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de winkel, 
het centrum, 
de toekomst…
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Zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [ˈkɑpstɔk]
Verbuigingen:  kapstok|ken (meerv.)
Voorwerp met haken om jassen aan te hangen

Welkom, wat fijn dat je er bent! Heb je het gemakkelijk 
kunnen vinden? Kan ik je jas aannemen?

Vanzelfsprekende vragen die je stelt op het moment dat 
je bezoek ontvangt. Het zou volgens mij niet uit moeten 
maken of je bij iemand op bezoek gaat of dat je een bezoek 
brengt aan een stad of centrum. Dergelijke vragen horen bij 
een gastvrije ontvangst van bezoekers.

Welkom heten
Wanneer we ons op deze manier verplaatsen in de bezoe-
kers aan het centrum van Utrecht, kunnen we achterhalen 
op welke wijze we met elkaar de manier waarop we bezoe-
kers van het centrum welkom heten, verbeteren. Hierbij 
spreek ik voor het gemak over bezoekers, maar dit geldt 
natuurlijk ook voor bewoners en bedrijven die in de breed-
ste zin van het woord ook te gast zijn in het centrum en zich 
hier vestigen. 

De rode loper uit
Tijdens onze jaarbijeenkomst hebben we met de gemeente 
een convenant ondertekend. Wat maakt dit nu zo bijzonder? 
In het convenant hebben we afspraken gemaakt over hoe 
we de komende vier jaar met de gemeente werken aan een 
gastvrij centrum: door te werken aan de inrichting, beheer 
en onderhoud van de openbare ruimte in het centrum. Wat 
deze afspraak bijzonder maakt, is dat deze voor de ko-
mende vier jaar is gemaakt (langer dan de collegeperiode). 
Dit biedt ons de kans om op structurele basis te werken aan 
verbetering van de openbare ruimte. Daarom heeft het con-
venant ook de ondertitel: ‘De rode loper uit’. Het blijft na-
tuurlijk niet bij papier, de komende periode gaan we samen 
met de gemeente en ondernemers aan de slag om invulling 
te geven aan deze rode loper. We zorgen ervoor dat deze 
loper dus niet opgerold blijft, maar uitgerold wordt voor 
bezoekers om zo bij te dragen aan een gastvrije ontvangst 
in het centrum.

Kapstok
Het komende jaar willen we met alle partijen uit de verschil-
lende kwartieren ook werken aan meer zichtbaarheid van 
acties en evenementen door scherpere keuzes te maken. 
Wat minder kleinschalige acties en evenementen. Daarnaast 
willen we dit jaar een aantal kapstokevenementen organise-
ren waarop ieder kwartier vanuit zijn eigen DNA in kan spe-
len. Met deze momenten willen we bezoekers een bijzondere 
reden geven om een bezoek te brengen aan het centrum. 

Samenwerking
De bekendheid van deze evenementen willen we ver-
sterken met bezoekerscampagnes in samenwerking met 
Toerisme Utrecht. Het rendement van deze acties willen we 
vervolgens ook inzichtelijk maken door te meten hoeveel 
extra bezoekers deze evenementen hebben gerealiseerd 
en hoeveel zij gemiddeld hebben uitgegeven. Wij hopen 
natuurlijk dat we erin slagen om zoveel mogelijk bezoekers 
te trekken door gezamenlijk de schouders te zetten onder 
deze kapstokevenementen. Wij hopen dan ook dat er zoveel 
mogelijk ‘jassen’ uit de kwartieren op deze spreekwoorde-
lijke kapstok evenementen worden gehangen.

Door ons te verplaatsen in de bezoeker van het centrum 
en de drempels die hij of zij op hun weg naar dit centrum 
tegenkomen weg te nemen, werken we samen aan het ver-
beteren van onze gastvrijheid. Zowel op fysiek als op online 
gebied gaan we hiermee aan de slag. Ik weet zeker dat al 
deze gezamenlijk inspanningen leiden tot nog meer tevre-
den bezoekers en wat is daarvan een mooier resultaat dan 
overvolle kapstokken met vele, vele jassen in het centrum.

Tot ziens in het centrum.

Jeroen Roose-van Leijden
Centrummanager

De stand van zaken…

De kapstok
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Vanaf donderdag 7 april worden op het Jaarbeursplein 
aan de bouwhekken planten in bakken bevestigd over 
een lengte van circa 75 meter. Dit is een initiatief van 
de Green Business Club en de Plantenfabriek om het 
stationsgebied in verbouwing levendigheid te geven.

Pilot
Sinds september 2015 staan er op het Jaarbeursplein, rond 
de bouwplaats, acht bouwhekken met plantenbakken. De 
eerste hekken waren een pilot om te zien of deze planten 
mooi zouden blijven. Na zes maanden zien de bakken en 
de planten er nog goed uit. Reden om de pilot geslaagd te 
noemen en deze ‘groene’ hekken uit te breiden. 

Gedicht 
Op de bakken komt een gedicht van het Stadsdichtersgilde. 
Per hek een paar woorden. De planten zijn gekozen op hun 
kleur, bloeitijd en sterkte. Sommige zijn wandkruipers en 
zorgen op termijn voor een groen wandtapijt. Medewerkers 
van het Utrechtse wijkbedrijf Wij3.0 waar mensen werken 
met een afstand tot de arbeidsmarkt, onderhouden en be-
wateren het groen. De meeste plantenbakken komen op het 
Jaarbeursplein, parallel aan het fietspad en de trambaan. 
Een klein deel komt ter hoogte van restaurant Zeyn. Beide 
locaties blijven twee jaar staan.

Metamorfose
Het Jaarbeursplein ondergaat een grondige metamorfose. 
Hier wordt gebouwd aan een vernieuwd plein met kantoren, 
horeca, bomen en een ondergrondse parkeergarage. Tijdens 
het werk blijven alle gebouwen en activiteiten op of aan het 
Jaarbeursplein bereikbaar. In 2018 zijn de parkeergarage, 
het bovenliggende plein en het WTC klaar. 

Lente! Meer groene hekken op het Jaarbeursplein

Het gebied rondom het Jaarbeursplein is, niet te missen, in verandering de komende jaren. Een verstopte achteringang van het station is het gebied allang niet meer. 

Samen met het historische deel vormt dit gebied het centrum van de stad.

Centrum
management
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Flexibiliteit sleutelwoord 
voor horeca en retail

Met het omvallen van een aantal grote retailers en 
daarmee het opschudden van winkelgebieden, komen 
ook de adviezen hoe wél te overleven. In veel geval-
len wordt dan ingezet op de kracht van klantgege-
vens. Wie die informatie beheerst, beheerst de (ver-
anderende) markt, is het idee, anders mis je de boot. 
Ik denk dat dit slechts deels klopt. Niet Big Customer 
Data maar flexibiliteit wordt de ‘game changer’ voor 
horeca en retail.

Aanpassen
Een jaar of vijf geleden werd nog veelvuldig gewaarschuwd 
voor de bedreigingen voor de retail die uit zouden gaan van 
de enorme groei van internet. Inmiddels weten we beter 
(slechts anderhalf procent groei afgelopen jaar). Internet is 
niet de grote bedreiging en al helemaal niet qua volumes. 
Online is gewoon een ander kanaal binnen de keuzemoge-
lijkheden en dan vooral in de winkel- en koopbeleving van 
de klant. Retailers die dat begrijpen en die meerdere ver-
koopkanalen strategisch goed inpassen, zijn spekkoper. 
Internet was niet de gouden graal, maar het vermogen je 
aan te passen aan het andere koopgedrag en vooral de 
andere belevingswensen van de klant. Niet de grote jongens 
met marketingpower en enorme webshops, maar de 
kleinere retailers met uitgekiende strategie in persoonlijke 
beleving, blijken de gamechangers in de winkelgebieden te 
zijn. De specialisten die dát lukte, floreren en hoe anders 
ziet de winkelstraat er nu uit?! Weg is de eenheidsworst. 
Weg zijn de uitwisselbare winkelstraten met dezelfde grote 
ketens.

“Samenwerken aan de voorkant is een 

absolute must, vooral met partijen 

die nu nog niet voor de hand liggen”

Niet Big Data, maar flexibiliteit
Ook in de horeca is consumentendata niet doorslaggevend 
in de strijd om de consument. Ook niet de grote foodretai-
lers. Jazeker, ze hebben invloed en zetten aan tot andere en 
vernieuwende concepten. Maar net als online een onderdeel 
werd van de totale keuzematrix en de winkelbeleving van de 
consument, krijgt Big Data gewoon een aandeel in nieuwe 
concepten en andere verwachtingspatronen van gasten. 

Bedreiging en verandering
De grote bedreiging komt uit het niet snel genoeg mee-
bewegen met de veranderende wensen van de gast. De 
grote verandering gaat komen van horeca die persoonlijke 
benadering om weet te zetten in directe beleving en service. 
De echte horecaondernemers hebben daar geen Big Data 
voor nodig. Die voelen zelf haarfijn de grote veranderin-

gen aan en spelen daar vanuit vakmanschap en gastcontact 
meteen op in. De directe terugkoppeling van de wensen 
van de gasten, komt al vanaf de vloer. Het enige dat ze 
vervolgens hoeven te zijn, is flexibel en anticiperen op die 
veranderende wens. Wat ze daarvoor wél nodig hebben is 
een ondersteunende supplychain en direct inzicht in hun 
positie in de markt. 

Eerlijk, puur, lokaal
Toeleveranciers die meebewegen met de behoeften van hun 
afnemers, zijn in staat te overleven. Het kan dan zomaar 
zijn dat de grotere toeleveranciers en de foodretail naar 
elkaar groeien en in elkaar opgaan. Tegelijkertijd ontstaat 
aan de onderkant van de toeleveranciersmarkt ruimte voor 
kleinere flexibele en op beleving inspelende leveranciers. 
Eerlijk, puur, lokaal. Ook hier worden het dus de onder-
nemers die direct in kunnen spelen op beleving en wens, 
vanuit flexibiliteit en samenwerking. Je zou bijna een 
patroon herkennen…

Samenwerking
Samenwerking is dus voor de individuele ondernemer een 
zeer krachtig wapen. Niet alleen aan de voorkant, maar 
vooral ook aan de achterkant. Want daar, in de professio-
nalisering van de bedrijfsvoering, ligt de speelruimte. 
Uitwisselen van bedrijfskentallen en slim sturen op resul-
taat via samenwerken met collega’s. Weten waar je je in 
het speelveld van de markt bevindt en hoe je je bedrijfs-
voering kunt optimaliseren, daar ligt een krachtige rol 
voor Big Data. Voor bedrijven die op die manier willen en 
kunnen samenwerken, zal dat een gamechanger zijn. Sim-
pelweg omdat ze qua ondernemende kwaliteit mijlen voorop 
lopen. Niet de Big Data van de consument wordt bepalend, 
maar die van je eigen bedrijfsvoering ten opzichte van je 
branche. 

Gezond verstand
Samenwerken aan de voorkant is een absolute must, 
vooral met partijen die nu nog niet voor de hand liggen. 
Daar is het vermogen voor nodig om de luiken open te 
gooien, over het eigen ego en de drempel van de eigen 
winkel heen te stappen en het besef dat die samenwerking 
méér gaat brengen dan je alleen kan. Dat vraagt vooral om 
persoonlijk contact en gezond verstand. Laat dát nu iets 
zijn waar goede ondernemers genoeg van bezitten.

Hermannus Stegeman
Coördinator economische activatie Grand Départ 
en is bestuursadviseur bij het BPU en KHN afdeling Utrecht

Vanuit de horeca bekeken…
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Op zaterdag 28 mei 2016 staan deelnemende hore-
cabedrijven in veertien steden hun fooi af aan klein-
schalige en duurzame ontwikkelingsprojecten. Doet u 
ook mee? Meld uw bedrijf dan nu aan voor de Nacht 
van de Fooi.

In Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Wageningen, Gronin-
gen, Den Haag, Tilburg, Nijmegen, Eindhoven, Breda, 
Den Bosch, Delft, Leiden en Maastricht kunnen horeca-
ondernemers meedoen met de actie. Wilt u voor één dag 
en nacht alle fooi afstaan aan kleinschalige ontwikkelings-
projecten? Ga naar nvdf.nl/horeca en meld u aan! 

Verdubbeling
Dit jaar steunt de Nacht van de Fooi zes projecten 
in ontwikkelingslanden. Wilde Ganzen zal het eindbedrag 
aan opgehaalde fooi verdubbelen. In 2015 doneerden 
horecaondernemers en -medewerkers van 570 cafés, 
restaurants en uitgaansgelegenheden hun fooi af aan 

vijf kleinschalige en duurzame 
ontwikkelingsprojecten onder 
het motto ‘Keep the 
change, Change the 
world’. Het eindbedrag: 
meer dan € 75.000. 

Over Nacht van de 
Fooi
De stichting Nacht van 
de Fooi is een studenten-
initiatief dat een brug wil 
slaan tussen het uitgaans-
publiek in Nederland en klein-
schalige en duurzame projecten in ontwikkelingslanden. 
Het groeide uit van een lokaal initiatief in Groningen tot een 
landelijk evenement in nu veertien steden. Kijk voor meer 
informatie op nachtvandefooi.nl of Facebook.

Stop Heling!
Afgelopen jaar is landelijk de campagne Stop Heling 
gestart. De burgemeester heeft sinds september 2015 
hieraan de nodige aandacht geschonken en de rol die 
ondernemers in de bestrijding hiervan kunnen spelen.

Een van de maatregelen om heling aan te pakken is de re-
gistratie van ingekochte goederen (een verplichting die voor 

opkopers al heel lang bestaat). Naast deze actie zal de ge-
meente dit jaar ook nog geregeld aandacht vragen voor het 
registreren van goederen door burgers en hen waarschuwen 
voor tweedehands goederen die mogelijk van heling afkom-
stig zijn. Het doel is bewustzijn te creëren voor het kopen 
van gestolen waar. Want lijkt iets te mooi om waar te zijn? 
Dan is dat het vaak ook.

Doe mee aan de Nacht van de Fooi op 28 mei

Centrum
management
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Hoog Catharijne…

Castingdagen Elite Model Look 2016 in Hoog Catharijne

Elite Model Look 2016 gaat voor de derde keer op rij 
in Hoog Catharijne, op zoek naar nieuwe topmodellen. 
Dat is goed nieuws voor iedereen die droomt van een 
carrière als topmodel, maar ook goed voor de onder-
nemers van HC. Tijdens de castingdagen op zaterdag 
28 mei en zondag 29 mei worden zo’n duizend extra 
mensen op Hoog Catharijne verwacht.

Elite model look 2015
Vorig jaar betraden ruim duizend kandidaten tijdens Elite 
Model Look de catwalk in Hoog Catharijne. Eén van die kan-
didaten was Anouk Thijssen uit Wijchen. Zij mocht meedoen 
aan de Elite Model Look Nederland finale én won deze! Om 
vervolgens Nederland te mogen vertegenwoordigen tijdens 
de Internationale Finale van Elite Model Look World in 
Milaan. Ze was daar één van de 25 finalisten en ook hier 
won ze! De Wijchense won een wereldwijd contract bij Elite 

van €150.000,- en mocht direct aan het werk voor een 
shoot voor de Italiaanse Voque!

Fashion & beauty
Tijdens de castingdagen staat Hoog Catharijne geheel in het 
teken van Fashion & Beauty om de meiden en jongens met 
een modellendroom in stijl te verwelkomen. De kandidaten 
presenteren zich op de catwalk aan de jury en na afloop zul-
len alle kandidaten die doorgaan naar de tweede ronde wor-
den voorzien van een natural make-over voor de fotoshoot.

Het evenement vindt plaats in het Gildenkwartier, op het 
plein tegenover de Media Markt in Hoog Catharijn. 
Zaterdag 28 Mei, 13.00-17.00 uur en zondag 29 Mei, 
13.00-17.00 uur. Als ondernemers aan willen haken op 
dit evenement dan kunnen ze contact opnemen met Eline 
Zweerink via info@hoogcatharijne.nl

Met de kleurige cover is hij niet te mis-
sen, de nieuwste editie van Uitagenda 
Utrecht is weer te verkrijgen bij culturele 
instellingen, horeca en de filialen van 
Albert Heijn. 

In het maartnummer inspirerende tips voor 
het Holland Animation Film Festival, een 
gloedvol betoog van Art Rooijakkers over pre-

sident Mr. Cool: Obama, en restaurants waar 
Amerikaanse klassiekers op de menukaart 
staan die nét even anders zijn. En natuurlijk 
nog veel meer artikelen, tips en de culturele 
agenda. 
Geïnteresseerd in een stapeltje Uitagenda’s 
voor de eigen winkel? Bij Cultuurpromotie 
Utrecht (Ganzenmarkt 1) zijn ze gratis af te 
halen. 

Uitagenda Utrecht overal verkrijgbaar
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De afgelopen periode is de Nederlandse winkelmarkt 
geconfronteerd met een aantal faillissementen van 
Nederlandse filiaal- en grootwinkelbedrijven. Dat 
geldt voor V&D, Macintosh (Manfield, Dolcis, Invito), 
Unlimited Sports Group (USG), La Ligna, MEXX, 
Schoenenreus, Dixons en Siebel. En er zullen nog wel 
meer bedrijven volgen.

Onderhandelen
Bij de Vereniging van eigenaren van Commercieel Onroe-
rend goed Utrecht Centrum (VCOC) is een aantal eigena-
ren lid, dat op dit moment bijna dagelijks bezig is met het 
afwikkelen van deze faillissementen. Soms komt er een 
doorstart. Maar vaak ook krijgen eigenaren de panden pas 
maanden na het faillissement leeg terug, met een grote 
huurachterstand en met een half ontmanteld winkelinterieur. 
Dan zijn er alleen maar verliezers.

Onzekerheden
Wat gaat er nu gebeuren? Eigenlijk weet niemand het pre-
cies. De crisis heeft de afgelopen jaren een groot aantal on-
zekerheden aan het licht gebacht. Er vielen winkelbedrijven 
om waarvan niemand het verwachtte en in de commerciële 
vastgoedmarkt vonden grote transacties plaats. Verschil-
lende commerciële vastgoedontwikkelaars werden ontman-
teld en verschillende beleggers gingen over in internationale 
handen.

Controle, daar houden wij van
In het westen worden wij niet groot gebracht met onze-
kerheden en ‘niet weten’. In onze westerse maatschappij 
houden we alles bij voorkeur onder controle. Deze volkscul-
tuur, in combinatie met in deze tijd echt niet te ontkennen 
onzekerheden, leidt tot speculatie. De afgelopen jaren zien 
we verschillende ‘profeten’ opstaan, die zeggen te weten 
hoe de markt van het winkelen eruit gaat zien.

Glazen bol
Zo voorspelde Prof. Dr. Cor Molenaar (buitengewoon hoog-
leraar aan Rotterdam School of Management (RSM) onder-
deel van de Erasmus Universiteit) in 2012 dat er in 2015 
acht miljoen vierkante meter winkelruimte leeg zou staan. 
In werkelijkheid bleek dat in 2015 3,5 miljoen te zijn. Een 
‘aardig verschilletje’. Hans van Tellingen (Strabo) is van me-
ning dat er in totaliteit niet of nauwelijks winkelmeters zul-
len verdwijnen. Hij verwacht dat bepaalde winkelgebieden in 
omvang zullen toenemen, terwijl andere (noodgedwongen) 
zullen inkrimpen. Maar het blijft natuurlijk een glazen bol. 

Locatie, locatie, locatie
Naar verwachting heeft Utrecht centrum tijdens deze tur-
bulentie nog wel redelijke kaarten. Het is de meest centrale 
grote stad in Nederland, waarvan het centrum direct aan 
het station grenst. Bovendien kun je hier overdekt winke-
len in Hoog Catharijne en in de open lucht in een prachtig 
historisch en monumentaal centrum. In Utrecht centrum is 
er nog een reële kans dat de verlaten winkelunits (gedeel-
telijk) kunnen worden ingevuld door andere (inter)nationale 
spelers. 

Offers en verleidingen
Dat gebeurt echter alleen als de verleidingen in het cen-
trum groter zijn dan de offers die daarvoor moeten worden 
gebracht. Het Utrechtse centrum moet daarom over een 
kwalitatief en kwantitatief uitstekend winkel-, horeca-, 
leisure en cultureel aanbod beschikken (verleidingen), waar 
je relatief makkelijk kunt komen met alle vervoermiddelen 
(offers). De service in de winkels en in het gehele winkel-
gebied moet uitstekend zijn. Dat betekent dat het schoon, 
heel en veilig is, zowel binnen als buiten. En het moet ook 
comfortabel zijn. Dat betekent dat er bijvoorbeeld aangena-
me verblijfplekken moeten zijn en schone, gratis openbaar 
toiletten. Het gaat hier te ver om alle kwaliteiten die nodig 
zijn uitgebreid toe te lichten, maar het gehele centrumge-
bied moet ‘compleet’ of ‘af’ zijn (iets dat heel dynamisch is 
in deze dynamische markt).

Samen werken
Kortom: het centrum moet in zijn totaliteit (inter)natio-
nale trekkracht genereren door de verleidelijkste stad van 
Nederland te worden, waarbij de te brengen offers, in het 
niet vallen. Dit moet een gedeelde ambitie zijn voor de 
eigenaren van commercieel onroerend goed in het centrum, 
de exploitanten én de gemeente. Delen we die ambitie, dan 
kunnen we ook samen optrekken en dan betekent samen-
werken ‘samen werken’.

Jorine de Soet
Voorzitter VCOC

VCOC laat van zich horen…

Utrecht centrum winnaar 
of verliezer?

Bekende winkelnamen zijn inmiddels uit het straatbeeld verdwenen.
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Het Utrechtse kunstenfestival Tweetakt is weer van 
start gegaan. Het biedt een aanstekelijk en avontuur-
lijk multidisciplinair programma van theater, dans, 
cabaret, muziek en beeldende kunst voor álle leef-
tijden. Het festival toont de nieuwste en beste voor-
stellingen van jonge, talentvolle en ervaren artiesten 
uit binnen- en buitenland. 

Van een ontroerend theaterstuk over kinderen in de jeugd-
psychiatrie, een voorstelling met dertien meisjes van dertien 
en een hedendaagse dansperformance met jodelen van 
een Oostenrijkse boerenzoon, tot een concert van de jonge 
rapper Donnie, gortdroog cabaret door de innemende 
Rotterdammer Patrick Laureij, een danswedstrijd voor 
jonge dansers, een ode aan de Surinaamse muziek met be-
kende Surinaamse zangers, een stuk met acteurs met een 
beperking en innemende verhalen over identiteit en anders 
zijn. 

Fort Ruigenhoek
Tweetakt daagt uit om mee te gaan op avontuur. Op de 
groene buitenlocatie Fort Ruigenhoek in Groenekan (voor-
heen onder de naam KAAP - dit jaar volledig geïntegreerd 
in Tweetakt) is behalve beeldende kunst voor gezinnen met 
kinderen, dit jaar ook dans en theater te zien. Tweetakt 
vindt plaats van 1 t/m 17 april 2016 in de binnenstad en op 
Fort Ruigenhoek van 9 april t/m 29 mei in de weekenden. 
Het programma staat op www.tweetakt.nl.

Bruisend festivalhart op de Neude 
In april staat op de Neude in hartje Utrecht weer het 
feestelijke festivalhart: een houten dorp met minitheater, 
theaterpodium (Trekkerschuur), beeldende kunstinstallaties 
in houten huisjes, stadsrestaurant met heerlijke gerechten, 
muziekpodium met onvergetelijke (familie)concerten en elke 
avond live optredens, een pizzeria met houtoven, zweef-
molen en nog veel meer. Daarnaast vindt het programma 
plaats in alle theaters van de stad (zoals de Stadsschouw-
burg Utrecht, Theater Kikker en Het Huis) en op Fort Rui-
genhoek in Groenekan, net buiten Utrecht. 

-

Cultuur…

Tweetakt biedt aanstekelijk programma van theater, 
dans, muziek en beeldende kunst voor jong én oud

“Tweetakt is wegdromen bij mooie verhalen” (Telegraaf)

“Het is zo’n gemakkelijke slogan: een festival voor 0 tot 100 jaar. 
Het eigengereide Tweetakt maakt het serieus waar. Tijdens de 

opening van dit jaarlijkse, internationale festival voor alle 
vormen van jeugdcultuur, kwamen op één dag zowel kinderen, 
tieners en jongeren aan hun trekken, als waggelende peuters 
en breekbare bejaarden.” (De Volkskrant **** maart 2015)

Arrangementen voor Utrechtse bedrijven
Met uw bedrijf of netwerk naar festival Tweetakt, samen 
een voorstelling zien en vooraf eten in het restaurant in 
het feestelijke festivalcentrum op de Neude? Tweetakt 
biedt verschillende mogelijkheden voor arrangementen 
op het gebied van theater, cabaret, muziek en beelden-
de kunst. Wij adviseren u graag bij de invulling van uw 
arrangement, van de juiste programmakeuze en even-
tueel nagesprek tot locatie, aankleding en dinerwensen. 
Beleef Tweetakt met een arrangement op maat. Van 
een klein gezelschap tot een volledig verzorgd groeps-
arrangement voor uw collega’s of zakelijke relaties. 
Voor meer informatie: Maaike van Kaam, Coördinator 
Sponsoring & Partnerships via:
maaike@stormprojecten.nl, 030 7116640.
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Culturele Zondagen Agenda 2016
3 april 2016  Science in the City
1 mei 2016  Bestemming bereikt
4 & 5 juni 2016  Utrecht Centraal

4 september 2016  Uitfeest 
30 oktober 2016  Win-Win
www.culturelezondagen.nl

Het nieuwe culturele jaar ging van start tijdens de 
Culturele Zondag Nieuwjaarsduik. Met 20.000 bezoe-
kers was deze zondag de best bezochte editie in 
dertien jaar. De Culturele Zondagen die in het ver-
schiet liggen beloven Utrecht weer op uiteenlopende 
manieren in beeld te brengen. 

Kennis
Op 3 april was het de beurt aan Science in the City. Deze 
zondag stond in het teken van de 380ste verjaardag van de 
Universiteit Utrecht en daarom trakteerde zij alle inwoners 
en bezoekers van de stad op kennis. 

Vluchtelingen
De derde zondag van dit jaar is Bestemming bereikt en 
staat in het teken van vluchtelingen die in de jaren ‘70, ‘80, 
‘90 in Nederland en in Utrecht arriveerden, en ondertussen 
geworteld zijn de stad. Hun verhalen vormen een bijzonder 
uitgangspunt voor het diverse programma van deze zondag. 
Met deze Culturele Zondagen en het grote aanbod van de 
Utrechtse culturele instellingen, belooft 2016 wederom een 
bruisend cultureel jaar te worden voor de Domstad.

Science in the City – 3 april
Wetenschap is niet meer weg te denken uit het dagelijks 
leven, en Culturele Zondagen staat dan ook graag stil bij 
het 76e lustrum van de Universiteit Utrecht. Samen met de 
Universiteit Utrecht heeft zij ter ere van deze bijzondere 
380ste verjaardag de wetenschapszondag Science in the City 

ontwikkeld. Op zondag 3 april verandert de binnenstad in 
één grote collegebank en kunnen bezoekers een studie voor 
één dag samenstellen. Van Gevangenis Wolvenplein via het 
Janskerkhof en Domplein naar het Ledig Erf: de locaties van 
Science in the City vormen samen een nieuwe weg van de 
wetenschap.

Uiteenlopende onderwerpen als de invloed van social media, 
klimaatverandering en het eten van de toekomst, komen 
aan bod. Onder meer NOS-weerman Peter Kuipers Munneke 
en Nobelprijswinnaar Gerard ’t Hooft gaven college. De dag 
start met een energiek optreden van jazztrompettist Eric 
Vloeimans en de Utrechtse Studenten Big Band in Tivoli-
Vredenburg. Hier vindt eveneens De Grote Wetenschapsquiz 
onder leiding van Thomas van Luyn plaats. 

Bestemming bereikt – 1 mei
Op 1 mei staat bij Culturele Zondagen de vluchteling in 
Nederland centraal tijdens Bestemming bereikt. Het lande-
lijke project Ongekend Bijzonder verzamelde 248 levens-
verhalen van vluchtelingen en richtte zich hierbij op de 
bijdrage van vluchtelingengemeenschappen aan de ontwik-
keling van vier grote steden waaronder Utrecht. Deze 
verhalen vormen de basis voor de verschillende ontmoetin-
gen, presentaties, tentoonstellingen, theater- en muziek-
voorstellingen die tijdens Bestemming bereikt plaatsvinden. 
Een dag vol diversiteit, gesprek en vernieuwing.

Culturele Zondagen belooft Utrecht in 2016 
een divers cultureel jaar

Centrum
management
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Hart voor het Centrum…

In gesprek met betrokkenen over hun gevoel voor het centrum

De winkel komt aan de Donkerstraat is op 12 februari 

officieel geopend door wethouder Jeroen Kreijkamp. 

De wethouder opende de winkel omdat er een samen-

werking komt tussen de printwinkel en de gemeente 

Utrecht waarbij de ontwikkeling van het centrum in 

3D wordt geprint.

‘Ik denk dat er 
altijd behoefte 

zal zijn aan 
fysieke winkels.’
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Ons motto is niet voor niets ‘Everyone is a Maker’

In iedere editie van CMU Magazine laten wij een betrokken persoon, verbonden aan het 
centrum door winkel of organisatie, aan het woord. Deze keer spraken we met Sander Smit, 
eigenaar van Makerpoint 3D Concept Stores. In februari opende het derde filiaal haar deuren 
aan de Donkerstraat op nummer 13.

Wie ben je, wat is je achtergrond en hoe ben je terechtgekomen in de 3D wereld?
“Mijn naam is Sander Smit, 47 jaar, getrouwd en vader van twee kinderen. Ik ben werktuigbouwkundig 
ingenieur, maar zie mezelf toch vooral als ondernemer. Na een zeer gevarieerde carrière in de industrie, 
werd ik in 2008 gevraagd om een bedrijf te starten. Dat heb ik gedaan en dat bedrijf is inmiddels uitge-
groeid tot een groot 3D-printbedrijf in Ede, met de naam Oceanz. In 2013 ben ik samen met mijn vrouw 
Esther en Ilko Bosman MakerPoint 3D Concept Stores gestart.”

Weten mensen de winkel te vinden?
“Het gaat nu erg snel. MakerPoint is inmiddels uitgegroeid tot een franchiseketen met vijf winkels. We 
streven er naar in iedere provincie minstens één winkel te openen. De winkels worden goed gevonden 
via internet, maar ook steeds meer via mond-op-mond reclame.”

Een 3D conceptstore, is dit een gat in de markt?
“Ja, absoluut. In een MakerPoint 3D Concept Store vind je steeds meer producten voor ‘makers’ zoals 
3D-printers, 3D-Scanners en materialen. Maar je kunt er ook terecht voor 3D-design, 3D-printen en 
3D-scannen. Een MakerPoint is een echte vakhandel. Je kunt er terecht voor goed advies, je kunt er de 
producten ook echt zien en zelfs proberen. Maar daarnaast leveren we ook diverse diensten, zoals hier-
boven genoemd.”

Jullie winkel is een voorbeeld van het moderne winkelen te noemen, immers tot voor kort verwachtte je 
niet snel een winkel in een winkelgebied waar dit soort, dure, apparatuur kan worden gekocht?
“Ik denk dat er altijd behoefte zal zijn aan fysieke winkels. Zowel zakelijke klanten als consumenten heb-
ben juist bij dure apparatuur behoefte aan een goed advies. Je moet echter wel een duidelijke meerwaar-
de kunnen bieden: vakkundig personeel, een goed doordacht assortiment en aanvullende diensten zoals 
support, eigen technische dienst en workshops. Klanten moeten echt ervan overtuigd zijn dat de komst 
naar de winkel meer zekerheid biedt dat ze nu een juiste keuze maken en dat ze daarna altijd kunnen 
terugvallen op een lokale partij voor ondersteuning.”

Is dit de nieuwe manier van winkelen en denk je dat er meer van dit soort winkels zullen komen in de 
winkelgebieden?
“Natuurlijk zijn er wel de ‘uitdagingen’ van een binnenstad: kosten van de winkelruimte en bereikbaarheid. 
We zitten met onze winkels het liefs aan de rand van een winkelgebied, zodat je nooit ver hoeft te lopen 
met apparatuur. Klanten willen na koop het product vaak direct meenemen. Wellicht kunnen we als 
winkeliers iets bedenken om gekochte producten te laten afleveren bij parkeergarages/transferia.”

De winkel is geopend door wethouder Kreijkamp omdat er een samenwerking met de gemeente op touw 
is gezet. Hoe is deze samenwerking tot stand gekomen en wat houdt dit in?
“Eén van onze trouwste klanten werkt bij de gemeente en bracht ons in contact met de Daan Claessen van 
de afdeling Ruimtelijke en Economische ontwikkeling - Erfgoed die bezig is de ontwikkeling van de binnen-
stad in 3D te zetten. Toen ontstond snel het plan om deze 3D-computermodellen ook te gaan 3D-printen.”

Wat is de toekomst van 3D?
“3D-technologie wordt nu heel snel in heel veel branches ingezet. We verkopen onze producten aan een 
brede groep zakelijke klanten, maar ook medische en educatieve instellingen. Consumenten ontdekken 
nu ook steeds meer de mogelijkheden van 3D-printen en 3D-scannen. Dit laatste zal nog sterk toenemen, 
doordat nu heel veel kinderen op school in aanraking komen met 3D-technologie. We leveren steeds meer 
aan het onderwijs en ondersteunen scholen met het ontwikkelen van lesprogramma’s.” 
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De Domtoren was in 2015 populairder dan ooit. Dat 
heeft Toerisme Utrecht, die de exploitatie van de to-
ren voor haar rekening neemt, bekend gemaakt. Het 
symbool van de Domstad ontving een record aantal 
van 73.000 bezoekers, een stijging van vier procent 
ten opzichte van 2014.

Wereldwijd
De trots van Utrecht stond het afgelopen jaar verscheidene 
malen in het middelpunt van de belangstelling. Eén van de 
hoogtepunten was het kippenvelmoment op 5 juli 2015, 
toen het peloton van de Tour de France tijdens de Grand  
Départ onder de Dom door fietste. Maar ook toonde Utrecht 
na de aanslagen in Parijs haar medeleven door de kleuren 
van de Franse vlag op de Domtoren te projecteren. Onlangs 
ging het filmpje waarin Dom-beiaardier Malgosia Fiebig 
Space Oddity van David Bowie ten gehore bracht viral. De 
Utrechtse klokkenode aan David Bowie werd binnen een 
paar dagen 1.5 miljoen keer bekeken.
Ook op online platforms zoals Tripadvisor zijn de beoorde-
lingen zeer positief. De Domtoren is samen met de Domkerk 
de ‘Travellers’ Choice 2015 Winner’ en gezamenlijk staan 
ze op de tiende plek van de beste bezienswaardigheden in 
Nederland.

Domtorententoonstelling 
Dit jaar organiseert het Centraal Museum een grote over-
zichtstentoonstelling over de geschiedenis van de Domtoren. 
Toerisme Utrecht Domtoren zal diverse speciale themarond-

leidingen organiseren in het kader van deze tentoonstelling. 
Maar ook ligt de aandacht op evenementen en culturele 
activiteiten zoals theatervoorstellingen, huwelijken en zake-
lijke ontvangsten. De tentoonstelling is te bekijken van 
25 juni tot 2 oktober 2016 in het Centraal Museum Utrecht.

Van 5 maart t/m 5 juni 2016 presenteert Museum Catharijneconvent de tentoon-
stelling over één van de beroemdste heiligen ter wereld: Franciscus van Assisi. 

De veelzijdige heilige is al eeuwenlang een inspiratiebron voor kunstenaars. Wie was 
Franciscus van Assisi? Wat waren zijn idealen en hoe gingen kunstenaars met Franciscus’ 
gedachtegoed om? De tentoonstelling geeft aan de hand van prachtige kunstwerken van 
beroemde kunstenaars antwoord op deze vragen. Kunsthistoricus prof. dr. Henk van Os is 
gastconservator. Op meeslepende wijze neemt hij de bezoeker mee door zijn afscheids-
tentoonstelling als universiteitshoogleraar. 

In 2016 neemt Henk van Os afscheid als universiteitshoogleraar aan de Universiteit van 
Amsterdam. De tentoonstelling Franciscus vormt samen met een collegereeks aan de 
Universiteit van Amsterdam het sluitstuk van zijn universiteitshoogleraarschap. De oud-
directeur van het Rijksmuseum is met recht een expert te noemen als het gaat om de 
uitbeelding van Franciscus. Al meer dan een halve eeuw houdt deze heilige hem bezig. 
Zijn wens om een tentoonstelling te maken over Franciscus gaat nu in Museum Catha-
rijneconvent in vervulling. 

Bezoekersrecord voor de Domtoren 

Franciscus, met het verhaal van Henk van Os 

Utrecht heeft een opvallend divers museumaanbod met interessante tentoonstellingen voor 
jong en oud. Zoals altijd bieden wij hier een overzicht van opvallende en actuele tentoonstel-
lingen in onze prachtige musea zoals het Spoorwegmuseum, het dick bruna huis, Centraal 
Museum, Museum Speelklok, Museum Catharijneconvent en het Aboriginal Art Museum.
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Het Spoorwegmuseum ontvangt 
van de BankGiro Loterij een 
bijdrage van € 864.000 voor de 
bouw van een ‘Instructiewa-
gon’. In deze techniekattractie 
ontdekken de bezoekers de 
techniek achter de trein. Onder 
de noemer ‘hoe werkt de trein’ 
komen verschillende aspecten 
van de technische werking van 
een trein en het onderliggend 
spoor aan bod. Het museum 
hoopt deze techniekattractie 
eind dit jaar te openen.

Het uitgangspunt voor de nieuwe 
techniekruimte is dat jong en oud 
de werking van de trein zelf gaan 
ontdekken. Het museum hoopt 
deze techniekattractie eind 2016 te 
openen.

Forse bijdrage BankGiro Loterij voor nieuwe 
techniekruimte Spoorwegmuseum

Menselijk haar in mode en beeldende kunst
Het Centraal Museum in Utrecht presenteert nog tot 
en met 29 mei 2016 HAAR!, een tentoonstelling over 
menselijk haar in mode en kunst. In deze gedurfde 
tentoonstelling staat haar als materiaal centraal. 

Je kunt van je haar fraaie kapsels maken, maar haar vormt 
ook een geweldig materiaal voor sieraden, meubels, kle-
dingstukken en zelfs borduursels. Zo goed als alles wat je 
in de tentoonstelling ziet, is dan ook van menselijk haar ge-
maakt. Het museum wil hiermee bezoekers inspireren bui-
ten gebaande kaders te kijken. In de tentoonstelling is werk 
te zien van gerenommeerde internationale kunstenaars als 
Charlie LeMindu, Julien d’Ys en Christiaan Houtenbos. 
 
Inspiratie voor de tentoonstelling
De tentoonstelling HAAR! is geïnspireerd op negentiende-
eeuwse sieraden die gemaakt zijn van het haar van een 

geliefde. Deze droeg men als herinnering bij zich. Het 
Centraal Museum besloot, naar aanleiding van deze siera-
den, het gebruik van haar in mode nader te onderzoeken. 
Hieruit blijkt dat haar als een rode draad door de geschie-
denis loopt. Haar vormt namelijk een essentieel onderdeel 
in de maatschappij: met je kapsel en lichaamshaar vertel 
je, onbedoeld of bedoeld, wie je bent en wat je status is. 
Al eeuwenlang beschouwen veel mensen hun hoofdhaar 
als een van hun dierbaarste bezitten. Geen wonder dus dat 
men in de 19e eeuw juist voor een pluk haar koos als herin-
nering. Intrigerend hieraan is de complexe relatie die we als 
mens hebben met (ons) haar: we adoreren en verafschu-
wen, stoten het af en verzorgen het tot in de puntjes.
 
De tentoonstelling vindt plaats van 20 februari t/m 29 mei 
2016 in ‘De Stallen’, de 1.000 m² grote expositieruimte van 
het Centraal Museum. 
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De Gemeente Utrecht neemt meer tijd voor het 
ontwerp van de inrichting van het Vredenburgplein. 
Gesprekken met bewoners, ondernemers en markt-
kraamhouders leveren uiteenlopende wensen op voor 
het plein. 

Levendige uitstraling
Het plein moet ook op niet-marktdagen een levendige 
uitstraling hebben. Samen met de adviescommissie Kunst 
in de openbare ruimte wordt een ontwerptraject voor een 
kunstwerk uitgestippeld waarbij ook de omgeving betrokken 
wordt. Daarom is de definitieve inrichting verplaatst naar 
begin 2017.

Leeg plein
Het oorspronkelijk ontwerp van het plein komt uit 2007. 
De basis van dat ontwerp is een vrij leeg plein met enkele 
bankjes, verlichting en ruimte gereserveerd voor een grote 
markt. In 2007 is ook besloten het definitieve ontwerp pas 
vlak voor uitvoering verder uit te werken. Met dat doel ging 
de gemeente in het najaar van 2015 in overleg met bewo-
ners, ondernemers en andere belanghebbenden. 

Planning
Dit najaar wordt het plein zo ingericht dat de nieuwe entree 
van Hoog Catharijne goed aansluit op de binnenstad. Voor 
de definitieve inrichting kijkt de gemeente naar de winter-
periode omdat de markt in deze periode kleiner is en daar-
door minder last heeft van de werkzaamheden. 

Het parkeerterrein van de voormalige bioscoop 
Camera/Studio aan de Vinkenburgstraat wordt be-
bouwd. 

Op dit terrein verrijzen drie grote appartementen boven en 
daghoreca of een winkel op de begane grond. Het is een 
initiatief van de Yvi Group die ook de bioscoop aan de 
Oudegracht tot winkels en appartementen heeft verbouwd.
 
Energieneutraal
Door deze ontwikkeling verdwijnt de autoroute vanaf de 
Neude naar dit parkeerterrein en wordt de straat voor voet-
gangers aantrekkelijker. De huurappartementen van hon-
derd vierkante meter krijgen ieder een eigen terras en een 
fietsberging op de begane grond. Het streven is energie-
neutraal te bouwen. De bebouwing krijgt een groen dak.

Meer ruimte voor wensen inrichting Vredenburgplein

Nieuwbouw Vinkenburgstraat 17



15 CMU - Nieuwsbrief 1 - Voorjaar 2016

La Dushi
Steenweg 3

Paperbird 
Oudkerkhof 40

Colori
Choorstraat 14

Domino’s
Potterstraat 12

Ace & Tate
Lijnmarkt 2

Le Perron
Radboudkwartier 8

Flormar
Steenweg 1

Urban Outfitters
Oudegracht 156

Horizon Bicycles
Oudgracht 65
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Welkom in Utrecht…

Evenementenkalender 2016

1 april Tweetakt Festival Utrecht
1 april Lentebock Festival
3 april Culturele Zondag: Science 
  in the City
3 april De Streekmarkt Stadhuisplein
3 april Swan Market
26 april Vrijmarkt 030
1 mei Culturele Zondag: 
  Bestemming bereikt
1 mei De Streekmarkt Stadhuisplein
4 mei Dodenherdenking
6 mei Utrecht Skate Parade
6 mei  Fonteyn Festival
15 mei  Utrechts Jazz Festival
15 mei  Klein New Orleans
19 mei  Spring Festival

4 juni  Culturele Zondag Utrecht 
  Centraal
5 juni  De Streekmarkt Stadhuisplein
5 juni  Swan Market
11 juni  Urban Chase
17 juni  Midzomergracht festival
19 juni  SingelSwim Utrecht
24 juni  Lepeltje Lepeltje
3 juli  De Streekmarkt Stadhuisplein
22 juli  De Parade
7 aug.  De Streekmarkt Mariaplaats
21 aug.  Swan Market
27 aug.  Zomerse Wit- en Weissbier 
  Route
4 sept.  Culturele Zondag: Uitfeest
4 sept.  De Streekmarkt Mariaplaats

18 sept.  Atelierroute Utrecht
21 sept.  Nederlands Film Festival
2 okt.  De Streekmarkt Mariaplaats
2 okt.  Singelloop Utrecht
14 okt.  Bockbier Festival
30 okt.  Culturele Zondag: Win-Win
06 nov.  De Streekmarkt Mariaplaats
10 nov.  Le Guess Who
13 nov.  Intocht Sinterklaas
18 nov.  Smartlappen Festival
2 dec.  Winterplaza
4 dec.  De Streekmarkt Mariaplaats

Culturele Zondagen staan op 
pagina 9

Opent u binnenkort een nieuwe winkel in het centrum 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
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De ITB beurs in Berlijn is de grootste en belangrijkste 
reisindustievakbeurs van de wereld en vond dit jaar 
plaats van 9 tot en met 13 maart. Toerisme Utrecht 
was met twee collega’s vanuit de Trade (touropera-
torsmarkt) en Pers aanwezig. 

Zowel tijdens de vakdagen als de twee bezoekersdagen 
werd Utrecht onder de aandacht gebracht. Naast de regu-
liere promotie van Utrecht als internationale toeristische be-
stemming en de highlights van 2016 was er ook extra aan-
dacht voor het themajaar 2017: Mondriaan to Dutch Design. 
100 years of shaping the world. In 2017 is het honderd jaar 
geleden dat de kunststroming ‘De Stijl’ in Leiden is opge-
richt. Vier van de grootste kunstenaars van die stroming  
komen uit de regio Utrecht. Zo is Gerrit Rietveld, bekend 
van de rood-blauwe stoel en het Rietveld Schröderhuis, 
geboren in Utrecht en Piet Mondriaan, grondlegger van ‘De 
Stijl’, in Amersfoort. Ter ere van de aftrap van deze campag-
ne was onder andere Wethouder Kreijkamp aanwezig.

Bezoekers aan Utrecht oriënteren zich veelal eerst 
online en voor Toerisme Utrecht is dat uiteraard re-
den om de bezoekerspagina’s op de websites én de 
social media kanalen van de stad goed bij te houden. 
Uiteraard wordt de website continue aangevuld met 
nieuwe content en er wordt bijgehouden of informatie 
verouderd is of niet meer van toepassing is. 

Zeker nu het toeristisch seizoen begint en de grootste 
bezoekersstroom van het jaar wordt verwacht, proberen 
wij de website zo volledig mogelijk aan te bieden. Toerisme 
Utrecht streeft ernaar om in de nabije toekomst nog meer 
in te zetten op meertaligheid, een belangrijk onderdeel 
van de gastvrijheid van onze stad. Bij de lancering van de 
nieuwe website afgelopen zomer is bewust gekozen om de 
site tweetalig aan te bieden. Door de website in het Neder-

lands en Engels aan te bieden, kon er meer informatie van 
hogere kwaliteit worden aangeboden. Op dit moment wordt 
ook hard gewerkt aan de Duitse website besuch-utrecht.de. 
Daarom roepen wij partners op hun content voor de website 
aan te leveren in diverse talen om zo ook alle subpagina’s 
binnen de site goed te kunnen presenteren.

Toerisme Utrecht nodigt op 25 april het front-office-
personeel van diverse organisaties uit voor de jaar-
lijkse ambassadeursbijeenkomst. Dit jaar vindt deze 
bijeenkomst plaats in het Centraal Museum. 

Tijdens deze informele bijeenkomst worden de highlights 
van het toeristisch seizoen 2016 in Utrecht gepresenteerd, 
zodat de aanwezigen dit kunnen overbrengen aan de be-
zoekers van de stad, wanneer ze tijdens hun werk met hen 
in contact komen. Ook krijgen de genodigden een rondlei-

ding in het atelier van Dick Bruna en een rondleiding in het 
nijntje museum.

Deze gratis bijeenkomst is speciaal bedoeld voor ambassa-
deurs van de stad, zoals (receptie)medewerkers, front-office 
personeel, winkelmedewerkers, taxichauffeurs, buschauf-
feurs, stadsgidsen, baliemedewerkers van culturele instel-
lingen en horecamedewerkers. Kortom, iedereen die contact 
heeft met bezoekers om hen te informeren over het toeris-
tische en culturele aanbod. 

Ambassadeursdag 2016

Deelname aan ITB Berlijn

Content voor website Toerisme Utrecht meertalig 
aanbieden
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Op 18 februari 2016 vond de achtste editie van 
EvenementContact plaats in RAI Amsterdam. Evene-
mentContact is de vakbeurs waarin een no-nonsense 
contact tussen aanbod en vraag centraal staat. 

De vakbeurs is gericht op zakelijke bedrijfsevenementen, 
entertainment, festivals & publieksevenementen, outdoor & 
actief, catering, beurzen en congressen. Het Utrecht Con-
vention Bureau vertegenwoordigde, samen met elf locaties/ 
partners, Utrecht en regio in een zogenaamd Utrechtstraat-
je. De bezoekers konden meedoen aan een winactie door 
een selfie te maken samen met Nijntje en die te tweeten. 
De bezoekers kregen ook een ‘Utrecht-tas’ mee met promo-
tiemateriaal.

Locatietour 
Het Utrecht Convention Bureau (UCB) organiseerde in sa-
menwerking met WieWeetWaarheen en Linda op Locatie op 
maandag 14 maart de eerste Locatietour door Utrecht voor 
meetingplanners. 
Tijdens de tour werden verrassende locaties aangedaan die 
uitblinken op uiteenlopende vlakken, geschikt voor evene-
menten van verschillende groottes. Utrecht is een populaire 

bestemming voor evenementen & congressen en biedt uit-
stekende mogelijkheden hiervoor. Het streven is om van de 
tour een jaarlijks terugkerend event te maken.

Ondernemersverenigingen in de binnenstad van Utrecht 
• Belangenvereniging Hoog Catharijne – Jan Hagenouw – 030-2369511 – jan@hagenouw.net 
• Vredenburgkwartier: 
 Grootwinkelbedrijven Centrum Utrecht – Joyce Verwoerd – joyce.verwoerd@debijenkorf.nl
 Zelfstandige winkelbedrijven – Mia Amram – info@sirado.nl
 Vereniging Grachtstegen – Jack Stuart – info@grachtstegen.nl
• Stadhuiskwartier:
 Ondernemersvereniging Stadhuiskwartier – Judith van Bruggen – 030-2640414 – stadhuiskwartier@gmail.com
• Universiteitskwartier: 
 Ondernemersvereniging Voorstraat en Wittevrouwenstraat – Rutger van Dillen – 030-2328701 
 Ondernemers Nobelstraat/Janskerkhof – Anja Netto – 06-18352268 – info@bietjes.nl 
• Domkwartier: 
 Ondernemersvereniging Zadelstraat – Arjan ten Pas – arjan@keckenlisa.nl
 Collectief Springweg – Ineke van Stuivenberg – 030-2331500
 Collectief Lijnmarkt – Hans Berkhuijsen – 030-2381673 – utrecht@oilvinegar.nl
• Museumkwartier: 
 Ondernemersvereniging Twijnstraat – Frans van Vuuren – 030-2311373 – info@twijnstraat.nl
 Ondernemersvereniging Korte en Lange Nieuwstraat e.o. – M. Van Uden

EvenementContactbeurs

Centrum
management

Wist u trouwens dat wij ook de winkelgids Centrum Utrecht 
maken? Op www.centrumutrecht.nl staan vrijwel alle 
winkels in het centrum. Wij doen ons best om het winkel-
bestand zo volledig mogelijk te houden, maar dat is best 
lastig want er verandert nog wel eens wat in dit bestand. 
Wij kunnen uw hulp dus goed gebruiken. Opent u dus een 
nieuwe winkel, veranderd er iets in uw adresgegevens of 
wilt u tekstinput geven voor uw eigen winkelpagina? Stuur 
dan een mail met uw wensen naar info@centrumutrecht.nl 
en wij passen uw persoonlijke winkelpagina aan.

Winkelgids Centrum 
Utrecht



18 CMU - Nieuwsbrief 1 - Voorjaar 2016

Goed bezochte jaarbijeenkomst CMU in voormalig 
gevangenis Wolvenplein

CMU bestaat vier jaar en dat hebben we maandag 
7 maart gevierd in voormalig gevangenis Wolvenplein. 
Zeer tevreden kijken we terug op een goedbezochte 
jaarbijeenkomst.

Belangrijk onderdeel van de avond was de ondertekening 
van het convenant ‘De Rode Loper uit, 2016 - 2020’ door de 
gemeente Utrecht en CMU waarin beide partijen aangeven 
er alles aan te zullen doen bezoekers van de stad aan zich te 
blijven binden. Tijdens een rondleiding door de gevangenis 
presenteerden drie zogenaamde kapstokevenementen (NFF, 
Winter Utrecht en CZ) zich aan de bezoekers.
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Colofon
Postadres
Postbus 17
3454 ZG De Meern 
06-39719777 
info@cmutrecht.nl
www.cmutrecht.nl

CMU Magazine verschijnt vier keer per jaar en is een uitgave van 
Centrummanagement Utrecht (CMU), een samenwerkingsverband 
van: • Vereniging van Commercieel Onroerend goed eigenaren 
Utrecht Centrum • Stichting Utrechts Museumkwartier • Grootwin-
kelbedrijven centrum Utrecht • Kamer van Koophandel Midden-Ne-
derland • Koninklijke Horeca Nederland • Ondernemersverenigingen 
centrum Utrecht

Hebt u vragen of opmerkingen aangaande CMU? Neem dan contact 
met ons op. Uw reactie wordt gewaardeerd.
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