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& ROTSOORD
OVER DE ROUTE

De wandeling voert langs drie straten die parallel aan elkaar liggen: de levendige Oudegracht,
de rustige Lange Nieuwstraat en de historische Nieuwegracht. De route slingert er
tussendoor, maar de straten zijn alle drie in hun geheel ook zeker de moeite waard. Je eindigt
bij Rotsoord, dat qua wandelgebied niet per se heel mooi is, maar wel leuke adresjes kent. Je
zou bij station Vaartsche Rijn een ov-fiets kunnen huren om later snel terug naar de stad te
kunnen.

DE WIJKEN

De Oudegracht is iconisch voor Utrecht. Het gedeelte van de gracht in de binnenstad is dan
ook de drukste plek van de stad, met de vele winkelketens en de volle terrassen aan de werf.
Minder bekend is het zuidelijk deel van de Oudegracht, dat onderdeel uitmaakt van het
Museumkwartier. Hier vind je leuke koffietentjes, originele winkels en zeven musea: het
AAMU Museum voor hedendaagse Aboriginal kunst, Het Utrechts Archief,
Universiteitsmuseum Utrecht, Centraal Museum, Sonnenborgh, Museum Catharijneconvent
en nijntje museum.
In dit gebied bevinden zich ook twee van de leukste winkelstraten van Utrecht: de Zadelstraat
en de Twijnstraat. Kledingboetieks en winkels met mooie spullen vind je vooral in de
Zadelstraat. Voor een delicatessenzaak of gezellige lunchroom ben je in de Twijnstraat aan het
juiste adres. Beide straten zijn recentelijk helemaal opgeknapt.
Aan het einde van de Oudegracht en de Twijnstraat ligt het Ledig Erf, een gezellig plein met
cafés en een bioscoop. Als je de singel oversteekt, kom je terecht bij de Ooster- en
Westerkade. Sinds een paar jaar is dit gebied hot and happening. Jonge ondernemers
vestigen zich hier aan het water, omdat de locatie net buiten het centrum een interessant
soort publiek trekt. Er zijn verschillende horecagelegenheden. Verder kun je hier heerlijk
relaxen aan de steigers langs de Vaartsche Rijn.
Rotsoord is de nieuwste hotspot van de stad en nog volop in ontwikkeling. Deze plek begint
te veranderen van ruig bedrijventerrein in een stoere locatie voor creatieve ondernemingen. In
Rotsoord kun je dineren op de bovenste verdieping van een watertoren of Aziatische cocktails
drinken in een grote fabrieksloods. Dit gebied is een verrassend alternatief voor de
drukbezochte binnenstad.

WEINIG TIJD

Mariaplaats + Centraal Museum + Twijnstraat + Vaartsche Rijn + WT Urban Café &
Kitchen

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 4.00 km)

bijzondere horecaconcepten
je de dag mooi kunt afsluiten.

Begin met een wandeling door de tuin achter het conservatorium
naar de Mariaplaats

en neem de uitgang

. Reserveer alvast bij groenterestaurant Le Jardin

Springweg in voor een kledingzaak

, bioscoop

. Ga de

en een Indonesisch restaurant

.

Loop een stukje terug en ga via de Visscherssteeg en de Alendorpstraat weer naar de
Mariaplaats. Op de hoek met de Zadelstraat zit een cadeauwinkel
hoe ver de Domtoren komt als-ie om zou vallen

. Kijk in de Zadelstraat

. Verderop is nog een leuke winkel

Ga aan het einde rechts de Lijnmarkt op voor thee met taart

.

. Neem links de Gaardbrug en

sla meteen weer linksaf. Loop door naar de Donkere Gaard, waar je een goede wijn drinkt
. Ga een stukje terug ’t Wed in voor vis

. Loop daarna rechts de Korte Nieuwstraat in en

sla na de Rechtbank linksaf voor een goed restaurant
Oudegracht en sla daar rechtsaf
speciaalbieren bij Kafé België

. Ga anders meteen rechts naar de

. Maak een keuze uit de bijna tweehonderd
. Ga de Gaardbrug weer over en sla linksaf

de volgende brug en drink koffie bij Blackbird
Hartsteeg in naar het Catharijneconvent

. Neem

. Volg de Oudegracht en ga links de Dorstige

. Loop door de Zuilenstraat en ga rechts de

Nieuwegracht op voor een ouderwetse bakker

. Aan het einde vind je Rubens Proeflokaal

, dat schuin tegenover de ingang naar het park en museum Sonnenborgh ligt. Ga rechts
het Museumkwartier in; hier heb je de musea voor het uitkiezen
de Nicolaasstraat, met een Thais eettentje
hier rustig zitten voor een kop koffie

. Loop door naar

. In de levendige Twijnstraat ga je linksaf. Ga

of doe wooninspiratie op

. Aan het einde van de

Twijnstraat kom je op het Ledig Erf, waar je het eten van een hamburger
combineren met een bezoek aan de bios

kunt

. Vervolg je weg over de Tolsteegbrug en de

Westerkade richting Rotsoord. Langs het water kom je een van de betere restaurants van
Utrecht

tegen, een koffietentje

en relax-steigers

. Neem voor het station de

voetgangersbrug over het water en loop onder het spoor door. Steek de drukke BadenPowellweg over en je bent in Rotsoord, een trendy gebied in ontwikkeling. Hier vind je twee
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(35) die je nergens anders in de stad zult aantreffen en waar

PANDHOF SINTE MARIE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het is maar klein, maar daarom niet minder rustgevend: Pandhof Sinte Marie, de tuin achter
het conservatorium op de Mariaplaats. Deze pandhof was ooit onderdeel van de 11e-eeuwse
Mariakerk. In 1811 is de kerk gesloopt en bleef alleen dit hofje over. Veel Utrechters die in de
buurt werken, komen rond het middaguur hier hun lunch opeten, met op de achtergrond de
geluiden van een viool- of zangrepetitie.
ingang ter hoogte van café stairway, mariaplaats 11, dagelijks zomer 8.00-20.00, winter
10.00-18.00, entree gratis,

MARIAPLAATS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Sinds Utrecht in Lonely Planets top 10 eindigde van leukste onontdekte steden, is het
internationale toerisme in de stad alleen maar toegenomen. Dat is goed te zien op de
Mariaplaats. Regelmatig vind je daar groepen toeristen die een mooie foto van de Dom willen
nemen. Een zeer amusant tafereel, dat je lekker vanaf een bankje op de Mariaplaats kunt
aanschouwen. In het weekend is hier regelmatig de Streekmarkt of de Zelfgemaakte Markt.
mariaplaats,

LE JARDIN - ETEN & DRINKEN

Bij restaurant Le Jardin werken ze volgens de wetten van de ‘groentenomie’, oftewel: ‘de
kunst van lekker eten en drinken met groenten als uitgangspunt’. Het is geen vegetarisch
restaurant, maar de groenten staan hier - in tegenstelling tot bij veel andere restaurants - vol in
de spotlights. Daarbij is Le Jardin een bijzonder stijlvolle plek, met achterin een binnenplaats
waar de tafels om een kas vol citrusbomen en kruidenplanten staan.
mariaplaats 42, www.lejardinutrecht.nl, +31(0)30-4004242, di-za 17.00-1.00, driegangenmenu
€ 29,

ZOLAMANOLA - SHOPPEN

Je bent zo een uurtje zoet in de ruime kledingzaak Zolamanola. De winkel loopt nog verder
door dan je van buiten kunt zien, en ook daar hangen de rekken vol met prachtige kleding,
sieraden, schoenen en tassen van onder andere Acne, A.F. Vandevorst en Monique van Heist.
Bij de ruime paskamers geeft het deskundige personeel advies over pasvorm en materiaal.
springweg 10, www.zolamanola.nl, +31(0)30-6386400, ma 13.00-18.00, di-wo & vr
11.00-18.00, do 11.00-21.00, za 10.00-17.30, zo 13.00-17.00,

SPRINGHAVER - ETEN & DRINKEN

In het Springhaver Theater kun je naar de film, maar het gebouw is op zichzelf al een
filmdecor te noemen. Het oude pand herbergt een kroeg die zo uit een jaren 20-film afkomstig
zou kunnen zijn. Achterin biedt de ruime foyer met bollampen en zwart-witfoto’s een classy
decor voor een lunch of diner. Je kunt hier gerust aanschuiven voor een hapje of drankje, ook
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als je niet naar de film gaat.
springweg 50, springhaver.nl, +31(0)30-2313789, dagelijks vanaf 11.00, lunch € 8, diner € 15,

RESTAURANT BLAUW - ETEN & DRINKEN

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS

Wie houdt van Indonesische rijsttafel, moet absoluut een keertje eten bij Restaurant Blauw.
De zaak is uitgeroepen tot het beste Indonesisch restaurant van Nederland. Hier staan louter
Indonesiërs in de keuken die de tafels in het restaurant vol zetten met heerlijkheden. De saté

colofon

kambing is hun specialiteit, maar ook als je meer van vis of vegetarisch houdt, kom je bij
Blauw aan je trekken. De tafels met ingebouwd rechaud zijn vaak bezet, dus reserveren is
aanbevolen.

Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

springweg 64, restaurantblauw.nl, +31(0)30-2342463, ma-do 18.00-22.00, vr 18.00-23.00, za
17.00-23.00, zo 17.00-22.00, € 24,

KECK & LISA - SHOPPEN

Bij Keck & Lisa verkopen ze ‘huis-, tuin- en leuke spullen’. Dat is een uitstekende omschrijving
voor hun brede assortiment vol grappige, mooie of verrassende spulletjes. Ideaal voor als je
een cadeautje zoekt. In het weekend is het proppen geblazen in het hoekpand aan de
Zadelstraat. Tussen de hoge stellingen schuifelt het winkelpubliek voorzichtig de zaak door.
zadelstraat 38, www.keckenlisa.nl, +31(0)30-2400000, ma 12.00-18.00, di-za 10.00-18.00, zo
12.00-17.00,

Het is een cliché, maar wel waar: Utrecht is zo leuk omdat het een stad is met
dorpsgevoel. Klein maar fijn dus. De stad is zo charmant door de combinatie van oude
NAME
straten, gebouwen met geschiedenis en de vele jonge inwoners. Menig student blijft
Merel
Blom
hier plakken na het behalen van het diploma. Zo ook Merel. Ze groeide op in de
buurt,
studeerde hier de master Literatuur en Cultuurkritiek, woont al bijna tienPhotography
jaar in Tuinwijk
en is als journalist goed op de hoogte van wat er speelt in de stad. Ze
houdt van
Marjolein
Weversslenteren door de altijd levendige Voorstraat en fietsen langs de Nieuwegracht.
Van
Rutgers
koffie drinken op terrasjes. En van zwemmen in de Kromme Rijn, even buiten de stad
LAATSTE UPDATE
bij landgoed Amelisweerd.
2016-10-06 11:16:25

Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

EDELTEGEL - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Domtoren is best hoog, de hoogste kerktoren van Nederland zelfs. Maar wat nou als hij
om zou vallen en in de Zadelstraat terecht zou komen? Vanuit die vraag maakte het anonieme
kunstenaarsduo GVR een zogeheten Edeltegel. Ze legden de tegel precies neer op de plek
waar de Dom zou eindigen als hij loodrecht om zou vallen. Dat is 11.235 centimeter verderop,
om precies te zijn. Het duo wil daarmee duidelijk maken hoe groot het icoon van Utrecht nou
eigenlijk is.
zadelstraat ter hoogte van nummer 11,

LOCAL

ALL THE LUCK IN THE WORLD - SHOPPEN

In het smalle pand van All the luck in the world lijkt het formaat van de producten wel te zijn
aangepast op het pand: alles is klein en schattig. Je vindt hier een combinatie van nieuwe en
vintage spullen. Dus zowel een opgeknapt tweedehandskastje als een nieuw sieraad of een
moderne tas. Alles is goed betaalbaar en de spullen zijn net even anders dan bij andere
Utrechtse zaken. Zie daar maar eens met lege handen weg te gaan.
zadelstraat 15, www.alltheluckintheworld.nl, +31(0)30-7370292, ma 13.00-18.00, di-za
11.00-18.00, zo 13.00-17.00,
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NAME

MEREL BLOM

