, een vogel, 
een open raam met muziek of een klusser met een schuurmachine krijgen nu alle ruimte. Aan het eind van de 
Raiffeisenlaan slaat u rechtsaf naar het Willem de Zwijgerplantsoen (6) in. U wandelt langs de vijver en gaat 
linksaf richting het bruggetje over het Zwarte Water. Rechtdoor naar de Eykmanlaan, die steekt u over en gaat 
rechts de Obbinklaan in. Aan het eind is de oude spoorlijn.
U gaat over het spoor en dan rechtsaf. Als u het fietspad volgt , komt langs het volkstuincomplex de 
Pionier(7). Overdag is het hek open en kunt u er rustig rondkijken. Wandelend langs het spoor hoort u in de 
verte een ritmisch klankspel van robbelende autobanden over rails. Dit geluid maakt de ruisdeken van de 
Kardinaal de Jongweg minder saai en dominant.
U steekt de Kardinaal de Jongweg over bij het spoor en aan de overkant gaat u de Oortlaan in. Daar wordt het 
snel rustiger. U gaat over de Huizingalaan linksaf en neemt het fietspad langs het spoor naar de Tromplaan. Bij 
Huize Francisca (8) daalt het aantal decibellen naar 36. De kerkklok is een mooi klankmerk in deze straten.
Aan het eind van de Trompstraat slaat u linksaf via de Van Speijkstaat naar de Alexander Numankade. U gaat 
de brug over naar de Poortstraat en na ongeveer tien meter kunt u links het pad op naar het voormalige 
Veeartsenijterrein.
(9) Restaurant Goesting  is gevestigd in een voormalige hondenstal en de paardenstallen zijn omgebouwd tot 
woonhuizen. U gaat de Gildstraat in en slaat linksaf de Bekkerstraat in op weg naar de Bikkershof (10).(link4) 
Bij nummer 26 aan de rechterkant, vindt u de begroeide ingang van deze zelfbeheertuin tussen de huizen. Loop 
gerust binnen en geniet van deze groene en stille oase in de stad aan het einde van deze wandeling.
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