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WINTER!

Centrum
management

In Utrecht mogen de winkels hun deuren iedere zondag 
openen. Kijk voor een actueel en compleet overzicht op 
onze website: www.cmutrecht.nlM
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Plezier

En dan is het plotseling weer december. Ik weet niet 
hoe het met u zit maar voor mijn gevoel is het afge-
lopen jaar weer omgevlogen. Dat gevoel is meestal 
sterker in een jaar waarin er veel gebeurt en je in het 
algemeen bezig bent met dingen waar je plezier in 
hebt. 

Volgens mij is het erg belangrijk om die dingen te doen 
waar je plezier in hebt. Ik geloof er namelijk heilig in dat als 
je die dingen doet waar je plezier in hebt en die je energie 
geven, je dan ook sneller succesvol bent in wat je doet. 

Natuurlijk kan het niet altijd zo zijn dat je alleen maar die 
dingen kunt doen waar je plezier in hebt. Er zitten altijd 
wel wat zaken tussen die je minder plezier brengen en een 
beroep doen op je doorzettingsvermogen. Maar het is wel 
belangrijk om ernaar te streven de weegschaal uiteindelijk 
te laten overhellen richting de dingen die je plezier brengen.

Ik werk in ieder geval, nu ruim tweeënhalf jaar, nog steeds 
met veel plezier in het centrum van Utrecht. Een binnen- 
stedelijk gebied dat de afgelopen jaren, maar ook de  
komende jaren nog veel veranderingen door zal maken.  
Een deel van die noodzakelijke veranderingen komt voort  
uit de verandering in de wijze waarop mensen plezier 
maken. De wijze waarop mensen winkelen, eten, drinken, 
werken of op andere wijze verblijven. Het centrum veran-
dert namelijk met de tijd. 

De mate waarin we erin blijven slagen om in het centrum 
een positieve beleving mee te geven, bepaalt in grote mate 
of bezoekers plezier blijven beleven aan het centrum. Die 
positieve beleving gaat de ene keer gepaard met het bieden 
van meer levendigheid en op andere momenten juist met 
het bieden van meer rust en ruimte voor bezinning. 

Het centrum moet een plek zijn waar het schoon, heel, 
veilig en aantrekkelijk is. Daarnaast moet er wat te bele-
ven zijn, moet het gemakkelijk zijn om er aan informatie te 

komen die je nodig hebt en moet het een fijne plek zijn om 
met elkaar af te spreken. Met deze grote verscheidenheid 
aan eisen waar het centrum aan moet voldoen, is het steeds 
belangrijker om onderscheid te maken in de verschillende 
sfeergebieden in het centrum en tussen de verschillende 
gebruiksfuncties. 

‘Het centrum moet een plek zijn  

waar het schoon, heel, veilig en  

aantrekkelijk is’

De veeleisende bezoeker maakt het noodzakelijk om op 
sommige plaatsen heldere en scherpe keuzes te maken. In 
sommige gevallen betekent dit dat het plezier voor de één 
leidt tot minder plezier voor de ander. Met de groei van het 
centrum richting de andere kant van het spoor ontstaat 
er meer ruimte voor verschillende gebruiksfuncties en dit 
maakt het in mijn ogen makkelijker om enerzijds scherpere 
keuzes te maken en anderzijds toch gehoor te geven aan de 
verschillende manieren waarop mensen plezier beleven in 
het centrum.

Ik denk dat er de komende winterperiode een hoop men-
sen plezier zullen beleven aan het centrum. Dat bleek al 
tijdens het weekend van 12, 13, 14 december, toen veel 
verschillende partijen er voor zorgden dat er voor jong en 
oud plezier te beleven viel tijdens de Kerstmarkt Utrecht. 
Veel verschillende initiatieven bundelden de krachten om te 
laten zien wat een verscheidenheid aan plezier Utrecht in 
de winterperiode te bieden heeft: een ijsbaan op de Neude, 
verschillende kerstmarkten en winterse activiteiten op de 
Mariaplaats, het Domplein, het Stadhuisplein en natuur-
lijk in de Twijnstraat, exposities en tentoonstellingen in de 
verschillende musea, zijn slechts een greep uit het aanbod. 
Dit weekend was een mooie stok voor de kapstok Winter 
Utrecht. Met elkaar zorgen we voor veel winters plezier bij 
zowel bezoekers als bewoners van Utrecht. 

Ik wens u veel plezier en goede zaken toe tijdens de feest-
dagen. Namens het bestuur van Centrum Management 
Utrecht wens ik u ook vast plezierige Kerstdagen en een 
goede jaarwisseling toe. Oh ja, houd u 2 maart 2015 vrij in 
uw agenda. Verderop leest u hier meer over.

Tot ziens in het centrum.

Jeroen Roose-van Leijden
Centrummanager

De stand van zaken…
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Centrum
management

Begrijpelijke verkeersaanduidingen, actuele route- 
informatie, benamingen van parkeergarages die aan-
sluiten bij de kwartieren, goede stadsplattegronden 
en heldere looproutes in het centrum, zijn de prakti-
sche vertaling om de reiservaring van onze bezoekers 
positief te doen zijn.

De ‘reiservaring’ van onze bezoekers
Waar begint de reiservaring van bezoekers? Hoe waarderen 
bezoekers die in de praktijk? Kunnen bezoekers gemakkelijk 
hun bestemming vinden? Waar komen ze aan (openbaar 
vervoer), waar vinden ze een parkeerplek (auto) en weten 
bezoekers hoe lang het lopen is (voetganger)? Bij het ver-
laten van de stad om naar huis of werk terug te gaan, zijn 
dezelfde vragen aan de orde. In een adem wordt met deze 
vragen aangegeven waar het bij Vindbaarheid om gaat.

Anderhalf jaar terug heeft CMU het initiatief genomen om 
in samenwerking met Toerisme Utrecht, Jaarbeurs Utrecht, 
de gezamenlijke musea, Corio en Utrecht Science Park het 
vraagstuk van de Vindbaarheid bespreekbaar te maken bij 
de gemeente Utrecht. Aan de hand van tal van illustratieve 
voorbeelden hebben we het vraagstuk verduidelijkt. Met het 
geld dat beschikbaar is uit het Economisch Investerings-
fonds heeft een verkenning plaatsgevonden door het advies-
bureau Goudappel & Coffeng. In de komende maanden gaan 
vijf projecten van start. Gemeente en CMU hebben samen 
een gezamenlijke projectorganisatie gevormd.

Op wie willen we ons richten?
Jaarlijks komen er ongeveer veertig miljoen bezoekers in 
het centrum. Heel veel van deze bezoekers komen met 
grote regelmaat en weten de weg, hoewel de vele veran-
deringen ook hen regelmatig in verwarring brengt. Utrecht 
trekt steeds meer zakelijke bezoekers – de grootste beste-
ders – en dagjesmensen. En die weten vaak niet de weg. 
Hun ‘customer journey’ is de eerste ervaring met onze stad. 
Een ervaring die positief of negatief kan uitpakken. Een

negatieve ervaring 
betekent vaak geen 
vervolgbezoek en 
een slechte bood-
schap naar hun per-
soonlijke omgeving.

Omdat het project 
Vindbaarheid econo-
misch is gemotiveerd 
heeft Goudappel & 
Coffeng gekeken wie 
de belangrijkste 
besteders zijn. 
Wanneer de inwoners 
van Utrecht (de helft 
van het aantal bezoe-
kers) buiten beschouwing worden gelaten, dan springen, 
naast de al genoemde zakelijke bezoekers en dagjesmensen, 
in het oog: de (bovenregionale) treinbezoekers, autobezoe-
kers uit de regio en daarbuiten en bezoekers uit de regio die 
reizen met het openbaar vervoer. Omvangrijke bezoekers-
stromen zijn die naar de Jaarbeurs (2,3 miljoen per jaar) en 
de musea (1 miljoen bezoekers/jaar). 

Wat gaat er in de komende maanden gebeuren?
Deze maand wordt begonnen met het uitwerken van vijf 
deelprojecten die moeten leiden tot: de begrenzing van de 
kwartieren, de toekomstige benaming en aanduiding van 
de parkeergarages en de P+R-voorzieningen, verbeterde 
stadsplattegronden, het opschonen van bewegwijzering 
naar en in het centrum (voetganger, fiets, auto), actuele 
en eenvoudig toegankelijke digitale informatie en goed 
gemarkeerde looproutes tussen en binnen de kwartieren. 
De resultaten moeten medio 2015 zichtbaar zijn.

Jacques Blommendaal
Voorzitter CMU

Vindbaarheid Utrecht 
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op beurzen is enorm en de inschrijvingen voor de tour- 
makers gaan boven verwachting. Als straks het 100-dagen-
moment nadert, wordt die kriebel alleen maar sterker. 
Ik ben erg benieuwd hoe creatief onze inwoners straks in 
gaan spelen op de Tour de France. Welke prachtige plaatjes 
gaan we zien? Maar eigenlijk ben ik nog veel nieuwsgieriger 
naar welke creativiteit ondernemers in onze regio laten zien, 
hoe zij in gaan spelen op wat leeft bij hun klanten en gasten 
en hoe ze de 100-dagenperiode weten in te zetten om er 
écht een climax van te maken! 

2015 wordt een uniek jaar voor Utrecht en niet in het minst 
door alle ondernemers zelf en hun inzet voor een weerga-
loos groot feest. Utrecht staat al bekend als de verborgen 
parel en klimt nu steeds meer uit haar schelp. Ik wens u 
een groots jaar!

Hermannus Stegeman
Bestuursadviseur Koninklijke Horeca Nederland afdeling 
Utrecht en uitvoerend coördinator economische activatie 
voor het stafbureau van het Business Peloton Utrecht
 

Kriebelt het al?
Terwijl het aftellen richting 26 maart gestaag door-
gaat (26 maart is het 100 dagen voor de Grand Départ 
moment), neemt langzaam aan de spanning toe. Wie 
goed kijkt ziet op steeds meer plekken de verwijzin-
gen naar begin juli opduiken. 

Bij het Business Peloton Utrecht wordt al koortsachtig 
samengewerkt met het projectbureau Le Tour Utrecht om 
een uitgekiende lijn merchandise-artikelen neer te zetten. 
Artikelen die elke ondernemer graag verkoopt, artikelen om 
je zaak mooi aan te kleden, artikelen die je klanten graag 
willen hebben. Het begint steeds meer te kriebelen. 

De locaties langs het parcours waar horecaverkooppunten 
mogen komen, zijn bekend. De eerste ondernemers ont-
wikkelen al prachtige plannen. Ook wordt de laatste hand 
gelegd aan een inventief loyaltyprogramma, waarmee je 
als ondernemer je klanten kunt verleiden tot meer bezoek 
en uitgaven, hen mooie prijzen kunt laten winnen én via de 
verkoop van leuke promotieartikelen ook de kosten ervan 
kunt beheersen. Aan de achterkant gebeurt er dus al van 
alles om elke ondernemende ondernemer slim in te kunnen 
laten spelen op het grootste jaarlijkse sportevenement dat 
nu naar Utrecht komt.

Maar wat doen je gasten en klanten? Worden die al warm? 
Bij de liefhebbers kriebelt het al enorm. Inschrijvingen voor 
evenementen lopen goed, de vraag naar specifieke artikelen 

Vanuit de horeca bekeken…
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De hospitalitysector in Utrecht behaalde de afgelopen 
drie jaar ruim tien procent CO2-reductie door energie-
besparing en meer duurzame energie. Dit is een mooi 
resultaat van het convenant Duurzame Hospitality 
Utrecht. Een overnachting in een hotelkamer of een 
bezoek aan een congres in Utrecht is nu gemiddeld 
tien procent duurzamer. De bedrijven bespaarden sa-
men duizend ton CO2. Die hoeveelheid is vergelijkbaar 
met een dieselauto die 120 rondjes om de aarde rijdt.
 
Sinds 2011 werkt een grote groep hotels, conferentiecentra, 
musea en dag-attracties samen met de gemeente aan 
CO2-reductie en duurzaam ondernemen. De ambities zijn 
vastgelegd in een convenant. In bijeenkomsten, onder 
begeleiding van Stichting Stimular, krijgen en geven de 
ruim twintig deelnemers elkaar praktische tips en inspiratie. 

Eén van de afspraken is het behalen van het Green Key-
keurmerk. De deelnemers uit 2011 hebben dat gehaald. 
Degenen die later hebben getekend zijn ermee bezig. Green 
Key is een bekend internationaal keurmerk voor duurzame 
bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche.
 
Een greep uit de duurzame maatregelen die de dertig 
organisaties nemen: Museum Speelklok bespaart veel door 
een beter klimaatsysteem, de Fabrique is overgestapt op 
LED-verlichting, Hotel Mitland heeft een oplaadpunt voor 
elektrische auto’s en het Beatrix Theater wordt volgelegd 
met zonnepanelen.
 
Stichting Stimular begeleidt de deelnemers, Stichting KMVK 
geeft daarbij advies over het behalen van het Green Key 
keurmerk en de gemeente Utrecht verstrekt subsidie voor 

het uitvoeren van milieuscans om het Green Key keurmerk 
te behalen.
 
Werkt u in de hospitality sector en wilt u ook aanhaken? 
Neem dan contact op met Rianne van der Veen van Stich-
ting Stimular, tel. 010-2382828, r.vanderveen@stimular.nl.

Deelnemers duurzame hospitality Utrecht trots 
op CO2-reductie

Deelnemers Duurzame Hospitality Utrecht
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Hoog Catharijne zet haar centrale ligging als visi-
tekaartje van de stad steeds nadrukkelijker in. De 
verbinding met de stad komt tot uiting in de samen-
werking met aansprekende Utrechtse partijen, zoals 
het Centraal Museum.

Wat begon met het beschikbaar stellen van twee grote 
schermen op de Radboudtraverse, is inmiddels uitgegroeid 
tot een etalage met een Utrechts icoon: Gerrit Rietveld. Ge-
durende anderhalf jaar is daar een kleine presentatie over 
de Stijl en Rietveld. Om de acht weken zullen de objecten in 
de vitrine wisselen. De tentoongestelde kleding is ontworpen 
door studenten van de HKU en geïnspireerd door de Stijl.

Ook Nijntje heeft haar intrede gedaan op het Radboudplein. 
De meubels die daar omheen zijn geplaatst, zijn in lijn met 
de ‘wereld’ van Nijntje en bieden een zit- en ontmoetings-

NEST, broedplaats voor inspirerend ondernemerschap

De mooiste etalage van Hoog Catharijne

Op het gebied van kennis werkt Hoog Catharijne sa-
men met Utrecht Science Park, Rabobank Utrecht en 
SOON in NEST. 

NEST biedt ruimte aan bevlogen jonge ondernemers om hun 
innovatieve product of dienst aan een breed publiek onder 
de aandacht te brengen. Dit gebeurt in de vorm van twee 
pop-up stores die het karakter hebben van winkel, expo-
sitieruimte, werk- en ontmoetingsplek. In het weekend is 
NEST Hoog Catharijne de etalage en expositieruimte van de 
innovaties die in de broedplaats van NEST: Utrecht Science 
Park tot stand zijn gekomen. 

Doordeweeks fungeert de ruimte als een ontmoetingsplek, 
vergaderlocatie én podium voor dagelijkse stimulans van 
kennisdeling en ondernemersschap van Seats2meet.com. 
De S2M PopUp is te vinden op het Radboudplein. 
Bekijk meer op: www.inhetnest.nl

Bouwtheater

Speciaal voor bezoekers die 
graag naar de bedrijvigheid 
in de bouwput kijken, heeft 
Hoog Catharijne met bouw-
bedrijf BAM een bijzonder 
initiatief ontwikkeld op 
de Radboudtraverse: ‘Het 
Bouwtheater’. 

Te midden van de aangename 
drukte in Hoog Catharijne 
kunnen voorbijgangers op een 

plek. In 2015 zal Nijntje als mascotte van de Tour de France 
en het feit dat ze 60 jaar bestaat, veel aandacht trekken 
van zowel binnen- als buitenlandse bezoekers.
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De actuele werkzaamheden in het stationsgebied, 
in en rondom Hoog Catharijne in beeld

zitmeubel plaatsnemen en  
letterlijk een kijkje in de keuken 
nemen van de nieuwbouw van 
Hoog Catharijne op het Vreden-
burg. Sinds medio december 
is een tijdlijn aangebracht met 
informatie over de vele functies 
(klooster, burcht, schouwburg, 
jaarbeurs en muziekcentrum) 
die het Vredenburg de afgelopen 
duizend jaar heeft gehad. 
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De Catharijnesingel is vol en druk. Er wordt gebouwd 
aan inritten voor de parkeergarage Vredenburg, er 
worden bruggen gebouwd, rioolbuizen verlegd, kades 
gemetseld en op het Paardenveld is de rotonde ver-
dwenen. Ruimte voor water. 

Onwaarschijnlijk
U leest deze tekst waarschijnlijk in december 2014; het lijkt 
nu nog onwaarschijnlijk, maar: over een jaar stroomt er 
water vanaf de Weerdsingel de hoek om tot bij TivoliVreden-
burg voor de deur.
 
Tent
Voor TivoliVedenburg staat een tent. In de tent wordt ge-
werkt aan de brug waar fietsers en voetgangers straks de 
Catharijnesingel oversteken; de tent is neergezet om zo min 
mogelijk last te hebben van het winterweer en de brug daar 

op tijd klaar te hebben. Als alles volgens planning verloopt 
is deze brug in februari klaar.
 
Paardenveldbrug
Eind november werd in één dag het beton voor de nieuwe 
Paardenveldbrug gestort; over deze brug gaan fietsers en 
voetgangers volgend jaar vanaf de Daalsesingel het water 
over van en naar Wijk C.
 
Op de hoogte blijven?
Kijk op cu2030.nl voor actuele informatie, volg @cu2030 op 
Twitter, of kom langs in het Infocentrum Stationsgebied in 
de hal van het nieuwe Stadskantoor aan het Jaarbeursplein.
 
Prettige feestdagen en we zien u graag in 2015; mét water 
in de singel.

Beton storten, bruggen bouwen, 
kades metselen: het water komt er aan!



9 CMU - Nieuwsbrief 4 - Jaargang 5 - December 2014

De Nieuwjaarsduik is het startschot van een nieuw 
cultureel kalenderjaar in Utrecht met previews van 
dat wat komen gaat. Dit jaar is er tijdens de Nieuw-
jaarsduik op zondag 11 januari aandacht voor de 
Grand Départ in Utrecht: sport en cultuur ontmoeten 
elkaar onder meer in beeldende kunst, dans, thea-
ter en muziek. Bezoekers kunnen zich op ruim vijftig 
locaties onderdompelen in een mix van previews, 
workshops, lezingen, presentaties, tentoonstellingen 
en optredens. 

Cycling Circus
In de Winkel van Sinkel komt onder meer Cycling Circus met 
een romantische ontmoeting op een BMX-fiets, wordt in het 
CZ College een cultuurhistorisch perspectief gegeven op één 
van de belangrijkste sportevenementen op aarde en wordt 

het publiek uitgedaagd om in korte tijd een ontwerp van een 
fiets te maken. 

Utrecht Fietsstad
Het Utrechts Archief geeft een voorproefje van de expositie 
Utrecht Fietsstad, bij Galerie Sanaa en Kunstliefde vindt er 
samen met HKU-studenten een workshop modelfietsteke-
nen plaats en geven de rondleiders van Initiatief Domplein 
een rondleiding langs de sporen van een gedeeld verleden 
tussen Utrecht en Parijs. Verder kunnen liefhebbers sneak 
peaken bij Castellum Hoge Woerd (Máximapark), geeft de 
Stadsschouwburg een preview van de verbouwing en orga-
niseert zij een culturele tienkamp en theaterquiz. 

The Battle
Culturele Zondagen blikt vooruit naar The Battle waarbij 
Utrecht in juni in één groot strijdtoneel verandert. In het 
nieuwe Stadskantoor worden alvast de eerste battles gehou-
den met onder andere het NK Slowbiking, The Clash of the 
Titans en de dans battle. Het volledige programma staat op 
www.culturelezondagen.nl.

Utrecht was op 11 en 12 oktober ‘in de ban van de 
man’. Het fenomeen ‘de man’ werd onder de loep ge-
nomen in vele voorstellingen, concerten, workshops, 
lezingen, talkshows en exposities. Het mysterie van 
de man werd daarbij bijna ontrafeld. Culturele Zondag 
In de ban van de man trok 17.000 bezoekers.

Als aftrap van het weekend was er op zaterdag een program-
ma in TivoliVredenburg: De Muur On Tour. Een wielertheater-
show waarin bekende namen, zoals Mart Smeets, Blaudzun, 
Ingmar Heytze en Herman van der Zandt een ode aan de 
wielersport brachten en vooruitblikten op de Grand Départ in 
2015.

Op zondag trok de Heerensociëteit veel belangstelling met 
Raoul Heertje als gastheer en de workshop Drag King waar 
dames een baard konden opplakken en leerden hoe een man 
loopt en zich gedraagt. In Hoog Catharijne was een stoere 

dansperformance te zien met drummers en freerunners, 
Galerie Sanaa liet de man in verschillende culturen zien en 
bij Kunstliefde kon er een mannelijk naaktmodel getekend 
worden.

Het CZ College ging over haantjesgedrag en in Theater 
Kikker was Theatergroep Aluin in de ban van de man met 
de voorstelling Putlucht. Het Universiteitsmuseum had een 
uitgebreid programma voor kinderen met onder andere een 
wetenschappelijk onderzoek naar jongens- en meisjesgedrag.

Mysterie van de man bijna ontrafeld tijdens 
In de ban van de man

Agenda 2015
11 januari 2015 Nieuwjaarsduik, 12e editie
8 maart 2015 Kijken, Kijken, Kopen, 4e editie
3 mei 2015 Utrecht 40-45, 1e editie
20 & 21 juni 2015 The Battle, 1e editie
6 september 2015 Uitfeest, 18e editie
18 oktober 2015 Alles Kids, 1e editie
www.culturelezondagen.nl

Duik in het culturele aanbod tijdens de Nieuwjaarsduik
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Lekker schaatsen, eten, chillen, drinken, loungen, 
workshoppen, rondjes draaien in de antieke carrou-
sel, muziek luisteren, film kijken of je vergapen aan 
ice carving. Het Spoorwegmuseum pakt ook deze win-
ter weer helemaal uit tijdens Winter Station.

Andere wereld
Want één ding staat vast: achter de deuren van Het Spoor-
wegmuseum opent zich een andere wereld. Tijdens Winter 
Station is dat de wereld van de ijs- en schaatspret voor de 
hele familie. In de behaaglijke museumhal van het museum 
is een indoor kunstschaatsbaan gebouwd. Voor bezoekers 
betekent dat: schaatsen zonder verkleumde handen of tin-
telende voeten van de kou. En dat allemaal in een omgeving 
die wel doet denken aan de strenge en lange winters van 
weleer.
 
De Grote Groene
In het midden van de schaatsbaan staat “De Grote Groene”, 
een stoere stoomlocomotief die de laat 19e-eeuwse winter-

landschappen trotseerde. Het is één van de vele museum- 
stukken, naast de historische locomotieven, wagons, gebou-
wen en stations-attributen, die vervlogen tijden weer even 
doet herleven.
 
Schaatsbaan
De schaatsbaan is al sinds 6 december geopend. Sinds die 
dag al kunnen, de gratis en in alle maten te lenen, schaat-
sen worden ondergebonden. Na kerst, van 27 tot en met 
30 december, is het museum langer open (tot 19:00 uur). 
Op deze dagen zijn er, alleen online, kortingstickets te koop 
voor museumbezoek na 15:00 uur.
 
Extra activiteiten
De extra activiteiten die Het Spoorwegmuseum tijdens 
Winter Station organiseert, starten op 20 december en 
duren tot en met 4 januari. Dan verrijst er in de hal een 
enorme antieke carrousel met orgel, honderden lichtjes 
en bewegende paarden. Scouts uit Amersfoort ontste-
ken op het buitenterrein kampvuren en delen marsh-
mallows uit die boven het vuur geroosterd kunnen wor-
den.  
 
IJskunstenaars
Verderop staan er, iedere dag opnieuw, twee blokken ijs 
van ieder 120 kilo. Daaruit maken twee gerenommeerde 
ijskunstenaars met kettingzagen, gutsen en hamers, twee 
ijssculpturen en beantwoorden vragen van kinderen die hun 
gezichten misschien wel in de schminkworkshop hebben  
laten versieren. Daarna kunnen ze ook nog in de knutsel-
loods zelf aan de slag om kerstdecoraties te maken.
 
Heeren van de Goede Leven
Natuurlijk ontbreken de koek en zopie-, poffertjes-, wafel- 
en drankjeskramen niet. Eigentijdse steigerhouten lounge-
banken en partytafels, van pallets en haardhout, staan klaar 
om relaxed van al dat lekkers te genieten. Daar zullen de 
(groot)ouders het meest te vinden zijn. Dat is de plek waar 
zij rustig kunnen genieten van het plezier van hun kinderen 
of kleinkinderen die schaatsen, naar de laatste Chuggington 
kerstfilm kijken of elders door het museum rennen en hun 
hart ophalen. Ondertussen klinkt er coole Old School Blue 
Grass of Jazzy muziek, gespeeld door de huisband met de 
welluidende en passende naam: ‘Heeren van het Goede 
Leven’.

Winter Station in Het Spoorwegmuseum, van 20 december 
t/m 4 januari. Openingstijden dagelijks van 10.00 tot 17.00 
uur. Op 27, 28, 29 en 30 december open tot 19.00 uur.
Op 1 januari gesloten.

Utrecht heeft een opvallend divers museumaanbod met interessante tentoonstellingen voor 
jong en oud. Zoals altijd bieden wij hier een overzicht van opvallende en actuele tentoonstellingen 
in onze prachtige musea zoals het Spoorwegmuseum, het dick bruna huis, Centraal Museum, Museum Speelklok, 
Museum Catharijneconvent en het Aboriginal Art Museum.

Winter Station in Het Spoorwegmuseum
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De Neude is omgetoverd in een sfeervol winters plein, 
met een echte ijsbaan! Tot en met 4 januari 2015 is 
het plein omgetoverd tot Winterplaza Utrecht.

Met een echte ijsbaan, een horecapaviljoen, een poffertjes-
kraam en gezellige chalets in kerstsfeer, staat Winterplaza 
Utrecht dertig dagen lang garant voor veel schaatsplezier en 
lekker smullen.

Schaatsliefhebbers van groot tot klein kunnen op écht ijs 
goed uit de voeten. De ijsbaan heeft een oppervlakte van 

Echt Utrecht met 
Winterse Selfies

Gastvrij zijn kun je leren: Game je gastvrijer!

Winterplaza Utrecht

Ook tijdens Winter Utrecht kunnen bezoekers weer volop 
selfies maken en profiteren van unieke acties. Bekijk op 
de website alle acties en prijzen. Met de leukste selfie op 
www.echtutrecht.nl maken ze bovendien kans op een 
compleet verzorgd weekend Utrecht.

Toerisme Utrecht heeft een game ontwikkeld in  
samenwerking met gamebedrijf Shapers en horeca-
adviesbureau Van Spronsen & Partners speciaal voor 
de Utrechtse horeca: de Gastvrijheidsgame. Het digi-
tale spel maakt horecamedewerkers bewust(er) van 
gastvrijheid, bestaat uit zes subgames en per game 
zijn er drie levels te doorlopen. 

Oefen je gastvrijheid tijdens een telefonische reservering, 
bij binnenkomst, het opnemen van een bestelling, train je 
inlevingsvermogen, train je geheugen bij het opnemen van 
bestellingen en word je bewust van hoe met klachten om te 
gaan. De game bevat ook een leuk competitie-element! Als 
horeca-ondernemer kun je gratis een account aanmaken en 

medewerkers toevoegen, zodat zij onderling de strijd kun-
nen aangaan. 

Ga naar www.gastvrijheidsgame-utrecht.nl en profiteer van 
deze gratis online tool om de gastvrijheid van je onderne-
ming te vergroten!

maar liefst 24 bij 15 meter! Een dagkaart voor de ijsbaan 
kost € 3,50. Kinderen tot en met 4 jaar mogen gratis op  
het ijs. Ter plekke kunnen schaatsen worden gehuurd voor 
€ 2,50. Maar het is ook toegestaan om eigen kunst- of  
hockeyschaatsen mee te nemen.

In het horecapaviljoen naast de ijsbaan is het goed ver-
toeven. Ook het terras is verwarmd. Bij de ijsbaan vindt u 
ook een authentieke poffertjeskraam. Leuk om hier bijvoor-
beeld een kinderfeestje af te sluiten! De ijsbaan is dagelijks 
geopend van 10.00-23.00 uur, de horeca tot 24.00 uur. Voor 
meer info: www.winterplazautrecht.nl. 
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Jeroen Groning is wijkagent in de binnenstad van 
Utrecht. Hij is daar specifiek actief in het winkel- en 
wandelgebied. Zijn werkterrein wordt omsloten door 
de Nobelstraat, Nobeldwarsstraat, Kromme Nieuwe- 
gracht, Trans, Domplein, Wed, Strosteeg, Willems-
plantsoen, Catharijnesingel, Vredenburg, Lange Vie- 
straat, Potterstraat, Lange Jansstraat en Janskerhof. 

Hij is verantwoordelijk voor de totale politiezorg in deze 
wijk. Hij richt zich op de aanpak van sociale problemen en 
zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. 
Samen met zijn collega’s van de surveillancedienst, het  
horecateam, de recherche, verkeer, milieu en jeugd, werkt 
de wijkagent voortdurend aan het verbeteren en vergroten 
van de veiligheid in de binnenstad. 

Voor de ondernemers en bewoners van het genoemde 
gebied is Jeroen als wijkagent het eerste aanspreekpunt 
binnen de politie. Hij is altijd aan te spreken op straat en 
bereikbaar via de mail; jeroen.groning@politie.nl. Verder is 
hij bereikbaar via internet: www.politie.nl/wijkagenten. 

Voor een afspraak kunt u bellen met 0900-0844 en vragen 
naar het wijksecretariaat Binnenstad. Zij kunnen dan een 

afspraak inplannen voor u. Is er sprake van een levens- 
bedreigende, een verdachte situatie of een heterdaad  
situatie, dan belt u 1-1-2.

Utrecht alert…

Wijkagent binnenstad

Jeroen Groning

Donkere dagen zijn om van te genieten!
Meld onraad en overlast!

Centrum
management

Meld overlast en onraad direct en altijd

Verdachte situaties en incidenten?  1-1-2
Ga naar www.afrekenenmetwinkeldieven.nl 

Meld overlast in het winkelgebied bij 
de gemeente: 030 - 286 00 00
Neem bij strafbare feiten contact op met de politie

FlyerVeiligheid_def.indd   1 20/11/13   23:29

Melden loont. Echt wel!
De winter staat voor de deur. De dagen worden korter. Donkere dagen dus. 
Gezellig. Zeker voor u als winkelier. Zeker ook voor uw klanten. Want hoe
gezellig is het om te winkelen in onze prachtig verlichte binnenstad?

Maar er is ook een andere groep mensen die de donkere dagen wel zien 
zitten. En met hen zijn we minder blij. Het zijn de zakkenrollers, winkeldieven, 
overvallers en andere overlastbrengers. Ook krijgen we steeds meer te maken 
met rondtrekkende bendes die handig gebruik maken van de duisternis en de 
drukte op straat en in uw winkel.

Samen kunnen we wat doen tegen overlast en onraad. Wat kunt u doen? 
Opletten, signaleren en melden. Altijd. Zonder melding kunnen politie en 
handhaving niets.

Wat te doen bij onraad en overlast
• Verdachte situaties en incidenten?  1-1-2
• Geef een duidelijk signalement door aan de politie en vergroot 

 daarmee de kans op aanhouding van een verdachte. Let op postuur, 

 lengte, haardracht, kleding en eventueel het vervoermiddel. Ook 

 de richting waarin de verdachte persoon of personen weglopen of 

 -rijden, is belangrijke informatie voor de politie.

• Overlast in het winkelgebied? Meld het bij de gemeente via een 

 bewonersmelding. Melden kan op verschillende manieren:

 o E-mail: bewonersmeldingen@utrecht.nl

 o Internet: www.utrecht.nl/meldingen

 o Telefoon: 030 – 286 0000

 o Via de app BuitenBeter

• Winkeldieven? Meld u gratis aan op www.afrekenenmetwinkeldieven.nl

• Check www.ccv-veiligondernemen.nl dé veiligheidswebsite voor 

 ondernemers 

• Meld u aan voor een veiligheidsscan via www.hoeveiligisuwzaak.nl

Houd dus ook tijdens de donkere 
dagen uw ogen open en meld!

FlyerVeiligheid_def.indd   2 20/11/13   23:29



13 CMU - Nieuwsbrief 4 - Jaargang 5 - December 2014

Deze donkere wintermaanden is Utrecht verlicht door 
een bijzonder evenement. Het China Light festival is 
deze winter namelijk weer neergestreken in Neder-
land en wel in de Botanische Tuinen op de Uithof. Tot 
4 januari 2015 zijn daar tientallen lichtsculpturen te 
bewonderen. Bijpassende Aziatische hapjes en drank-
jes en optredens maken een bezoek aan het evene-
ment compleet. 

Eeuwenoude Chinese traditie 
De lichtfestivals vormen een eeuwenoude Chinese traditie.  
Al eeuwen lang, sinds de eerste Chinese keizer, vieren de 
Chinezen Yuan Xiao: het Festival van het Licht. Op de vijf-
tiende dag van de eerste maand worden talloze lantaarns 
ontstoken om de god van de hemel gunstig te stemmen. 
Deze lantaarns zijn inmiddels uitgegroeid door lichtgevende 
en bewegende beelden; sprookjesfiguren, dieren, traditio-
nele draken en Chinese symbolen. Inmiddels zijn de Chinese 
‘Festivals of Lights’ wereldberoemd en worden zij ook met 
enige regelmaat buiten China gevierd. Deze winter dus in 
Utrecht. 

Ondernemersaanbod
Ook binnenstadondernemers kunnen nog steeds meehelpen 
het festival zichtbaar te maken in de stad met posters en 
flyers of zelfs lampionnen in de winkels en/of berichtjes op 
sociale media. Ook biedt de organisatie leuke arrangemen-
ten aan voor bijvoorbeeld een bedrijfsuitje. In ruil hiervoor 
kunnen vrijkaarten worden aangeboden of leuke acties van 
ondernemers gecommuniceerd. Bijvoorbeeld: ‘Een kopje 
koffie op vertoon van je China Light ticket.’ 
Hebt u interesse, neem dan contact op met Marlies den 
Hartogh,  06 - 24 19 80 89/marlies@brandcommunicatie.nl

Wanneer: 21 november 2014-4 januari 2015 (gesloten op 
31 december). Wel geopend op 1e en 2e kerstdag en nieuw-
jaarsdag.
Waar: Botanische Tuinen Utrecht 
Toegang: Dagelijks van 18:00 tot 21:30 uur 
Meer informatie: www.chinalightutrecht.nl; 
www.facebook.com/chinalightutrecht 

China Light: een Chinees sprookje in Utrecht

Centrum
management
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In iedere editie van CMU Magazine laten wij een be-
trokken persoon of organisatie aan het woord. Deze 
keer: Jan Hagenouw, eigenaar van Hagenouw Eten & 
Drinken en voorzitter van Belangenvereniging Hoog 
Catharijne.

Wat maakt ondernemen in Hoog Catharijne zo leuk?
“Hoog Catharijne is een druk winkelcentrum. Hierdoor 
hebben wij een constante aanloop van winkelend publiek. 
Daarnaast ontvangen we veel mensen uit de boven de 
winkels gelegen kantoren. Onze keuken is veel uitgebrei-
der dan je zou verwachten in een winkelcentrum. Door de 
gewaardeerde kwaliteit en de gezellige sfeer zijn we al vele 
jaren bekend bij bezoekers van de Jaarbeurs en het Beatrix 
Theater en de laatste tijd ook bij gasten die TivoliVreden-
burg bezoeken.” 

Waarom is er de keus gevallen op een horecazaak in Hoog 
Catharijne?
“Dat is eigenlijk heel toevallig gegaan. Ik kom uit een familie 
die al meer dan honderd jaar onderneemt in Utrecht. Na 
mijn studie, in 1989, heb ik samen met mijn vader gepro-
beerd een reisorganisatie op te zetten. Nadat we samen 
een jaar zeer plezierig en hard hadden gewerkt, bleek de 
opbrengst niet in verhouding met de geleverde inspanning. 
In 1990 bleek dat de we The Copperfield Pub (in Hoog Ca-
tharijne) konden overnemen. Dit was een grote hit. In 2009 
begonnen we een tweede horecabedrijf op Hoog Catharijne: 
Hagenouw Eten & Drinken. Deze naam is niet uit ijdelheid 
gekozen; voor de bouw van Hoog Catharijne lag op de plek 
van het Godebaldkwartier namelijk de stationswijk met aan 
de Moreelselaan het bedrijf van mijn (over)grootouders.” 

Is er samenwerking tussen de ondernemers op Hoog  
Catharijne?
“Als je op Hoog Catharijne een winkel huurt, word je 
automatisch lid van Belangenvereniging Hoog Catharijne. 
De belangenvereniging heeft als voornaamste doelstelling 
de promotie van winkelcentrum Hoog Catharijne en het 
onderhouden van contacten met diverse andere (winkeliers)
organisaties, gemeente, Toerisme Utrecht, en meer. Ik ben 
sinds 2004 voorzitter van de Belangenvereniging. We pro-
beren altijd zo veel mogelijk leden naar onze bijeenkomsten 
te krijgen. Dat lukt de ene keer beter dan de andere. Hoog 
Catharijne kent een groot aantal filiaalbedrijven waarbij de 
vestigingsmanager daar vaak maar een beperkte tijd werk-
zaam is. Dat bevordert de betrokkenheid niet.”

Is de belangenvereniging actief? 
“De Belangenvereniging is zeer actief. Er zijn twee algemene 
ledenvergaderingen per jaar. Het bestuur vergadert maan-
delijks en kent naast de reguliere bestuursvergadering, een 
promotiecommissie en een herontwikkelingscommissie.” 

Hebben alle vernieuwingen rondom Hoog Catharijne 
consequenties voor uw zaak?
“Op dit moment nog niet. Volgens de planning is het deel 
waar wij gevestigd zijn pas in 2018/2019 aan de beurt. Ik 
verwacht dat wij over een paar jaar ook te maken krijgen 
met de vernieuwing. Wat dat precies gaat betekenen voor 
ons bedrijf weet ik niet. Wel weet ik dat we momenteel veel 
hinder ondervinden van de uitermate slechte bereikbaarheid 
van (het centrum van) Utrecht.” 

Hebt u qua ondernemen nog wensen voor de toekomst? 
“Zeker! Horeca is de leukste bedrijfstak. We hebben meer-
dere zaken gehad, ook in een andere stad en buiten het 
centrum. De conclusie die ik daar uit getrokken heb, is dat 
ik (de binnenstad van) Utrecht het leukste vind om in te 
ondernemen. De samenstelling van de Utrechtse bevolking 
speelt een rol, de compactheid van het centrum ook. Onze 
toekomst zal zijn in een zaak waarbij zowel eten als drinken 
een hoofdrol speelt. Geen culinaire hoogstandjes maar wel 
een keuken met lekkere gerechten. Verder een goed glas 
wijn of een lekker biertje met een borrelhap. De verwach-
ting van de gast overtreffen, daar gaat het om!”

Hart voor het Centrum…

In gesprek met betrokkenen over hun gevoel voor de binnenstad

Hagenouw Eten & Drinken, Godebaltkwartier 255 

‘De verwachting van de gast overtreffen, daar gaat het om!’

Jan Hagenouw
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Blackbook Tattoos, Donkerstraat 6

Grachten Galerie, Oudegracht 185

Toko Goedendag, Vredenburg 27

Fam. Stegeman, Minrebroederstraat 11

PMD solo per te, Lijnmarkt 14

Square Streetwear, Zadelstraat 14

iBake, Zakkendragerssteeg 8

Centrum
management

Welkom in Utrecht…

Evenementenkalender 2014

20 dec.-4 jan. Winterstation, Spoorwegmuseum
20 dec. t/m 4 jan. Winter Circus, Jaarbeurs Utrecht
17-30 december Kissmas Tree, Neude
6 dec. t/m 4 jan. Winterplaza, Neude
23 t/m 26 december Disney’s Magical ICE Festival
Culturele Zondagen staan op pagina 9

Opent u binnenkort een nieuwe winkel in de binnen-

stad van Utrecht, of weet u een nieuwe winkel in het 

centrum die wij over het hoofd (dreigen te) zien? 

Geef het ons dan door en stuur een e-mail naar 

info@cmutrecht.nl

Zet 2 maart 2015 vast in uw 
agenda!

Op maandag 2 maart organiseert CMU op een inspirerende 
locatie in de binnenstad weer een Jaarbijeenkomst. Tijdens 
deze avond vertellen wij u graag over wat we in 2014 heb-
ben bereikt en wat we in 2015 van plan zijn. Meer informa-
tie volgt in de uitnodiging die u begin volgend jaar ontvangt.

Extra koopavond Kerst  23 december
Tweede Kerstdag  26 december 
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Wat was het een mooie 34e editie van het Neder-
lands Film Festival (NFF) eind september! Het festival 
mocht ruim 150.000 bezoekers welkom heten in het 
nieuwe festivalhart TivoliVredenburg, de Utrechtse 
bioscopen en op verschillende locaties in de stad. 
Het NFF was overal in de stad te zien en heel Utrecht 
kleurde NFF-rood. Een kleine terugblik van deze fes-
tivaleditie, die mede mogelijk gemaakt is door u als 
ondernemer.

• Pop-up optredens van de Utrechtse indie-popband  
Sunday Sun op de Ganzenmarkt.

• Kostuumexpositie uit Nederlandse films in etalages van 
verschillende winkels.

• Optreden van het Zuilens Fanfare Corps varend op een 
boot door de grachten.

• Brommerbioscoop op de Ganzenmarkt.
• Filmmuziek spelende Dom.
• Winacties en kortingen in verschillende winkels.
• Grote Gouden Kalveren bij TivoliVredenburg en bij het 

station.
• Rode loper van 200 meter door Hoog Catharijne.
• Optreden van Typhoon op het Gildenkwartier.
• Mini-bioscoop en workshops voor de kleintjes op het 

Radboudplein.
• En nog heel veel meer!

Daarnaast is tijdens het festival shopping.filmfestival.nl live 
gegaan. Ondernemers konden hier een aanbieding opzet-
ten om zo in contact te komen met het festivalpubliek. Ruim 
zeventig ondernemers hebben hier gebruik van gemaakt en 
de NFF-bezoekers kennis laten maken met al het moois dat 
Utrecht te bieden heeft. Ruim 1.600 unieke bezoekers heb-
ben de site bezocht. 

Een aantal beoordelingen van bezoekers over verschillende 
aanbiedingen:

“Ontzettende mooie winkel op een super plek! Ze verkopen 
hier hele bijzondere producten voor mensen die vakman-
schap kunnen waarderen.” - Huub B. bij Goudsmederij van 
Bruggen

“Heerlijk gegeten! Een aanrader...” - Estelle bij Restaurant 
Brass
 
“Je kan hier heerlijk in de zon zitten op de mooiste plek 
aan de Utrechtse gracht. Aanrader!” - Dorien bij Winkel van 
Sinkel

Een geslaagde actie, die het NFF de komende editie graag 
wil voortzetten, samen met u! Blijf op de hoogte via filmfes-
tival.nl. Interesse voor samenwerking of mogelijkheden voor 
de 35e editie van het Nederlands Film Festival, neem dan 
contact op: 030-2303800 of info@filmfestival.nl.

NFF en Utrechtse ondernemers: een topcombinatie!

Centrum
management
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Nieuws uit de binnenstad…

Geef elkaar een kus onder de Kissmas Tree op de Neu-
de en steun daarmee het Jeugd Sportfonds Utrecht. 

Voor deze boom kunnen (potentiële) stellen, vrienden en 
verliefden elkaar een kus geven. Op het moment dat de 
kus gegeven wordt, verlicht de tien meter hoge boom en 
zie je een waar lichtspektakel totdat de kus stopt. Het 
doel van de Kissmass tree is geld ophalen voor het goede 
doel: Jeugdsportfonds Utrecht. Iedereen die een kus geeft 
bepaalt zelf hoeveel hij geeft voor het goede doel.

Jeugd Sportfonds Utrecht geeft kinderen in de leeftijd van 
4-18 jaar en uit gezinnen waar niet voldoende geld is om 
lid te worden van een sportvereniging, een kans om te 
sporten. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de 

Winterwonderland Kissmas Tree

Een overzicht van de initiatieven die dit jaar gebruik maakten 
van cofinanciering via het CMU

Centrum
management

contributie en in bepaalde gevallen zelfs de sportattribu-
ten. 

De Kissmas Tree is een initiatief van JCI ‘t Sticht (Junior 
Chamber International). JCI is een internationale netwerk-
organisatie voor ondernemende mensen tot 40 jaar die 
zich persoonlijk willen ontwikkelen. Ook wordt het project 
gesponsord door Centrummanagement Utrecht, en Café 
de Beurs faciliteert en is betrokken bij de verdere organi-
satie. 

Van 17 t/m 30 december is het tussen 17:00 tot 22.30 
mogelijk elkaar de kus te geven. 

Oproep!
Zoals u weet werkt CMU nauw samen met Culturele 
Zondagen. We doen dit door tijdens deze zondagen 
ook arrangementen en aanbiedingen te doen om zo 
de wisselwerking tussen bezoekers aan de Zondagen 
en de ondernemers in de binnenstad te versterken. 
Bijvoorbeeld:horeca-ondernemers die een Culturele 
Zondagdiner of -lunch aanbieden of ondernemers die 
op vertoon van bijvoorbeeld het programmaboekje een 
aanbieding doen.Lijkt u dit ook een goed idee en wilt u 
meewerken aan dit initiatief, neem dan contact op met 
centrummanager Jeroen Roose-Van Leijden via:
centrummanager@cmutrecht.nl

Stichting Café Theater Festival Bijdrage aan Café Theater Festival € 5.500,00

Vereniging Grachtenstegen Bijdrage aan informatieborden grachtstegen € 3.000,00

Cultfest Cultfest € 10.000,00

Hoteloverleg Stad Utrecht - HOST Bijdrage aan de Open Tuinendag €  2.500,00

Ondernemersvereniging Stadhuiskwartier Organisatie Trunksale Stadhuiskwartier € 5.000,00

Ondernemersvereniging Twijnstraat Markten: De 4 seizoenen van de Twijn € 6.000,00

Ondernemersvereniging Zadelstraat Promotiejaarplan Zadelstraat € 19.000,00

Voorstraat we go hard Koopavond Voorstraat € 5.000,00

Smartlappenfestival Organisatie Smartlappenfestival € 12.000,00

Vredenburg Noord Openingsactie en evenementen Vredenburg Noord € 7.000,00

Collectief Springweg Evenementen en acties Springweg € 1.750,00

Domkwartier Promotie Domkwartier € 8.310,00

Zuidelijk Museumkwartier Promotie Zuidelijk Museum Kwartier 2013/2014 € 8.050,00

Voorstraat we go hard Stock en Sample Sale € 3.600,00

Uitgekookt/Kunstmarkt Kunstmarkt/Uitgekookt € 10.000,00

Ondernemersvereniging Stadhuiskwartier Filmevenement Stadhuiskwartier tijdens NFF € 4.500,00

Ondernemers die deelnemen aan PUHA’s shoproute Shoproute door het centrum € 5.416,00

Aanvraag Fair Fashion Festival Fair Fashion Festival € 2.000,00

Ondernemers rondom de Neude Winterplaza € 8.500,00

Ondernemers Voorstraat Le Mini Who € 3.500,00

Bijdrage aan collectief Kerstmarkt Utrecht Diverse initiatieven tijdens Kerstmarkt Utrecht 12, 13, 14 december € 23.000,00

Ondernemersvereniging Twijnstraat Kerstmarkt Twijnstraat € 5.000,00

€ 158.626,00
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De Vereniging van eigenaren Commercieel Onroe-
rend goed Centrum Utrecht (VCOC) organiseerde eind 
oktober haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. 
Er was, net als vorig jaar een goede opkomst. Een 
verslag.

Utrecht maken we samen
Nadat penningmeester Rob Roggeveen de financiële situatie 
van de vereniging had toegelicht, was het woord aan Jeroen 
Kreijkamp, wethouder Financiën, Economie, Onderwijs,  
Internationale zaken, Stadspromotie, Wijk Overvecht en 
Wijk Oost. 
“Utrecht maken we samen”, begon hij zijn betoog. “Utrecht 
is een prachtige stad, die het economisch goed doet. Op dit 
moment wordt er gewerkt aan de rode loper om de gastvrij-
heid van het centrum nog meer te verbeteren. Ook wordt 
concreet gewerkt aan de vindbaarheid, herkenbaarheid en 
identiteit van de verschillende delen van de stad. Bovendien 
wordt het gehele centrum van Wifi voorzien. Het politiek 
bestuur wil graag verbinden en samenwerken.” 

De wethouder stelt goede ideeën en initiatieven van betrok-
ken partijen op prijs en gaat graag gezamenlijk na of en 
hoe dit soort ideeën en initiatieven goed kunnen landen 
in de stad. Hij doelt hiermee op de recente brief van de 
VCOC, waarin de vereniging voorstelt om samen met andere 
betrokken partijen een integrale visie op het centrum van 
Utrecht te ontwikkelen. 

Dynamiek in het Stationsgebied
Heel enthousiast was de wijze waarop Tjerk van Impelen, 
voorlichter bij de Projectorganisatie Stationsgebied, een 
presentatie verzorgde over alle plannen voor, ontwikkelin-
gen in en ambities van het Utrechtse centrum. 

Het aantal bezoekers in het stationsgebied groeit hard. Zo 
kwamen er in 2008 nog 170.000 door Utrecht CS, nu zijn 
dat er al 285.000. De rol van het stationsgebied is cruciaal 

voor de stad; enerzijds omdat er zoveel bezoekers zijn, 
anderzijds omdat het gebied het westen en oosten van 
het centrum met elkaar verbindt. Op dit moment zijn er 
in het centrum zestien bouwplaatsen en de totale investe-
ring wordt geschat op ongeveer drie miljard euro. Utrecht 
ontkomt bij de uitvoering van haar enorme ambities niet 
aan bouwhinder. Om die reden is het van belang niet alleen 
partijen te blijven informeren, maar ook continue aan het 
imago te blijven werken.

Hoog Catharijne als deel van het Utrechtse centrum
Evert Vrijenhoek, Head of Operations Hoog Catharijne, 
Corio, gaf een presentatie over Hoog Catharijne en de 
ambities van dit winkelcentrum. Hoog Catharijne BV ziet 
winkelcentrum Hoog Catharijne als deel van het Utrechtse 
centrum. Utrecht doet het al goed, maar zou zich nog meer 
kunnen profileren. De organisatie wil met het laden van 
het merk Hoog Catharijne ook Utrecht centrum beter op 
de kaart zetten. Utrecht beschikt over zoveel kwaliteiten: 
contrasten tussen oud en nieuw, de echte eigenheid en cul-
tuur en de rol als sociale ontmoetingsplaats. Mancave is een 
voorbeeld van het laden van het merk Hoog Catharijne.

VCOC laat van zich horen…
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In 2008 startten een aantal partners Centrummana- 
gement Utrecht (CMU). Onder het mom van samen 
werken en samenwerken werd een projectenplan  
opgesteld en uitgevoerd. 

Ik tik het hier heel gemakkelijk, maar het ging, zeker in het 
begin, niet makkelijk. Er was weinig vertrouwen en respect 
tussen de partners. Iedereen had zijn eigen belang en deed 
zijn eigen ding. Er werd toen nog niet ingezien dat met een 
goede samenwerking nog veel meer in deze stad bereikt 
kan worden. De samenwerking werd in 2008-2011 gefinan-
cierd door de gemeente. Deze samenwerking is dus één van 
de redenen waarom Ondernemersfonds Utrecht (OfU) er is 
gekomen in 2012. 

We zijn nu bijna zes jaar verder met CMU en 2,5 jaar met 
OfU. Wie had verwacht dat Musea Utrecht en Toerisme 
Utrecht ieder een eigen balie in Hoog Catharijne zouden 
krijgen? Wie had verwacht dat de ondernemers in het 
Stadshuiskwartier zich zouden verenigen en zich zouden 
aansluiten bij Centrummanagement Utrecht? Wie had 
gedacht dat commercie en cultuur zo mooi hand in hand 
zouden gaan tijdens Culturele Zondagen, met Sint Maarten 
en met Sinterklaas?

Het zijn zo maar wat voorbeelden van aansprekende projec-
ten, die dankzij de start van het centrummanagement en de 
komst van het ondernemersfonds niet waren gerealiseerd, 
daar ben ik van overtuigd. Er is nu structuur en samenhang 
in de binnenstad. Er is een eigenaar van de binnenstad op-
gestaan, die het belang van alle ondernemers ziet en er wat 
mee doet. Dat belooft nog wat voor de komende jaren. 

Dat belooft zeker een heel mooi 2015 met de Grand Depart 
van de Tour de France in de stad. Het ondernemersfonds 
wordt langzaam een USP voor de stad en van invloed als 
vestigingsplaatsfactor.

Op 18 november was er een raadsinformatieavond over 
de verlenging van Ondernemersfonds Utrecht. Het was 
een overwegend positieve avond. Daar was ook een aantal 
binnenstadondernemers aanwezig die op heel treffende 
wijze de rol van het ondernemersfonds de afgelopen jaren 
beschreven. Ze straalden betrokkenheid en trots uit. Dat is 
pure winst!

Kjeld Vosjan
Fondsmanager

Pure winst!

Uw Ondernemersfonds Utrecht…
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Ondernemersverenigingen in de binnenstad van Utrecht 
• Ondernemersvereniging Zadelstraat – Lotte Dolderman – 030-2321573 – lottedolderman@casema.nl
• Ondernemersvereniging Twijnstraat – Frans van Vuuren – 030-2311373 – info@twijnstraat.nl
• Ondernemersvereniging Oudkerkhof – Thomas Oeben – 030-2342545 – shop@chasens.nl
• Ondernemersvereniging Voorstraat en Wittevrouwenstraat – Rutger van Dillen – 030-2328701 
• Ondernemersvereniging Nobelstraat/Janskerkhof – Babette Kooistra – Francis van Kaam – 030-2315719 –  

utrecht@popo.nl
• Belangenvereniging Hoog Catharijne – Jan Hagenouw – 030-2369511 – jan@hagenouw.net
• Ondernemersvereniging Stadhuiskwartier – Judith van Bruggen – 030-2640414 – stadhuiskwartier@gmail.com
• Vereniging Grachtstegen – Jack Stuart – info@grachtstegen.nl
• Collectief Springweg – Ineke van Stuivenberg – 030-2331500
• Ondernemersvereniging Korte en Lange Nieuwstraat e.o. – M. van Uden

Nieuwsbrief digitaal?
Geachte lezer van deze nieuwsbrief. U leest 
op dit moment de gedrukte versie van 
deze nieuwsbrief. Het is ook mogelijk deze 
digitaal te lezen. Hebt u hier interesse in? 
Kijk dan op onze website en meld u aan, of 
stuur een e-mail naar info@cmutrecht.nl. 

Colofon
Postadres
Postbus 17
3454 ZG De Meern 
06-39719777 
info@cmutrecht.nl
www.cmutrecht.nl
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