Bierwandeling Utrecht
Wandeling langs historische en hedendaagse biercultuur
Nog in de 16e eeuw stonden er langs de Utrechtse Oudegracht zeker meer dan 60
brouwerijen. Dat aantal nam gestaag af, de laatste sloot in 1897. Uiteraard heeft de
biercultuur zijn sporen nagelaten. De route is beknopt gehouden en aangegeven in één
richting. Startpunt is Stadskasteel Oudaen aan de Oudegracht, op enkele minuten lopen
van het station Centraal. Onderweg komen we langs diverse bierhistorische locaties,
waar vroeger brouwerijen hebben gestaan. Vaak zijn de huizen en sowieso de kelders
van deze brouwerijen nog aanwezig. Waar geveltekens en andere herkenbare restanten
van de brouwnijverheid aanwezig zijn, wordt dat vermeld. Soms wordt een
'lantaarnconsole' vermeld, dat zijn de hardstenen voetstukken van de gietijzeren
lantaarnpalen aan de Oudegracht; deze zijn vanaf de werf te zien. Ze zijn van beelden
voorzien die betrekking hebben op de historie van de Oudegracht. Onderweg wordt
gewezen op een aantal biercafés en -winkels die de moderne biercultuur
vertegenwoordigen

versiedatum: 30-01-2019

Routebeschrijving
Start: Stadskasteel Oudaen
1. Oudaen (Oudegracht 99, restaurant, brewpub)
Een zogenaamd stadskasteel uit ca. 1300 met een fraaie gelagkamer. Het is een van de
weinige panden in dit deel van de gracht waar vroeger géén brouwerij heeft gezeten. In
1990 startte in de kelder de Utrechtse stoombierbrouwerij met haar productie. Het
uitstekende huisbier wordt vanouds alleen in het proeflokaal van Oudaen geschonken.
2. Brouwerijen ten noorden van Oudaen
In dit deel concentreerden zich veel brouwerijen:
Oudegracht 97: De (Blauwe) Bijl (1607-1679). Verdwenen voor nieuwbouw warenhuis;
Oudegracht 87-91: De Kroon (1584-1791); verdwenen voor nieuwbouw warenhuis; was
een van de grootste van Utrecht.
Oudegracht 85: De Drie Gulden Ruyten (voor 1600-1667); verdwenen voor nieuwbouw
warenhuis; lantaarnconsole.
Oudegracht daarnaast: De Roos (voor 1575-1697); gesloopt voor verbreding Viestraat.
Oudegracht 81: De Drie Witte Ruyten (1631-1747); gesloopt voor nieuwbouw winkel.
Oudegracht 77: De Eenhoorn (1642-ca. 1786); een van de grootste van Utrecht; 2
lantaarnconsoles.
3. Brouwerijen ten zuiden van Oudaen
Oudegracht 101-103: Grote en Kleine Lelie (1579-1591); verdwenen voor nieuwbouw.
Oudegracht 107-111: Witte Valck/ 't Hert (1540-1745; gevelsteen in achterpui (niet
zichtbaar).
Oudegracht 113: Vresenberch (1553-1595); eveneens een middeleeuws stadskasteel.
Oudegracht 131; Den Ham (1583-1656); ernaast loopt nog de Hamsteeg.
Bij de volgende brug (na ZARA) de Oudegracht oversteken en dan rechts langs Winkel
van Sinkel (nu grand café) de Ganzenmarkt op lopen. Rechts achter het Stadhuis ligt
4. café De Zaak (Korte Minrebroederstraat 9)
Modern bruin biercafé met een ontspannen sfeer en populair, zonnig terras.
Vanuit De Zaak links en dan rechts terug naar gracht. Meteen links afdalen Vismarkt op.
Uitlopen tot kruising met links blik op de Domtoren. Hier rechts brug over en meteen links
voetgangersstraat in (Lijnmarkt). Op nr 12:
5. Gevel De Witte Ballons (Lijnmarkt 12)

De Jugendstil-gevel is in 1904 aangebracht in opdracht van de Maastrichtse brouwerij De
Zwarte Ruiter, die in het hele land 'Maastrichtse bierhuizen' exploiteerde. De
tegeltableaus met De Zwarte Ruiter en de Stadsengel met ster uit het wapen van
Maastricht zijn nog te zien in de gevel.
Straat uitlopen, links brug over, dan rechts.
6. Kafé België (Oudegracht 196)
Prettig anarchistisch bierkafé met de grootste bierlijst van de stad, waaronder vaak
bijzondere lokale brouwsels.
7. Rond de Hamburgerbrug
Rond de volgende brug, aan de overzijde van de gracht waren drie brouwerijen:
Oudegracht 199: Drie Gecroonde Anckers (1589-1644).
Oudegracht 201: brouwerij Van Bijlevelt (voor 1579-1646); verdwenen door nieuwbouw
(De Gruyterpand).
Oudegracht 207: De Drie Leliën (1627-1739).
8. De Witte Leeuw (Oudegracht 270)
Hier stond brouwerij De Witte Leeuw (voor 1578-1740). In 1773 verdwenen voor de
doopsgezinde kerk.
Er zijn twee mysterieuze geveltekens. De eerste op Oudegracht 249, dus aan de
overzijde van de gracht. Maar waarom die op deze plek zit is onbekend. Op Lange
Nieuwstraat 43 (zie route hieronder) wordt de gevel gesierd door een witte leeuwenkop.
Dit pandje is rond 1865 gebouwd op de plaats van de achterpoort van de brouwerij. Ook
hier is de herkomst onbekend.
Vóór nr. 270 links Reguliersteeg in, aan einde rechts Lange Nieuwstraat, met nr 43
(Leeuwenkop) en op nr 47:
9. Café De Drie Dorstige Herten (Lange Nieuwstraat 47)
Vrij nieuw biercafé, voortbouwend op de reputatie van de eeuwenoude herberg Het
Dorstig Hert (= hart), waar de naast liggende Dorstig Hartsteeg naar is genoemd.
Lantaarnconsole met de drie dorstige harten is te zien vanaf de werf aan de
Oudegrachtzijde van de steeg.
Hierna rechts Dorstig Hartsteeg in, terug naar Oudegracht. Links, op nr. 296 zat brouwerij
De Lelie (1608-1658). Hierna rechts de brug over en rechtdoor Lange Smeestraat
inlopen, tot op de hoek rechts:
10. Café DeRat (Lange Smeestraat 37)
Een van de bekende Utrechtse biercafés met de ambiance van een ouderwetse
huiskamer.
Terug naar Oudegracht; meteen rechts op de hoek:
11. Rond de Smeebrug

Oudegracht 279: De Rooster (1622-1739).
Oudegracht 281: De Drie Ringen (1603-1671);
In 1671 ging De Drie Ringen (nog geveltekens aanwezig) op in De Rooster, waarna beide
panden onder 1 dak werden gebracht (nog goed te zien).
Oudegracht 287a: bierdepot P. Mesch. Met de vestiging van bierdepots probeerden grote
brouwerijen de kleinere weg te concurreren. Fraai gesneden houten deuren met bierton.
Hierna eerste trap naar beneden de werf op. Aan de overzijde zien we een uitgebouwde
werfmuur:
12. Den Aker
Oudegracht 320-320a: Den Aker (1681-1874). Brouwer Cyprianus Berger, tevens
burgemeester van Utrecht, gaf het brouwershuis Payenborch rond 1732 zijn huidige
basisvorm. De uitgebouwde werfkelder is ook uit die tijd. Op de zolder (bij dakkapel met
hijsbalk) is nog een groot houten hijsrad aanwezig.
Aan het eind de werftrap op terug naar straatniveau.
13. Rond de Weesbrug
Links over de brug op de hoek:
Oudegracht 340: De Witte Eenhoorn (1611-1641).
lantaarnconsole en gevelsteen; in het straatje ernaast is een laag zijpoortje met een
sluitsteen met eenhoorn.
Terug over de brug een stukje de Geertestraat in:
Geertestraat 8: De Ster (1600-1668). Dit is eigenlijk de zijuitgang van de brouwerij, die
aan de Oudegracht 331 stond. De poort is later in het woonhuis opgenomen. Het
woonhuis hoorde bij de brouwerij en heeft zijn 17e-eeuwse uiterlijk behouden
(rijksmonument).
Trap naast de brug afdalen en gracht volgen over de werf, die hier op zijn breedst is.
14. Bierkaai
Om controle op de accijnzen te houden mochten de bierschuiten alleen op deze werf hun
bier lossen.
Oudegracht 354: 't Claverbladt (voor 1593-1709). Pand is verdwenen voor nieuwbouw.
Aan het einde trap op naar straatniveau
15. De Boog, 't Merck
Oudegracht 367-385: De Boog (1584-1897)
Oudegracht 373-379): 't Merck (voor 1575-1744)

De Boog was de laatste brouwerij aan de Oudegracht. De panden van 't Merck zijn in de
loop der tijd bij De Boog getrokken. Naast enkele originele panden op straatniveau valt
vooral het brouwhuis op de werf op (ca. 1865). Ook gevelteken met kruisboog. De Boog
was eigendom van de Rooms Katholieke Armenkamer. Achter de brouwerij liggen de
Zeven Steegjes, een bijzonder buurtje dat in de 19e eeuw is gebouwd voor katholieke
arme gezinnen, op het terrein van de brouwerij.
Links brug over en dan rechts. Op Twijnstraat nr 3:
16. Café Lijn 4 (Twijnstraat 3)
Een van de nieuwere biercafés in Utrecht in een van de leukste straten van de stad.
Iets terug de trap af en dan links de gracht volgen over de werf tot eerste opgang links,
terug naar de Twijnstraat. Op nr. 47 vinden we
17. De Bierverteller Bierboetiek (Twijnstraat 47)
Mooie speciaalbierwinkel, geopend in 2016, waar bier, gastronomie en podiumkunst
worden gecombineerd.
Twijnstraat verder uitlopen tot plein. Schuin rechts aan de overkant:
18. Café Ledig Erf (Tolsteegbrug 3)
Een van de eerste speciaalbiercafés in Utrecht met populair terras. Utrechts enige ABTcafé.
19. café De Poort (Tolsteegbarrière 2)
Een van de oudste Utrechtse cafés. Er tegenover stond vroeger de Tolsteegpoort.
Vanouds waren bij stadspoorten veel bierhuizen en herbergen te vinden. Rond 1900 was
in De Poort een Maastrichts Bierhuis gevestigd (zie zijgevel en kijkpunt 5).
Op de brug stopt bus 2 richting station, Vredenburg en Oudaen.
Honger na de wandeling:
Rond de Twijnstraat/Tolsteegbrug zijn diverse eetcafés en restaurantjes te vinden. Wat
de bierhoreca betreft: Kafé België en Café Lijn 4 serveren eenvoudige, doch zeer
betaalbare gerechten. Oudaen heeft een uitgebreide menukaart. Buiten de route: houd je
van kip dan is Kloek op het Vredenburg een aanrader. Vlaamse specialiteiten vind je bij
Belgisch biercafé Olivier (Achter Clarenburg, nabij Vredenburg).
20. Kloek (Vredenburg 31)
Kip is hip! Café Restaurant Kloek combineert malse scharrel-kippen met bieren uit de
eigen regio.
21. Olivier (Achter Clarenburg 6a)
Grote bierhal annex restaurant in een voormalige (schuil)kerk. Rampzalige akoestiek,
maar spectaculaire entourage; vooral Belgische bieren.

Praktische informatie
Het startpunt ligt een kleine 10 minuten lopen van station Utrecht Centraal. Vanaf het
eindpunt (Ledig Erf) rijdt buslijn 2 terug naar het station.
Achtergrondinformatie
De wandeling komt uit de gids 'Utrecht Hop! Bieren, Brouwers en Biercafés in de
Provincie Utrecht', door Kees Volkers. Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig, oktober
2016. In de gids meer beeld en veel achtergrondinformatie.

