FILM ONDER DE STERREN

Als je uitzicht over heel Utrecht wilt, beklim dan
het dak van Pathé Utrecht Leidsche Rijn aan
het immens grote Berlijnplein. De bioscoop staat
namelijk precies in het hart van het nieuwe
geografische centrum van de stad Utrecht. Kom je
hier in de zomermaanden rond schemertijd? Dan is
een filmvoorstelling in de rooftopcinema zeker een
aanrader. Terug op de grond, sta je nog altijd negen
meter boven het maaiveld. Want het Berlijnplein
ligt bovenop het tunneldak van de A2. Terwijl een
paar meter onder je 24/7 het snelwegverkeer
doorraast, kun je hier genieten van kunst en
cultuur. Bij wijkrestaurant Venster en stadslab
RAUM is altijd wat te beleven.
Nog niet klaar met borrelen? Fiets dan in acht
minuten naar de Werkspoorkathedraal of het stads
strand bij Soia Oog in Al. Maar je kunt ook even onder
de oude perronkappen van Utrecht Centraal genieten
van het schilderachtige uitzicht op de Gele Brug.

ZINGENDE BEELDEN

VAN KERK NAAR CULTURELE
BROEDPLAATS

Winkelcentrum Parkwijk voor de dagelijks

boodschappen en bijvoorbeeld een broodje

peperoni van pizzeria Italia. Maar ook de Emmaus
kringloopwinkel is een favoriet.

Winkelcentrum Terwijde heeft een ruim aanbod

Metaal Kathedraal (De Meern)
Kasteel de Haar

Castellum Hoge Woerd

Kasteeltuin Nijevelt (Veldhuizen)

Ridderhofstad Den Engh (Terwijde)

Historisch genieten bij restaurant Dengh
De Hamtoren (Vleuten)

Klifraktplantsoen: eerste rij huizen van
Leidsche Rijn

De Hamtoren in Vleuten

ONTDEK DE
PARELS VAN
LEIDSCHE RIJN

huisdier breng je hier naar MARKdierenarts,
een fenomeen in Leidsche Rijn.

Winkelcentrum Veldhuizen is een eenvoudig

boodschappencentrum met o.a. supermarkt,
drogisterij en kapsalon.

aan afhaaleten: Turks, Thais, Surinaams en sushi.

Mereveldplein: voor de dagelijkse boodschappen.

zelfs te mooi voor Instagram zijn.

boekhandel Kees.

Opvallend is ook Sugarlips Cakes, waar de taarten

Uiteraard de verse bakker, fijne slijterij én

Winkelcentrum Vleuterweide: luxe winkel- en

Vleuten dorp: diverse supermarkten, kleine HEMA

kleding- en schoenenzaken en horeca. Je zieke

wekelijkse markt.

boodschappencentrum met breed aanbod aan

Je haalt er net zo makkelijk een bakje kibbeling
als een superexclusief Tom Ford-brilmontuur.
Louboutinlaarsjes van e 900 of toch liever een paar
teenslippers van e 5? In Leidsche Rijn Centrum
vind je het allemaal.
Het winkelcentrum telt 130 winkels, die te vinden
zijn in straten die eruitzien alsof het altijd al zo
is geweest: Europees. Denk Barcelona, maar
dan zonder alle toeristen. Denk Parijs, maar dan
zonder het drukke verkeer. Veel lusten, weinig
(parkeer)lasten. Plek van samenkomst is het
Brusselplein, waar behalve een veelgebruikte
speelfontein en bibliotheek, ook tal van
restaurantjes met zonnige terrassen te vinden
zijn. De sportieve shopper komt iets verderop in
winkelcentrum The Wall aan zijn trekken. Hier vind
je sportwinkels, elektronica zaken, een all you
can eat restaurant én een overdekte speeltuin.

Landgoed Haarzuilens is een toevluchtsoord voor
de drukke stadsmens. Hier vind je wilde weilanden,
schaduwrijke bossen én een sprookjeskasteel. De
ideale mensenuitlaatplek dus.
Architect Pierre Cuypers werd ingehuurd om
Kasteel de Haar vanuit een ruïne op te bouwen.
Het is de man die ook het Rijksmuseum en het
Centraal Station van Amsterdam ontwierp.
Op menig trouwfoto zijn de rood-witte luikjes en
de schilderachtige torens van het kasteel te zien.
Kijk niet gek op als hordes toeristen, van over
heel de wereld, het landgoed en kasteel aan het
fotograferen zijn.
Word het je allemaal iets te romantisch? Ga dan
zeker nog even wandelen in ‘t Natte Laand en
volg het Waterspeelpad. Dikke kans dat je met
het slootwater in je muiltje en het kroos op je
prinsessenjurk weer naar huis kunt.

HISTORISCHE PLEKKEN

Misschien wel de meest Instagrammable plek
van heel Leidsche Rijn. Metaal Kathedraal vind
je aan de Leidsche Rijn in de Meern. Echt hippe
Leidsche Rijners zeggen Mekka. Eind 19e eeuw,
deed het gebouw dienst als de neogotische
Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingkerk
van het buurtschap Oudenrijn.
Toen de parochie in 1941 een nieuwe kerk betrok,
werd het een zijspanfabriek en nog later een
metaalfabriek. Daarvoor moest het pand wel
van haar kerkelijke tierelantijntjes, zoals de
kerktorens, worden ontdaan.
Tegenwoordig is Metaal Kathedraal een kunstbroedplaats met focus op ecologie. Zo kun je er
leren hoe je je voedsel kunt fermenteren. Ook is
Metaal Kathedraal samen met de bewoners van
het nabijgelegen wijk Rijnvliet beheerder van
een heus voedselbos.
Ga je een keer mee bramen plukken?

WINKELCENTRA

SHOPPEN

Wat is daar nou aan de hand, onderaan de brug
bij de Lelievijver? Er liggen twee zwart geblakerde
auto’s en een scooter op hun kant. Ernaast: een
verdwaalde jerrycan. Is er een ongeluk gebeurd?
Nee, het is het confronterende in brons gegoten
kunstwerk de Barricade van Fernando Sánchez
Castillo.
De Barricade is een van de zeven grote kunstwerken die te vinden zijn in het Máximapark. Ook
mooi, maar vooral erg leuk is het Observatorium
van Lucas Lenglet; een ranke vijftien meter hoge
spiraalvormige toren gemaakt van cortenstaal
die bij De Bosspeeltuin staat. Je kunt en mag
deze toren beklimmen. Hallucinerend van binnen
met een prachtig uitzicht naar buiten. Al deze
kunstwerken zijn ieder voorjaar het decor van
Zingende Beelden, een gratis voorstelling voor
alle leeftijden, die je al wandelend beleeft.

SPROOKJES BESTAAN

en pasfoto-service bij drogist. Op dinsdag is er een

Een bezoek aan landgoed
Haarzuilens is een reis terug
in de tijd. Er is van alles te
ontdekken. In het kasteel én
in de tuin. Waan je in de tijd
van ridders en fairy tales.
PARKRESTAURANT

Ooit schetste architect Pierre Cuypers een ontwerp
voor een bierhal die op het Rembrandtplein in
Amsterdam moest komen. De hal kwam er nooit
en de schetsen verdwenen in een la.
In 2011 verrees de bierhal alsnog. Hier in Leidsche
Rijn. Dat wil zeggen; de bierhal werd een theehuis
in het Máximapark, geïnspireerd op de schetsen
van Cuypers. Het romantisch houten gebouw
met haar vele puntdakjes en sierlijke daklijsten
werd de thuisbasis van Parkrestaurant Anafora.
Terwijl je kinderen ravotten in de nabijgelegen
Bosspeeltuin, zit jij hier heerlijk op het terras
met uitzicht op de Vikingrijn. Misschien wil je een
keer barbecuen óp het water? Dat kan. Anafora
beschikt over een aantal barbecue-bootjes. Het
restaurant is ook heel geliefd als feestlocatie voor
bruiloften en familiefeesten.

Stichting Leidsche Rijn Marketing
Ontdek al het moois dat Leidsche Rijn te bieden heeft! Met deze
kaart in de hand vind je makkelijk je weg naar de parels van dit
deel van Utrecht. En wil je nog meer spannende plekken

ontdekken? Neem dan een kijkje op www.ontdek-leidscherijn.nl
Deze Parelkaart van Leidsche Rijn is met zorg samengesteld. Het
is niet de intentie geweest om volledig te willen zijn; er zijn heel

veel mooie parels die we in de toekomst aandacht willen geven.

Wil je als parel worden opgenomen? Kijk op ontdek-leidscherijn.nl
Concept en ontwerp: Veronique van Campen en Richard Draaijer
Tekst: Marieke Dubbelman

Eindredactie: Trea Scholten
ontdek-leidsche rijn
Eerste druk, najaar 2019.
Aan deze kaart kunnen
geen rechten worden
ontleend.

ontdekleidscherijn

DE ZIEL VAN LEIDSCHE RIJN

SPORTEVENEMENTEN

Het ene moment waan je je in Japan, om even
later weer langs een oer-Hollands slootje met
knotwilgen te lopen. Zag ik daar nou een enorme
snoek? Vloog daar nou een uil? Ja, je zag het goed.
In het Máximapark val je van de ene in de andere
fraaie verbazing. De lijst met bijzondere plekken
is eindeloos: de prachtige Lelievijver met haar
iconische brug, het trekpontje op Alendorp, de
Vikingrijn, de Vlinderhof, de Japanse Tuin,
de Pergola, de Binnenhof, de Buitenhof, de
Taxodiumeilandjes en het Lint.
De landschapsarchitecten van bureau West 8
onder leiding van Adriaan Geuze hebben er een
ontroerend mooi park van gemaakt en daarmee
Leidsche Rijn echt een ziel gegeven.
Gratis bootcamp? Ga dan eens een ochtend
mee wilgen knotten met de Vrienden van
het Máximapark.

HAARRIJNSE PLAS

Leidsche Rijn aan Zee, noemen sommigen het.
De zonsondergang is er fenomenaal mooi. Al
helemaal als je met een lekker drankje op het
terras bij Beachhouse Key West zit. Dan vraag
je je echt af waarom mensen nog in de file naar
zee staan.
Op het brede zandstrand is het heerlijk toeven.
Het einde van de lange steiger is dé plek voor een
bommetje of een duikwedstrijd. Het zwemwater is
kristalhelder en schoon want nergens mogen er in
dit volgelopen zandwinningsgebied motorboten
varen. In de zomermaanden is er toezicht en kun
je er gratis naar het toilet. Traditiegetrouw wordt
de zomer hier afgesloten met Festival Strand.
Waarom nog met vakantie gaan als je ook
hierheen kunt?

Lint-Wurmpie Run (kinderhardloopwedstrijd)
Kinder-Elfstedentocht Máximapark
(bij voldoende vorst)

De Halve van de Haar (hardloopwedstrijd)
Triathlon Utrecht Strijkviertel
Maximus Ride

Kindertriathlon Leidsche Rijn (Terwijde)
De Loop van Leidsche Rijn
Lintloop MAX
Run for Kika

VLINDERHOF

VENI, VIDI, VINEX

Nee, zo ging het niet. Maar toen de Romeinen op
de brede Rijn vastliepen was het wel even klaar.
Van Nijmegen tot Katwijk legden ze hun grensweg,
de Limes aan. Aan die Limes bouwden ze hun
verdedigingsforten. In Utrecht drie: Fectio
(fort Vechten), Trajectum (Domplein) en het
castellum op de Hoge Woerd. De laatste ligt nu
middenin Leidsche Rijn. Net als vele eeuwen
geleden is Castellum Hoge Woerd een centrum
vol activiteiten.
Je vindt er de vele Romeinse schatten, die tijdens
de bouw van Leidsche Rijn tevoorschijn kwamen
zoals het gezonken schip de Meern 1. Zelfs de
schoenen van de onfortuinlijke schipper zijn te
zien! Maar Castellum Hoge Woerd is meer dan
een museum. Er is ook een theater, een gezellig
café-restaurant en het Castellum biedt ook nog
eens onderdak aan een van de vijf Utrechtse
Steedes (stadsboerderijen). Rare jongen, die
zich hier niet vermaakt.

Het Lurie park in Chicago, de Highline in New
York en de Vlinderhof in Leidsche Rijn. Bijzonder
rijtje! Het zijn allemaal tuinen van de Nederlandse
tuinarchitect Piet Oudolf uit Hummelo. Sommigen
noemen hem wel de Rembrandt van de tuinen.
Oudolfs tuinen zijn het hele jaar door mooi. Met zijn
ontwerpen zorgt hij ervoor dat zelfs in de herfst
de uitgebloeide planten met hun fifty shades
of brown een prachtige harmonie vormen. Ook
bijzonder: In de Vlinderhof doen vrijwilligers het
onderhoud van de gratis toegankelijke tuin.
Menig internationale tuinreis heeft deze
bijzondere plek dan ook in haar reisprogramma
opgenomen. Wie hier op de yogaheuvel in de
Downward Facing Dog staat, moet niet vreemd
opkijken als een Amerikaanse dame net iets te
hard kirt: ‘OMG, I can’t believe it, it’s so beautiful.’

Foto: Ramon van Rijn

UTRECHT

A2

JAARLIJKSE EVENEMENTEN
Het Vuur van Sint Maarten Berlijnplein
Kerstmarkt Vleuterweide
CampusFestival

Nieuwsjaarsduik Haarrijnse Plas

Koningsdag ‘t Zand, Vleuterweide, Vleuten
Romeins festijn Castellum
Zingende Beelden

Rijnkennemerlaanontbijt

A Lazy Sunday Afternoon Castellum
Midzomeravond Concert Vlinderhof
Festival Strand

Leidsche Rijn Festival

Bourgondisch Vleuten

Waterwinmarkt Terwijde
Hopplukdag Máximapark
Maximus Zomerfestival
Intocht Sinterklaas

SPELEN VOOR JONG EN OUD
Natuurspeeltuin De Hoef

Schommelheuvel park Hoge Weide,

Veldhuizerpark, Kloosterpark en Albatros
De Bosspeeltuin Máximapark

Speeltuin Steede Hoge Woerd

Bouwspeeltuinen Voorn en De Balije
Trimbaan Mauritspark De Meern
Calisthenicspark Máximapark

Skateboarden (Amaliapark, de Tol Vleuten,
Waterwinpark Terwijde, Leidsche Rijn

Centrum, Bosch en Duinpark Vleuten De Meern)

HORECA

Restaurant Mezze bij de Baai,

Syrische keuken in een oud Hollandse
poffertjeskraam. Weg naar Parkwijk.
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BraZZerie Abrona in de wijk Veldhuizen.
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Máximapark
Vlinderhof
Het Lint
Beachhouse Key West
Castellum Hoge Woerd
Brouwerij Maximus
Berlijnplein
Metaal Kathedraal
Leidsche Rijn Centrum
Kasteel de Haar
Parkrestaurant Anafora

Professioneel restaurant gerund door

Afrit

Alendorperweg 10a, maximapark.nl
thv Alendorperweg 44, vlinderhof.com
Máximapark
Maarssenseweg 1, keywestbeachhouse.nl
Hoge Woerdplein 1, castellumhogewoerd.nl
Pratumplaats 2A, maximusbrouwerij.nl
Berlijnplein 520, berlijnpleinutrecht.nl
Rijksstraatweg 20, metaalkathedraal.nl
Brusselplein, leidscherijncentrum.nl
Kasteellaan 1, kasteeldehaar.nl
Uilenboslaan 1, anafora.nl

mensen met een verstandelijke beperking.

RELAXEN OP ASFALT

Knappe Leidsche Rijner die nog
niet door het Lint ging. Vlak na de
geboorte liggen baby’s kraaiend in de kinderwagen
terwijl de ouderen langsfietsen op een duo-fiets
met ondersteuning. Rollen zullen ze, die Leidsche
Rijners, over het acht kilometer lange pad door
het Máximapark.
Slenteren, flaneren, wandelen en rennen over
het Lint mag natuurlijk ook. Pauze houden?
Overal langs de route staan fraaie comfortabele
houten banken. Wij tippen die bij de Haarrijnse
Plas vanwege het prachtige uitzicht.
Ooit werd landschapsarchitect Adriaan Geuze voor
gek verklaard om zijn brede asfaltweg waar auto’s
en brommers niet welkom zijn. Gelukkig hield hij
voet bij stuk. Omdat hij wist dat het een succes
zou worden.

Restaurant ‘t Wapen van Haarzuylen,
gezelligheid in kasteelsferen.

Hoeve Wielrevelt Haarzuilens, zalige

appeltaart en leuke plek voor workshops.
The Foodspot Utrecht, tien restaurants

onder één dak. Centrale ligging aan de A2,
Proostwetering.

Restaurant Zuiver: zakenlunch of familie
feestje? De historische boerderij op een

steenworp van de A2 is er geschikt voor.

Dé plek waar cultuur,
natuur en historie op
een unieke manier
samenkomen.
BIJZONDER GOED
BEREIKBAAR

Leidsche Rijn Centrum is heel goed
bereikbaar. Met de trein sta je in

vier minuten vanaf Utrecht Centraal in
het winkelcentrum. Elke tien minuten
rijdt er een trein van en naar Woerden

en Utrecht CS. De bus brengt je naar elke

gewenste plek in Leidsche Rijn vanuit alle
direct omliggende wijken en plaatsen.

Ook parkeren is geen probleem. Met de
fiets ben je sowieso overal snel.

KOPEREN KETELS

Nee, bruisend is het uitgaansleven hier niet. Maar
in Leidsche Rijn staat wél brouwerij Maximus en
daar heb je veel meer aan. Blond, tripel, amber,
I.P.A., Weizen, Stout, Bock en ga zo maar door.
De mannen en vrouwen van Maximus brouwen
het allemaal even lekker in hun grote koperen
ketels. Samen met De Leckere, Oproer en
vandeStreek is Maximus een vaste waarde in
de levendige Utrechtse ‘bierscene’. Een van de
hoogtepunten is de jaarlijkse hopoogstdag in
september in het Máximapark. Tientallen
vrijwilligers plukken dan de hopbellen van de
hopplanten, die een zomer lang tegen de
parkpergola omhoog zijn gegroeid. Begin
november, wanneer zwembroeken en slippers
onderin de kast liggen, komt deze met parkhop
gebrouwen Maximus Mockingbird op de tap.
Zien we je binnenkort in het proeflokaal voor
een laatste teug zomer of ander lekker biertje?

