
Routebeschrijving 
Tijdens deze route loop je door een prachtig stukje Utrecht. Utrecht staat onder andere bekend om zijn 
prachtige gebouwen en mooie straatjes. Vergeet daarom niet om tijdens het wandelen naar de mooie 
omgeving te kijken.  
 
Plek 1: Nederlands Volksbuurtmuseum (Waterstraat 27)  
Beluister hier fragment “Plek 1 Volksbuurtmuseum”.  
Daarna loop je naar links (als je met de rug naar het museum staat) naar Waterstraat 11 
 
Plek 2: Chinezenlogement (Waterstraat 11) 
Beluister hier fragment “Plek 2 Chinezenlogement”. 
Daarna ga je (als je met de rug naar waterstraat 11 staat) rechtsaf de Jan Meijenstraat in. Deze loop je uit 
naar de Oranjestraat. Sla rechtsaf in de Oranjestraat. Het eerste steegje rechtsaf is het Oranjehofje. Loop 
het steegje door totdat je op het pleintje komt.  
 
Plek 3: Oranjehofje (Oranjehof)  
Beluister hier fragment “Plek 3 Oranjehofje”. 
Daarna sla je linksaf en loop je via het hele smalle steegje naar de Oudegracht. Je ziet links voor je een trap 
naar de kade van de Oudegracht. Ga met de trap af om daar het volgende fragment te beluisteren. 
 
Plek 4: Kerstviering (Oudegracht)  
Beluister hier fragment “Plek 4 Kerstviering”. (Het fragment gaat over de Herenstraat, de ligging wijkt te 
ver af van deze route, vandaar dat ervoor is gekozen om dit fragment te laten horen aan een mooi stukje 
Utrechtse gracht.) 
Daarna ga je rechtsaf langs de kade van de Oudegracht bij het volgende trapje weer omhoog. Loop 
rechtdoor en ga de Waterstraat weer in.  
 
Plek 5: Chinese bevrijding (Waterstraat)  
Beluister in de Waterstraat “Plek 5 Chinese bevrijding”. 
Na het fragment loop je de Waterstraat uit naar de St. Jacobsstraat. Sla linksaf bij de St. Jacobsstraat, loop 
langs de kerk en sla nog een keer linksaf bij het Jacobskerkhof. Loop rechtdoor naar de Jacobibrug en loop 
eroverheen. Sla rechtsaf naar de Oudegracht. Aan de overkant van nummer 88 aan de Oudegracht zie je de 
Rembrandt bioscoop. Zoals je eerder gehoord hebt stonden hier ook pindaverkopers. Steek de drukke 
straat over en blijf de Oudegracht volgen tot de hoek Drakenburgstraat/Oudegracht. 
 
Plek 6: Drakenburg (Oudegracht 114) 
Beluister hier fragment “Plek 6 Drakenburg”. 
Vanwege corona is er eenrichtingsverkeer op de Oudegracht. Daarom moet je een stukje terug om aan de 
andere kant weer aan de Oudegracht de Zakkendragersteeg door te lopen en ga daarna naar rechts en 
steek de weg over naar de Bijenkorf. Steek op de hoek van de Bijenkorf links de weg weer over richting 
Vredenburg 28. 
 
Plek 7: Restaurant Paradijs (Vredenburg 28 
Beluister voor restaurant Waku Waku fragment “Plek 7 Restaurant Paradijs”. 
Als je met de rug naar voormalig restaurant Paradijs staat ga je linksaf naar de Willemstraat. De 
Willemstraat is het hart van Wijk C dus loop gerust een blokje om. Loop de Willemstraat helemaal uit en ga 
dan naar rechts in de richting van de Jacobikerk. Steek de weg over en aan de linkerkant van de kerk vind je 
het museum.   
  

  



 
 

  


