
Utrecht-West (fietsroute, ca. 8km) 
Start: Station Zuilen (zijde Cartesiusweg) 
Eindpunt: Park Transwijk 
 
Het stimuleren van economische groei en de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog gaven een 
enorme impuls aan de industrie en de woningbouw. In deze fietsroute ziet u de impact daarvan 
terug. Ook komen we door het Werkspoorkwartier, waar veel spoorwegmaterieel werd gebouwd.  
 
Start: station Zuilen, zijde Cartesiusweg 
Links van de weg t.o. station ziet u een groot vierkant gebouw: 
 
       24. $ CAB Cartesius, Rondom 100, CAB-gebouw # 

Het Centraal Autoherstel Bedrijf (C.A.B.) was onderdeel van NS, die een groot aantal bussen 
in dienst had o.a. voor treinvervangend vervoer. Spoorwegarchitect Sybold van Ravesteyn 
ontwierp in 1947 een NS-garage in sobere, maar herkenbare stijl, die met name tot uiting 
komt in de voorgevel en de hoekgebouwen met barokke elementen.//Geopend tot 16.00 uur  
@ Bij dB’s Oefenstudio:  
-Doorlopende filmvoorstelling over architect Sybold van Ravesteyn 
-Informatie over het CAB in beeld 
-Terras voor thee of koffie met gebak of huisbier 
@ Voorzijde CAB: 
- Schrijver Wieger Rozema vertelt over de geschiedenis van CAB en Cartesiusdriehoek 
- Kijkgaten naar de binnenzijde van het CAB 
- Informatiestand over toekomst Cartesiuswijk met CAB als 'huiskamer' 

 
Fiets terug richting station maar steek vóór het viaduct de weg over en aan andere zijde fietspad 
inslaan (Vlampijpstraat). Komt uit op asfaltweg, hier rechts (Vlampijpstraat) en helemaal uitfietsen. 
Aan het eind met bocht mee naar links. Bij volgende bocht ziet u voor u:  
 

25. $ Schaverijstraat 11 en 15, Werkspoorfabriek  
De Werkspoorfabriek/Stadstuin is nu een verzamelgebouw voor creatieve bedrijven. Ook het 
Werkspoormuseum vindt u hier. De 175 lange fabriekshal (1915, vernieuwd in 1964) was 
onderdeel van Werkspoor, waar locomotieven, rijtuigen en staalconstructies voor de 
spoorwegbouw werden gemaakt. Werkspoor profiteerde van de enorme herstelopgave van 
bruggen en spoorwegen na WOII.  
@ Veel te beleven tijdens de rondleiding om 12.00, 13.00 en 14.00 uur  
@ Open dag Brouwerij De Leckere, met elk uur rondleiding  
 

Weg vervolgen, deze buigt naar rechts. Bij T-splitsing weer rechts. Links de Werkspoorkathedraal. 
Rechtdoor tot ophaalbrug over Werkspoorhaven, hier links brug over en doorrijden langs kanaal 
(Keulsekade) tot nr. 189. 
 
 m: Voormalig PEGUS-hoofdkantoor (niet te bezoeken) 

Dit monumentale pand werd in 1953 gebouwd naar een ontwerp van A.J. van der Steur als 
hoofdkantoor van het Provinciaal en Gemeentelijk Utrechts Stroomleveringsbedrijf (PEGUS). 
Het doet classicistisch aan, met pilasters en frontons, maar de combinatie van lichte 
baksteen en beton geven het geheel een moderne uitstraling.  

 
Keulsekade uitrijden, over stalen ophaalbrug, onder viaduct door, weg gaat over in fietspad, onder 
brug door, fietspad wordt weer straat (nog steeds Keulsekade). Bij de sluizen rechts brug over, en na 
het sluiseiland ophaalbrug over en rechtdoor, fietspad links van de Cereol-fabriek op rijden.  
 



U fietst nu Oog-in-Al in, een vooroorlogse wijk met veel jaren ’30 woningen. De wijk verschilt 
wezenlijk van de naoorlogse wederopbouwwijken, waar veranderde opvattingen over wonen en 
architectuur zijn toegepast, zoals we zullen zien.  
 
Slinger met het fietspad mee langs park totdat deze overgaat in een fietsstraat (kruising Mozartlaan). 
U ziet links langs het park zes identieke huizenblokken van telkens zes woningen. 
 
 m: Monumentale huizen Mozartlaan (niet te bezoeken) 

Deze eerste huizen van de nieuwe wijk Oog-in-Al zijn gebouwd rond 1922 in opdracht van de 
Middenstandswoningbouwvereniging 'Buiten Thuis', naar ontwerp van P.C.J. Klaarhamer, 
leermeester van Rietveld. Kenmerkend zijn de stalen kozijnen en hoge schoorstenen. De 
derde verdieping bood ruimte voor een dienstbode.  

 
Fietsstraat Marnixlaan in, eerste links (J.S. Bachstraat), daarna eerste rechts (J. Winnubstlaan) en 
deze uitrijden tot kruising met winkelstraat (Haendelstraat). Hier links tot aan 
 

26. $ Palestrinastraat 1, Sint Dominicuskerk # 
Katholieke kerken uit de wederopbouw zijn vaak geïnspireerd op vroeg-christelijke 
kerkbouw. Ook deze Dominicuskerk uit 1951, met een hoog middenschip, en veel lagere 
zijbeuken, gescheiden door een zuilenrij met bogen. Het ontwerp is van H. van Putten in de 
geest van de Bossche School, in opdracht van de Dominicanen die er tot 1992 naast 
woonden.  
@ Rondleidingen om 10.30, 12.00 en 16.00 uur 
@ Optreden dichter Ruben van Gogh en accordeonist Rik Cornelissen (14.00-15.00 uur): 
‘Odes aan het heelal en meer’. 
 Aanmelden voor rondleidingen en voorstelling via info@huisvandominicus.nl 

 
Terugfietsen naar kruising en links verder J. Winnubstlaan volgen tot hoofdweg met middenberm. 
Weg oversteken en stoppen op de hoek. 
 
De buurt aan deze kant van de hoofdweg (Halve Maan geheten) is de naoorlogse uitbreiding van 
Oog-in-Al. Die was al gepland in 1936, maar kon pas na 1950 uitgevoerd worden. Het verschil met de 
jaren ’30-bouw laat zich goed zien. De grote woningnood na de oorlog en de opkomst van de auto 
bepaalden het ontwerp van de buurt in een typische wederopbouwstijl, met soms mooie details. 
 
 m: Wederopbouw architectuur (niet te bezoeken) 

De flats aan deze kant de weg, opgetrokken in gele baksteen en beton, zijn gebouwd in 1953 
naar ontwerp van A. de Ridder. Het waren destijds luxe woonflats. Bijzondere details zijn de 
verspringende erkers met decoratief beton en sierlijk hekwerk langs de balkons. Dit type 
stapelbouw is kenmerkend voor de naoorlogse periode.   
 

Fiets de weg af langs genoemde flats, almaar rechtdoor tot aan groot verkeersplein met fly-over. 
Kruispunt rechtdoor oversteken, even stoppen aan de overkant.  
 
U fietst nu de wijk Kanaleneiland in, de eerste puur naoorlogse wijk van Utrecht. Het plan uit 1954 
was een integraal ontwerp van woningen, winkels, industrie, parken en infrastructuur. Historische 
elementen werden opgeruimd. De verschillende functies (wonen, werken en recreëren) werden 
duidelijk gescheiden. Strokenbouw en rechte lijnen lagen aan de basis van het ontwerp.  
 
Fietspad vervolgen, bij verkeerslichten rechts, daarna eerste links (Eisenhowerlaan). Alsmaar 
rechtdoor tot aan T-splitsing. Hier ziet u links 
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27. $ Bernadottelaan 3, Eyüp Sultan Moskee 
De voormalige bibliotheek uit 1966 is door z’n ronde vorm een opvallende verschijning 
tussen de rechthoekige en hoge bebouwing. Een bewuste keuze van architect Jan van 
Grunsven, die het zelf een ‘boekenmolen’ noemde. Zijn leermeester was Rietveld, te zien aan 
de open gevel, het vele glas en de kleuren op de gevel. Begin jaren ’90 werd het gebouw 
omgevormd tot moskee.// Geopend van 10.00-12.00 en 15.00 – 17.00 uur 
@ Gebedshuis, buurtcentrum, ontmoetingsplek, iedereen is welkom; toelichting ter plekke 
(van 12.00-15.00 uur niet toegankelijk vanwege gebed).  

 
Sla rechtsaf en bij de volgende kruising bij parkeerplaats links. Rechtdoor tot aan hoofdweg, rechts 
van rotonde oversteken en rechtdoor (Marco Pololaan) toot aan tweede kruispunt (met Afrikalaan). 
 
De woningbouw is opgezet in 'stempels', repeterende structuren van bebouwing. Een stempel 
bestaat uit een combinatie van gestapelde bouw (zoals rechts) en rijtjes eengezinswoningen met tuin 
(zoals links). Langs de hoofdwegen en het water is de wijk afgezoomd met de hogere woonflats.  
 
Marco Pololaan verder volgen, voorbij de speel- en sportvelden, waar u rechts ziet:  
 

28. $ Marco Pololaan 185-187, Triumfatorkerk # 
De kerk is in 1965 gebouwd naar ontwerp van Jos en Leo de Jonge. Mooi voorbeeld van de 
modernisering in de kerkarchitectuur. De toepassing van beton maakte onorthodoxe vormen 
mogelijk. De architecten ontwierpen één grote kerkruime met een sterk hellend dak; de 
dragende delen zijn onzichtbaar. Het gebouw werd gebruikt door zowel gereformeerden als 
hervormden. In de laagbouw hadden zij hun eigen ruimtes. Orgel uit 1974.// Geopend vanaf 
13.00 uur  
@ Elk uur rondleiding, doorlopend muzikale optredens, stand met informatie over 
gebruikers, koffie en thee.  

 
Weg vervolgen. Bij rotonde links (driekwart) tot aan hoofdweg met sneltrambaan (Beneluxlaan). Deze 
oversteken. Aan overkant is de ingang tot Park Transwijk, laatste stop op de route.  
 
Park Transwijk is een fraai wederopbouwpark, met strakke lijnen, beelden en multifunctioneel: 
speelweiden, wandelpaden, waterpartijen, kinderboerderij, etc. Het is met een omvang van 26 
hectare nog altijd dé recreatieplek voor de hele wijk, precies zoals het ooit bedoeld was. 
 
 

 
 

 


