
Utrecht Serviesstad 
Route van Neude naar expositie 100 jaar design op tafel, 12 augustus t/m 3 september 2017 
 

Neude  
Loop richting Flanagan’s beeld ‘Thinker on a Rock’ (haas op rots). Steek bij 
kantoorboekhandel Lorjé de Lange Jansstraat over en ga de voorstraat in 

Hill Lichtstudio 
Voorstraat 3 

In de etalage dinerservies ‘Tilly’, ca. 
1933, van ontwerper Edmond Bellefroid 
voor De Sphinx in Maastricht 

Loop verder de Voorstraat in en steek de straat over 
PUHA 
Voorstraat 48 

in de winkel servies van Ineke van der 
Werff 

Loop terug richting Neude 
Naar de kapper 
Voorstraat 28-H 

in de etalage en de winkel servies uit 
1970 van Hans Wagner en Floris 
Meydam voor Hofra in Herwijnen 

Loop verder richting Neude. Steek de Lange Viestraat over en loop over de Neude 
langs het oude postkantoor. Sla daarna rechtsaf de Drakenburgstraat in 

Strand West 
Drakenburgstraat / Oudegracht 114 

in de etalage theeservies ‘Hanny’, ca. 
1931, van Edmond Bellefroid voor De 
Sphinx in Maastricht en eigentijds 
serviesgoed van o.a. de Intuïtiefabriek 

Loop terug de Drakenburgstraat in, ga op de Neude meteen rechts een paar 
stappen de Vinkenburgstraat in 

Hutspot 
Vinkenburgstraat 19 

in de winkel veel eigentijds servies uit 
eigen collectie 

Ga terug naar de Neude, loop voorbij de cafés en restaurants en ga rechtsaf de 
Schoutenstraat in 

Bigoli 
Schoutenstraat 12 

in de toonbank oud serviesgoed onder 
meer uit Maastricht 

Loop verder de Schoutenstraat in 

 

De Droom van Utrecht 
Schoutenstraat 6 

in de etalage een grote collectie servies 
van Bunzlau waaronder een enorme 
theepot 

Loop verder de Schoutenstraat in, sla aan het eind linksaf 
Live Today 
Minrebroederstraat 4-6 

in de etalage serviesgoed van het 
Deense merk Broste Copenhagen 

Volg de Minrebroederstraat tot aan het eind. Links op de hoek: 
Erven Bijleveld 
Janskerkhof 7 

in een van de etalages theeservies 
‘Marion’, ca 1932, van Jan van 
Breukelen voor Goedewaagen, 

Ga rechtsaf de Domstraat in en sla rechtsaf het Oudkerkhof in 
Pentik 
Oudkerkhof 38 

Servies van de Finse ontwerper en 
keramist Anu Pentik 

Een paar winkels verderop: 
Histoire, Magasin 
Oudkerkhof 20 

in de etalage ‘Bla Eld’, servies van de 
firma Rörstrand 

Aan de overkant van de straat: 
Leeuwin’s Serviezenhuis 
Oudkerkhof 19-23 

een winkel en etalages vol met prachtig 
servies. Nu speciaal daarbij 4 serviezen 
uit de collectie Serviezendomein: 
‘Finlandia’ van Tapio Wirkkala voor 
Plateelbakkerij Zuid-Holland 
‘Noovo’ van Fokke Hamming voor 
Potterie de Driehoek uit Huizen 
‘Vermu’ van Leen Muller voor 
Plateelbakkerij Zuid-Holland en 
‘Domo’70’ van P. Steinmetz voor 
Goedewaagen 

Volg het Oudkerkhof 
Kwartier 
Oudkerkhof 7 

‘Juliette’, jaren 20. Ontwerper 
onbekend, Plateelbakkerij Zuid-Holland 
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Steek aan het eind van het Oudkerkhof de Stadhuisbrug over,  dan recht vooruit: 

Broese boekverkopers 
Stadhuisbrug 5 

in de etalage servies ‘Modern’, ca. 
1905, van Société Céramique, 
ontwerper onbekend 

Sla linksaf de Choorstraat in en loop deze helemaal uit.  
Ga dan rechtdoor de Lijnmarkt in. 

Bond & Smolders 
Lijnmarkt 9 

in de etalage het (beroemde) 
theeservies ‘Thea’, 1934, van Edmond 
Bellefroid voor De Sphinx in Maastricht. 

Volg de Lijnmarkt 
WAAR 
Lijnmarkt 21 

in de etalage aardewerk van o.a. Piet 
Hein Eek 

Volg de Lijnmarkt 
G.A.J. van den Heiligenberg 
Lijnmarkt 31 

 

Schuin aan de overkant: 
Optical Art 
Lijnmarkt 40 

Oud servies kan soms best een badje 
gebruiken. In de tobbe ‘Tulipe’ van 
Fokke Hamming voor Potterie de 
Driehoek in Huizen 

Een stukje verderop: 
Bistronome Des Arts 
Lijnmarkt 48 

In de etalage serviesgoed ‘Strand’, ca. 
1933, van Edmond Bellefroid voor De 
Sphinx in Maastricht 

Loop de Lijnmarkt uit. De gracht komt weer in zicht. Ga rechtdoor 
Chocolaterie Cacao 
Oudegracht 179 

Chocoladekannen uit Arnhem, Gouda 
en Maastricht 

Volg de Oudegracht 
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Combo aan de Gracht 
Oudegracht 187 

Servies ‘Hybrid’ van Seletti in de 
etalage 

Volg de Oudegracht 
De Oude Pijpenkade 
Oudegracht 199 

Een etalage en winkel vol antiek en 
bric-à-brac waaronder oud en vintage 
servies 

Volg de Oudegracht 
De Arm 
Oudegracht 247 

Een kringloopwinkel met vele filialen 
met uiteraard servies van velerlei 
producenten 

Volg de Oudegracht 
De Arm 
Oudegracht 255 

Een nieuw filiaal van De Arm met extra 
aandacht voor vintage en design 

Volg de Oudegracht 
Reinaerde ZiZo 
Oudegracht 281 - 283 

Servies waar je blij van wordt, in de 
etalage en in de winkel 

 
 
 

Loop iets terug en ga de Smeebrug over. Dan langs de Smeebrug de trap omlaag 
naar de werf. Daar, Oudegracht 296 aan de werf, 

 is het Pop-Up Museum Aan De Werf met 
 

100 jaar design op tafel 
 

De Utrechtse serviesroutes zijn een initiatief van het webmagazine 
www.serviezendomein.nl 

Doet u voorzichtig in het verkeer. U loopt de routes op eigen risico. 
Serviezendomein is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het 

volgen van de routes, noch voor u, noch voor een ander. 

 
 

 

 


