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

Ga de Twijnstraat in 
Atelier COSAS 
Twijnstraat 71 

serviesgoed uit eigen voorraad 

iets verderop 
Kazerij Stalenhoef 
Twijnstraat 67 

in de etalage en in de winkel een grote 
collectie kaasstolpen 

Volg de Twijnstraat en steek voorzichtig over 
It all starts with a postcard 
Twijnstraat 38 

een prachtige collectie kaarten en 
kalenders, óók met servies erop 

Volg de Twijnstraat en steek weer voorzichtig over 
Mooi en Belle 
Twijnstraat 37 

in de etalage veel eigentijds servies 

Loop de Twijnstraat uit en ga rechtdoor over de Oudegracht 
Vollers 386 
Oudegracht 386 

kleding, vintage en design, waaronder 
serviesgoed 

Volg de Oudegracht 
Le Coin Perdu 
Oudegracht 374 

Het eierset van Berlage, glas van De 
Bazel en servies van Chris van der Hoef 

Volg de Oudegracht 
Antiek aan de Oudegracht 314 
Oudegracht 314 

Een winkel bordevol brocante met veel 
servies ertussen 

Een stukje verderop  
Christien Jurcka Antiek en Brocante veel oud serviesgoed in de etalage en 

in de winkel 
Volg de Oudegracht  

 
 

Route Ledig Erf naar expositie ‘100 jaar design op tafel’  
 

 
De Witte Eenhoorn Altijd veel aardewerk, en op de tafels 

en in de vitrine ook mooi divers servies 
 

Steek voorzichtig de straat over en ga 
vlak voor 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. 

 
100 jaar design op tafel  

is mogelijk gemaakt door: 
Siletsy Vitrines 

Leeuwin’s Serviezenhuis 
Edwin van den Brink, Restauratie-atelier Utrecht 

Waardewerk Registertaxateurs kunst en roerend cultureel erfgoed 
Bond & Smolders 

Lucie Wolfs Keramiek 
Cultuurtheater De Witte Lely 

 
 
 

 

 


