
Wandelen langs stille plekken in Utrecht Oost

De wandelroute door Utrecht Oost begint in het Wilhelminpark. Bij de enquête over stille 
plekken in de stad, heeft een meerderheid aan stadsbewoners dit park gekozen.
Het gaat om het groen, de rust, maar ook de gezelligheid die je daar vindt. De route neigt
meer naar het centrum dan verder het oosten in , richting Park Bloeyendael, vanwege de
drukke Waterlinieweg : een lawaaiig obstakel. Het is een leuke wandeling om de relatie
tussen het groen en de rust te onderzoeken. Charmant zijn de voetpaden langs de
riviertjes.

Beginpunt is bij de fontein in het Wilhelminapark. (1)  Het water ruist en klatert
hier natuurlijk. Dit domineert het klankschap middenin het park. De wandeling gaat naar
de stille straten achter de Koningslaan. In de Frederik Hendriklaan (2) is enkel lokaal
geluid te horen. Zo nu en dan zoeft een auto of fiets langs of klapt er ergens een deur
dicht. De huizenrij houdt de verkeersgeluiden van de Waterlinieweg tegen. Aan het eind
van de Graaf Adolflaan gaat u naar het boslaantje langs de Stolberglaan, (3) Hier
verandert het klankschap. Een leuk uitstapje hier is de ringslangen broedhoop die rechts
aan het eind van het pad in het struikgewas is aangelegd.
De route gaat verder richting Emmalaan. Aan het einde van het bospad komt uit bij een
speelplaats. Hier steekt u de Prinsesselaan over en komt bij de mooiste rode beuk (4) van
de stad, op de kop van Emmalaan. U passeert de Ramstraat en de Oudewijkerlaan en
gaat langs het speelpleintje in de Helmstraat naar de Haagstraat (5). De straten in
Oudwijk zijn groen en prettig stil. Dat komt onder andere door de dode spoorlijn, zodat
hier geen doorgaand verkeer is.
De Wolter Heukelslaan (6) loopt parallel aan het spoor. De hoge platanen en de
karakteristieke huizen maken het een aangename wandelroute. Na de Burgemeester
Reigerstraat heet het vervolg langs het spoor Wagenstraat. Aan het eind gaat u linksaf de
Bolstraat (7) in. Na vijftig meter rechtsaf de Bloesemstraat in en meteen links naar de
Beukstraat. In deze straten achter het Spoorwegmuseum klinkt in de vakantieweken het
geroezemoes van spelende kinderen.
De Beukstraat komt uit op het Minervaplein met zelfbeheerparkjes. U gaat rechts naar de
Homeruslaan, waar naast huisnummer 57 een poortje is naar de Zonnehof. Als u bij de
Zonstraat komt gaat u een stukje rechts. U komt langs de Minstroom (8) en bij de tweede
brug, kunt u rechts de Minkade op. Daar begint het voetpad langs de Minstroom. Achter
de ligusterhaag liggen de volktuinen, een prachtige stille groene oase vlak bij het centrum
van de stad.
U volgt het pad tot de Abstederdijk. Vlak voor het spoor loopt het voetpad langs de
spoorlijn naar het Beerthuizenplantsoen. (9) U volgt dit pad, met aan de linkerkant aparte
schuine gebouwen en aan het einde de hoge studentenflat aan de Ina Boudier
Bakkerlaan. U steekt de drukke Rubenslaan over. Het verkeersgeluid klinkt door tot in het
Krommerijn Park(10  )  .De Waterlinieweg voegt daar haar verkeersruis aan toe.
Maar door het uitzicht over het water en het groen voelt het rustig aan. Meeuwen en
populieren bepalen de sfeer en het klankschap.
Het voetpad langs de Kromme Rijn (11) gaat onder de Waterlinieweg door. U vervolgt dit
pad. Aan de rechterkant is Lunet 1 (12) en links het voetbalstadion Galgenwaard. U volgt
dit jaagpad tot de brug op de Laan van Maarschalkerweerd. Rechts ziet u de ingang van
De Moestuin (13) (= link 5) Dit is het eindpunt van deze wandeling. De akkers en de
kruidentuin zijn overdag vrij toegankelijk. Liefhebbers kunnen de wandeling langs de
Kromme Rijn uitbreiden tot Amelisweerd en Bunnik.
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