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ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 6.50 km)

MALIEKWARTIER &
WILHELMINAPARK

Start bij de door Dudok ontworpen Stadsschouwburg 1 en reserveer alvast een tafel bij

OVER DE ROUTE

De wandeling vormt zich rond de twee populairste winkelstraten van het Maliekwartier: de
Nachtegaalstraat en de Burgemeester Reigerstraat. Onderweg kom je twee mooie
stadsparken tegen, maar ook historische bezienswaardigheden, zoals de Maliebaan en het
Rietveld Schröderhuis. Aan het einde van de wandeling vind je botenverhuur en een

restaurant Zindering 2 . Steek het water over naar de Nachtegaalstraat. Onthoud Maneki 3 ,
voor als je ’s avonds sushi wilt eten. Kijk binnen bij de leuke boetieks van het Maliekwartier
4

5 . Haal bij DADO 6 salades of tapas voor een picknick later in Park Lepelenburg.

Verderop zijn nog twee leuke winkels 7

8 . Sla bij de Monseigneur van de Weteringstraat

linksaf en drink een kop koffie in de oude kruidenierszaak van Cornelis 9 op de hoek met de
Maliestraat. Loop naar de statige Maliebaan 10 en ga daar naar rechts. Volg het voetpad tot

buitenzwembad; leuk om een zomerse dag mee af te sluiten.

de grote kruising en ga daar rechts weer de Nachtegaalstraat in voor twee shopadresjes 11

DE WIJKEN

12 . Neem links de Parkstraat totdat je bij park Lepelenburg 13 aankomt. Daar is het tijd voor

Achter de Stadsschouwburg, net buiten de Singels, begint het Maliekwartier: het levendige
oostelijke deel van de stad waar zich steeds meer winkels en horecaconcepten vestigen. De
huizen in het Maliekwartier zijn aardig aan de prijs. Hier wonen dan ook voornamelijk
tweeverdieners. Dat zie je ook terug in het winkelaanbod: veel bijzondere kledingboetiekjes en
mooie delicatessenzaken.
De Nachtegaalstraat vormt de entree van het Maliekwartier. Doordeweeks is dit de
doorgaande fietsroute richting Utrecht Science Park. In het weekend is het hier gezellig druk
met buurtbewoners die boodschappen doen op hun vaste adresjes en tussendoor een kop
koffie drinken bij een van de vele lunchzaken.

een picknick of een mooie wandeling. Ga aan de andere kant het park weer uit en loop het
bruggetje over. Recht voor je ligt Het Spoorwegmuseum 14 . Ga daarna weer het voetpad van
de Maliebaan op en sla bij de kruising rechtsaf naar de Burgemeester Reigerstraat voor koffie
15 of leuke kookspullen 16 . Aan de overkant van deze zaken vind je in de Wolter Heukelslaan,

parallel aan het spoor, een mooi hofje 17 . Loop terug en vervolg links de Burgemeester
Reigerstraat. Daar zijn verschillende cafés en restaurants 18 19 . Loop de straat uit tot je bij
het Wilhelminapark 20 komt. Wandel om de vijver of strijk neer op het prachtige terras van
Restaurant Wilhelminapark 21 . Verlaat het park via de Julianalaan en ga links over de brug

De brede, statige Maliebaan vormt de scheiding tussen het Maliekwartier en Oudwijk.
Laatstgenoemde is van oudsher dé chique wijk van de stad, met het prachtige
Wilhelminapark. In Oudwijk wonen voornamelijk artsen van het UMC en advocaten en
notarissen die hun kantoor hebben aan de Maliebaan. Midden in de wijk ligt de Burgemeester

naar de Adriaen van Ostadelaan. Gluur naar binnen in de kerk 22 of meng je tussen de

Reigerstraat, een levendige straat met een breed aanbod aan koffietentjes en restaurants.

Parkcafé Buiten 26 . Loop terug en volg de Prins Hendriklaan naar het Rietveld Schröderhuis

Na het Wilhelminapark raakt de stadsdrukte steeds verder weg. Nog net voor de snelweg
staat het Rietveld Schröderhuis. Aan de andere kant van de snelweg ligt de campus van het
University College. De wegen worden breder en de huizen groter; de wijk is ruim opgezet.
Hier begint het Utrechtse buitengebied rond de Kromme Rijn, waar je heerlijk kunt wandelen,

27 . Ga onder de snelweg door en loop langs de universiteitscampus 28 . Ga verderop rechts

fietsen of kanoën.

WEINIG TIJD

Stadsschouwburg + Maliebaan + Lepelenburg + Wilhelminapark + Rietveld Schröderhuis

buurtbewoners bij Bar Beton 23 . Ga daar links de Jan van Scorelstraat in naar Bastacosi 24 .
Sla linksaf de Prins Hendriklaan in en haal een ijsje 25 of verover een plekje op het terras van

de Platolaan in en sluit de dag af met een kanotocht over de Kromme Rijn 29 of een duik in
het buitenzwembad 30 .

1 STADSSCHOUWBURG - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Hoewel het lijkt alsof de Stadsschouwburg vorig jaar opgeleverd zou kunnen zijn, stamt het
gebouw al uit 1937. Dat is het werk van Willem Dudok, ook de architect van de Bijenkorf in
Rotterdam en het raadhuis in Hilversum. De schouwburg is onlangs helemaal verbouwd met
respect voor hoe Dudok het ooit bedoeld heeft. Het parkje met fontein op de voorgrond maakt
het plaatje compleet.
lucasbolwerk 24, www.stadsschouwburg-utrecht.nl, +31(0)30-2324125,
2 ZINDERING - ETEN & DRINKEN

Restaurant Zindering in de Stadsschouwburg is een van de leukste onontdekte plekken van
Utrecht. Veel mensen weten namelijk niet dat je er ook kunt eten als je niet naar een
theatervoorstelling gaat. Zonde, want Zindering is een tof en modern restaurant op een
bijzondere locatie. Door de ruime raampartij, metalen bollen op het plafond en de strakke
indeling, voelt het alsof je in het New York van de jaren 60 bent beland. De kaart verandert
iedere maand en is niet al te uitgebreid, maar de gerechten zijn goed en betaalbaar.
lucasbolwerk 24, www.stadsschouwburg-utrecht.nl/zindering/, +31(0)30-2324125, dagelijks
vanaf 17.00, € 19,50, theatermenu € 26,
3 MANEKI - ETEN & DRINKEN

Maneki is qua inrichting misschien niet het pareltje onder de Utrechtse restaurants, maar
goede en superverse sushi hebben ze er wel. Kies het Maneki Menu voor een complete
kennismaking met de Japanse keuken, of maak zelf je keuze uit de vele gerechten op de
kaart. Je kunt er ook afhalen of het eten laten bezorgen.
nachtegaalstraat 10, www.restaurantmaneki.nl, +31(0)30-2300036, ma-za 16.00-22.00, zo
14.00-22.00, maneki voordeelmenu € 22,50,
4 ’T ALOUDE - SHOPPEN

’t Aloude verkoopt antiek en design, zonder een stoffige rommelwinkel te zijn. In het kleine
pand staan retro designmeubels en art-decostukken opgesteld alsof het een echt woonhuis is.
Hier heb je nog kans om voor een goede prijs een kast van Pastoe of een Gispen-stoel op de
kop te tikken.
nachtegaalstraat 25, www.aloude.nl, +31(0)30-2341345, do-vr 12.00-18.00, za 12.00-17.00,
5 SUUS - SHOPPEN

Suus is een fijne kledingboetiek waar de prijzen en de maten op het Nederlandse publiek zijn
toegesneden. Dus geen bloes voor tweehonderd euro en de kleding is gewoon verkrijgbaar in
maat 42. Suzanne - ook wel Suus genoemd - is de vrolijke eigenaresse. Ze begroet je hartelijk
vanaf de toonbank en kent haar klanten bij naam. De winkel is een populair adres in de wijk
voor vrouwen van tussen de dertig en veertig, die éven kijken wat voor leuke nieuwe kleding
Suus nu weer heeft ingeslagen.

Deze route is van preview
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nachtegaalstraat 36, www.suusdewinkel.nl, +31(0)30-2145513, ma 13.00-18.00, di-vr
10.00-18.00, za 10.00-17.00, zo 13.00-17.00,
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6 DADO - ETEN & DRINKEN

DADO is een fijn adresje waar je vers bereide maaltijden kunt afhalen. Je kunt kiezen voor een

colofon

compleet diner, maar ze hebben ook lekkere tapas, salades en hartige taarten. Die lenen zich
trouwens uitstekend voor een picknick in het nabijgelegen Park Lepelenburg. DADO heeft
drankjes koud staan om mee te nemen en bestek to go voor in het park. Fijne picknick!
nachtegaalstraat 38, www.dado.nl, +31(0)30-2300860, dagelijks 12.00-21.00, tapas € 4,50,
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salade € 5,95, hartige taart € ,
7 PEEK & VAN BEURDEN - SHOPPEN

Peek & Van Beurden is een lekkeredingenwinkel bij uitstek. Of je er nu kaas, olijfolie,

NAME

vleeswaren, brood of paté koopt: je kunt ervan uitgaan dat het om je vingers bij af te likken is.
Bovendien is Edwin Peek een wandelende voedselencyclopedie die bij ieder product een
bijzonder verhaal oplepelt. Niet zo gek dus dat richting het weekend de wijk zich hier

Merel Blom
Photography

Marjolein WeversRutgers

verzamelt om fijne borrelhapjes en andere delicatessen in te slaan.
nachtegaalstraat 56, www.peekenvanbeurden.nl, +31(0)30-2332155, ma 9.00-18.00, di-vr
8.30-18.00, za 9.00-17.00, zo 11.00-17.00,
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8 LEUK! BY CLEO - SHOPPEN

Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

De wijk rond de Nachtegaalstraat heeft een hoog ‘bakfietsgehalte’: veel jonge gezinnen met
hoogopgeleide tweeverdieners. Dat is terug te zien in het winkelaanbod. Conceptstore Leuk!
By Cleo richt zich op die hippe moeders die een leuk zwart jurkje, stoere leren laarzen of
mooie koffiekopjes zoeken. Alles heeft een frisse uitstraling en het assortiment wisselt snel.
En dat is ook voor niet-bakfietsmoeders best de moeite waard!
nachtegaalstraat 49b, www.leukdewinkel.nl, +31(0)30-3032070, ma 13.00-18.00, di-vr
10.00-18.00, za 10.00-17.30, zo 13.00-17.00,

LOCAL

9 CORNELIS - ETEN & DRINKEN

Cornelis is een charmant koffiezaakje in het pand van een voormalige kruidenier. De sfeer is
hetzelfde gebleven, zij het met een modern tintje. Je kunt er fijn zitten voor een cappuccino
met zelfgebakken taart. En als je niet meer weg wilt bij Cornelis, kun je blijven slapen in het
eenkamerhotel! Dat is een schattig appartement in het oude koetshuis.
maliestraat 16, www.cornelis-utrecht.nl, +31(0)30-2591711, di-vr 8.00-17.00, za 9.00-17.00, zo
10.00-17.00, cappuccino € 2,60, lunch € 5,95,

Deze route is van preview
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MEREL BLOM

Het is een cliché, maar wel waar: Utrecht is zo leuk omdat het
een stad is met dorpsgevoel. Klein maar fijn dus. De stad is zo
charmant door de combinatie van oude straten, gebouwen met
geschiedenis en de vele jonge inwoners. Menig student blijft hier
plakken na het behalen van het diploma. Zo ook Merel. Ze
groeide op in de buurt, studeerde hier de master Literatuur en
Cultuurkritiek, woont al bijna tien jaar in Tuinwijk en is als
journalist goed op de hoogte van wat er speelt in de stad. Ze
houdt van slenteren door de altijd levendige Voorstraat en fietsen
langs de Nieuwegracht. Van koffie drinken op terrasjes. En van
zwemmen in de Kromme Rijn, even buiten de stad bij landgoed
Amelisweerd.
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