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LENTEWANDELING IN HET STICHT 
HANS PLAAT. 

Men kan er soms gewoon naar snakken. 
al is het maar voor een enkele dag, terug 
te treden naar de stilte en de rust van een 
betrekkelijk kort achter ons liggend tijd
perk toen de plaag van de bromfietsen 
nog niet over ons gekomen was en de 
schaarse auto's met veertig kilometer snel
heid per uur reden. Van uit de gecapito-
neerde salonnetjes van zo'n „conduite 
intérieure" kon men even plezierig rond
zien als uit een rijtuig. In dat naar buiten 
kijken schiep men toen blijkbaar meer 
behagen dan vandaag, nu naar buiten 
kijken naar het schijnt tot de infantiele ge
noegens begint te behoren en men op de 
autostrada's met radiomuziek en nieuws
berichten in de wagen de verveling de baas 
probeert te blijven. Vooral de plaatjes in 
de advertenties van de grote luchtvaart

maatschappijen, waarop geen mens meer 
uit het raam kijkt, doen wel duidelijk uit
komen dat naar buiten kijken vieux jeu is. 
Nog niet zo lang geleden was vliegen een 
geweldige gebeurtenis waarbij men tijdens 
de reis ogen te kort kwam om de onder 
zich voorbijglijdende landen, rivieren en 
zeeën in zich op te nemen, maar wij zijn 
nu zo ver, dat het aanprijzen van lucht-
routes gebeurt via in uitzicht gestelde 
culinaire genoegens, de mogelijkheid om 
een uiltje te knappen, te patiencen of aan 
een bar te zitten. Men wil er z ij n; het 
g a a n , het r e i z e n telt niet meer mee, 
en het woord, ik meen van Cervantes, ,,de 
weg is belangrijker dan de herberg" wordt 
nog slechts door een enkele zonderling 
geloofd. 
Toch kruipt het bloed waar het niet gaan 
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kan; wij zijn gelukkig nog niet zulke per
fecte robots geworden dat op een dag in 
het voorjaar ons niet de lust zou bekruipen 
nog eens, als vroeger, de komst van de 
lente te beleven, ergens waar geen motoren 
brommen en waar andere normen gelden 
dan het in de gaten houden van zijn 
tegenliggers. Bij velen blijft het bij het 
constateren van dit rudimentair verlangen. 
want ach, waarheen zal men gaan in de 
tot een randstad samengeklonterde pro
vincies van het westen, waar heus niet u 
alleen het lenteverlangen voelt en einde
loze horden op knetterende en knallende 
voertuigen naar de bollen jakkeren, tever
geefs op zoek naar het ongrijpbare, het 
aanbiddelijk tere van de lente. 
Gelukkig nog zij, die wonen in het grijze 
oude Utrecht, want van hier voeren enige 
onaanzienlijke paden dat verloren ge
waande wonderland binnen, zoals het 
smalle voetpaadje langs de Kromme Rijn. 
Er is de laatste jaren nogal wat gebouwd 
aan deze kant van Utrecht, en het eerste 
stuk van het Kromme-Rijnpad tussen het 
Ledig Erf en de wielerbaan is daarbij wat 
in de verdrukking gekomen. Maar wan
neer men van de Koningsweg voorbij het 
viaduct linksaf de grindweg langs de 
sportvelden opgaat, komt men toch aan de 
Kromme Rijn terecht en kan uw bedevaart 
een aanvang nemen. Het pad is maar smal, 
maar die paadjes zijn, dat weten we, juist 
de goeie. Er groeien dikke oude knot-
wilgen langs die fijne groene uitlopers 
hebben, ook het griendbos aan de overkant 
is met een groen waas overtogen. Het hoge 
hout van Nieuw-Amelisweerd, recht voor
uit, heeft een rossig-paarse tint, en als wij 
daar samen met de Kromme Rijn induiken, 
blijkt het er te weergalmen van de vogel-
zang. De zon doet de grijsgroene beuke-
stammen en de spitse bruine bladknoppen 
glanzen; de eiken, toonbeelden van oer

kracht, doen onaandoenlijk en winters
stram, maar dat is maar doen-alsof; hun 
toegevouwen blad dringt even onstuimig 
binnen de omhulling der knoppen. W a t 
verder in de lente zal de bosbodem wor
den verlevendigd door een rijke bloei van 
Bostulpen, Gevlekte aronskelken en Wilde 
hyacinthen. Verder stroomopwaarts, over 
weiland en langs uitlopend griendhout, 
komen wij bij Oud-Amelisweerd, waar de 
meeste van onze wilde struiken en heesters 
groeien en waar, naast meer algemene bos
planten, grote plekken van de Gulden 
boterbloem de grond bedekken. Dan volgt 
het huis Rhijnauwen, dat jeugdherberg is. 
Hier moeten wij de Kromme Rijn even ver
laten om over de noordelijke oever, door 
het bos van Rhijnauwen, met zijn vele 
Sneeuwklokjes, en langs grindwegjes in 
Bunnik te komen, maar hier wacht het 
jaagpad, ditmaal langs de noordelijke 
oever, ons weer op. Dit gedeelte is veel 
minder begaan, soms is het paadje geheel 
zoek. Het leidt door weilanden waar speels 
jongvee nieuwsgierig snuffelend achter 
ons aan komt. De Kromme Rijn wordt nu 
door een tunnel onder de autobaan van 
Utrecht naar het oosten doorgeleid en 
bukkend kunt u langs een balustrade ook 
door die tunnel komen. Boven uw hoofd 
stormen de auto's in eindeloze reeksen 
voort. Verderop leidt de Kromme Rijn 
langs een dichtbegroeid bosperceel waar 
de grond letterlijk schuil gaat onder 
bloeiende Speenkruidjes; een meer idyl
lisch lentebeeld is moeilijk denkbaar. Na 
het kruisen van de weg van Odijk naar 
het station Driebergen gaat het nog een 
tijdlang voort langs de Kromme Rijn tot 
daarin aan onze kant een vrij breed en bij
zonder helder water uitmondt: de Lang-
broekse wetering. Wij zijn daardoor ge
noodzaakt verder stroomopwaarts die 
wetering langs de oostzijde te volgen. Aan 
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de overkant liggen vele, soms aardig ver
wilderde grienden. Langs de weg bloeien 
Klein en Groot hoefblad. Dan komen wij 
op een doodstil grindwegje, althans toen 
wij er waren kwamen wij daar niemand 
tegen, misschien omdat het etenstijd was. 
Zo konden wij ongestoord letten op het 
buitelen van de Kieviten in de lucht en 
luisteren naar de zenuwachtige kreten van 
Grutto's, voorjaarsverschijnselen van een 
ongekende heerlijkheid voor wie geleerd 
heeft daarop te letten. Bovendien waren 
de kleuren nu op hun mooist geworden, de 
zon was achter ons aan het dalen en het 
strijklicht zette het zeer houtrijke land
schap in een warme gloed en bescheen de 
zware gekanteelde toren van het kasteel 
Sterkenburg die zich recht vooruit tussen 
zwaar eikenhout verhief. Koel en klaar 
vloeide het water van de Langbroekse 
wetering tussen zijn hoge oevers. Voorbij 
Sterkenburg ontstond er enig, hoewel zeer 
gering, gerij op de weg. De ontdekking 
van de bromfiets is ook aan Langbroek 
niet ongemerkt voorbij gegaan, maar als 
het er een in de vijf minuten was, die ons 
voorbijkwam, dan zal het veel geweest zijn. 
Dat viel dus nogal mee. 
De kleuren werden steeds mooier, de 
knoppen van de kastanjes waagden zich 
nergens zo ver buiten hun bruine schubben 
als hier en tussen het hout schemerden 
licht en wollig de wilgekatjes. De kastelen 
van Langbroek stonden statig en feodaal 
in het avondlicht en helder klonk het 
roepen en lachen van boerenmeisjes, die 
touwtje sprongen, van over het water. Wie 
de wondere bekoring van een lenteavond-
val over het Hollandse of Utrechtse 
binnenwater tot op de bodem wil onder
gaan, moet er overigens Herman de Man 
maar eens op naslaan. 

Fig. 1. Groot hoefblad, ..manlijke vorm". 

In de schemering nam het zware hout van 
Doorn ons in zijn hoede, waarheen wij 
onze schreden richtten op zoek naar een 
gedienstige bus naar huis. 
Het wachten duurde niet lang, er rijden 
veel bussen van Doorn naar Utrecht. Een 
van de passagiers had een lenteboeket bij 
zich, een zelf geplukte bos wilgekatjes, 
beuke- en elzetakken. W a t aardig, zei de 
conductrice, zo van alles wat. Zo iets zie 
je nooit. In de bossen wemelt het er van, 
zei de passagier. Daar komen wij nooit, zei 
het conductricetje. 
En zo zijn er velen. 
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