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

Mariaplaats  
Loop op de Mariaplaats naar nummer 3a, de winkel Cris Mannen 

Cris Mannen In de etalage en in de winkel servies 
‘Utrecht’ van Fokke Hamming voor 
Potterie de Driehoek in Huizen 

Sla vanuit Cris Mannen rechtsaf en loop langs de terrasjes de Mariastraat in 
Traction – Optical Art 
Mariastraat 28 

mooi art deco servies van metaal en 
keramiek 

Loop terug richtingMariaplaats langs het gele gebouw van Kunst en 
Wetenschappen (conservatorium) en dan rechtdoor de Springweg in 

Pim’s Olifant 
Springweg 7a 

in de etalage leuke, erg leuke en 
vintage kinder- en poppenserviesjes 

Aan de overkant van de straat: 
Zolamanola 
Springweg 10 

In de etalage het dinerservies ‘Faenza’, 
ca. 1958, ontworpen door Pierre 
Daems voor de Sphinx-Céramique 
Design Circle 

Volg de Springweg 
De Juwelier 
Springweg 18 

In prachtig zilver: theesetjes en 
tafeldecoraties 

Een winkel verderop 
De Bruijn Haarmode 
Springweg 20 

Niet om van te eten, maar wel erg 
mooie kommen en schalen voor bij de 
kapper. 

Loop terug naar de Mariaplaats en ga schuin links over het plein 
 de Zadelstraat in (richting van de domtoren) 

Keck & Lisa 
Zadelstraat 38 

in de etalage het zeer toepasselijke 
Dom-servies van BAM Keramiek 

Loop de Zadelstraat door in de richting van de domtoren. 
Ga rechtdoor de brug over en loop de Servetstraat in.  

Bijna aan de voet van de domtoren is 
 boekhandel Steven Sterk 

 

Steven Sterk 
Servetstraat 3 

In de etalage art deco theeservies 
‘Dordrecht’ uit ca. 1932 voor Société 
Céramique. Ontwerper niet bekend. 

Sla vóór de domtoren linksaf en loop bijna rechtdoor binnen bij de VVV 
VVV 
Domplein 9 

binnen een theeserviesje uit eind jaren 
20 van Plateelbakkerij Zuid-Holland. 
Ontwerper Jan Schonk (toegewezen) 

Ga uit de VVV links en sla even verderop nogmaals linksaf de Domstraat in 
Workshop of Wonders 
Domstraat 25 

in de etalage eigentijds servies van 
Geke Lensink 

Iets verderop: 
Bij den dom in de etalage ‘Clay’ nieuw servies van 

Claudy Jongstra samen met Charlotte 
Landsheer voor Cor Unum 

Ga linksaf 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: 
‘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 linksaf de Vismarkt op 
Aleph Books 
Vismarkt 9 

in de etalage theeservies ‘Norwich’, ca. 
1934, van Société Céramique,  
ontwerper onbekend 

iets verderop 
Lisman Antiek 
Vismarkt 10 

in de etalage servies uit eigen collectie 

Volg de Vismarkt 
Rachmaninoff Wonen 
Vismarkt 20 

in de winkel servies uit eigen collectie 

Volg de Vismarkt 
Simon Lévelt 
Vismarkt 21 

in de etalage theeservies ‘Geha’, begin 
jaren 30, ontworpen door Edmond 
Bellefroid voor De Sphinx in Maastricht 

Volg de Vismarkt, passeer de Servetstraat. Het heet hier Lichte Gaard 
De Gaarde Utrecht 
Lichte Gaard 4 

In de etalage ‘Larissa’ uit 1955 van de 
beroemde ontwerper A.D.Copier. 

Loop verder. Wanneer de gracht weer opduikt bent u  
op de Oudegracht aangekomen 

Nobilia sieradenatelier 
Oudegracht 188 

In de etalage koffiepotje van St. 
Maarten Porcelein, ca. 1948. 
Ontwerper Han Knaap. Binnen meer. 

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

Chocoladekannen uit Arnhem, Gouda 
en Maastricht 

Een stukje verderop  
Dille & Kamille 
Oudegracht 190 - 192 

een winkel en etalage vol met servies 
uit eigen collectie 

Volg de Oudegracht naar emma-b 
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emma-b 
Oudegracht 218 

in de etalage én in de winkel servies 
van Marimekko 

Volg de Oudegracht 
Beau Beau bric-à-brac 
Oudegracht 

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

Volg de Oudegracht 
Vaen 
Oudegracht 246 

Het vintage theeserviesje ‘Goudboon’ 
van Zweitse Landsheer bij 
Goedewaagen voor Goudboon 
koffiebranders. Jaren 50/60 

Volg de Oudegracht 
De Arm 
Oudegracht 255 

Een filiaal van De Arm met extra 
aandacht voor vintage en oud 

Volg de Oudegracht 
De Witte Eenhoorn 
Oudegracht 300 

Volop aardewerk en porselein in de 
etalage en in de winkel 

 
 

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. 

 



 

 

 


