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In de stad Utrecht kun je gewel dig fiet sen. Niet voor niets is Utrecht een van de
meest fiets vrien de lijke ste den in de wereld. In deze gids staan zes rou tes die je
steeds weer naar een ander deel van de stad voe ren. Soms ga je de ‘grens’ over en
fiets je een stukje door buur ge meen ten als De Bilt of IJs sel stein.
Laat je ver ras sen door het vele groen en de beziens waar dig he den bui ten de bin ‐
nen stad – van een museum als Cas tel lum Hoge Woerd tot een stadsoase in Laa g ‐
ra ven; van moderne archi tec tuur in het Utrecht Sci ence Park tot de scha ke rin gen
van land goed Haar zui lens; van de Werk spoor ka the draal tot de wei lan den van
het Groene Hart. In deze fiets reis gids kom je ook langs bin nen stad top pers als de
Dom en de grach ten met hun werf kel ders, maar vooral staan de ster ren van de
stads ran den in de schijn wer pers.
 
Laat je ook ver ras sen door de kwa li teit van de fiets we gen. Via een uit ge breid net
van fiets pa den zijn veel ste de lijke bestem min gen met elkaar ver bon den. Daar ‐
naast komen er steeds meer fiets stra ten, waar de auto te gast is en zich aan het
lang zame ver keer moet aan pas sen. Ook heeft Utrecht de groot ste fiet sen stal ling
ter wereld. Daar staan elke dag hon der den ov-fiet sen klaar, waar mee je de stad
van alle kan ten kunt ver ken nen.
 
Elke route begint met een korte schets van wat je onder weg te wach ten staat. De
rou tes variëren in lengte van 20 tot 28 km; je kunt ze in een uur tje of twee fiet ‐
sen, maar neem de tijd, stap af en bezoek het oude fort aan de Water li nie, het
moderne stads park in Leid sche Rijn of het pret tige ter ras aan de Kromme Rijn.
Veel fiets ple zier in Utrecht,
 
Wim ten Brinke
 
Tips
Uiter aard houdt Odys see zich aan be vo len voor reac ties van kri ti sche lezers. Zijn
er fou tieve mel din gen, wij zi gin gen on ope nings tij den, prij zen en dienst re ge lin ‐
gen in deze gids? Of moet de route wor den aan ge past? Dat horen we graag. Ga
naar www. odyssee- reisgidsen. nl /con tact
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Brug over de Catharijnesingel

Op zeven tien loca ties kun je een ov-fiets huren, de meeste bij het Cen traal Sta ‐
tion (ruim 2000 fiet sen), maar ook bij andere sta ti ons (Leid sche Rijn, Ter wijde,
Over vecht, Zui len, Vaart sche Rijn en Lunet ten) en op andere plek ken: stad huis
bin nen stad, Jans kerk hof, Maria plaats fiet sen stal ling, Vre den burg fiet sen stal ling,
Uit hof (2x), P+R West ra ven, P+R Papen dorp.
Kijk op www. ovf iets besc hikb aar. nl of er een fiets beschik baar is.
 
Wil je een fiets met wat meer com fort? Ver schil lende bedrij ven ver hu ren fiet sen.
Prij zen vanaf onge veer €7,50 per dag. Enkele adres sen:
Rij wiel stal ling Laag Catha rijne, Catha rij ne s in gel 28, zo geslo ten, www. laa gcat hari 
jne. nl/ fiets- huren/
Black Bikes/Het Zwarte Fiet sen plan, Vre den burg 29 (tegen over Tivoli Vre den ‐
burg), dag., www. black- bikes. com/ nl/ utrecht/
Don key Bike, www. donkey. bike/ nl (via app; vele plek ken in de stad)

Voor het geval je met eigen auto en fiets dra ger komt, staan bij elke route een of
meer gra tis par keer mo ge lijk he den.

Utrecht fietsstad

Met de fiets op stap

OV-fiets en fietsverhuur

Parkeren

Utrecht fietsstad 7

 



Nieuwe Gracht

In de zes fietsroutes van deze gids speelt water een belangrijke rol, want vele
kilometers volg je grachten, singels, kanalen en rivieren die vanuit het histo‐
rische centrum naar de randen uitwaaieren. Dat is niet zo verwonderlijk,
want water loopt als een ‘blauwe’ lijn door de geschiedenis van Utrecht. Die
lijn kreeg meerdere vertakkingen, want het water was transportweg, diende
de verdediging en maakte de waterafvoer uit veengebieden mogelijk. Pas
met de komst van spoor- en autowegen verminderde de invloed van water
op de ruimtelijke ontwikkeling. En in de toekomst van een duurzame,
gezonde stad worden het meer en meer de fietspaden waarlangs Utrecht ver‐
der zal groeien.

Water. Het begon al bij het ont staan van het eer ste Utrecht. Rond 40 na Chris tus
had den de Romei nen hun grond ge bied uit ge breid tot aan de Rijn. Die had toen
een heel andere loop en lag een stuk noor de lij ker. Ze von den het wel mooi zo, de
Rijn zou de noord grens van het Romeinse Rijk wor den. Om die ‘limes’ te con so li ‐
de ren en te bewa ken sticht ten ze ver schil lende for ten – in Utrecht lagen er drie:
route 1 pas seert Traiec tum, waar van de grond vorm in de straat ste nen van het
Dom p lein is vast ge legd, route 3 komt langs Fort Fec tio met een nage maakte
wacht to ren en een gere con stru eerde plat te grond en in route 4 kun je het nage ‐
bouwde Cas tel lum De Hoge Woerd bezoe ken. Tot in de 3de eeuw deden de
Romei nen er alles aan de grens be wa king op hoog peil te hou den, pas in 406
gaven ze de grens op.

Utrecht verkennen

Utrecht, van waterstad tot fietsstad

Forten aan de Rijn

Een verreikend besluit
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Op de fun da men ten van Cas tel lum Traiec tum  begon ergens in de zevende eeuw
de geschie de nis van Utrecht opnieuw, toen er een chris te lijke basis, een kerkje,
werd gebouwd, dat diende als uit vals ba sis voor evan ge li sa tie toch ten naar het
hoge noor den.
Utrecht wist zich te ont wik ke len tot een reli gi eus cen trum, het belang rijk ste in de
Lage Lan den. Bis schop pen had den er de macht, en in de stad lagen vele kloos ‐
ters.
Onder tus sen lag de stad nog steeds aan de Rijn, maar die begon steeds meer
kuren te ver to nen. Zui de lijk had zich een nieuwe hoofd stroom ont wik keld en wat
door Utrecht liep ver zandde en wrong zich in ontel bare boch ten. In 1122 liet bis ‐
schop Gode bald de Kromme Rijn bij Wijk bij Duur stede afdam men, een ver rei ‐
kend besluit met eeu wen lange gevol gen. Utrecht werd beroofd van zijn ver bin ‐
ding met het ach ter land. Om de stad daar voor te com pen se ren ver leende de bis ‐
schop het recht tot het bou wen van een ver de di gings gor del. Ook kreeg Utrecht
stads rech ten, beves tigd in een oor konde onder te kend door de kei zer. Voort va ‐
rend ging men aan het werk en omsin gelde alle neder zet tin gen en kloos ters, een
groot gebied dat de hoofd struc tuur van de his to ri sche, mid del eeuwse bin nen stad
vast legde. Nog altijd is die sin gel struc tuur, in de vorm van een harp, in een oog ‐
op slag te her ken nen op plat te grond of lucht foto. In ver schil lende rou tes (1, 2 en
3) kom je erlangs. Ook mocht Utrecht een nieuwe ver bin ding gra ven naar de Lek.
Dat werd de Vaart sche Rijn, langs deze strak zuid waarts lopende water weg gaat
route 1.
Onge kend waren de gevol gen voor de veen ge bie den rondom de stad Utrecht. Uit
die zom pige moe ras sen en bos sen vol elzen en ber ken kon nu water wor den
afge voerd naar de Kromme Rijn, want daar was de water stand gedaald. Al vele
eeu wen waren die woeste gron den in han den van de bis schop pen van Utrecht.
Zij deden er niets mee, maar nu rook Gode bald zijn kans en gaf de wil der nis ter
ont gin ning uit. Fysiek als psy chisch moet het zwaar zijn geweest, want je was in
het grote niets, geen mens die er woonde, niets dan ruig moe ras bos, dat je moest
zien te tem men door hon der den sloot jes te gra ven voor de ont wa te ring. Toch
gin gen de ont gin ners gre tig aan de slag, want in een tijds ge wricht, waarin door
bevol kings groei behoefte was aan meer voed sel, waren zij op hun nieuwe akkers
en wei lan den ver ze kerd van afzet. Toen de wil der nis ein de lijk was getemd, sloeg
de natuur terug, want door de afvoer van het grond wa ter kwa men de veen res ten
in aan ra king met zuur stof en oxy deer den; lang zaam maar zeker ver dween de
bodem, kwam lager te lig gen. Daar door werd het te nat voor akker bouw en zo
ver an der den de akkers in wei de land, keu rig geor dend in een patroon van smalle,
lange per ce len, ver ge zeld van slo ten in de lengte en de breedte. Dat veen wei de ‐
land schap door kruis je in de rou tes 2, 5 en 6.

In 1815 besloot Koning Wil lem I Utrecht op te nemen in een nieuwe ver de di gings ‐
li nie die het wes ten van Neder land moest bescher men tegen aan val len uit het
oos ten. Deze Nieuwe Hol landse Water li nie  die liep van Zui der zee tot Bies ‐
bosch, bestond uit een uit ge breid stel sel van for ten en bun kers, ver ge zeld van
slui zen, vaar ten en stu wen, bedoeld om water aan te voe ren om een strook van
zo’n vijf kilo me ter breed knie hoog onder water te zet ten, zodat de vij and er met
zijn troe pen en geschut in weg zou zak ken.

Een verreikend besluit

De Nieuwe Hollandse Waterlinie
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Heel diep mocht het niet zijn, knie hoogte was het maxi mum want dan zou je er
nog met een bootje in vast lo pen. Rond de for ten lagen Ver bo den Krin gen, waar
bebou wing ver bo den was of alleen hou ten hui zen die je snel kon afbre ken of in
brand ste ken, want een vrij schoots veld was onont beer lijk.
Bij Utrecht bleek al gauw dat door ver be te ring van het geschut de eer ste linie niet
sterk genoeg was; een tweede for ten ring was nodig, die ver der van de stad af
kwam te lig gen. Maar ook die was al gauw weer ach ter haald, hele maal toen je er
met vlieg tui gen over heen kon. Toch bleef Utrecht er nog lang last van hou den,
want van wege de Ver bo den Krin gen was woning bouw ver bo den en dat maakte
stads uit brei din gen in oos te lijke en noor de lijke rich ting onmo ge lijk. Dat heeft er
mede aan bij ge dra gen dat je nu in de rou tes 2 en 5 groene gebie den door kruist,
met regel ma tig zicht op een fort. In 1951 is de linie opge he ven en nu heb ben (of
krij gen) alle for ten een nieuwe bestem ming (van cam ping via museum tot bota ni ‐
sche tuin), en het geheel krijgt waar schijn lijk bin nen kort de sta tus van Unesco-
werel derf goed.

Roeier op kruising Merwedekanaal en Leidse Rijn

In de mid del eeu wen was Utrecht een ‘wereld ha ven’, want schar nier in de han del
tus sen Noord zee en Rijn door een gun stige lig ging aan Oude Rijn en Vecht. Altijd
is het moei lijk geweest om de stad voor scheep vaart goed bereik baar te hou den.
Eerst was er de ver zan ding van de Oude Rijn, in 1122 de afdam ming van de
Kromme Rijn – de Vaart sche Rijn gaf een nieuwe toe gang tot de Rijn. In de stad
zelf wer den de vaar we gen ver be terd, bij voor beeld door het gra ven van de Oude
Gracht.
Ook toen Utrecht zijn belang rijke han dels po si tie al lang was kwijt ge raakt aan de
ste den in West-Neder land bleef veel vracht vaart langs Utrecht gaan. Van uit

Nieuwe kanalen
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