
RE IZEN

Alleen de naam al vind ik leuk: Puha. 
Je vindt in deze mooie winkel mode 

van jonge ontwerpers en (woon)acces-
soires voor zowel vriendlief als jezelf. 

Ik kom er ook regelmatig vandaan  
met alleen een mooie kaart, een por-
seleinen vaasje of een notitieboekje. 

Je kunt binnendoor naar buren 
Sussies Vintage, waar je te gekke 
tweedehands items kunt scoren. 

Voorstraat 48, Puhashop.nl

GEEN  P OEHA  I N  P UHA

DICHT  B IJ  DE  DOM

V I ER  V ERD I EP I NGEN 
WATERTANDEN

Wat ben ik blij dat All the Luck in  
the World eind vorig jaar zijn deuren 
opende in een knus pand in de 
Zadelstraat. Als ik een origineel 
cadeau nodig heb, ga ik hierheen  
en weet ik zeker dat ik slaag. Op  
een paar vierkante meter vind je 
mooi porselein, papierwaren, textiel,  
sieraden en vintage meubels. In deze 
oudste bestrate winkelstraat van de 
stad die bij de Dom uitkomt, vind je 
nog meer fijne kleding- en cadeau-
winkels en kun je ook prima je  
honger stillen. Zadelstraat 15, 
Alltheluckintheworld.nl

K I NDERFEES TJE
Het is een stukje lopen, maar dat is de vrolijke conceptstore An Apple a Day 
zeker waard. Vroeger zat hier een garage, nu shop je er kinderkleding en 
-accessoires van merken als Mini Rodini, Imps & Elfs, Bobo Choses en Tiny 
Cottons. Voor een origineel kraamcadeau is dit dé winkel. Ze verkopen ook 
moois voor volwassenen en de winkel wordt gebruikt voor kinderfeestjes en 
workshops. Obrechtstraat 36, Facebook.com/anapple.ad

Strand West is een modern warenhuis 
in een oud stadskasteel. Ze hebben 
onder andere mooie postkaarten, Dutch 
Design, boeken van De Wereld van Snor, 
Japanse masking tape en porselein van 
ontwerper Donna Wilson. Hoe hoger je 
in het pand komt, hoe duurder trouwens. 
Oudegracht 114, Strandwest.nl

COOLE  GADGETS
Een fijne cadeauwinkel is It’s a Present. 
Ik loop altijd door naar de kelder, daar  
liggen hun mooiste producten. Vooral 
woonaccessoires van Scandinavische 
merken zoals House Doctor en 
Bloomingville, maar ook gekleurde  
cactussen in mooie potten, horloges  
en leuke gadgets. Vanuit de winkel heb  
je uitzicht over de Oudegracht en de 
Domtoren. Lijnmarkt 16, Itsapresent.nl

In 1808 is Utrecht een half  
jaar lang de hoofdstad 
van Nederland geweest 

Het centrum is  
compact en nog  
niet overspoeld  
door toeristen

S H O P P E N
met Floor

De grachten, de vele terrassen en natuurlijk 
de Dom. Utrecht is mooi! Inwoonster Floor 
deelt haar favoriete adresjes, allemaal op 

loopafstand van elkaar.

H e t  l e u ks t e 
va n  U t r e c h t

Journalist Floor Roelvink 
maakt reportages en  
interviews. Voor Flair ging 
ze op ontdekkingstocht in 
haar woonplaats Utrecht. 

Utrecht in volle glorie? De 
Oudegracht met zijn prach-
tige bomen en terrassen aan 
de werf. De boten die bij mooi 
weer door de grachten varen. 
De sfeervolle stegen met  
restaurants waar het altijd 
druk is, de parken waar de 
hele stad in de zomer op een 
kleed ligt en natuurlijk de 
Dom die je overal ziet. En  
volgens de Lonely Planet een 
van ’s werelds meest onder-
gewaardeerde steden. 
Televisie zender CNN noemde 

Utrecht  ‘het nieuwe 
Amsterdam’. Utrecht ís ook 
een grote stad met evene-
menten en festivals, maar het 
voelt aan als een dorp. En dat 
is juist zo fijn. Het centrum is 
compact en nog niet over-
spoeld door toeristen. Het is 
de stad waar ik journalistiek 
ging studeren, avonden heb 
gedanst in de kroegen,  
verliefd werd en waar ik  
misschien nooit meer wegga. 
Waarom? Utrecht is alleen 
maar leuker geworden.  
De ene na de andere hippe 
winkel opent zijn deuren, er  
is een ruime keus aan (prijs-
winnende) koffietenten en 
elke week kun je wel in een 
nieuw restaurant eten.
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E T E N  &  D R I N K E N
met Floor

VERR UKKEL IJK E  C H EESECA K E!
Bar Beton is een van mijn alltime favorites. Ik kom hier graag voor een  
cappuccino of een broodje en zit er soms met mijn laptop te werken. Ik vind  
het zo’n fijne tent, omdat het publiek een mix is van studenten, zakenmensen 
en ouders met kinderen. Daarnaast ziet de bar er mooi ingericht uit. Het  
vriendelijke personeel herken je aan hun tiptop outfit en roodfluwelen vlinder-
strik. Ze helpen je met alle liefde kiezen tussen de verrukkelijke cheesecake en 
een ambachtelijke appeltaart. Korte Jansstraat 13-15, Barbeton-utrecht.nl

WAAN JE  
I N  S PANJE 

Bij De Zwarte Vosch staan 
schalen vol hapjes, net als in 
Spanje. Wijs aan wat je wilt 
hebben en je kunt het direct 

meenemen naar je tafel. 
Gedurende de avond komen 

de obers langs met nog meer 
schalen vol heerlijke pincho’s. 

Een deel van de zaak zit beneden 
in de werfkelder, die direct aan  

de Oudegracht grenst.  
Oudegracht 48,  

Dezwartevosch.nl

NEEM J IJ  OME  J IM MIE , 
NEEM IK  TANTE  TR UUS 
De lekkerste burgers eet ik bij Meneer Smakers, met namen als 
Tante Truus en Ome Jimmie. De broodjes met wilde Schotse zalm 
of geitenkaasburger zijn ook heerlijk. Perfect adres als je niet veel 
wilt uitgeven of naar de film gaat in het Louis Hartlooper Complex. 
Twijnstraat 62 en Nobelstraat 143, Smakers.nl

BIO  BURGERS  EN  
D ITO  F R IETEN

De Drieharingstraat wordt de culinaire 
hoofdstraat van Utrecht genoemd. Hier 
vind je onder meer Firma Pickles, een 
burgerrestaurant en wijnbar ineen. Het 

vlees is biologisch en de frieten en 
groentes komen van telers uit de buurt. 
Er worden ook heerlijke vegetarische 

burgers geserveerd.  
Drieharingstraat 1-3, 7 dagen per week 

geopend Firmapickles.nl

BEETJ E  NEW YORK
Bij Stan & Co kun je voor zowel 
coffee to go als een borrel terecht, 
en alles daartussenin. Ze hebben 
een uitgebreide kaart en koken  
’s avonds op hun op houtskool 
gestookte grill. Met op donderdag, 
vrijdag of zaterdag vaak een dj. 
Ganzenmarkt 16a, Stan-co.nl

Utrecht heeft de meeste 
brouwerijen per inwoner 

van Nederland!

DE  HELE  DAG  ZON
Daen’s is een conceptstore met een winkel, café en één hotelkamer. In de winkel 
vind je onder meer mode, interieurboeken en sieraden. Het mooi ingerichte café  
is perfect om de hele middag bij te kletsen onder het genot van huis gemaakte 
taart of een glas wijn. Bij mooi weer probeer ik hier altijd een tafeltje voor de deur 
te bemachtigen (een uitdaging!), want Daen’s heeft een van de weinige terrassen 
in de stad met de hele dag zon. Korte Minrebroederstraat 13-17, Daens.nl

L IEVER  O P  DE 
B O N N EFO O I? 

Laat je je liever verrassen? Vier 

straten, buiten de gebaande paden, 

waar je altijd goed zit: Voorstraat, 

Twijnstraat, Burgemeester Reigerstraat 

en Nachtegaalstraat.

Koning Willem-
Alexander is geboren 

in Utrecht 

AAN HET  WATER 
In een brugwachtershuisje vlak bij het plein 
Ledig Erf zit Goede Vrijdag: een warenhuis,  
koffiebar en (pop)podium ineen op nog geen  
dertig vierkante meter. Als ik vrienden van  
buiten de stad wil verrassen, neem ik ze hier 
mee naartoe. Het brugwachtershuisje moest  
in de jaren tachtig worden gesloopt, maar die 
vergunning werd ingetrokken en nu staat het  
op de gemeentelijke monumentenlijst.  
Bij mooi weer worden er stoelen voor de deur 
gezet en kun je bootjes kijken. 
Oosterkade 1, Goedevrijdagutrecht.nl

DI KKE  BOTERHAMMEN
Bij  Broei krijg ik altijd het gevoel alsof 
ik in een huiskamer zit. Op de lunch-
kaart geen clubsandwich, maar boterhammen met pompoenroomkaas, wortel, 
spinazie, amandel en munt. Op de wall of frame exposeren kunstenaars hun werk 
en grote kans dat de stoel waarop je zit ook te koop is. 
Oosterkade 24, Broei-utrecht.com

LEKKER  BAKK I E
The Village Coffee & Music is in korte 
tijd een begrip geworden in Utrecht.  
Dat ze in 2013 tot beste koffiezaak van 
Nederland zijn uitgeroepen heeft vast 
geholpen. De eigenaren Lennaert en 
Angelo hebben echt liefde voor goede 
koffie en dat proef je! Bij mooi weer drink 
ik mijn koffie graag op een van de banken 
voor de deur en zit ik soms een hele  
middag mensen te kijken. Regisseur 
Hans Pool maakte vorig jaar zelfs een 
documentaire voor de VPRO over deze 
kleurrijke straat. Voorstraat 46, 
Thevillagecoffee.nl

PR IVÉ  PROEVER IJ
Talud 9 is een van mijn favorieten. Denk: bakstenen 
muren, hoge tafels en een knusse sfeer op een van de 
gezelligste plekken van de stad. Omschrijf waar je zin 
in hebt en de bediening laat je wijnen in verschillende 
prijsklassen proeven. Ze hebben ook koffie en ander 
lekkers! Donkere Gaard 9, Talud9.nl
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D O E N
met Floor

• Bij helder weer zie je  
vanaf de 112 meter hoge  
Dom Amsterdam liggen.  

De hoogste kerktoren van 
Nederland, met 465 treden, 
kun je beklimmen met een 
gids. Domtoren.nl
• Niet zo’n klimmer? Ga dan 
Domunder. Tijdens de inter-
actieve tour in het museum 
onder het Domplein reis je 
2000 jaar terug in de tijd.  
Koop wel vooraf een ticket; het 

museum is sinds de opening 
een succes. Domunder.nl
• Leuk om met je kinderen te 
doen bij mooi weer: met een 
waterfiets door de Oudegracht 
varen. Vanaf het water zie je 
de oude panden nog beter en 
het is spannend om onder de 
vele bruggen door te varen. 
Canal.nl/canal-bike 

• Op 4 juli start in Utrecht de 
Tour de France. Het parcours 
gaat dwars door het centrum 
en zelfs onder de poort van de 
Dom door. Het belooft een 
feest te worden, dat al op 
woensdag 1 juli begint. 
Tourdefranceutrecht.com. 

D E  S TA D  U I T
met Floor

Deze zomer gaat de 
Tour de France van 

start in Utrecht

Huur een fiets en rijd richting het 
landgoed Amelisweerd bij Bunnik. 
Kinderen kunnen hier rennen,  
voetballen en spelen in het bos.  
In de buurt zijn een paar restaurants 
waar het goed toeven is, of je  
nu met of zonder kinderen bent.  

Bij De 
Veldkeuken 
geniet je van 
biologisch 
brood en koffie. 
Bij koud weer 

doen ze de houtkachel aan.  
Veldkeuken.nl  

Verderop zit hostel Stay Okay waar  
je kunt overnachten. In het ernaast 
gelegen koetshuis zit een café met 
fijn buitenterras, waar ze onder meer 
heerlijke speciaalbieren schenken.  
Je bent hier ook welkom als je geen 
gast bent bij Stay Okay. Stayokay.
com/nl/hostel/utrecht-bunnik  

In de ver-
bouwde  
boerderij  
Vroeg kun je 
uit gebreid  
lunchen of  

borrelen. In de open keuken bakken 
ze dagelijks vers brood en worden 
taarten bereid. Vergeet niet even 
omhoog te kijken naar de nok van de 
boerderij, naar de prachtige houten 
binten die het dak ondersteunen. 
Vroeg.nl  
 
Bij Theehuis Rhijnauwen op het 
ernaast gelegen landgoed 
Rhijnauwen eet je de lekkerste  
pannenkoeken. Bij mooi weer kun  
je heerlijk aan het water zitten. 
Theehuisrhijnauwen.nl 
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