
Utrecht-Noord: Pijlsweerd (wandelroute, ca. 1,5km) 
 
Deze wandeling komt langs een aantal uiteenlopende monumenten die samen laten zien hoe divers 
de geschiedenis is van de wijk Pijlsweerd. U ziet hoe dit stuk langs de Vecht zich in 150 jaar heeft 
ontwikkeld van voormalige buitenplaats en zijdespinnerij, tot industriegebied en nieuwe, populaire 
woonwijk net buiten de oude stad.   
 
Start: Concordiagebouw (Oudenoord 330). Oudenoord is vlak voor de Tweede Wereldoorlog 
aangelegd als uitvalsweg met ruimte voor grote kantoren.  
 

21. $ Oudenoord 330, Concordiagebouw 
In 1954 gebouwd voor Levensverzekeringsmaatschappij Concordia (voor katholieke 
arbeiders) naar ontwerp van gebr. Kraaijvanger. De gevelronding volgde destijds de bocht 
van de weg. De hoofdingang is opgesierd met een kalkstenen beeldengroep van René van 
Seumeren, vol christelijke symboliek, zoals de zorg voor het gezin. De hoge hal heeft een 
fraai geornamenteerde draaitrap.  
@ Rondleidingen tussen 12.00 en 17.00 uur 
@ Themalezing Jonge Bouwkunst door Bettina van Santen (30 min) om 13.30 en 14.30 uur 

 
Pand verlaten en linksaf Oudenoord vervolgen. U komt direct langs: 
 
 m: Het Huis van de Arbeid (op rondleiding via Oudenoord 330 te bezoeken) 

Dit kantoorpand uit 1940 kan als voorganger gezien worden van het vorige. Het was één van 
de eerste grote panden aan de Oudenoord, gebouwd voor het RK werkliedenverbond en 
ontworpen door dezelfde architecten. Het zandstenen fries boven de entree en de reliëfs op 
de uiteinden van de gevel beelden o.a. de arbeid en het verzekeringswezen uit.  

 
Weg vervolgen, bij verkeerlichten rechtdoor. Steek vlak vóórdat weg naar links draait de straat over. 
U ziet dan links: 
 
 m: Woonflat voor alleenstaande werkende vrouwen (niet te bezoeken) 

In de jaren vijftig werden, als reactie op de naoorlogse focus op het gezin, in diverse steden 
appartementencomplexen gebouwd voor alleenstaande werkende vrouwen, veelal op 
initiatief van particulieren. In Utrecht was de aanjager hiervan tevens de architecte van dit 
complex uit 1957: H.E. Hulst-Alexander. Op de begane grond waren basisvoorzieningen, zoals 
een kapper en wasserij).  

 
Loop langs flat, daarna voetpad rechts het park in. Neem eerst pad rechts en dan eerste links. Bij het 
verlaten van het park linksvoor twee schoolgebouwen: 
 

m: Ds. R.E. van Arkelschool (niet te bezoeken) 
Deze schoolgebouwen uit 1954 zijn tegelijk gebouwd en ontworpen door Henk Dam volgens 
het principe van de halschool. Bij een halschool liggen de lokalen rond de centrale hal, die zo 
het episch centrum van de school vormt. Typerend zijn de betonnen kozijnen binnen een 
gemetselde structuur en de net niet platte daken die het ensemble een speels karakter 
geven. 
  

Loop rechtdoor langs schoolgebouwen naar de Vecht. Sla rechtsaf en volg water tot aan brug, weg 
oversteken en langs water verder 
 
Dit gebied is de laatste jaren drastisch veranderd. Tot het begin van de 19e eeuw was het een luxe 
buitenplaats met zijdespinnerij van een Amsterdamse zijdehandelaar. Daarna werd het deels 



tuindersgebied en deels industriegebied met o.a. een houtzagerij en - bij het beeld van de bakker die 
op een hoorn blaast - broodfabriek Lubro.  
 

22. $ Zeedijk 19, Voormalig Lubro-kantoor  

De Lubro (Luxe Brood) bakkerij verhuisde in 1947 naar een nieuwe fabriek, bestaande uit een 
productiehal (nu woningen) en een kantoorgebouw, naar ontwerp van H.F. Mertens. Het 
kantoor heeft een bakstenen gevel en hoge stalen kozijnen. De voormalige fabriekshal heeft 
een bijzondere gebogen dakconstructie, uitgevoerd in beton. In 2004 sloot de fabriek.  
@ Storytellers van de huidige bedrijven - Dagger Coffee, Lubro, KBTR en Kaliber - vertellen 
het verhaal van de gebouwen: de tijd van de landerijen, het brood-tijdperk, de tussenperiode 
en het heden en de toekomst.  

 
Iets verder staat:  

 
23. $ Zijdebalenstraat 2, Tuindershuisje/Dagger Coffee 

Dit huisje werd gebouwd rond 1860 op de plek van de buitenplaats Zijdebalen, die begin 19e 
eeuw was gesloopt. Het terrein werd omgevormd tot tuindersgrond; de tuinmanswoning is 
nog het enige dat daar aan herinnert.  

 @ Zie activiteit onder nr. 22 
 
Sla de weg in langs het watertje tussen beide monumenten (Zijdebalenstraat) tot aan T-spliting. 
 
U staat nu middenin het nieuwe Zijdebalen. De naam verwijst naar de voormalige buitenplaats met 
de zijdefabriek. Hier zijn de afgelopen jaren zo’n 500 woningen gerealiseerd. Het watertje is een 
reconstructie van de Noorderstroom, een gracht van de voorstad Bemuurde Weerd, die hier in de 
Vecht uitkwam. 
 
Sla linksaf (rijrichting autoverkeer), dan eerste straat rechts (Otterstraat). Bij de hoofdweg weer 
rechts, terug naar het beginpunt.  
 
 
 
 


