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• Voor onze opdracht aardrijkskunde hebben we een virtuele wandeling door drie 
Utrechtse wijken gemaakt.

• Verdeling wijken:

• Wijk Zuidwest (Kanaleneiland & Rivierenwijk): Syne

• Wijk Zuid (Hoograven, Tolsteeg, Rotsoord): Lieke

• Wijk Binnenstad (Tolsteegsingel): Mats

De opdracht



Wijk Zuidwest

Bestaat uit de buurten:

• Kanaleneiland

• Rivierenwijk

• Transwijk

• Dichterswijk

Onze 'wandeling' ging door de eerste 2 buurten



Kanaleneiland



Straten en stratenpatroon

• Regelmatig patroon van rechte straten

• Straten met weinig groen

• En brede autostraten met wat groen, trambaan 
in midden



Ligging ten opzichte van het 
centrum

• Ligt 2,8 km van het centrum af (van het 
midden van Kanaleneiland tot de Dom)



Groenvoorziening

• Smalle stroken gras tussen sommige 
flats, enkele bomen

• Geen voortuinen

• Geen speelvoorzieningen op de route



Grootte en soorten woningen

• Vooral hoogbouw (veel galerijflats)

• Afgewisseld met lagere flats



Kwaliteit en geschatte 
ouderdom woningen

• Typisch voorbeeld van een
Naoorlogse flatwijk uit de jaren 1960-1970

• Waarschijnlijk snel gebouwd om snel 
huisvesting te bieden aan de bevolking

• Vooral sociale huurwoningen



Rivierenwijk



Straten en stratenpatroon

• Regelmatig stratenpatroon, niet even recht 
en hoekig als in Kanaleneiland

• Brede straat (met groen in het midden)

• Wijk wordt begrensd door water (Vaartsche
Rijn en het Merwedekanaal)



Ligging ten opzichte van het 
centrum

• Tegen het centrum aan (zeker de noordelijke 
kant)

• Ligt 2 km van het centrum af (van het midden 
van Rivierenwijk tot de Dom)



Groenvoorziening

• De wijk ziet er groener uit dan Kanaleneiland

• Groenstroken tussen beide kanten van de 
weg

• Geen voortuintjes, wel meer groen op straat 
(bomen op stoep, perkjes)

• Speelvoorziening bij school



Grootte en soorten woningen

• Vooral goedkope, dezelfde 
rijtjeswoningen, weinig afwisseling

• Laagbouw (lage 
appartementencomplexen)



Kwaliteit en geschatte 
ouderdom woningen

• Kenmerken van de vooroorlogse tuinwijk
(jaren ’30-huizen: vooral arbeiderswoningen 
met groenvoorzieningen maar zonder 
voortuinen)

• Ook kenmerken van de naoorlogse flatwijk uit 
de jaren 1950 (appartementencomplexen van 
goedkope materialen/ systeembouw).



Wijk Zuid

Bestaat uit de buurten:

• Hoograven

• Tolsteeg

• Rotsoord

• Bokkenbuurt

• Lunetten

Onze ‘wandeling’ ging door de eerste
3 buurten



Straten en stratenpatroon

• Brede straten

• Recht en hoekig stratenpatroon

• Ruim opgezet

• Veel ruimte voor voetgangers, fietsers en 
automobilisten, bussen



Afstand tot het centrum

Ligt 3,2 km van het centrum af (van het midden 
van wijk Zuid tot de Dom)



Groenvoorziening

• Redelijk veel groen

• Grote bomen 

• Groene zones

• Grasvelden

• Kleine of geen voortuinen

• Speelvoorzieningen

• Bij grotere wegen een groenstrook in het 
midden



Grootte en soort woningen

• Veel rijtjeshuizen (geen vrijstaande woningen)

• Huizen zijn niet heel groot, niet heel klein

• Voorkant van woningen → dicht bij de straat

• Weinig flats (geen echte hoogbouw)

• Kleine appartementenblokken (max. 5 hoog)

• Goed onderhouden (maar niet nieuw)

• Geen bijzondere architectuur

• Soms nieuwere bouwblokken bijv. winkelcentrum 
met woningen erboven

• Weinig werkgelegenheid (vooral woningen)



Kwaliteit en geschatte 
oudheid woningen

• Er zijn in wijk Zuid oudere en nieuwere delen

• Schatting oudere delen: jaren 30 
gebouwd (vooral rijwoningen)

Horen tot de categorie Vooroorlogse Tuinwijk

• Schatting nieuwere delen: jaren 50/60 
gebouwd (vooral appartementen, goedkope 
bouw)

Horen tot de categorie Naoorlogse Flatwijk uit 
de jaren 50



Wijk Binnenstad

Bestaat uit de buurten:

• Oude Binnenstad

• Vaartsebuurt

• Hooch Boulandt

En:

• Hoog Catharijne

• Utrecht Centraal

• Jaarbeurs



Straten en stratenpatroon

• Smalle straten

• Kris kras door elkaar heen

• Klein opgezet

• Geen ruimte voor bussen, wel soms een 
vrachtwagen.



Afstand tot het centrum

• De historische binnenstad van Utrecht is het 
centrum



Groen voorziening

• Over het algemeen niet veel groen, maar op 
sommige plekken wel.

• Veel perkjes

• Geen grasvelden

• Bijna geen tuinen



Woningen

• Heel veel rijtjeshuizen

• Veel kleine huizen/ appartementen boven 
winkels

• Voorkant van huizen op de stoep

• Oude huizen met prima onderhoud

• Bijna geen appartementenblokken

• Geen hoogbouw

• Af en toe mooie architectuur



Kwaliteit en geschatte 
oudheid woningen

• Het zijn vooral oude huizen met een historisch 
karakter

• Ook wel nieuwere huizen ertussen

• Veel gerestaureerd

• Typisch voorbeeld van:
Historische binnenstad




