Op stap in de stad

Aantrekkelijk Amersfoort
Journalist Louël, die onder andere veel van onze binnenkijkers schrijft,
heeft een werkplek midden in het oude centrum van Amersfoort. Het
valt haar op dat er steeds meer toeristen over de grachten wandelen en
verwonderd foto’s maken. De stad is ontdekt! En terecht, met zo veel mooie
panden, pleinen en bijzondere (woon)winkels. Deze maand gaat zelfs
de vlag uit, voor een bezoek van de koninklijke familie op Koningsdag.
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1 Op straat al te ruiken: de verse baksels van Brood & Zoets. 9 Enkele ontwerpen uit porseleinwerkplaats en winkel studioZAND.
7 Bij KROAST eet je je broodje of diner met uitzicht op de Eemhaven. 2 Voor de leukste cadeaus met een verhaal: conceptstore Blur your life.
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Fotografie: Marie Houttequiet • Productie en tekst: Louël de Jong
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2 Koppelpoort

3 Het Mondriaanhuis

‘Van vegan lekkers tot gerecyclede onderzetters; alle producten
bij Blur your life dragen bij aan een betere wereld’

1 Brood & Zoets
1 Koffie en thee wordt bij Brood & Zoets geserveerd in nostalgisch serviesgoed. 2 De Koppelpoort, een stadspoort in het centrum, kon worden gesloten door
middel van een dubbele tredmolen. Deze functioneert nog steeds. 3 In Het Mondriaanhuis krijg je een kijkje in het leven van kunstenaar Piet Mondriaan.

Louël: “Hoewel Amersfoort rijk is aan geschiedenis, is de stad de laatste jaren volop
aan het vernieuwen. Er zijn steeds meer festivals en in het historische centrum zijn
allerlei leuke koffiebarretjes en bijzondere winkels. In en rond de oude Prodentfabriek,
op tien minuten loopafstand, is De Nieuwe Stad: het creatieve hart met ateliers,
een poppodium, restaurants, innovatieve ondernemers en winkels. Het mooie van
Amersfoort is dat het zo centraal in Nederland ligt en dat het bos vlabij is. Een
weekendje kun je bijvoorbeeld heerlijk afsluiten op landgoed Den Treek, op de
overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar de Gelderse Vallei. Maar eerst... de stad in!”

’s Ochtends
1. Brood & Zoets: een
huiskamer waar het altijd
ruikt naar versgebakken taart
Voordat ik aan het werk ga, haal ik hier
vaak een cappuccino to go. Meestal ligt
er een klein stukje verse boterkoek of
ander lekkers op de toonbank. Bijna alles
is zelfgebakken en er heerst altijd een
huiskamersfeer. Op straat ruikt het
al goddelijk naar quiche of appeltaart
uit de oven - waarvan het recept groot
op de buitengevel staat. Ook lekker om
je dag mee te beginnen: een ontbijtje
bioyoghurt, lijnzaad, moerbei en honing.
• Mooierstraat 3 (hoek Kortegracht)
broodenzoets.nl

2. Blur your life, feel good
conceptstore
In en rond de Langestraat vind je
de meeste winkels. Zo ook Blur.
Deze conceptstore mag je niet missen.
Je vindt er de leukste cadeaus voor jezelf
en anderen. Het assortiment is breed:
sieraden, snijplanken, geluksschaapjes,
planten, aardewerk, accessoires...
Achter elk product zit een verhaal. Je ziet
waar het vandaan komt en wie het
heeft gemaakt. In het bijbehorende café
geniet je van veel (vegan) lekkers.
• Mooierstraat 18 bluryourlife.com

3. Het Mondriaanhuis
Het Mondriaanhuis op de Kortegracht is
het geboortehuis van kunstschilder Piet
Mondriaan (1872 – 1944), vooral beroemd

om zijn schilderijen met de horizontale
en verticale zwarte lijnen en primaire
kleuren. Later verhuisde hij naar
Parijs en New York, maar deze plek is
waar het begon. Het museum heeft
een flinke metamorfose ondergaan
en laat de vele kanten van Mondriaans
leven zien. Zelfs zijn Parijse atelier is
op ware grootte nagebouwd. Ik liep
hier vaak langs, maar gek genoeg
ben ik vorig jaar pas eens naar binnen
gegaan. Had ik achteraf gezien veel
eerder moeten doen!
• Kortegracht 11 mondriaanhuis.nl

4. Hadaya: even in een
andere wereld
Dit is een van de meest sprookjesachtige
winkels van Amersfoort. De producten
zijn smaakvol, oriëntaals en
handgemaakt. De duizend-en-eennacht-sfeer komt door de vele oosterse
lampen die mooie patronen op de
muren projecteren. Eigenaren Marian
en Naser laten ze zelf maken in Egypte.
Ook verkopen ze de leukste spullen
voor in huis uit India, Mexico, Senegal
en Polen. En elk jaar rond Kerst ben je
hier aan het goede adres voor prachtige,
versieringen uit Oost-Europa.
• Achter het Oude Stadhuis 4 hadaya.nl
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5. Tussen stoffen en lintjes
in Schwitzner

9 studioZAND

Deze oude stoffen-en fourniturenwinkel
is een walhalla voor iedereen die van
handwerken houdt. Dankzij de krakende
vloer en wanden vol bandjes, linten,
garen, knopen en stoffen stap je hier
meteen terug in de tijd. Als je niet
kunt naaien, dan besluit je spontaan
het morgen te gaan doen, tijdens
de naailessen die achter in het atelier
worden gegeven bijvoorbeeld. Bijzonder:
de duizenden knopen die op kleur
gesorteerd liggen en waarvoor mensen
uit het hele land hiernaartoe komen.
• Krommestraat 14a schwitzner.nl

6. Brocante en antiek speuren
bij Galerie Giesbers
Loop de Krommestraat uit richting
de Koppelpoort: de schilderachtige
land- en waterpoort uit 1400 (op afspraak
te bezoeken). Wip nog wel even binnen
bij brocante- en antiekwinkel Galerie
Giesbers. Jugendstil en art deco zijn
de specialiteit, net als aardewerk, glas
en tegeltjes. Ik vond zelfs een paar
nostalgische, koninklijke bekers!
• Krommestraat 77 galeriegiesbers.nl

7 KROAST

10 B&B Vita Nova
6 Galerie Giesbers, brocante en antiek

’s Middags
7. KROAST met op vrijdag
en zaterdag een nanny
KROAST is gevestigd in de voormalige
Zeepfabriek Rohm & Haas. De enorme
ramen aan de voorkant bieden zicht op
de Eemhaven. Binnen is het lekker licht,
maar je kunt ook buiten zitten, waar je
uitkijkt op het water, of aan de achterzijde
op het omsloten terras. De kaart is

‘eclectisch’: Zuid-Europees met oosterse
invloeden. Lunchen, borrelen, dineren...
het kan allemaal. Ideaal is de nannyservice op vrijdag- en zaterdagavond.
Kinderen eten gezellig mee aan tafel,
maar als er – saaaai! – wordt nagepraat,
kunnen zij vliegers maken of kralen
rijgen met de oppas in de speelkamer.
• Kleine Koppel 36 kroast.nl

8. Bieterballen en het lekkerste
brood bij Het Lokaal
Bij Het Lokaal verkopen ze vooral
biologische en streekgebonden
producten. In de winkel wordt brood
gebakken, koffie gebrand en bier
gebrouwen. Mijn ideale zaterdag:
uitgebreid in kookboeken neuzen,
vervolgens hier boodschappen doen
en dan de keuken in. Bij Het Lokaal
worden allerlei workshops gegeven, zoals
fermenteren en broodbakken. En laat ik
de bieterballen van de veganistische
slager niet vergeten. Die móet je
proberen. Ook te verkrijgen in het café.
• Oliemolenhof 90 hetlokaal.nl

9. Porselein van studioZAND
Elke kunstenaar zou jaloers zijn op
deze enorme, lichte porseleinwerkplaats
en winkel. Samen produceren Frans
Ottink en Erna Huppelschoten onder
meer vazen voor ontwerpers als Hella
Jongerius (JongeriusLab) en Aldo Bakker.
Ook ontwerpt Frans zelf porseleinen
serviesgoed en Erna sieraden. Samen
met ander werk worden deze verkocht
in de kleine winkel. Vers uit de oven
staan hier de kommetjes opgestapeld,
terwijl de productie in de aangrenzende
werkplaats doorgaat.
• Oude fabriekstraat 21 studiozand.nl

’s Avonds
10. Slapen in scheepshutten
in B&B Vita Nova
In de Eem, schuin tegenover KROAST,
ligt het motorvrachtschip van Elène en
Bernhard. De vorige eigenaar had het
in negen maanden omgebouwd tot Bed
& Breakfast, vandaar de naam Vita Nova:
nieuw leven. Sinds mei 2018 is het schip
van het jonge stel en runt Elène de B&B.
Er zijn vijf tweepersoonskamers, of
beter gezegd: moderne scheepshutten.
In het ruim is de lounge voor ontbijt,
borrel en spelletjes. De inrichting is
basic, industrieel en sfeervol, met een
houtkachel, kerkbanken en lichtinval
van boven. Elène: “Bernhard en ik
wonen achterop, in de schipperswoning.
Ik ben er dus elke morgen vroeg bij
om het ontbijt te serveren.”
• Kleine Koppel 11 hotelvitanova.nl

Er is een ruime keuze aan
restaurants om de dag voldaan
af te sluiten. Enkele aanraders:
Dara: kleine gerechten – mezzes –
uit allerlei hoeken van de wereld.
• Grote Koppel 5 dara.nl
Hoogvuur: eerlijke, lokale gerechten
in houtgestookte ovens bereid.
• Oude Fabriekstraat 26 hoogvuur.nl
De Viszaeck: goed puur visrestaurant.
• Krommestraat 52 deviszaeck.nl
Alberts: ongdwongen, relaxte sfeer
en lekkere no-nonsense gerechten.
• Hof 5 albertsetenendrinken.nl

7 Bij KROAST zit ik graag aan een van de hoge tafels. 9 Frans Ottink van porseleinwerkplaats en winkel studioZAND tussen nieuw werk. 10 In de Eem ligt
motorvrachtschip Vita Nova, waarop je – in de scheepshut of het vooronder! – kunt overnachten. 5 Duizenden knopen zijn bij Schwitzner op kleur gesorteerd
in de ‘schatkamer’ achter in de winkel. 4 Eigenaren Marian en Naser van Hadaya laten hun karakteristieke lampen maken in Egypte. 6 Koninklijk aardewerk
bij Galerie Giebers – brocante en antiek. Voor vijf euro kon ik deze Beatrix-beker niet laten staan.
5 Schwitzner
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10 Eigenares van Vita Nova

8 Het Lokaal

8 Het Lokaal

10 Elène op haar schip annex B&B. 8 Bij Het Lokaal vind je alleen streekgebonden en biologische producten. En lékker dat die zijn.

LEZERSAANBIEDING

Met Ariadne at Home richting Amersfoort!
Zelf het altijd gezellige Amersfoort ontdekken? Boek dan deze
korte citytrip. Je kunt kiezen uit één of twee overnachtingen en
verblijft in een karakteristiek viersterrenhotel op loopafstand
van het historische centrum van Amersfoort. Extra leuk: wissel
een dagje stad af met een wandel- of fietstocht door de prachtige
natuur van de Utrechtse Heuvelrug. Of breng een bezoek aan
DierenPark Amersfoort.
Je verblijft in het **** Best Western Plus
Berghotel Amersfoort, gelegen op de
Amersfoortse Berg. De comfort kamer
is eigentijds en warm ingericht, en
voorzien van een queensize bed.
Verder heeft het hotel een sfeervol
restaurant, gezellige bar, zonnig terras
en een fitnessruimte.

• Stadsplattegrond van Amersfoort
• Gebruik van wifi en de fitnessruimte

Dit kost het:
• Verblijf met 1 overnachting:
€ 74,50 per persoon
• Verblijf met 2 overnachtingen:
€ 119,50 per persoon
Prijs o.b.v. 2 personen per kamer

Dit krijg je allemaal:
• 1 of 2x overnachting
• 1 of 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x driegangendiner
• Amersfoortse keitjes op de kamer
• Voucher voor een drankje en een
schaaltje bitterballen in de bar

Toeslag alleengebruik: € 49,50 per nacht
Reserveringskosten: € 14,95 per
boeking
Dit arrangement is geldig t/m december
2019, m.u.v. feestdagen.

BOEK DEZE MINIVAKANTIE OP MARREA.NL/ARIADNE OF BEL 0571 27 77 44
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