
Sportieve 
wandeling 
door Tuindorp en Tuinwijk

Gemaakt door: Ido Looren de Jong, student ROC Sport College

In opdracht van

Zin in een sportief ommetje of sportieve wandeling?  
Loop dan deze route!

Tijdens de wandeling dagen we u uit  
een aantal oefeningen te doen. 
De wandeling vindt plaats  
door de wijken:

•  Tuindorp
•  Tuindorp - Oost
•  Tuinwijk
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Trek uw wandel- of sportschoenen 
aan en ga lekker op pad!

De wandeling door Tuindorp en Tuinwijk is niet zomaar een 
wandeling. Het is een wandeling waarbij u fysiek wordt 
uitgedaagd. Op de route worden er oefeningen aangeboden 
die bedoeld zijn om verschillende spiergroepen in het lichaam 
te trainen. Niet schrikken, het zijn eenvoudige en laag
drempelige oefeningen die uw lijf net die extra boost geven.  
U hoeft geen extra materialen mee te nemen. Alles wat u nodig 
heeft om de oefeningen uit te voeren, vindt u op de route zelf! 

De wandeling bestaat uit drie verschillende routes, variërend 
van een ommetje tot een wat langere wandeling. Het start en 
eindpunt van iedere route is bij winkelcentrum De Gaard aan 
de Troosterlaan 9. Wilt u even een ommetje maken dan kiest u 
één route uit. Wilt u wat langer wandelen dan kunt u de routes 
combineren tot één wandeling. In dit boekje vindt u een uitleg 
over de gehele route en de drie afzonderlijke routes met de 
daarbij behorende oefeningen en routebeschrijving. 
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Praktische informatie 
Afstand:
Ronde 1 > 0,75 kilometer.
Ronde 2 > 0,90 kilometer.
Ronde 3A > 1,63 kilometer.
Ronde 3B > 2,13 kilometer.
Totaal: 5,41 kilometer 

Routes rondes: 
Ronde 1 > De Gaard, Kapteynlaan, Eykmanlaan, Prof. 
Jordanlaan, Professor Zonnebloemlaan, Prof. Jordanlaan, 
Ornsteinsingel, Eykmanlaan, Kapteynlaan, en De Gaard. 
 
Ronde 2 > De Gaard, Kapteynlaan, Eykmanlaan, Hijmans van 
den Berghlaan, Boekelaan, Cohenlaan en De Gaard. 

Ronde 3A > De Gaard, Kapteynlaan, Eykmanlaan, Prof. Melchior 
Treubelaan, Willem van Zwijgerplantsoen, Linnaeuslaan, 
Regentesselaan, Mr. Sickerszlaan Lubroveld, Prof. J.W. 
Dieperinklaan, Eykmanlaan, Kapteynlaan en De Gaard. 

Rondje 3B > Prof Leonard Funchslaan, oversteken Kardinaal de 
Jongweg, Majoor Bosshardt plantsoen, oversteken Kardinaal 
de Jongweg, H.F. van Reillaan, Prof. Suringlaan, Prof. J.W. 
Dieperinklaan, Eykmanlaan, Kapteynlaan en De Gaard. 

Let op: het uitvoeren van de oefeningen is op eigen risico. Wij raden mensen met blessures en
balansproblematiek aan om zelf in te schatten of de oefening veilig uitgevoerd kan worden.
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Bijzonder aan deze wandeling:
✓ De wandeling bestaat uit meerdere rondes.
✓ Iedere ronde verschilt in afstand en duur.
✓ Iedere ronde begint en eindigt bij ‘De Gaard’. 
✓ Iedere ronde heeft andere fysieke oefeningen.
✓ Honden zijn overal toegestaan.
✓ De wandelroute loopt door verschillende parkjes. 
✓ U bepaalt zelf hoeveel rondes u wilt lopen. 
✓ U kunt alleen lopen, of samen. Dat is wel zo gezellig.

 

“   Ik heb met veel plezier de wandeling met 
oefeningen door Utrecht Noordoost gemaakt  
en hoop dat u hier veel gebruik van gaat maken.  
Ik wens u veel plezier en succes!” 
Ido Looren de Jong (ROC Student)

7



Wandelroute Noordoost > Ronde 1
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Routeomschrijving > Ronde 1
 
Vanaf winkelcentrum ‘De Gaard’ loopt u via de Kapteynlaan 
naar links langs de Eykmanlaan richting Gezondheidscentrum 
Prinsenhof naar het eerste rondje. U slaat rechtsaf naar de 
Prof. Jordanlaan. 

U loopt door deze straat en gaat vervolgens rechtsaf het 
bruggetje over naar de Professor Zonnebloemlaan. Het 
speeltuintje aan de linkerhand is de plek waar u oefening 1 
uitvoert. Na het uitvoeren van de oefening loopt u via het 
bruggetje weer terug naar de Prof. Jordanlaan en gaat u  
naar rechts. 

Deze straat loopt u niet helemaal uit. Ga na het laatste huis aan 
de linkerkant, voor het bruggetje naar links. U vervolgt de route 
op de stoep langs het water. Onderweg naar het speeltuintje 
voert u aan de linkerkant oefening 2 uit.

Na het uitvoeren van de tweede oefening verlaat u het 
speel tuintje en vervolgt u de weg linksaf. U komt uit bij de 
Ornsteinsingel die u helemaal uitloopt. Aan het einde van de 
Ornsteinsingel komt u uit bij de Eykmanlaan waar u links 
afslaat en vervolgens De Gaard al ziet liggen. Om bij het 
startpunt te komen loopt u via de Kapteynlaan terug naar  
De Gaard. 
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Locatie oefening 1  Afslag naar links voor het bruggetje.

Locatie oefening 2  Einde Ornsteinsingel 

Winkelcentrum De Gaard  

al in zicht.
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Wandelroute Noordoost > Oefeningen Ronde 1

Oefening 1: Dippen
Beginpositie: Eindpositie:

Oefening 2: Been zijwaarts heffen
Beginpositie: Eindpositie:
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Wandelroute Noordoost > Ronde 2 op kaart

3

4

5

12



Routeomschrijving > Ronde 2

Vanaf De Gaard loopt u via de Kapteynlaan naar de 
Eykmanlaan waar u linksaf slaat. U loopt langs de Eykmanlaan 
met de bocht mee naar links langs Gezondheidscentrum 
Prinsenhof. 

Vervolgens loopt u rechtdoor tot aan de achterzijde van de 
bushalte op de stoep aan de linkerkant van de weg. Achter 
deze bushalte op de stoep voert u oefening 3 uit.

Na het uitvoeren van deze oefening vervolgt u de weg recht
door en gaat u om het gebouw heen van ’t Eykpunt. Als u hier 
omheen bent gelopen, loopt u rechtdoor het trappetje af door 
het parkje richting de Marnix Academie. Bij dit parkje naast het 
vijvertje doet u oefening 4 en oefening 5.

Na het uitvoeren van deze oefeningen loopt u langs en om  
de Marnix Academie heen en komt u zo uit bij de Heijmans 
van den Berghlaan. Daar gaat u de eerste straat naar links. 
Deze straat heet de Boekelaan. De Boekelaan volgt u, totdat u 
met de bocht mee naar rechts gaat. Dan gaat u de eerste afslag 
naar links naar de Cohenlaan. Zodra u de Cohenlaan bent 
uitgelopen komt u aan de achterkant van winkelcentrum  
De Gaard uit en heeft u ronde 2 van de wandelroute 
volbracht!
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Locatie oefening 3 Locatie oefeningen 4 en 5

Boekelaan Cohenlaan

Einde bij De Gaard

3 4

5

14



Wandelroute Noordoost > Oefeningen Ronde 2

Oefening 3: Proberen in een rechte lijn te lopen
Beginpositie: Eindpositie:

Oefening 4: Traplopen
Beginpositie: Eindpositie:    

Oefening 5: Staan en zitten met 1 been
Beginpositie: Eindpositie:
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Wandelroute Noordoost > Ronde 3 A op kaart
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Routeomschrijving > Ronde 3 A

Ronde 3A van de wandelroute begint wederom vanaf  
De Gaard. Via de Kapteynlaan gaat u naar links over de 
Eykmanlaan. Vervolgens loopt u langs Gezondheidscentrum 
Prinsenhof en steekt u over naar rechts de Prof. Melchior 
Treubelaan in. 

Deze straat loopt u alsmaar rechtdoor totdat de straat 
overgaan in de Willem de Zwijgerplantsoen. Zodra u deze 
straat inloopt ziet u aan uw rechterhand een grote vijver en  
de Katholieke Sint-Pauluskerk. Hier loopt u om de vijver heen 
en voert u oefening 6 en oefening 7 uit. Na de ronde om de 
vijver en langs de kerk vervolgt u het Willem de Zwijger
plantsoen naar rechts. 

U loopt het Willem de Zwijgerplantsoen volledig uit totdat u 
bij een klein kruispuntje uitkomt. Hier gaat u rechtdoor de 
Linnaeuslaan in. Vervolgens neemt u de derde straat naar 
links, deze straat heet de Regentesselaan. Deze straat loopt u 
door totdat u bij een klein kruispunt komt, waar u aan uw 
linkerhand een stoepje met een gele prullenbak ziet staan.  
Op dit stoepje voert u oefening 8 uit. Na het uitvoeren van 
deze oefening, vervolgt u de Regentesselaan. 
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Aan het einde van deze straat gaat u naar links de Mr. Sickersz-
laan in. Deze straat loopt u uit totdat u het Lubroveld voor u 
ziet. Hier gaat u doorheen en doet u oefening 9. Nadat u de 
oefening heeft uitgevoerd gaat u rechtsaf en loopt u over de 
Professor Sjollemalaan (dit is het startpunt van ronde 3B). Nu 
steekt u over naar de Professor J.W. Dieperinklaan en komt u 
daarna uit bij de Eykmanlaan. Bij de Eykmanlaan slaat u linksaf 
en loopt u weer langs Gezondheidscentrum Prinsenhof en  
via de Kapteynlaan terug naar De Gaard. 

Ook kunt u kiezen om ronde 3B te lopen. De informatie  
over deze route kunt u vinden van het kopje:  
‘’Wandelroute Noordoost > Ronde 3B’’.

Prof. Melchior Treubelaan Locatie voor oefeningen 6 en 7

Linnaeuslaan Regentesselaan                                
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Locatie oefening 8 Linksaf naar de Meester Sickerszlaan

Het Lubroveld Locatie oefening 9

>  Oversteken naar de Professor 

J.W. Dieperinklaan en via de 

Eykmanlaan naar links richting  

de Gaard.
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Wandelroute Noordoost > Oefeningen ronde 3 A

Oefening 6: Op - en afstappen
Beginpositie:  Eindpositie:

Oefening 7: Squat
Beginpositie: Eindpositie: 
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Oefening 8: Lunges 
Beginpositie:  Eindpositie: 

Oefening 9: Been heffen/strekken vanaf het bankje
Beginpositie: Eindpositie: 
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Wandelroute Noordoost > Ronde 3 B op kaart
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Routeomschrijving > Ronde 3 B

Voor ronde 3 B steekt u aan het einde van de Professor 
Sjollemalaan rechtsaf naar de Professor Leonard Funchslaan. 
U komt op de Professor Sjollemalaan uit nadat u van het 
Lubroveldje bent gekomen. 

Aan het einde van de Professor Leonard Funchslaan komt u bij 
het stoplicht uit, waar u vervolgens de Kardinaal de Jongweg 
oversteekt en loopt op die manier zo het Majoor Bosshardt 
plantsoen in. U maakt een rondje door en rondom het 
plantsoen heen. Halverwege loopt u langs de Bibliotheek en 
hier voert u oefening 10 uit. 

Nadat u de ronde door het Majoor Bosshardt plantsoen heeft 
gelopen, steekt u de Kardinaal de Jongweg weer over. Bij de 
H.F van Reillaan gaat u rechtsaf. Vervolgens loopt u de eerste 
straat naar links langs de Tuindorpkerk. Deze straat heet de 
Professor Suringlaan. 

De Professor Suringlaan loopt u helemaal uit. Bij het kruispunt 
slaat u af naar rechts en komt u uit bij de Professor J.W. 
Dieperinklaan. Via deze straat komt u bij de Eykmanlaan uit, 
waar u linksaf slaat en langs het Gezondheidscentrum 
Prinsenhof loopt. Vervolgens komt u via de Kapteynlaan weer 
bij winkelcentrum De Gaard uit. Dit is het einde van ronde 3 B 
en tevens van de gehele wandelroute! 
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Oversteken Kardinaal de Jongweg  

(rechts ligt het Majoor Bosshardt Plantsoen)

Rechtsaf naar de Professor Leonard Funchslaan.

Oversteken Kardinaal de Jongweg,  Locatie oefening 10 

uitkomend in het Majoor  

Bosshard Plantsoen.
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Oversteken Kardinaal de Jongweg  Links af langs de Tuindropkerk 

en rechtsaf naar de H.F. van Reillaan. (Prof. Suringlaan)

 

Einde van de Suringlaan naar rechts Einde Prof. J.W. Dieperinklaan,  

over de Prof. J.W. Dieperinklaan.  naar links via de Eykmanlaan  

  terug naar De Gaard. 
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Wandelroute Noordoost > Oefeningen ronde 3 B

Oefening 10: Balanceren op 1 been
Beginpositie: Eindpositie:

26





Fysiek bewegen Cognitief bewegen Sociaal bewegen

De Beweegvriendelijke Wijk organiseert in Noordoost 
activiteiten voor 55+ om alleen of samen te bewegen 
en elkaar te ontmoeten. Dit doen we samen met 
ondernemers, clubs, en organisaties uit de wijk op het 
gebied van sport, bewegen, natuur en cultuur. Iedere 
week is er een verrassend aanbod. Wit u weten aan 
welke activiteiten u kunt deelnemen? Voor meer 
informatie en inschrijven voor de nieuwsbrief  
gaat u naar: www.beweegvriendelijkewijk.nl


	Trek uw wandel- of sportschoenen aan en ga lekker op pad!
	Praktische informatie 
	Wandelroute Noordoost > Ronde 1
	Routeomschrijving > Ronde 1
	Wandelroute Noordoost > Ronde 2 op kaart
	Routeomschrijving > Ronde 2
	Wandelroute Noordoost > Oefeningen Ronde 2
	Wandelroute Noordoost > Ronde 3 A op kaart
	Routeomschrijving > Ronde 3 A
	Wandelroute Noordoost > Oefeningen ronde 3 A
	Wandelroute Noordoost > Ronde 3 B op kaart
	Routeomschrijving > Ronde 3 B
	Wandelroute Noordoost > Oefeningen ronde 3 B

