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Vooruitkijken is Veranderen

Ook buiten het centrum gebeurt er veel. Met het Beurskwartier en het Lom-
bokplein ontstaat een nieuw deel van het centrum. Beurskwartier en 
Merwedekanaalzone krijgen duizenden woningen. Kantorenpark Rijnsweerd 
wordt gemengd stedelijk gebied en Utrecht Science Park verbindt zich steeds 
meer met de stad. Deze ruimtelijke verdichtingen vertalen zich in groei van 
inwoners, werkgelegenheid en bezoekers. Deze schaalsprong is alleen moge-
lijk wanneer ook de mobiliteit anders wordt georganiseerd. 

In welke richting moet het centrum zich dan ontwikkelen? Hoe willen we dat 
de historische binnenstad er in 2030 uit ziet? Wat is daarvoor nodig? Wie 
spelen een rol? Het bestuur van CMU stelde zich deze vragen en liet zich 
hierin adviseren door bureau BVR. Hun bevindingen hebben we genoteerd in 
de vorm van een Manifest. Hiermee willen wij een gesprek op gang helpen 
tussen ondernemers, bewoners, gemeente, Universiteit Utrecht, Domkerk en 
andere stakeholders resulterend in een (gedeelde) koers voor de historische 
binnenstad. 

Veranderen betekent ook dat het bestuur zichzelf vragen stelt over onze 
eigen ontwikkeling. Waar willen we de komende vijf jaar voor staan? Hoe 
binden we de belangrijkste stakeholders aan ons? Wat wordt de rol van de 
Kwartieren? Wat mag van een bestuur worden verwacht? Welke professione-
le ondersteuning is nodig? Vragen die verband houden met de ontwikkeling 
die CMU vanaf de oprichting in 2012 heeft doorgemaakt. Van platform voor 
overleg naar initiatiefnemer en samenwerkingspartner. 

Als onafhankelijk voorzitter heb ik aangegeven dat dit gesprek een aange-
legenheid is van de samenstellende delen van CMU en andere stakeholders 
in het trekkingsgebied. In alle vrijheid moet kunnen worden nagedacht over 
een organisatievorm en de invulling hiervan die past bij de toekomstige 
ambities en gewenste werkwijze. 

Namens het bestuur: 
Jacques Blommendaal 
Voorzitter CMU

Utrecht verandert. Kreeg het centrum er in 
2014 met TivoliVredenburg een icoon van 
formaat bij, nu zien we hoe groots Hoog 
Catharijne wordt. Volgend jaar blijkt het 
in zichzelf gekeerde voormalige postkan-
toor een nieuwe, transparante icoon met 
een veelheid aan functies te zijn. Het Vre-
denburgplein wordt op kunstzinnige wijze 
heringericht en het herstel van de singels 
vordert gestaag.



CMU is volop bezig met de toekomst 
van het centrum. Met het verdwijnen 
van de bouwsteigers komt er steeds 
meer zicht op de entree van het cen-
trum vanaf de OV terminal. Ook is het 
centrum zowel in het vernieuwde Hoog 
Catharijne als in de historische binnen-
stad weer heel wat nieuwe formules 
rijker.

Hoewel het lastig is precies te voorspellen 
hoe het centrum er in de toekomst uitziet, 
gaat centrummanagement deze uitdaging 
niet uit de weg. Het is immers belangrijk 
om er met elkaar voor te zorgen dat er in 
Utrecht voldoende aandacht blijft voor het 
centrum. Het succes is namelijk nog lang 
niet altijd voelbaar bij alle ondernemers 
die het centrum maken en ook in andere 
steden wordt aan de weg getimmerd.

Het is belangrijk om er voor te zorgen dat 
we de goede dingen blijven doen en daar 
hebben we uw hulp bij nodig. Komend jaar 
gaat ook CMU aan de slag met het zetten 
van een nieuwe stip op de horizon. Welke 
zaken en thema’s willen we de komende 
jaren oppakken? Hoe zorgen we ervoor 
dat we resultaat blijven boeken in het 
verbeteren van de verblijfskwaliteit van de 
openbare ruimte, het verbeteren van de 
bereikbaarheid, effectievere marketing-
communicatie en ondersteuning bieden bij 
innovatie? En hoe zorgen we ervoor dat we 
er voor ondernemers zijn bij de dagelijkse 
uitdagingen waar ze mee te maken hebben 
in het centrum als het aankomt op beheer, 
onderhoud, goederenvervoer en overige lo-
gistieke vraagstukken? Dat vraagt om input 
en betrokkenheid van alle partijen. 

Om ervoor te zorgen dat het centrum de 
aandacht krijgt die het verdient hebben we 
in het najaar van 2017 al bij politiek Utrecht 
aangekondigd hierover in gesprek te willen. 
En wat is daar een beter moment voor dan 
de aanloop richting gemeenteraadsverkie-
zingen? 

Ter voorbereiding op dit gesprek, sprak 
adviesbureau BVR met partijen in het 
centrum, bezocht het verschillende delen 
en stelde een rapport samen met mogelijke 
bouwstenen. Met dit rapport, de input van 
ondernemers, passantenonderzoeken en 
onze ervaring van de afgelopen jaren in de 
rugzak gaan wij graag het gesprek aan om 
met ondernemers, vastgoedeigenaren en 
gemeente te werken aan een economisch 
goed presterend, leefbaar en succesvol 
centrum. 

Samen met een enorm betrokken bestuur 
ga ik de uitdagingen die de toekomst 
brengen moge aan om ervoor te zorgen dat 
we niet alleen beloven maar ook doen en 
samen steeds dichter bij die nieuwe stip op 
de horizon komen.

Tot ziens in het centrum!

Jeroen Roose-van Leijden
Centrummanager
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Wat de toekomst
brengen moge…



5 Samen bouwen we aan de toekomst

Utrecht is een van de snelst groeiende steden op dit  
moment. Qua hoeveelheid horeca is de stad een laat- 
bloeier in vergelijking met andere grote steden. De  
afgelopen twee jaar openden veel nieuwe horeca- 
bedrijven hun deuren. Vooral daghoreca. Dat sluit aan  
bij de trend van het kopje koffie drinken en ontbijten 
buiten de deur, maar ook de flexwerkplekken die deze 
bedrijven verzorgen in de binnenstad van Utrecht. 

Het hart van Utrecht blijft bloeien en levendig op het moment 
dat er een goede mix is van horeca, retail en cultuur. Diversiteit 
en evenementen trekt mensen naar ons mooie centrum. Wij 
moeten met elkaar blijven zorgen dat er altijd wat te doen en te 
beleven is. Dat vraagt om een duidelijke visie en richting van het 
centrum. Vanuit de horeca, de gastvrijheidssector, willen wij voor 
iedereen toegankelijk zijn en wat kunnen bieden. 

Iedereen is welkom! We blijven zoeken naar mogelijkheden en 
trends om aantrekkelijk te zijn en te blijven. Bereikbaarheid en 
vindbaarheid zijn belangrijke thema’s waar verdere invulling aan 
gegeven moet worden. Als het gaat om de bereikbaarheid van 
het centrum en van de horecabedrijven, is het van belang dat er 
nagedacht wordt over mobiliteit en de alternatieven in de vorm 
van transferia. Faciliteer de gast/de bezoeker in de weg naar de 
kern van Utrecht en doe dat op een veilige manier. 

‘Bereikbaarheid en vindbaarheid zijn  

belangrijke thema’s waar verdere invulling aan  

gegeven moet worden’

De horecabranche is sterk vertegenwoordigd, zorgt voor werk-
gelegenheid en maakt het centrum levendig. De horeca draagt 
bij aan een prettig bezoek aan de stad. Als bestuurslid van CMU 
kan ik voor mijn branche meepraten en denken over een goede 
invulling van het centrum en daar ook een goede rol in vervullen. 
Ik vind mijzelf een echte gastvrouw en vind het belangrijk dat de 
gast van de binnenstad, een onvergetelijke ervaring heeft van A 
tot Z, op het gebied van cultuur, retail en horeca. CMU blijft zich 
professionaliseren om van de binnenstad van Utrecht een econo-
misch succes te maken. 

Als vertegenwoordiger van de horecaondernemers die zijn aan-
gesloten bij KHN in het bestuur van CMU zet ik mij samen met 
mijn collega-bestuurders van harte in voor een ondernemend en 
vitaal centrum dat economisch optimaal functioneert en waar het 
prettig is om te zijn. 

Maryse François (Winkel van Sinkel)
Bestuurslid CMU, Konklijke Horeca Nederland

Iedereen is welkom!
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Het hele jaar werden diverse tentoonstellingen georgani-
seerd in beide steden, zoals ‘Rietveld’s meesterwerk’ 
in het Centraal Museum en ‘De kleuren van de Stijl’ in 
Kade-Amersfoort. Ook werd het nieuw ingerichte 
Mondriaanhuis in Amersfoort heropend en trokken de extra 
avondopenstellingen in het Rietveld Schröderhuis veel bezoek.

Naast deze tentoonstellingen waren er ook veel andere culturele 
evenementen zoals de  bijzondere theatervoorstelling ‘Bep’.
Het beperkte zich niet tot een cultureel programma alleen. Ook het onderwijs 
werd met speciale onderwijsprogramma’s en speciale MBO-dagen nauw betrokken. 

Ondernemers deden in beide steden volop mee. Beide steden 
kleurden hun etalages door de speciale stickers in de primaire 
kleuren van De Stijl. En Centrummanagement Utrecht 
financierde de veel gefotografeerde, in groot formaat uitgevoerde, 
Rietveld stoel. Ook zorgde CMU voor speciale kwartiervlaggen in 
kleuren van De Stijl. Ik vermoed dat geen enkele Utrechter nu nog niet weet 
dat ze een beroemd stadsgenoot hebben, namelijk Gerrit Rietveld!

De economische cijfers liegen er ook niet om. Alle resultaten scoorden hoger 
dan verwacht. Zo verdubbelde de hoeveelheid bezoekers bijna 
boven het verwachte aantal, deden er meer 
dan 450 partners mee (waaronder 320 winkeliers) 
in plaats van de verwachte 50 en werd in totaal 
voor iets minder dan 16 miljoen euro besteed.

Dit smaakt naar meer en samen met partijen uit de stad 
Utrecht en Amersfoort kijken we nu alvast naar het jaar 2019. 
Het jaar waarin met name de Randstad ‘Het Gouden Eeuw’-jaar viert. 
Wij willen daar als Utrecht-Amersfoort ook opnieuw bij aanhaken 
en lopen daar begin 2019 mee voorop door in ieder geval twee 
grote blockbusters te organiseren. In het Centraal Museum is dat 
‘Utrecht Caravaggio en Europa’ met meer dan 
veertig nooit eerder in Nederland te zien 
geweest zijnde bruiklenen en Amersfoort 
toont de Hollandse meester ‘Casper van Wittel’. Ook hier 
zetten we in op een regionale versterking in nauwe samenwerking 
met Utrecht Marketing, Citymarketing Amersfoort en beide gemeentes 
en provincie. Daarnaast zullen verschillende andere musea en culturele 
instellingen aanhaken. Bij deze de uitnodiging aan alle ondernemers om 
met dit initiatief mee te doen!

Marco Grob (Centraal Museum)
Bestuurslid CMU
Namens SUM (Samenwerkende Utrechtse Musea)

2017: Viering van 100 jaar De Stijl
In 2017 werd de viering van De Stijl in het hele land gevierd. 
In Utrecht leidde dit tot een eerste goed zichtbare culturele 
samenwerking tussen Utrecht en Amersfoort via de  
programmalijn ‘Van Mondriaan tot Dutch Design’.
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2017: Viering van 100 jaar De Stijl Een levendige stad en een sterk merk
Met steun van Centrummanagement  

Utrecht hebben we in 2017 veel leuke  
dingen gedaan voor bewoners en  

bezoekers van deze stad. Evenementen  
en thema’s die goed bij de stad passen.  
Die het verhaal van Utrecht vertellen en  

gewoon hartstikke leuk en inspirerend zijn.

Gerrit Rietveld
Ontegenzeggelijk en alom tegenwoordig was 
het Stijljaar. Rietveld rules. Ruim tweehonderd 
winkeletalages zijn bestickerd, de tentoonstel-
lingen zijn goed bezocht, er is meer media-
aandacht mee behaald dan bij de Tour en samen 
met Amersfoort is vijftien miljoen euro verdiend 
aan het themajaar. Utrecht heeft er naast de 
Dom en nijntje een icoon bij: de rood-blauwe 
stoel van Rietveld. CMU liet een XL exemplaar 
op de Stadhuisbrug zetten en dat werd de meest 
gefotografeerde plek van Utrecht (met de toren 
op de achtergrond).

Culturele zondagen
Daarnaast hebben we vooral voor de bewoners 
een paar geweldige Culturele Zondagen neerge-
zet, mede dankzij steun van CMU. Topper was 
‘Utrecht Centraal’ op 2e Pinksterdag, met 35.000 
bezoekers en veel Utrechtse muziek. Onderzocht 
werd hoeveel euro’s de CZ-bezoeker dan uit-
geeft: 80 euro waarvan er 42 in een winkelkassa 
verdwijnen. Kensington op het dak van Tivoli-
Vredenburg was een niet te missen ervaring. Op 
kleinere schaal en voor de kleintjes scoorde de 
CZ ‘Alles kids’ goed, mede door de Stadssafari in 
het Museumkwartier. 

Kerst
In overleg met de kwartieren en CMU zelf is 
rond de kersttijd gekozen voor een aangepaste 
benadering van Knüss. Knüss werd Knus en op 
veel plekken werd handig gespreid en op grootse 
wijze kleinschaligheid en gezelligheid gevierd. 
Streekproducten, jong talent en een vleugje 
kneuterigheid waren zaken die de Utrechters 
massaal op de been brachten. De cijfers van het 
weekend zijn goed en samen blijven we dit feest 
ontwikkelen.

Ronald Besemer
Manager Utrecht Marketing
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Maar succes is niet vanzelfsprekend, dat vraagt om samen-
werking van de driehoek gemeente, ondernemers én eige-
naren. Vanuit de VCOC werken we op dit moment, in navol-
ging van onder meer de Utrechtse musea, aan een visie op 
het centrum met de bril op van de vastgoedeigenaren. 
Deze visie vormt wat ons betreft samen met de visies van 
andere partijen in het centrum zoals musea, horeca en  
retail en de ruimtelijke bouwstenen uit het bvr-rapport  
input voor het integrale gesprek dat we als centrum- 
management gaan voeren over de toekomst.

Dat het belang van samenwerking wordt onderschreven 
door vastgoedeigenaren blijkt ook uit de samenwerking van 
de onderzoeksafdelingen van Redevco, Syntrus Achmea en ASR bij 
onderzoek naar het economisch functioneren van het centrum. Binnen dit onderzoek willen 
we ook relevante trends en ontwikkelingen van buiten Utrecht inzichtelijk maken.

Vervolgens komen we alleen samen van inzicht naar actie en resultaat. Vandaag horen is 
morgen doen. Zo dragen we als VCOC graag ons steentje bij als het gaat om een centrum 
dat klaar is voor de toekomst.

Tom Broekman (Thom Broekman - De Rode Winkel)
Secretaris/Penningmeester CMU, Voorzitter VCOC

Fit for the Future

Ook het commerciële vastgoed in het centrum van Utrecht is volop in ontwikke-
ling. Zo is het eerste nieuwe gedeelte van Hoog Catharijne inmiddels geopend 
en is de herontwikkeling van de Bijenkorf afgerond. De ambitieuze plannen voor 
het oude Postkantoor en de Blauwe Planeet laten zien dat ook vastgoedeigena-
ren bereid zijn om te investeren in het succes van Utrecht.
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Koester het diverse winkelaanbod
Eindelijk is het einde aan de werkzaamheden 
in het Stationsgebied en Hoog Catharijne in 
zicht. Als winkelier in de binnenstad ben ik daar 
ontzettend blij mee. De afgelopen jaren onder-
vonden we veel overlast en schade van deze 
werkzaamheden en de almaar slechter wordende 
autobereikbaarheid.

De afgelopen jaren verdwenen heel wat 
winkels. Soms maakten ze plaats voor 
horecagelegenheden, waar niet iedereen 
blij mee is, maar er kwamen ook weer 
heel wat nieuwe voor terug. Jonge, leuke 
vernieuwende winkels, die net als al die 
andere ‘kleine’ winkels, het grote verschil 
maken en de binnenstad smoel geven. 
Zonder hen zou het centrum er net zo 
eentonig uitzien als het doorsnee aanbod 
bekende winkelketens in de meeste win-
kelcentra.

‘Ik hoop op een mooie samen-

werking tussen het nieuwe Hoog 

Catharijne en de oude binnenstad’

Een stad moet zijn diverse winkelaanbod 
koesteren en de gemeente Utrecht zou 
dan ook wel wat meer naar zijn winkeliers 
mogen luisteren. De meesten zijn vaak 
veel langer werkzaam in de binnenstad 
dan een wethouder of raadslid, zijn enorm 

betrokken 
bij hun 
gebied en 
kunnen problemen 
ook door de ogen van bewoners 
en vooral klanten bezien.

In Utrecht hoefden we nooit veel te doen 
om bezoekers te trekken. Als belangrijk 
centraal OV-knooppunt met de mooiste 
historische binnenstad van Nederland, ging 
dit vroeger moeiteloos. Zo vanzelfspre-
kend is dat niet meer. Andere grote steden 
zitten niet stil met marketingcampagnes, 
gratis parkeren of een goed bereikbaar-
heidsplan. Bij ons groeit dan wel het aan-
tal buitenlandse bezoekers, maar we zien 
ook dat uit de regio minder bezoek komt. 

CMU is belangrijk omdat hiermee horeca- 
en retailondernemers, musea, eigenaren 
zakelijk onroerend goed en de gemeente 
samenwerken. Binnen CMU hoop ik dat 
wij de komende tijd een goed medium 
vinden om alle zelfstandige winkels een 
mooi platform op het internet te bieden 
en daarmee het lokale aanbod te profile-
ren. Ik hoop op een mooie samenwerking 
tussen het nieuwe Hoog Catharijne en 
de oude binnenstad. Verder zijn veel van 
de pijnpunten bij de winkeliers door CMU 
veelvuldig besproken bij de Gemeente zo-
als het functioneren van de dienst Toezicht 
en Handhaving, het fietsparkeerbeleid, 
buitenlandse bedelaars om maar wat te 
noemen. Dit heeft nog niet tot zichtbare 
resultaten geleid maar we gaan vol goede 
moed door!

Mia Amram (Sirado)
Bestuurslid CMU, Bestuurslid Vredenburg-
kwartier/Zelfstandig ondernemers
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ONTDEK UTRECHT!

HIGHLIGHTS IN HET DOMKWARTIER

1  Domtoren
2  Domkerk
3  DOMunder
4  Paushuize
5  Pandhof & Flora’s hof
6  Karel V
7   Spnijntje museum (miffy museum)er
8  Museum Catharijneconvent
9  AAMU

10  Museum Speelklok
11  Utrechts Archief

 Mariaplaats, Lijnmarkt

 Domplein, ’t Wed

 VVV Utrecht Informatiecentrum

MUSEA
MUSEUMS / MUSEEN / MUSÉES

AAMU museum (B3)
Centraal Museum (C4)
Domtoren (B3)
DOMunder (B3)
Het Spoorwegmuseum (B5)
Het Utrechts Archief (B4)
Kruideniersmuseum (B3)
Museum Catharijneconvent (C4)
Museum Speelklok (B3)
Nederlands Volksbuurtmuseum (A2)
nijntje museum (miffy museum) (C4)
Rietveld Schröderhuis (B5)
Sonnenborgh museum & sterrenwacht (C4)
Universiteitsmuseum (C4)

THEATER
THEATRES / THÉÂTRES / THEATER

Beatrix Theater Utrecht (B1)
Stadsschouwburg Utrecht (A4)
Schillertheater (B3)
Theater Kikker (B3)
Werftheater (A3) 

BIOSCOOP
FILM / CINÉMAS / FILM

Filmtheater ‘t Hoogt (A3)
Louis Hartlooper Complex (D4)
Springhaver Theater (C3)
Pathé Rembrandt (A3)
Wolff City bioscoop (A4)

PODIA
STAGES / SALLES DE SPECTACLES / PODIEN

EKKO (A2)
Rasa (A3) 
TivoliVredenburg (B2) 

MARKTEN
MARKETS / MARCHÉS / MÄRKTE

Bloemenmarkt Janskerkhof* (A3)  
Lapjesmarkt Breedstraat* (A3)  
Warenmarkt Vredenburg** (B2)  
**  Zaterdag / Saturday / Samedis / Samstag
**  Woensdag, vrijdag en zaterdag / Wednesday, Friday and Saturday / 

Mercredis, vendredis et samedis / Mittwoch, Freitag und Samstag

  Winkel- en horecagebied  
Retail and catering area / Zone de commerces et de restauration / 
Einkaufsmöglichkeiten und Restaurant-Bereich

  Horecacluster 
 Cluster of bars and restaurant / Zone des pubs et restaurants / 
Gastronomie-Cluster

   VVV Information Centre
 Tourist Information point / VVV Syndicat d’initiatives / 

Informationspunkt Fremdenverkehrsbüro

 DISCOVER UTRECHT!   ENTDECKEN SIE UTRECHT!   DÉCOUVREZ UTRECHT!

Stay connected!
Utrecht offers free wifi for visitors.

bezoek-utrecht.nl  visit-utrecht.com  besuch-utrecht.de

MUST SEES

1  Domtoren
2  Domkerk
3  DOMunder
4  Grachten met werven
5  Het Spoorwegmuseum
6  nijntje museum
7  TivoliVredenburg
8  Rietveld Schröderhuis
9  Kasteel Oudaen

10  Museum Speelklok
11  Pandhof
12  Paushuize
13  Rondvaartboot
14  Louis Hartloper Complex
15  Park Lepelenburg
16  Academiegebouw
17  Hoog Catharijne

Online citymap
You can find the city map online:  
visit-utrecht.com.  
This map includes local tips.
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Stadhuiskwartier
Het Stadhuiskwartier deed in 
2017 mee aan de stadsbrede 
evenementen als ‘het Jaar van 
de Stijl’, de Culturele Zondag 
‘Utrecht Centraal’ en Knus, 
en organiseerde zelf evene-

menten zoals de Wijnwandeling en het 
spel Blokje Om. Het jaar werd afgesloten 
door gratis oliebollen uit te delen aan het 
winkelend publiek.
 
2018 startte goed met de lancering van 
www.stadhuiskwartierutrecht.nl. Daarnaast 
gaat er meer aandacht naar de branding 
van het kwartier. Er staan weer leuke 
evenementen op de agenda: Wijnwande-
ling, Canal Pride, Beach Festival, het Bok 
& Rock festival, Classic Car & Coffee en 
uitdeelacties aan bezoekers in het kwartier 
rondom Pasen, Sinterklaas en Kerst.

Kwartiermaker 
Femke van Vlokhoven
femke@cmutrecht.nl - 06-22934746

Universiteitskwartier
Even bruisend als altijd heeft 
het Universiteitskwartier in 
2017 weer enkele spraakma-
kende evenementen onderdak 
geboden: Klein New Orleans, 
Fonteyn, Streekbierfestival en 

het Mosselfestival zijn slechts enkelen van 
de initiatieven die veelal afkomstig waren 
van de eigen ondernemers in het kwar-
tier en het gebied lieten stralen als nooit 
eerder. 

Ook in 2018 wordt deze trend voortgezet 
en verder uitgebreid met evenementen  
in andere delen van het gebied. De her-
inrichting van de Voorstraat/Wittevrou-
wenstraat levert begin 2018 al de eerste 
veranderingen op en zal dit jaar een flinke 
impact hebben op het karakter van niet  
alleen deze twee straten, maar het kwar-
tier als geheel.

Kwartiermaker
Vincent van der Velde
vincent@cmutrecht.nl - 06-12796630
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Centrumkwartieren in beeld
Utrecht is ingedeeld in Kwartieren. Ieder stadskwartier heeft zijn eigen schild, 
met eigen kleur. In de winter is dat nog duidelijker zichtbaar aan de feest- 
verlichting. Per kwartier is vanuit CMU een kwartiermaker actief om u nog  
sneller en persoonlijker van dienst te kunnen zijn. Hoe het vorig jaar ging en 
wat de plannen zijn voor dit jaar vertellen de kwartiermakers.
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ONTDEK UTRECHT!

HIGHLIGHTS IN HET DOMKWARTIER

1  Domtoren
2  Domkerk
3  DOMunder
4  Paushuize
5  Pandhof & Flora’s hof
6  Karel V
7   Spnijntje museum (miffy museum)er
8  Museum Catharijneconvent
9  AAMU

10  Museum Speelklok
11  Utrechts Archief

 Mariaplaats, Lijnmarkt

 Domplein, ’t Wed

 VVV Utrecht Informatiecentrum

MUSEA
MUSEUMS / MUSEEN / MUSÉES

AAMU museum (B3)
Centraal Museum (C4)
Domtoren (B3)
DOMunder (B3)
Het Spoorwegmuseum (B5)
Het Utrechts Archief (B4)
Kruideniersmuseum (B3)
Museum Catharijneconvent (C4)
Museum Speelklok (B3)
Nederlands Volksbuurtmuseum (A2)
nijntje museum (miffy museum) (C4)
Rietveld Schröderhuis (B5)
Sonnenborgh museum & sterrenwacht (C4)
Universiteitsmuseum (C4)

THEATER
THEATRES / THÉÂTRES / THEATER

Beatrix Theater Utrecht (B1)
Stadsschouwburg Utrecht (A4)
Schillertheater (B3)
Theater Kikker (B3)
Werftheater (A3) 

BIOSCOOP
FILM / CINÉMAS / FILM

Filmtheater ‘t Hoogt (A3)
Louis Hartlooper Complex (D4)
Springhaver Theater (C3)
Pathé Rembrandt (A3)
Wolff City bioscoop (A4)

PODIA
STAGES / SALLES DE SPECTACLES / PODIEN

EKKO (A2)
Rasa (A3) 
TivoliVredenburg (B2) 

MARKTEN
MARKETS / MARCHÉS / MÄRKTE

Bloemenmarkt Janskerkhof* (A3)  
Lapjesmarkt Breedstraat* (A3)  
Warenmarkt Vredenburg** (B2)  
**  Zaterdag / Saturday / Samedis / Samstag
**  Woensdag, vrijdag en zaterdag / Wednesday, Friday and Saturday / 

Mercredis, vendredis et samedis / Mittwoch, Freitag und Samstag

  Winkel- en horecagebied  
Retail and catering area / Zone de commerces et de restauration / 
Einkaufsmöglichkeiten und Restaurant-Bereich

  Horecacluster 
 Cluster of bars and restaurant / Zone des pubs et restaurants / 
Gastronomie-Cluster

   VVV Information Centre
 Tourist Information point / VVV Syndicat d’initiatives / 

Informationspunkt Fremdenverkehrsbüro

 DISCOVER UTRECHT!   ENTDECKEN SIE UTRECHT!   DÉCOUVREZ UTRECHT!

Stay connected!
Utrecht offers free wifi for visitors.

bezoek-utrecht.nl  visit-utrecht.com  besuch-utrecht.de

MUST SEES

1  Domtoren
2  Domkerk
3  DOMunder
4  Grachten met werven
5  Het Spoorwegmuseum
6  nijntje museum
7  TivoliVredenburg
8  Rietveld Schröderhuis
9  Kasteel Oudaen

10  Museum Speelklok
11  Pandhof
12  Paushuize
13  Rondvaartboot
14  Louis Hartloper Complex
15  Park Lepelenburg
16  Academiegebouw
17  Hoog Catharijne

Online citymap
You can find the city map online:  
visit-utrecht.com.  
This map includes local tips.
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Vredenburgkwartier
Het kloppende winkelhart 
van de Utrechtse binnenstad 
onderging in 2017 al een flinke 
verandering. Dit jaar wordt dat 
verder doorgevoerd met de 
herinrichting van het Vreden-

burgplein; het plein dat afgelopen jaar 
tijdens de Culturele Zondag Utrecht Cen-
traal tot de rand gevuld was met bezoe-
kers tijdens het optreden van de Utrechtse 
heren van Kensington. 

In 2018 wordt, met de oplevering van 
Hoog Catharijne, door het kwartier onder 
andere ingezet op een promotiecampagne 
rondom het unieke karakter van de histo-
rische binnenstad. Het Vredenburgkwartier 
als entree van het gezellige sfeervolle 
centrum.

Kwartiermaker 
Vincent van der Velde
vincent@cmutrecht.nl - 06-12796630

Museumkwartier
In 2017 koos het Museum-
kwartier voornamelijk voor 
het bijdragen aan bestaande 
evenementen. Heel leuk was 
de Culturele Zondag Alles 
Kids. Naast het algemene 

thema (Griezelen) werden met de bijdrage 
vanuit het kwartier extra activiteiten met 
het thema ‘dieren’ georganiseerd. Daar-
naast werd in 2017 aandacht besteed aan 
Utrecht Centraal, Jaar van de Stijl, Sint 
Maarten en Knus.
 
In 2018 wordt onder meer ingezet op 
branding van het kwartier waarbij de 
online media worden ingezet om mensen 
te verleiden naar het Museumkwartier te 
komen. Verder is het de bedoeling dat – 
naast andere activiteiten - dit jaar ook 
meer gedaan wordt rondom het thema 
Sinterklaas.

Kwartiermaker
Janneke Heinen
janneke@cmutrecht.nl - 06-16356365

Domkwartier
In 2017 besteedde het 
Domkwartier aandacht aan 
de Culturele Zondag ‘Utrecht 
Centraal’, het Jaar van de  
Stijl (Citydressing), de Canal 
Pride (regenboogballonnen), 

Sint Maarten (mooie houten doosjes in  
de etalages en de Shopping Night) en 
Knus.
 
Eind 2017 is een eerste start gemaakt  
aan de online promotie van het kwartier. 
In 2018 wordt hier extra op ingezet om 
mensen te laten zien hoe divers het  
kwartier is en dat er zoveel moois en  
leuks te zien en te beleven is! Verder  
komen in 2018 onder andere Utrecht  
Centraal, de Canal Pride, Sint Maarten en 
een bijzondere, interactieve ontdekkings-
tocht door het kwartier aan bod.

Kwartiermaker 
Janneke Heinen
janneke@cmutrecht.nl - 06-16356365
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Daarover nadenken valt niet mee. Twaalf 
jaar voelt als een verre toekomst (mijn 
oudste dochter is dan twintig, een beang-
stigende gedachte...). En dan ook nog in 
Utrecht, een stad die de komende jaren op 
een groot aantal plekken stug doorwerkt 
aan een nogal ingrijpende gedaanteverwis-
seling. Denk alleen al aan Leidsche Rijn 
Centrum, de Merwedekanaalzone, het 
Stationsgebied...

De vraag is dan altijd of er ook onderne-
mers in de zaal zijn. Een enkele MKB’er en 
een aantal solo ondernemers staken des-
gevraagd de hand op. Opvallend was de 
afwezigheid van retailers en horecaonder-
nemers. Daar zijn goede verklaringen voor, 
dezelfde verklaringen die gegeven kunnen 
worden voor het feit dat het eigenlijk altijd 
moeilijk is om veel retailers en horecaon-
dernemers op bijeenkomsten te krijgen: 
men heeft het gewoon heel erg druk met 
het runnen van een bedrijf, de tijdstippen 
sluiten nooit voor iedereen goed aan, er 
wordt natuurlijk al best veel gepraat in 
deze stad...

Maar als er nu één moment is waarin het 
ons goed zou doen om even een paar jaar 
vooruit te kijken, dan is dit het. Woens-
dag 21 maart, iets meer dan twee weken 
na het verschijnen van deze uitgave, 
mag Utrecht naar de stembus. Ik hoef u 
niet te vertellen dat de uitkomst van die 
verkiezingen u zullen raken. Het bezoeken 
van een debat of politiek café is niet voor 
iedereen. Ik kan me wél goed voorstellen 
dat u zich momenteel wat vaker dan nor-
maal afvraagt wat Utrecht voor u is. 

De kleinste van de grote vier? Of een uit 
de kluiten gewassen provinciestad? Een 
baken van vooruitgang op het gebied van 
stedelijke mobiliteit? Of een bewust gecre-
eerd verkeersinfarct? 

‘Your city depends on you!’

Spannende tijden dus, waarin we hope-
lijk op een inhoudelijke en constructieve 
manier over belangrijke onderwerpen zul-
len spreken die ons allemaal raken. Ik ga 
ervan uit dat de vele - steeds beter geor-
ganiseerde - ondernemerscollectieven die 
Utrecht rijk is prominent aanwezig zullen 
zijn in die discussies. En dát is dan weer 
een goede reden om uw stem te laten 
horen bij de ondernemersverenigingen en 
andere belangenbehartigers in de binnen-
stad en daarbuiten. Your city depends on 
you!

Alan Grommers
Fondsmanager Ondernemersfonds Utrecht

Panel
Onlangs mocht ik deelnemen aan 
een debat over ondernemerschap in 
Utrecht in de Kargadoor. Een panel 
van ondernemers en belangheb-
benden/deskundigen mocht zijn 
mening geven over enkele onder-
werpen. Rode draad in deze serie 
debatten was de vraag hoe Utrecht 
er in 2030 uit moet zien.



13 Samen bouwen we aan de toekomst

Aanvragen en toekenningen in 2017 
Alle collectieven van ondernemers die onder de paraplu van CMU vallen kunnen 
aanspraak maken op financiering uit Ondernemersfonds Utrecht. De aanvragen 
hiervoor verlopen via CMU. Sinds 2017 maken deze initiatieven onderdeel uit 
van de jaarplannen die gemaakt worden in ieder centrumkwartier. Hieronder 
staat een overzicht van de initiatieven per kwartier.

Naam aanvrager Initiatief Toegekende bijdrage

Museumkwartier Museumkwartier by night
Sint Maarten
Online Marketing
Utrecht Centraal
Jaar van de Stijl

€

€

€

€

€

 15.000,00
 3.000,00
2.000,00

 10.000,00
 10.000,00

Vredenburgkwartier Extra sfeerverlichting+groen
Utrecht Centraal
Jaar van de Stijl
Mini Jazz Festival
Bijz. openingstijden campagne

€ 

€

€

€

€

 5.000,00
5.000,00

 5.000,00
 6.000,00
 4.000,00

Universiteitskwartier Stock&Sample/Midnight Shopping
Streekbierfestival
Mosselfestival
Le Mini Who
Fonteyn Festival
Klein New Orleans
Utrecht Centraal
Jaar van de Stijl
NFF

€

€

€

€

€

€

€

€

€

 7.500,00
4.000,00

 4.085,00
 3.000,00
 4.500,00
5.000,00

 5.000,00
 5.000,00
5.000.00

Domkwartier Dom Music
Canal Pride
Sint Maarten
Sinterklaas
Kerst
Online Marketing
Utrecht Centraal
Jaar van de Stijl
NFF

€

€

€

€

€

€

€

€

€

 15.500,00
1.500,00

 3.000,00
 1.000,00
2.000,00
2.000,00

 5.000,00
5.000,00

 5.000,00

Stadhuiskwartier Game Event HKU
Online Marketing
Wijnroute
Overige initiatieven
Utrecht Centraal
Jaar van de Stijl
NFF

€

€

€

€

€

€

€

 10.000,00
6.000,00
7.500,00

 1.500,00
5.000,00

 5.000,00
5.000,00
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Mogelijk is het zijn laatste jaar als voorzitter. Het bestuur van Centrum- 
management Utrecht oriënteert zich op de toekomst. In zijn rol als onafhan- 
kelijk voorzitter is Jacques Blommendaal niet gebonden aan één van de binnen 
CMU participerende sectoren. Toch is hij zeer betrokken bij het wel en wee van 
de stad waarvan hij zo veel houdt. Zes jaar zette hij zich met hart en ziel in  
voor het centrum van Utrecht. Tijd om de balans op te maken.

Volgens Blommendaal moet in alle vrijheid 
nagedacht kunnen worden wat het profiel 
moet zijn van een voorzitter passend bij 
CMU. “Omgekeerd is hetzelfde van toepas-
sing: ook van mijn kant wil ik de vrijheid 
hebben om mijn eigen afwegingen te ma-
ken. Neemt niet weg dat mijn ervaringen 
van de afgelopen acht jaar van nut kunnen 
zijn. Die wil ik graag met iedereen delen.”

Wie is Jacques Blommendaal en waar 
komt hij vandaan?
Jacques Blommendaal werd in 1951 gebo-
ren in Utrecht. Kanaleneiland, Overvecht, 
Hoog Catharijne bestonden nog niet. Zui-
len was nog een zelfstandige gemeente, 
Hoograven behoorde nog bij Jutphaas. 
Utrecht telde zo’n 200.000 inwoners. Er 
heerste een enorme woningnood. Het 
centrum was verpauperd. “Ik ben een kind 
van de protestgeneratie 1968. Dat is nog 
altijd te merken in mijn aanpak: liever 
de blik op de toekomst gericht dan in het 
verdedigen van het heden. Verdedigen is 
meestal verspilling van energie en bij 
succes altijd tijdelijk van aard. Er zijn 
kleine stapjes nodig om naar de toekomst 
toe te groeien. De stip op de horizon is 
nodig om deze kleine stapjes in hun con-
text te kunnen zetten. In die zin ben ik 
een ‘realpolitiker’.”  

Raadslid
Na een studie politieke wetenschappen 
trouwde Blommendaal in 1975 met Yvonne 
en ging in IJsselstein wonen. Hier was hij 
raadslid van 1979 tot 1989. Eerst voor 
de PPR, daarna Partij van de Arbeid. In 
1990 trok zijn geboortestad toch weer 

en verhuisde hij  naar de binnenstad van 
Utrecht. Verschillende functies bekleedde 
Blommendaal binnen de overheid: rijk, 
provincie, gemeenten. In de kern hield hij 
zich vooral bezig met verhoudingen tussen 
de bestuurslagen, overheidsorganisatie en 
grote projecten. 

Italiaanse delicatessen
Tot 2007. Toen begon Blommendaal samen 
met zijn vrouw iets totaal anders: een 
zaak in Italiaanse delicatessen in Twijn-
straat. Hobby werd beroep en vanuit die 
hobby maakte hij kennis met onderne-
mersvereniging Twijnstraat en Platform 
Binnenstad Utrecht (PBU). Als betrokken 
Utrechter, vooral de historische binnen-
stad, het trekkingsgebied van CMU, werd 
hij eerst Voorzitter PBU (2010) en daarna 
voorzitter CMU (2012).

Hoe zie je de toekomst van de 
historische binnenstad voor je?
“De druk op de historische binnenstad 
blijft toenemen. Daar liggen ook de nieuwe 
kansen, voor de ‘binnenstad 2030’. Wat 
niet kan: doorgaan zoals het nu gaat. Het 
is een van de mooiste juwelen waarover 
Nederland beschikt. Dit juweel heeft een 
flinke oppoetsbeurt nodig. We blijven 
teveel in het verleden hangen en durven 
nauwelijks stappen te zetten. Neem de 
discussie van de afgelopen maanden over 
de uitbreiding van het voetgangersgebied. 
Een ad hoc beslissing zonder dat er enig 
perspectief op de toekomst aan ten grond-
slag ligt. Dan krijgen lobby’s die slechts 
de focus hebben op één doel hun kans bij 
gebrek aan een bredere afweging.”

In gesprek met Jacques Blommendaal

‘Ik droom van een aaneenschakeling van schitterende pleinen en binnenplaatsen’
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In gesprek met Jacques Blommendaal

‘Ik droom van een aaneenschakeling van schitterende pleinen en binnenplaatsen’

Droom
“Het is mijn droom dat de historische bin-
nenstad een aaneenschakeling wordt van 
schitterende pleinen en binnenplaatsen 
waar iedereen goed kan verblijven. Zorg 
er voor dat het prettig is om te lopen langs 
de grachten en straten die deze pleinen 
met elkaar verbinden, haal al het auto-
parkeren uit de historische binnenstad en 
organiseer dat er omheen (loopafstanden 
zijn zeer gering). Laat alleen elektrisch 
vervoer toe binnen de singels, maak van 
het Zocherpark een werkelijk kroonjuweel, 
bouw de busbaan om tot ondergrondse 
tram en integreer de strook van Vreden-
burg tot aan de Schouwburg in het fijnma-
zige weefsel dat de binnenstad is.”

Historische fout
“De aanleg van de busbaan zie ik als histo-
rische fout, vergelijkbaar met het dempen 
van de Catharijnesingel in de jaren zestig. 
Een dergelijke 21e eeuwse historische bin-
nenstad moet een zeer uitdagend milieu 
zijn voor bedrijven en instellingen om zich 
er te vestigen en eveneens zeer aantrek-
kelijk voor bezoekers en bewoners. De 
historische binnenstad is van onschatbare 
waarde en onvervangbaar. Ondernemers, 
bewoners, instellingen, bezoekers dragen 
voor de instandhouding van dit erfgoed 
verantwoordelijkheid. Het zou goed zijn 
wanneer dit een belangrijk onderwerp van 
gesprek wordt. Hoe zorg je er met elkaar 
voor dat dit schitterende en onvervang-
bare erfgoed wordt doorgegeven aan de 
volgende generaties, wat is ieders bijdrage 
daaraan? Die opgave ligt niet alleen bij de 
gemeente.” 

Waar ben je het meest trots op als 
voorzitter van CMU?
“De voorstellen om inhoud te geven aan 
het Economisch Investeringsfonds die 
in oktober 2012 door de gemeenteraad 
zijn overgenomen. Hieruit is een goede 
samenwerking tot stand gekomen tussen 

CMU en gemeente met als resultaten de 
herinrichting van Mariaplaats, Korte Jans-
straat/Domstraat, Twijnstraat, Oudkerkhof, 
Zadelstraat en Nicolaaskerkhof en vanaf 
1 mei 2018 de uitbreiding voetgangersge-
bied in het weekend.”

Vindbaarheid
“Daarnaast het op de agenda van de 
gemeente krijgen van het onderwerp 
Vindbaarheid. Dit heeft geleid tot nieuwe 
plattegronden, aanpassing van bewegwij-
zering, opschonen van verouderde beweg-
wijzering voor voetgangers. In de ko-
mende jaren vooral het verbeteren van de 
digitale informatievoorziening, routeringen 
vanaf het nieuwe stationsplein en station 
Vaartsche Rijn en nog veel meer. De grote 
publiekstrekkers moeten hierop inspelen 
om maximaal succes te hebben.” 

Zondagopening
“Het Burgerinitiatief waardoor het moge-
lijk is geworden dat winkels iedere zondag 
open kunnen zijn. Dat was een ‘hell of a 
job’. Ook heel avontuurlijk omdat bijna alle 
Burgerinitiatieven in Nederland de eind-
streep niet halen. Deze wel!.

De Rode Loper Uit
“Ook ben ik zeer trots op het Convenant 
‘De Rode Loper Uit!’ dat met de gemeente 
voor de periode 2016–2020 is afgespro-
ken. Een unicum. Biedt kansen voor verder 
uitdieping. Kijk eens naar de veeljarige 
ervaringen in Den Haag! En zo hebben 
we nog veel meer voor elkaar gekregen 
waar ik trots op ben. Zo kregen we nieuwe 
feestverlichting waardoor de binnenstad 
in de donkere maanden een echte facelift 
heeft gekregen. De Kwartieren werden 
grondslag voor het werken van CMU. Een 
strategische beslissing die de verscheiden-
heid van het centrum toont en een goede 
schaal is voor samenwerking. Hierin liggen 
nog veel kansen.”
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Bouwstenen voor de toekomst…

De binnenstad van Utrecht als 
topbestemming 
Utrecht groeit. Zowel op economisch gebied als in het aantal inwoners, aan alle 
kanten breidt de stad zich uit. De ruimtelijke ontwikkelingen in de Merwede-
kanaalzone, Leidsche Rijn, Rijnsweerd, het Utrecht Science Park, Lombok en 
Beurskwartier zorgen voor een schaalsprong in stedelijkheid.

Ook het aantal reizigers dat gebruikt 
maakt van Utrecht CS en het aantal be-
zoekers dat de Domstad weet te vinden zal 
de komende jaren verder stijgen. De groei 
biedt volop kansen voor de aantrekkelijk-
heid van Utrecht als vestigingsplaats maar 
brengt een toename in de gebruiksinten- 
siteit van de binnenstad met zich mee. 
Het centrum is dé plek waar retail, horeca, 
cultuur, kennis en andere grootstedelijke 
voorzieningen bij elkaar te vinden zijn, 
maar waar in de huidige situatie ook de 
meeste verkeersstromen lopen.

Stichting Centrummanagement Utrecht 
(CMU) heeft de afgelopen 6 jaar een 
traditie opgebouwd van samenwerken en 
afspraken maken met de gemeente. CMU 
daagt de gemeente uit, prikkelt met een 
eigen visie, werkt samen aan oplossingen 
en komt met eigen plannen. Succesvolle 
voorbeelden hiervan zijn:
• Gezamenlijk opdrachtgeverschap met de 

gemeente voor Vindbaarheid 1.0 en 2.0 
(2013/17).

• Gezamenlijk opdrachtgeverschap met de 
gemeente tot het opstellen van de Stra-
tegische agenda ruimtelijk-economische 
ontwikkeling centrum Utrecht 2015-
2020 ‘Kwartieren Verbonden’ (2015).

• Convenant ‘De Rode Loper Uit’ met ge-
meente (2016).

• Burgerinitiatief winkelopenstelling op 
zondag (2012/13).

• Voorstellen voor het Economisch Inves-
teringsfonds (2012).

CMU heeft BVR Adviseurs ruimtelijke 
ontwikkeling gevraagd om bouwstenen 
aan te dragen voor de Utrechtse binnen-
stad in 2030. De bijgevoegde studie biedt 
handvatten om het gesprek aan te gaan 
voor een inspirerend perspectief op het 
komende decennium. Een gesprek dat 
kan leiden tot een breed gedragen visie 
door ondernemers, culturele en religieuze 
instellingen, de Universiteit van Utrecht, 
bewoners en gemeente.



Bouwsteen 1: Systeemsprong in 
Bereikbaarheid
De grote kracht van Utrecht is de cen-
trale ligging, goede OV-bereikbaarheid 
en schaalgrootte. Het centraal station is 
een landelijk knooppunt dat in een half 
uur vanuit Amsterdam, Rotterdam en Den 
Haag te bereiken is. In de stad zelf zijn 
afstanden goed af te leggen te voet en te 
fiets. Het centrum heeft de potentie om 
steeds autoluwer te worden. Het is nu 
zaak om deze kracht te kapitaliseren zodat 
we in 2030 een stad zijn waar (gezond) 
verblijf echt op nummer een staat; een 
walkable en bikeable city. Het creëren van 
een aantrekkelijke last mile is daarvoor 
een belangrijke voorwaarde. Dit doen we 
door: 
1. Creëren van multimodale knooppunten 

met P&R service aan de rand van de 
stad en ontzorgen van automobilisten 
in hun route naar de binnenstad door 
‘Mobility As A Service’. Utrecht moet 
hierbij een voorbeeld zijn voor andere 
(inter)nationale steden. 

2. Investeren in een hoogwaardige  
(ondergrondse) binnenstadstram.

3. Ontwerpen van stadsstraten en poorten 
van de stad die zorgen voor allure en 
vergroening (o.a. rondom Vaartsche 
Rijn).

4. Zorgen voor aantrekkelijke en alterna-
tieve wandelroutes die uitnodigen om 
de verborgen plekken in het centrum te 
ontdekken.

5. Ontwikkelen van pilots voor ‘smart 
mobility’; denk aan deelvoertuigen, 
slimme logistiek en distributie, zelfrij-
dende systemen, vervoer over water.

Bouwsteen 2: Kwaliteitssprong in 
ontmoeten
De binnenstad van Utrecht is dé ontmoe-
tingsplek voor jong en oud, voor bewo-
ners, bezoekers, studenten en werkne-
mers. Het centrum wordt hoog beoordeeld 
als winkel- en recreatiebestemming, maar 
wordt gedomineerd door mobiliteits-
stromen. Ons pleidooi: zet meer in op 
de belangrijke ontmoetingsfunctie die de 
binnenstad heeft en maak het de meest 
aantrekkelijke plek van Nederland om te 
(ver)blijven en beleven.  
6. Samen creëren van een waanzinnige 

winkelervaring door onderscheidend, 
divers en exclusief aanbod van (inter)
nationaal niveau en een verrassende 
programmering van (culturele) evene-
menten. Beleving is key om de slag om 
de bezoeker te winnen, het centrum is 
meer dan een verzameling verkoop-
punten.

7. Hoogwaardige inrichting van de open-
bare ruimte met unieke verblijfsplek-
ken en flexibel gebruik van straten 
(bijv. busbaan gebruiken als skate-
baan). Van uniform naar onderschei-
dend en uitgesproken!

8. Iconen beter benutten; denk aan nijn-
tje, Hoog Catharijne, Dom, Tivoli Vre-
denburg enz. Meer trots op wat Utrecht 
te bieden heeft.

9. Healthy Urban Living, ruimte voor de 
groene en blauwe stad. Laat zien dat 
Utrecht een slimme en gezonde stad is.

10. Inclusieve stad: Utrecht is Kennisstad, 
Museumstad, Winkelstad, Zakenstad, 
Levende stad, Historische stad, Groene 
stad, Zorgzame stad, Ruwe stad. Een 
stad voor iedereen. Dit vraagt ook om 
ruimte en betaalbaarheid, voor innova-
tie en rauwe randjes.

Bouwstenen voor de toekomst…

Onze ambitie 
In 2030 is het centrum van Utrecht nummer 1 bestemming om te komen en te 
(ver)blijven. In de weg daar naar toe zetten we de komende tien jaar in op het 
gezamenlijk realiseren van een jaarlijks project ter verbetering van de bereik-
baarheid en/of het versterken van de verblijfskwaliteit.

17 Samen bouwen we aan de toekomst
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Roadmap centrum tot 2030
Om te komen tot die best bereikbare stad 
en kwaliteitssprong in ontmoeten zijn 
mogelijke projecten in het centrum globaal 
in de tijd gezet. 

Voorbeeldprojecten centrum voor de 
komende 5 jaar zijn:
> Marketing van de best bereikbare stad 

Utrecht, het vieren van de systeem-
sprong en de walkable city Utrecht

> Vindbaarheid 2.0 uitvoeren
> Pilot smart mobility
> Gezamenlijk logistiek systeem opzetten
> Mobility as a Service opzetten
> Alternatieve routes bussen en fietsers
> Tracébesluit binnenstadstram
> Verkenning gebiedsontwikkeling Noord-

west (Smakkelaarsveld tot Oudegracht). 
Businesscase experimenteerlocaties met 
profiel “Verbindend creator”. Ontwikke-
ling eerste locaties

> Onderzoek economische waarde stads-
straten en kansen voor versterking en 
verduurzaming van die waarde

> Werken aan stedelijke verblijfsplekken 
> Vredenburgplein
> Janskerkhof
> Wittevrouwenstraat tot stadspoort 

Biltstraat en Griftpark
> Vaartsche Rijn tot Ledig Erf
> Oudegracht 
> Museumkwartier rond het Centraal 

Museum
> Uitvoeringsprogramma flexibel gebruik

Voorbeeldprojecten centrum voor de 
periode daarna tot 2030
> Uitvoering van de (ondergrondse)  

binnenstadstram
> Verder uitvoeren van een smart mobility 

netwerk en logistiek netwerk
> Mobility as a Service opschalen en 

aansluiten op de nieuwe multimodale 
knopen

> Gebiedsontwikkeling Noordwest verder 
ontwikkelen

> Verdere ontwikkeling experimenteer- 
locaties

> Hart van de stad, de herinrichting van 
Lange Vie tot Janskerkhof en de Stads-
poorten Nachtegaalstraat – Nobelstraat 
en Smakkelaarsveld – Vredenburg

> Verdere herinrichting verblijfsplekken in 
het centrum

Bouwstenen voor de toekomst…
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Financieel overzicht 2018

Inkomsten

Trekkingsrecht 2018 €  875.000,00  

Nacalculatie OZB 2016 € 60.000,00  

Nacalculatie OZB 2017 € 50.000,00  

€  985.000,00 

Inkomsten derden € 85.000,00

Bijdrage belangenvereniging HC 2017 € 35.000,00

Initiatievenfonds/EZ € 25.000,00

Gemeentelijke bijdrage hanging baskets € 25.000,00

Teruggave BTW PM

Te besteden 2018 € 1.070.000,00

Uitgaven

Bestuurskosten
Voorzitter, Jaarconferentie, Algemene kosten, Verzekeringen

€ 31.000,00

Centrumbrede economische activatie
Centrumbrede evenementen/bijdrage aan derden
Culturele zondag Utrecht Centraal
Intocht Sinterklaas, Knus
Bezoekersinformatie, Campagne(s) ism HC
Bijdrage aan voorbereidingen 900 jaar Utrecht
Feestverlichting, Bijzonder element feestverlichting
Energiekosten verlichting, Hanging baskets

€ 543.500,00 

Economische activatie centrumkwartieren
Aanvragen voor economische activatie
Kwartiermakers, ontwikkeling en positionering kwartieren
Organisatieontwikkeling VCOC

€ 273.000,00 

Communicatie
Magazine, Jaarverslag
Digitale nieuwsbrieven, Onderhoud en redactie website
Persbewerking, Jaarlijkse kosten mailmanagementsysteem

€ 46.000,00

Advies en onderzoek € 57.500,00

BTW € 13.000,00

Totaal € 1.070.000,00
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DOMTOREN

KASTEEL OUDAEN

LEPELENBURG

DE INKTPOT

LOUIS HARTLOOPER
COMPLEX

BIBLIOTHEEK NEUDE

STADSKANTOOR

PAUSHUIZE

NEUDE

DOMKERK

ACADEMIEGEBOUW

STADHUIS

STADSSCHOUWBURG

TIVOLIVREDENBURG

CONSERVATORIUM

AAMU

DOM UNDER

KRUIDE-
NIERS-

MUSEUM

NEDERLANDS 
VOLKSBUURT-

MUSEUM

STERRENWACHT

SPOORWEGMUSEUM

UTRECHTS ARCHIEF

CENTRAAL MUSEUM

MUSEUM SPEELKLOK

UNIVERSITEITSMUSEUM

PIETERSKERK

SINT-GERTRUDISKERK

NICOLAÏKERK

SINT WILLIBRORD-
KERK

ST. CATHARINA-
 KATHEDRAAL

GEERTEKERK

LUTHERSE KERK

WESTERKERK

ST. AUGUSTINUS-
KERK

DOOPSGEZINDE 
KERK

VREDENBURG

PAARDENVELD

KRUISSTRAAT

DE GRIFTHOEK

SPRINGWEG

LAVIE

GODEBALD &
MOREELSEPARK

STATIONSSTRAAT
& RADBOUD

EKKO

TIVOLI DE HELLING

SCHILLER-
THEATER THEATER KIKKER

WERFTHEATER

FILMTHEATER 
‘T HOOGT

SPRINGHAVER 
THEATER

PATHÉ 
REMBRANDT

WOLFF CITY 
BIOSCOOP

RASA

CENTRAAL 
STATION

VAARTSCHE

VREDENBURG-
KWARTIER

DOMKWARTIER

MUSEUM-
KWARTIER

STADHUIS-
KWARTIER

UNIVERSITEITS-
KWARTIER

MALIEKWARTIER

HIGHLIGHTS IN HET DOMKWARTIER

1  Domtoren
2  Domkerk
3  DOMunder
4  Paushuize
5  Pandhof & Flora’s hof
6  Karel V
7   Spnijntje museum (mi�y museum)er
8  Museum Catharijneconvent
9  AAMU
10 Museum Speelklok
11 Utrechts Archief

 Mariaplaats, Lijnmarkt

 Domplein, ’t Wed

 VVV Utrecht Informatiecentrum

MUSEA
MUSEUMS / MUSEEN / MUSÉES

AAMU museum (B3)
Centraal Museum (C4)
Domtoren (B3)
DOMunder (B3)
Het Spoorwegmuseum (B5)
Het Utrechts Archief (B4)
Kruideniersmuseum (B3)
Museum Catharijneconvent (C4)
Museum Speelklok (B3)
Nederlands Volksbuurtmuseum (A2)

 (C4)
Rietveld Schröderhuis (B5)
Sonnenborgh museum & sterrenwacht (C4)
Universiteitsmuseum (C4)

THEATER
THEATRES / THÉÂTRES / THEATER

Beatrix Theater Utrecht (B1)
Stadsschouwburg Utrecht (A4)
Schillertheater (B3)
Theater Kikker (B3)
Werftheater (A3) 

BIOSCOOP
FILM / CINÉMAS / FILM

Filmtheater ‘t Hoogt (A3)
Louis Hartlooper Complex (D4)
Springhaver Theater (C3)
Pathé Rembrandt (A3)

 (A4)

PODIA
STAGES / SALLES DE SPECTACLES / PODIEN

EKKO (A2)
Rasa (A3) 
TivoliVredenburg (B2) 

MARKTEN
MARKETS / MARCHÉS / MÄRKTE

Bloemenmarkt Janskerkhof* (A3)  
Lapjesmarkt Breedstraat* (A3)  
Warenmarkt Vredenburg** (B2)  
**  Zaterdag / Saturday / Samedis / Samstag
**  Woensdag, vrijdag en zaterdag / Wednesday, Friday and Saturday / 

Mercredis, vendredis et samedis / Mittwoch, Freitag und Samstag

  Winkel- en horecagebied  
Retail and catering area / Zone de commerces et de restauration / 
Einkaufsmöglichkeiten und Restaurant-Bereich

  Horecacluster 
 Cluster of bars and restaurant / Zone des pubs et restaurants / 
Gastronomie-Cluster

   VVV Information Centre
 Tourist Information point / VVV Syndicat d’initiatives / 

Informationspunkt Fremdenverkehrsbüro

 DISCOVER UTRECHT!   ENTDECKEN SIE UTRECHT!   DÉCOUVREZ UTRECHT!

Stay connected!

bezoek-utrecht.nl  visit-utrecht.com  besuch-utrecht.de

2  
3  DOMunder
4  Grachten met werven
5  Het Spoorwegmuseum
6  nijntje museum
7  TivoliVredenburg
8  Rietveld Schröderhuis
9  Kasteel Oudaen
10 Museum Speelklok
11 Pandhof
12 Paushuize
13 Rondvaartboot
14 Louis Hartloper Complex
15 Park Lepelenburg
16 Academiegebouw
17 Hoog Catharijne

Online citymap
You can find the city map online:  
visit-utrecht.com.  
This map includes local tips.

DOMTOREN

KASTEEL OUDAEN

LEPELENBURG

DE INKTPOT

LOUIS HARTLOOPER
COMPLEX

BIBLIOTHEEK NEUDE

STADSKANTOOR

PAUSHUIZE

NEUDE

DOMKERK

ACADEMIEGEBOUW

STADHUIS

STADSSCHOUWBURG

TIVOLIVREDENBURG

CONSERVATORIUM

CENTRAAL 
STATION

VAARTSCHE

5 MIN.

10 MIN.

15 MIN.  
LOPEN / WALK

UNIVERSITEITS-
KWARTIER

VREDENBURG- 
KWARTIER

DOM- 
KWARTIER

MALIE- 
KWARTIER

MUSEUM- 
KWARTIER

-
KWARTIER

STADHUIS- 
KWARTIER

10 MIN. 

CMU zet zich in voor een ondernemende en vitale binnenstad die econo-
misch optimaal functioneert en waar het prettig is om te zijn. CMU onder-
steunt ondernemersverenigingen, doet aan promotie en marketing, zorgt 
voor feestverlichting en hanging baskets en neemt initiatieven die leiden  
tot verbetering van de openbare ruimte en de bereikbaarheid.

Colofon
Deze extra nieuwsbrief Centrummanagement Utrecht verschijnt eenmalig en is een uitgave van Centrummanagement  
Utrecht (CMU), een samenwerkingsverband van: • Vereniging van Commercieel Onroerend goed eigenaren Centrum Utrecht
• Stichting Utrechts Museumkwartier • Grootwinkelbedrijven centrum Utrecht • Koninklijke Horeca Nederland • Ondernemers-
verenigingen uit de verschillende centrumkwartieren • Hoog Catharijne

Hebt u vragen of opmerkingen aangaande CMU? Neemt u dan via onderstaande gegevens contact met ons op. 
Uw reactie wordt gewaardeerd.

Postadres
Postbus 506 
3500 AM Utrecht 
06-39719777 
info@cmutrecht.nl
www.cmutrecht.nl

Concept, realisatie
Eindredactie en Coördinatie
Thijs-Jan Lanning, Meindert Witvliet
(Lawine Communicatie)

Vormgeving
Annelies van Roosmalen (DTP-Express)

Fotografie
Ramon Mosterd, Cathy van Schaik, 
Jurjen Drenth, Babet Hogervorst, 
Gertjan Kooij, Vincent van der Velde,
Thijs-Jan Lanning, 
BVR adviseurs ruimtelijke ontwikkeling


