Maria Wandeling

Op de route van Utrecht Centraal Station naar Museum
Catharijneconvent komt u langs verschillende interessante en verrassende
plekken die allemaal iets met Maria te maken hebben. Tijdens deze wandeling
ontdekt u, dat Maria overal vertegenwoordigd is, heel zichtbaar en soms wat
meer verstopt.
Route
De route start al in Hoog Catharijne. U loopt vanuit de stationshal onder de
aanduiding ‘Centrum Hoog Catharijne’ en vervolgens onder het in blauwe
letters ‘Hoog Catharijne’ door. Na de Body Shop gaat u direct rechtsaf en
rechtdoor naar Pax, daar kunt u bij nr. 74 aanbellen om het stiltecentrum ofwel
de kapel te bezoeken. Hier kunt u een kaarsje aansteken bij een beeldje van
Maria. Vanuit Pax vervolgt u de winkelroute links naar de uitgang
Moreelspark - Catharijnesingel (de (rol)trap na Chinees-Indisch restaurant Tai Soen).
Na de roltrap loopt u linksaf richting de Domtoren en steekt u de weg over.
Na nr. 21 ziet u een tegeltableau met Mariaplaats en Mariakerk (1), naar
een schilderij van Pieter Saenredam. Wanneer u oversteekt en iets naar rechts
loopt komt u bij Mariahoek. U loopt door tot aan het einde van het straatje.
Op Mariahoek nr. 11 ziet u een huis met de naam Mariëngaard. Boven
de deur ziet u een beeldje van Maria met kind (2). Op nr. 12 is een huis
met de naam ‘t Klopje. Tegen de zijgevel ziet u een beeldje van Maria,
Onze Lieve Vrouw van Lourdes (3).
U loopt terug de Mariahoek op, rechts aanhouden naar nr. 18. Daar is de
opgang naar Pandhof Sinte Marie (4). Bij deze voormalige tuin van de
Mariakerk vindt u een uitleg. U vervolgt de route tussen de twee gebouwen
van het Conservatorium door, verder de Mariaplaats op. Hier ziet u de
Maria Pomp (5). U loopt richting de Domtoren (6), in de Domtoren hangt
een middeleeuwse klok met de naam Maria, met daarop een afbeelding van Maria met Kind.
U steekt het Domplein over naar de Domkerk (7). In de kerk neemt u de
omgang naar rechts. In de 2e kapel rechts ziet u een 15e eeuwse schildering
met centraal Jezus aan het kruis. Links ziet u Maria die wordt ondersteund
door de apostel Johannes. In de 3e kapel rechts ziet u een Altaarretabel uit ca.
1510 met Anna te Drieën. Midden onder: Maria met kind. Tijdens de reformatie
is deze zwaar beschadigd.
Via de Domshop vervolgt u de omgang. In de muur is een beeldhouwwerk
van de kruisiging (c.a. 1551) en Maria onder het kruis. U verlaat de Domkerk,
u gaat linksaf en direct weer links om het Pandhof (8) te betreden (indien
geopend), anders neemt u de volgende straat links). U steekt het Pandhof door
en neemt de uitgang Achter de Dom. U gaat rechtsaf richting Pausdam
met Paushuize (9) en een beeld van Paus Adrianus VI. Tenslotte wandelt
u rechts de Nieuwe Gracht op. Op nr. 63 (onder de poort door) is de ingang van
Museum Catharijneconvent (10).

Deze wandelroute is samengesteld door dhr. Herman W. Woorts, Hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht

