
De Keltische Camino van Utrecht 

 

Een wandeling van zo'n 12,6 km langs Keltisch/Ierse sporen rondom Utrecht. U komt 

op uw tocht door 5 parken en langs 5 kerken. Op de plaatsen die vet gedrukt zijn kan 

gestempeld worden en bij de op de interactieve kaart vermelde websites kunt u 

terecht voor verdere informatie en openingstijden. 

 

De route is op verschillende plaatsen in te korten. Bijvoorbeeld na bezoek aan het 

landgoed Oostbroek, waar u bij de bus/tramhalte WKZ snel terug kunt naar het 

centrum. Ook kan men de tocht langer maken door een wandeling te maken door het 

park bij het landgoed Oostbroek en door de Botanische Tuinen. 

 

We beginnen bij het Catharijneconvent aan de Lange Nieuwstraat 38 met daarnaast 

de Sint Catharinakathedraal. Nu loopt u naar de Domkerk op het Domplein. Kijk 

even omhoog naar de Domtoren. Hier kunt u moeilijk verdwalen! Op het Domplein 9 

zit de VVV en daarnaast Bar Walden. 

 

Vanaf het Domplein slaat u linksaf de Domstraat in. Vervolgens linksaf bij de 

Minrebroederstraat waar zich de Sint Willibrordkerk bevindt. Weer terug naar de 

Korte Jansstraat die in het verlengde ligt van de Domstraat (de straten veranderen hier 

iedere 100 meter van naam). Als u naar links kijkt ziet u het standbeeld van 

Willibrord en aan de andere kant van de straat de Janskerk. Op het Janskerkhof 28A 

is het "Huis van Sint Jacob" waar het Nederlands Genootschap van Sint Jacob 

zetelt. 

 

U gaat bij het Janskerkhof de Nobelstraat in die overgaat in de Nachtegaalstraat en 

vervolgens in de Burgemeester Reigerstraat waar u op nummer 63 delicatessenwinkel 

Hinkelman vindt. Iets verder loopt u links de Van Hogendorpstraat in die u bij de 

Holy Trinity Church brengt. 

 

U loopt iets naar rechts (Oudwijk) en ziet dan links het Rosarium. Koningslaan 

oversteken en de Pr. Marijkelaan inlopen waarna u linksaf gaat en vervolgens naar 

rechts het voetpad onder de bomen inloopt evenwijdig aan de Stolberglaan. Aan het 

eind gaat u een bruggetje over en dan linksaf langs het water. Rechtsaf tunneltje 

onder de autoweg door, aan de andere zijde een stukje naar rechts lopen, over een wal 

heen en dan linksaf afdalen en via een bruggetje park inlopen. 

 

Pad links aanhouden, langs water blijven lopen. Pad blijven volgen, fietspad 

oversteken en aan de overzijde het pad links van het water kiezen. U volgt nu even de 

rood/witte pijltjes. U steekt een weg over en gaat verder over een pad rechts van de 

autoweg. Onder een viaduct door, over een bruggetje en rechtdoor tot de 

Veldzichtstraat.  

Autoweg oversteken en rechtsaf. Fietspad volgen totdat u links het Van 

Boetzelaerpark ziet, waar u naar binnen gaat om het Bilts Hoogkruis te bewonderen. 

Het pad vervolgen en steeds rechts aanhouden. Het park verlaten en linksaf. 



 

Straat oversteken en de Dorpsstraat inlopen De Bilt in. Doorlopen tot u aan uw 

rechterhand restaurant Pomp 41 vindt. Vervolgens rechtsaf de Kapelweg in. Direct 

aan het eind van de tunnel rechtsaf de trap op. Bovenaan weer rechts, richting Zeist. 

Door de volgende tunnel en ga ter hoogte van hectometerpaal 76,4 rechtsaf de 

Jacobssteeg (geen naambordje) in tot de Bunnikseweg. Hier links via een fly over  

naar de andere kant van de snelweg. Aan de linkerkant ligt Landgoed Oostbroek. 

 

Na uw bezoek aan Oostbroek uw weg vervolgen tot aan de Hoofddijk die naar rechts 

afbuigt. Heidelberglaan oversteken en rechtdoor lopen over het fietspad van de 

Hoofddijk. Autoweg oversteken en over pad rechtdoor (rechts ziet u de Botanische 

Tuin liggen). Pad buigt naar links en naar rechts en daarna kunt u op de Budapestlaan 

rechtsaf naar de Botanische Tuin. 

 

Na uw bezoek loopt u weer terug naar de Leuvenlaan en gaat rechtsaf. Net voor het 

viaduct naar links. De Sorbonnelaan uitlopen en aan het einde met een klein bochtje 

de De Boeijelaan in naar de Weg naar Rhijnauwen. Hier rechtsaf tot de Weg naar de 

Wetenschap. Deze oversteken en meteen linksaf. Iets verderop een paadje langs het 

water rechts inslaan tot de Prins Hendriklaan. Deze naar links volgen. Na het 

volgende viaduct ziet u rechts het Rietveld Schröderhuis. U loopt rechtdoor tot aan 

het Wilhelminapark en gaat ook hier rechtdoor. Aan de andere kant van het park komt 

u weer bij de Burgemeester Reigerstraat uit en de cirkel is rond. 

 


