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Al
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OVER DE ROUTE

De wandeling start in het Vredenburgkwartier, vlak bij de volkswijk Wijk C. Je loopt via het
bedrijvige winkelgebied en komt uit bij de zuidingang van Hoog Catharijne. Na een wandeling
door het winkelcentrum stap je in de multicultiwijk Lombok, waar de verschillende culturen
terugkomen in het diverse winkelaanbod en de cafés. De route eindigt bij Strand Oog in Al,
een echte hotspot aan de waterkant bij het Amsterdam-Rijnkanaal.

DE WIJKEN

Het Vredenburgkwartier is vernoemd naar het plein Vredenburg, het wat sfeerloze centrale
punt van deze wijk. Ten noorden ervan ligt Wijk C, een volksbuurt met kleine huizen, smalle
straatjes en op iedere hoek een bruine kroeg. Aan de andere kant vind je het winkelgebied,
met alle grote ketens. In het midden staat muziekcentrum TivoliVredenburg; de eyecatcher
van dit stadsdeel.
Utrecht staat bekend als het treinenknooppunt van Nederland; dagelijks maken 284.000
mensen gebruik van Utrecht Centraal. Maar misschien nóg bekender is het overdekte
winkelcentrum dat aan het station vastzit: Hoog Catharijne. Velen vinden het de lelijkste plek
van de stad of zelfs van Nederland. En dat terwijl Hoog Catharijne in de jaren 60, toen het
winkelgebied werd opgeleverd, werd geroemd om de vooruitstrevende en tijdloze uitstraling.
Momenteel ondergaat het stationsgebied een grondige opknapbeurt. Na de verbouwing moet
het opnieuw spraakmakend worden: licht en ruim en beter toegerust op de grote stroom
mensen.
Vanaf Hoog Catharijne loop je door de stationshal en langs de Jaarbeurs zo naar Lombok.
Deze wijk is dé geslaagde verwezenlijking van de multiculturele samenleving. Hier leven
studenten, tweeverdieners en autochtone Utrechters gebroederlijk samen met hun
Marokkaanse en Turkse buren. Het is een zeer levendige buurt, met de bruisende
Kanaalstraat als middelpunt. Bewoners doen hun boodschappen of eten een hapje bij de
Surinamer of het buurtcafé, terwijl de oproep tot gebed door de straten galmt. Dit geeft bij
elkaar een unieke sfeer die Lombok geliefd maakt.
Achter Lombok ligt het wijkje Oog in Al, dat wat chiquer is. De straten met mooie jaren 30huizen zijn ruim van opzet. Hier wonen voornamelijk gezinnen en tweeverdieners die in het
weekend een ommetje maken door Park Oog in Al of iets drinken in de Cereolfabriek.

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 8.60 km)
Start bij de Jacobikerk
bij Stathe

in Al

. Een bijzondere plek om de dag af te sluiten!

. Loop om de kerk heen en ga de Rozenstraat in voor een drankje

. Steek over naar de Varkenmarkt en ga linksaf de Willemstraat in. Neem de

Lange Koestraat naar rechts en ga links de Korte Koestraat in. Daar in volkswijk Wijk C zit het
écht Utrechtse Café Willem Slok
tafeltje bij Kloek

. Reserveer daarna links om de hoek op Vredenburg een

. Steek over en kijk wat er bij TivoliVredenburg

op de agenda staat.

Volg Vredenburg en loop de Zakkendragerssteeg in voor een conceptstore
eind rechts en nog eens rechts de culinaire Drieharingstraat
Clarenburg voor vintage kleding

of bier

. Ga aan het

in. Loop naar Achter

. In Voor Clarenburg kun je lunchen

op de Steenweg rechtsaf de Mariastraat in voor koffie

. Ga

. Sla bij de Mariaplaats rechtsaf en

steek de drukke Catharijnesingel over. Loop links langs het park naar het gebouw met de ufo
. Ga via de andere kant van het park terug naar Hoog Catharijne. Neem de roltrap en
lunch bij de beste Chinees van Utrecht

. Loop vervolgens door het station en volg de

bordjes naar het Jaarbeursplein. Buiten ga je naar rechts en via de Croeselaan naar de
Damstraat. Onderweg zie je de minaretten van de moskee

in Lombok al. Steek de

Vleutenseweg over en ga naar links. Pauzeer bij Koffie & Ik

. Steek weer over en loop een

stukje terug. Ga rechts de Borneostraat in. Op de hoek met de Kanaalstraat kun je rechts
Surinaamse roti

halen of exotische ingrediënten

woon- en keukenspullen

en een café

daghap van Café Lombok
restaurant

. Verderop in de straat vind je

. Ga naar rechts (J.P. Coenstraat) voor een

of loop meteen rechtdoor voor een modern Aziatisch

. Terug op de J.P. Coenstraat ga je rechts naar het Molenpark

daarna over de Leidsekade langs het water naar de steiger bij de Munt
naar het Muntgebouw
Engelse stijl
de Cereolfabriek

. Loop

. Ga de brug over

. Steek nogmaals het water over en ga rechtsaf. Drink thee in

of loop een rondje door het Park Oog in Al
. Steek de Muntsluisbrug

. Neem daarna een kijkje bij

over naar Café Kanaalzicht

. Hier kun

je rechtdoor via de Groeneweg een rondje maken naar twee leuke horecazaken op de
Vleutenseweg
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JACOBIKERK - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Tussen de Oudegracht en de drukke busbaan van de Sint Jacobsstraat, staat de 12e-eeuwse
Jacobikerk. Deze protestantse kerk is vernoemd naar apostel Jacobus. Wandelaars op weg
naar Santiago de Compostella vinden deze kerk dan ook op hun route. De sint-jakobsschelp,
het bijbehorende pelgrimsteken, is op verschillende plekken in de kerk te zien. Zo heeft het
vaantje op de kerktoren de vorm van deze schelp.
sint jacobsstraat 171, www.jacobikerk.nl, +31(0)30-2317862, za 12.00-16.00, entree gratis,

STATHE - ETEN & DRINKEN

Voor niet-studenten is het soms lastig een leuke uitgaansplek te vinden in Utrecht. De
eigenaren van Stathe hebben dat goed begrepen. Intussen hebben Hensley en Koen al drie
zaken in de stad voor een hip, werkend publiek. Stathe is een kroeg waar je ook een hapje
kunt eten. De borrelplateaus zijn vermaard! In het zaaltje achterin zijn regelmatig
liveoptredens.
rozenstraat 15, www.stathe.nl, +31(0)30-2687172, di-do & zo 16.00-1.00, vr-za 16.00 tot laat,
groot borrelplateau € 17,50,

CAFé WILLEM SLOK - ETEN & DRINKEN

Utrechtser dan dit krijg je het niet! Café Willem Slok ligt namelijk midden in dé volkswijk van
de stad: Wijk C. Bestel een portie Vockingworst voor een échte Utrecht-ervaring: de
leverworst wordt al ruim een eeuw in de stad gemaakt. Willem Slok organiseert regelmatig
proeverijen, optredens en quizzen. Neem een kijkje op de website voor het actuele
programma.
korte koestraat 2, www.willemslok.com, +31(0)30-3020261, zo-di 16.00-0.00, wo-do
16.00-1.00, vr-za 16.00-2.00, portie vockingworst € 4,

KLOEK - ETEN & DRINKEN

Bij Kloek staat alles in het teken van de kip. Behalve dat kip veelvuldig op de menukaart staat,
is de vloer gemaakt van oude boerderijschotten en bestaan de lampen boven de bar uit
omgekeerde kippenvoederbakken. Dit alles in een fijn sfeertje, waar je met je handen mag
eten en lekker onderuit kunt zakken met een Utrechts biertje. Kloek is de ideale eettent als je
een avondje Tivoli op de agenda hebt staan.
vredenburg 31, www.kloekutrecht.nl, +31(0)30-8792999, zo-wo 16.00-0.00, do-za 16.00-1.00,
halve kip € 10,

TIVOLIVREDENBURG - LEUK OM TE DOEN

Jarenlang was het gebied rond Vredenburg een bouwput. Het oude muziekcentrum moest
plaatsmaken voor iets nieuws. Eerst was er argwaan - ook vanwege de torenhoge kosten maar uiteindelijk is het geduld beloond. Sinds 2014 is Utrecht een geweldige muziektempel
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rijker: het nieuwe TivoliVredenburg. Het is een enorm pand met vijf zalen en een drukbezocht
café-restaurant: Het Gegeven Paard. Kijk zéker even naar de actuele agenda, want een
klassiek concert, jazzoptreden of dansavond in TivoliVredenburg hoort erbij tijdens een
weekendje Utrecht.
vredenburgkade 11, www.tivolivredenburg.nl, +31(0)30-7606777,

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon

DE KAST - SHOPPEN

In de gezellige Zakkendragerssteeg vind je conceptstore De Kast. De rekken met kleding en
mooie leren tassen die op de stoep staan, lokken je al over de drempel. De zaak is stoer
ingericht, met veel spullen van lokale ontwerpers. Denk aan woonaccessoires, kleding, houten glaswerk, sieraden en nog veel meer.
zakkendragerssteeg 13, www.dekastutrecht.nl, +31(0)6-30721111, wo & vr-zo 12.00-17.00,
do 12.00-21.00,

DRIEHARINGSTRAAT - ETEN & DRINKEN

De Drieharingstraat is dé culinaire straat van Utrecht, met volle terrassen en bruisende
restaurants waar je zo naar binnen kijkt. Er is keuze genoeg. Een veilige keus is De Markt op
nummer 27: lekker Italiaans eten voor een schappelijke prijs (www.restaurantdemarkt.nl). De
burgerliefhebber kan op nummer 1 terecht bij de Firma Pickles (www.firmapickles.nl). Wie van
vis houdt en wat geld te besteden heeft, gaat eten bij Vis & Meer op nummer 4

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.

Al vanuit haar studentenkamer in Lombok ging Jette er regelmatig op uit om te kijken
waar je in Utrecht de lekkerste koffie drinkt (KEEK, Blackbird Coffee etc.), waar je goed
NAME
én leuk kunt eten of waar de beste films draaien. En dat doet ze nog steeds,
Jette
Pellemans
tegenwoordig vanuit haar woning in het centrum. Ze werkt onder
Photography
meer voor het Utrechts Nieuwsblad en heeft een eigen koffieblog.
Marjolein WeversRutgers
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(www.visenmeer.nl). Eet smakelijk!
drieharingstraat,

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.

HET KAUFHAUS - SHOPPEN

Het Kaufhaus is met de collectie tweedehandskleding een vreemde eend in de bijt in het
gebied rond Hoog Catharijne, waar ketens het straatbeeld bepalen. Een verademing dus, waar
je zomaar met een leuk vintage leren jack of tweedehands Adidasjes naar buiten kunt lopen.
achter clarenburg 32, www.hetkaufhaus.nl, ma 13.00-18.00, di-wo & vr-za 10.30-18.00, do
10.30-21.00, zo 12.00-17.00,

LOCAL

OLIVIER - ETEN & DRINKEN

De bijzondere locatie van Belgisch Biercafé Olivier valt niet direct op. Pas nadat je door het
halletje het café bereikt, zie je dat dit een voormalige schuilkerk is! Het orgel zit er nog, net als
de hoge ramen. Eenmaal bijgekomen van deze aanblik, kun je je op de kaart gaan richten. Dat
vergt door de uitgebreide keuze namelijk ook een kleine studie. Gelukkig is het aardige
personeel altijd bereid advies te geven.
achter clarenburg 6a, www.cafe-olivier.be, +31(0)30-2367876, zo-ma 11.00-0.00, di-wo
10.00-0.00, do-za 10.00-2.00, tapbier € 3,70,
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JETTE PELLEMANS

