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knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken

ROUTE

BINNENSTAD

BINNENSTAD
De Zwarte Vosch
Sloepjesverhuur aan de Gracht
Nijntje pleintje
Weerdsluis
Il Mulino
Molen Rijn en Zon
Lapjesmarkt
Wijncafé Lefebvre
Oude postkantoor
Hutspot
Frietwinkel
Beers & Barrels
Winkel van Sinkel
Stan & Co
Bigoli
La Palmerie Fashion
Hunted Streetwear Boutique
Koekfabriek
Daen’s
Broese boekverkopers
Betsies Kookwinkel
Museum Speelklok
Domtoren
Carla’s Conditorie
Pausdam
Podium onder de Dom
Bij den Dom
Bloemenmarkt
Spijkers met Koppen in Florin
Drift
De Ontdekking

LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Sussies Vintage

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 6.90 km)

BINNENSTAD

Start op de Oudegracht en onthoud het adres van de pinchobar

OVER DE ROUTE

hoek met de Adelaarstraat een ijsje bij

Deze wandeling voert langs aardig wat adresjes en geeft daarmee een goed beeld van de
verschillende generaties en culturen die in de compacte Utrechtse binnenstad vlak naast
elkaar leven. Beginnend bij de bekende bezienswaardigheden op de Oudegracht, de Neude en
het Domplein, loop je door de trendy Voorstraat om te eindigen bij het moderne Griftpark in de
populaire wijk Wittevrouwen.

DE WIJKEN

Iedereen kent Utrecht van de grachten en de Dom: de twee iconische trekpleisters. Mede
door de start van de Tour de France en positieve vermeldingen in internationale citytriplijstjes,
weten steeds meer toeristen de bezienswaardigheden van de Utrechtse binnenstad te
vinden. Vaak vind je slechts één straat verderop de delen van de stad waar Utrechters zelf
graag komen, met vele cafeetjes en originele boetieks.
Utrecht is een echte studentenstad: een op de vijf inwoners is student. Dat zie je terug in het

bootje

molen

. Loop verder langs het Nijntje pleintje

wijn drinkt

. Ga na de brug rechts naar beneden voor

. Loop terug over de brug en ga rechts de Oudegracht op, waar genoeg

mogelijkheden zijn voor een hapje of drankje

. Loop over de Ganzenmarkt

links de Schoutenstraat in voor een broodje

of een outfit

Kintgenshaven zitten Hunted
naar de Ganzenmarkt

naar de Domtoren

Domtoren + Weerdsluis + Drift + Ganzenmarkt + Griftpark

tegenkomt. Loop door de Predikherenstraat naar de Neude, waar je

voordat je een frietje haalt

rond in Hutspot

voorheen een wat shabby imago, door de vele coffeeshops en het volk dat afkwam op de
prostituees in de Hardebollenstraat, een zijstraat van de Voorstraat. Inmiddels zijn de ramen
gesloten en vestigen zich steeds meer jonge ondernemers in dit stukje stad. Het resultaat is
een levendige straat vol koffietentjes, saladebars en vintage kledingzaken.

WEINIG TIJD

. Ga naar rechts de Adelaarstraat in en bekijk de

. Ga de Vinkenburgstraat in. Struin lekker

een boek

Wittevrouwen. Een zeer gewilde wijk, waar tweeverdieners met kinderen zich vestigen in de
mooie jaren 30-huizen. In Wittevrouwen zijn veel delicatessenzaken en kwaliteitsrestaurants.

. Haal op de

of het Oude postkantoor bekijkt

grote aanbod van studentencafés op de Neude, maar ook in de klassieke straat Drift. Die staat
vol universiteitspanden, inclusief de prachtige Universiteitsbibliotheek. De generatie die net
student-af is, heeft tegenwoordig een plek gevonden in de Voorstraat. Deze straat had

In het verlengde van de Voorstraat ligt de Biltstraat, de centrale winkelstraat in de wijk

en de Weerdsluis

. Sla rechtsaf bij de Hopakker en loop door totdat je de zaterdagse Lapjesmarkt

aan de Breedstraat

een biertje

voor de avond. Huur een

en de Koekfabriek

. Rechts in de

. Ga rechts via de Telingstraat terug

. Loop rechtdoor en ga aan het eind rechts de Stadhuisbrug op voor

. Ga een stukje terug de Vismarkt op voor culishopping

volgende brug naar de Steenweg voor Museum Speelklok

. Neem de

en loop om het museum heen

. Achter de kerk proef je Scandinavië bij Carla’s Conditorie

verder naar de Pausdam

. Loop

en ga daar links. Sla linksaf de Voetiusstraat in en neem rechts

de Domstraat. Daar kun je echt goed eten

of interieurdesign zien

zaterdagochtend rechtdoor voor de bloemenmarkt
uitzending bij te wonen

en ga

. Loop op een

en sla de Nobelstraat in om een radio-

. Ga anders vanaf het Janskerkhof meteen links de Drift

voor een kijkje in het studentenleven. Duik daarna de Voorstraat in
weer terug naar de Drift. Aan het eind van de Wittevrouwenstraat zit Nisha
water ga je links voor koffie in de oude gevangenis

en loop
. Net voor het

. Loop terug en ga de

Wittevrouwenbrug over. Ga door de Biltstraat en sla linksaf de Poortstraat in voor ijs
rechtsaf het Veeartsenijpad in naar een goed restaurant

in

. Sla

. Ga rechts en dan weer rechts

de Bollenhofsestraat in. Bij de Klaverstraat ga je links en dan weer links de Bekkerstraat in.

Neem de eerste straat rechts, de Griftstraat. Verderop bestel je wijn met een borrelmenu
voordat de route eindigt in het Griftpark
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DE ZWARTE VOSCH - ETEN & DRINKEN

MOLEN RIJN EN ZON - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Zwarte Vosch is een pinchobar waar je altijd meer geld kwijt bent dan je vooraf had
gepland, omdat alles zó lekker is. Pinchos kun je zien als de luxe variant van tapas. De kleine

De Molen Rijn en Zon torent fier boven de gebouwen aan de Adelaarstraat uit. Anders zou hij
geen wind vangen, zo midden in de stad. Deze molen van ruim 40 meter hoog staat er nu

gerechtjes staan in een vitrine achter in de zaak, maar het personeel komt ook langs met
dienbladen waar je zo een bordje vanaf kunt pakken. Onweerstaanbaar! Er is een leuk terras

vooral voor de sier, want door achterstallig onderhoud maalt hij niet meer.
adelaarstraat 30, niet geopend voor publiek,

aan de werf.
oudegracht 48, www.dezwartevosch.nl, +31(0)30-6700791, dagelijks vanaf 17.00, pinchos
vanaf € 2,90,

SLOEPJESVERHUUR AAN DE GRACHT - LEUK OM TE DOEN

De beste manier om de Oudegracht te ontdekken is per boot. Bij Sloepjesverhuur aan de
Gracht huur je een fluisterboot voor maximaal acht personen, waarmee je soepel en stil door
de Utrechtse wateren manoeuvreert. Je kunt een lunch meekrijgen, maar een eigen picknick
meenemen mag ook.
oudegracht 4 aan de werf, www.kanoverhuurutrecht.nl, +31(0)6-13266380, ma 13.00-20.00,
di-zo 10.00-20.00 (half okt-feb alleen op afspraak), huur boot € 30 voor 1 uur,

NIJNTJE PLEINTJE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Utrecht is de stad van Dick Bruna en dus ook van Nijntje. Een van de bezienswaardigheden
die in het teken van het beroemde konijn staan, is het Nijntje pleintje. Verwacht niet meer dan
een ingetogen beeld op een sokkel, gemaakt door Bruna’s zoon Marc. Het schattige hofje
waar het kunstwerk staat, krijg je er gratis bij.
hoek oudegracht en 1e achterstraat,

LAPJESMARKT - LEUK OM TE DOEN

De Lapjesmarkt illustreert de gezellige zaterdagdrukte in de stad. Naar verluidt bestaat de
markt al sinds 1597, vanaf het moment dat het Utrechtse linnenweversgilde twee keer per
jaar een linnenmarkt hield. Tegenwoordig liggen de kramen iedere zaterdag tjokvol met
stoffen en fournituren voor een zacht prijsje.
breedstraat en begijnhof, za 8.00-13.00,

WIJNCAFé LEFEBVRE - ETEN & DRINKEN

De Neude: wie het plein niet kent van monopoly, kent het wel van de vele cafés. Wil je wat
anders dan dat, dan kun je terecht bij Wijncafé Lefebvre. In 2015 kreeg het de prijs ‘beste
wijnbar van het jaar’, en dat is terecht. De kaart is uitgebreid en de sommeliers laten je gerust
een aantal verschillende wijnen proeven, voordat je je keus maakt. Er zijn borrelhapjes
verkrijgbaar en er is een knus terras.
neude 2, www.wijncafelefebvre.nl, +31(0)30-2000225, dagelijks vanaf 15.00, glas huiswijn €
4,75,

OUDE POSTKANTOOR - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De eyecatcher op de Neude is het Oude postkantoor. Het grootse gebouw stamt uit 1924 en
is ontworpen door Joseph Crouwel. Eind 2011 sloot het – als laatste zelfstandige postkantoor

WEERDSLUIS - LEUK OM TE DOEN

De Weerdsluis vormt de toegang tot de Oudegracht voor de grote stroom boten die vanaf de
Vecht de stad in wil. Aan de oostzijde van de sluis zijn trappen waar het in de zomer barst van
de Utrechters die een ijsje eten of een meegebracht biertje drinken. De wachtende boten

– de deuren. In 2018 zouden er de nieuwe bibliotheek en een markthal moeten openen. Tot
die tijd wordt het gebruikt voor allerhande evenementen.
neude 11, www.postkantoor-utrecht.nl,

bieden altijd een vermakelijk uitzicht.
bemuurde weerd oostzijde,

IL MULINO - ETEN & DRINKEN

In de zomer staat de rij voor de kleurige ijssalon Il Mulino tot aan de straathoek. Ouders met
kinderen, studenten en oudere stellen; iedereen wil lekker met een ijsje op de trappen van de
Weerdsluis zitten. Het zelfgemaakte ijs heeft vooral traditionele smaken, al is er iedere vrijdag
iets nieuws te proeven in de proefhoek.
adelaarstraat 2-4, www.ilmulino.nl, +31(0)30-2717411, in het seizoen dagelijks 12.00-22.00,
per bol € 1,20,
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PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon
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
LAATSTE UPDATE

2016-09-15 09:46:48
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.
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