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Mijn wandeling door schoon Utrecht

Ik heb bijna dertig jaar in Utrecht gewoond, en ben sinds ruim een jaar 'terug' in

Amsterdam. Het voelt als ontrouw dat ik zomaar al die jaren met een simpele zwaai

over mijn linkerschouder lijk te hebben weggewuifd. Zo blij ben ik weer in Amsterdam

te wonen. Maar toch, wat blijkt… Ik hoef maar een Utrechtse vriendin over de vloer te

hebben, of iemand zet een zonovergoten Singel ter hoogte van de Sterrenwacht op

Instagram, of ik krijg een wee gevoel in mijn buik. Heimwee. Wat heerlijk aan Utrecht

is, is dat je in principe alleen maar rechtuit hoeft te lopen vanaf het Centraal Station

en je komt door én de leukste winkelstraten – Voorstraat, Nachtegaalstraat,

Burgemeester Reigerstraat – en je belandt in het mooiste park – het Wilhelminapark.

Je zou terug kunnen lopen en dan bij de Maliebaan linksaf gaan, het Singel op, en

die helemaal aflopen tot je weer bij het station bent. Het allerbeste van alle

werelden heb je dan wel te pakken: schoonheid, rust, levendigheid, geschiedenis.

Heb je meer tijd, en is het een mooie dag, dan zou ik vanuit het Wilhelminapark nog

weer meer rechtdoor lopen, de Prins Hendriklaan af. Je komt dan langs het

Schröderhuis en iets verderop, ook aan de linkerkant, is een huis met een voortuin die,

zeker in het juiste seizoen, mijn Utrechtse vriendin en ik niet konden passeren zonder

eerst een kwartier lang schaterend te lachen, zo'n volkomen hysterische

bloemenpracht is hier te aanschouwen. Helemaal doorlopen, oversteken – ik weet

niet hoe die weg heet, misschien de Weg van de Wetenschap – dan heb je links

Zwembad De Kromme Rijn en voor je uit lonkt een perfect officieel wandelgebied

slash natuurschoon: Amelisweerd. Het is altijd verrassend hoe snel je de stad uit bent,

en je je in een volkomen andere tijd kunt wanen. Ik heb hier heel wat voetstappen

liggen, kuierend, rennend, alles hiertussen in. Er zijn bomen, villa's, er is de Kromme

Rijn, planten, bloemen. Er is een pannenkoekenhuis, er is een herbergachtig iets,

waar je koffie kunt drinken en jam kunt kopen. Er zijn grasvelden en oevers waar je

kunt picknicken. Je kunt het zo lang en zo kort maken als je wilt, er zijn ter plekke ook

weer wandelingen uitgezet. Terug kun je altijd nog de bus pakken. O Utrecht. 


