
Wandelroute langs stille plekken in de wijk Zuid

De wandeling door Lunetten, Hoograven en Tolsteeg gaat langs groene stroken,
postindustrieel gebied en door een buurtpark met historische bouwwerken. De
stiltemomenten zijn afhankelijk van de windrichting, omdat de ligging van dit gebied
tussen grote snelwegen en het spoor, gedomineerd wordt door verkeerslawaai. Park de
Koppel dreigt deels verloren te gaan door de verbreding van de Ringweg om Utrecht.
Bewoners zijn actief aan het pleiten voor behoud van het groen en een betere
bescherming tegen de geluidsoverlast.
Start van de wandeling is station Lunetten, waar in 2011 wordt gebouwd aan verbreding
van het spoor en een nieuw station. Iets verderop raast de snelweg. Maar deze herrie (tot
+ 70 dB) ligt snel achter u op het wandelpad (1) langs de Oud Wulverbroekwetering. Bij
het derde bruggetje (2) gaat u rechtsaf langs de huizen en over de Furkabaan.
Over het volgende bruggetje, achter de Betuwe vervolgt u het pad langs het water, met
een paar monumentale oude wilgen (3). Het wandelt hier rustig in deze groenstroken
tussen de woonerven, met wat geluiden van een ritselend blad en af en toe een auto. Bij
basisschool de Spits (5) loopt u tussen twee spitsen door en gaat vóór de school linksaf.
Aan het eind van Sudeten naar rechts, het voetpad op, langs het water. De Simplonbaan
oversteken en rechtdoor komt u bij de dijk (5) die de verbinding is met Park de Koppel.
U gaat rechtdoor over het fietspad, langs de volkstuinen, over de Oude Liesbosweg (6).
Hier zwelt de verkeersruis aan, maar populieren en vogels verlevendigen het klankschap,
net als fietsers of spelende kinderen. Onder de Waterlinieweg is een fietsviaduct, dat
uitkomt in het Kastelenplantsoen (7). U loopt langs de vijver en gaat rechts de de
Julianaweg op, tot de Karperstraat. Daar rechtsaf naar het Hamersplantsoen met een
speelweide voor kinderen.
Het voetpad loopt naar de woonboten aan de Vaartsche Rijn en rechtsaf sluit het aan op
het Salamanderpad (8). De blauwe theekoepel is opvallens. Dit was vroeger onderdeel
van de tuin bij de fabrikantenwoning, nu is het atelier. U volgt het pad langs het water tot
de t Goylaan en gaat aan de overkant naar de Verlengde Hoogravenseweg. Op deʻ
kruising gaat u linksaf naar de Vaartsche Rijnstraat en aan het eind rechts. De Abraham
Keerstraat is een rustige woonstraat die uitkomt op een plantsoentje aan de Vaartsche
Rijn (9).
De route gaat verder door de Vaartsche Rijnstraat. Door de bouwwerkzaamheden is het
pad langs het water in 2011 afgesloten.
U steekt de Diamantstraat over en bent op Rotsoord met links de gevel van meubelfabriek
Pastoe en rechts de tuinen  voor de buurtbewoners. Bij Heuveloord (10) klinkt sʻ
zomers het geroezemoes van het terras of verderop de werkgeluiden van de werfjes
achter de Watertoren
De wandeling gaat verder naar de Briljantlaan endoor het Tolsteegplantsoen aan de
overkant. Op de speelplaats is een klankrijk punt: de pomp met flow (11) die u zelf kunt
bedienen. Via de Saffierlaan komt u in de Bokkenbuurt. Via de Lamstraat gaat u naar het
Houtensepad, dat onder de Waterlinieweg door gaat en uitkomt bij Lunet 3 (12):
ooit onderdeel van de Hollandse Waterlinie. Als u de brug over gaat, strekt het Beatrixpark
zich voor u uit. Ondanks haar ligging aan snelweg en spoor, hebben bewoners dit park
aangewezen als een stille plek in de stad. In het ruime groene gebied domineren de
parkgeluiden met het ritselen en knerpen, het kwetteren en snateren. U kunt via het park
terug wandelen naar station Lunetten.
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