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Wendy de Rooy (Tassen en Sieraden)

‘Er gebeurt wat
leuks en daar
gaan wij deel van
uitmaken!’
En verder...

Sinterklaas in Utrecht én het Stadhuiskwartier én het Domkwartier •
Columns Jeroen Roose-van Leijden en Arjan Kleuver • OfU in beeld •
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Hoedenzaak Jos van Dijck 95 jaar • Ceres maakt muziek •
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MUS conceptstore • Neude Bier • VCOC en de Stip op de horizon
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Colofon 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 • Grootwinkelbedrijven
centrum Utrecht • Koninklijke Horeca Nederland • Ondernemersverenigingen uit de verschillende
centrumkwartieren
Hebt u vragen of opmerkingen aangaande CMU? Neem dan 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
(Lawine Communicatie)
06-16616285
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Met hetzelfde gemak gooi
je het in de afvalbak?
Onderzoek van Nederland Schoon leert ons dat een
schoon centrum leidt tot een langere verblijfsduur, een
groter gevoel van veiligheid, een aangenamere beleving,
hogere uitgaven, grotere tevredenheid over het gebied
en een positieve en sociale houding. Een schoon centrum
heeft dus zeker commerciële meerwaarde voor ondernemers en daarmee ook invloed op de vastgoedwaarde.
Tijdens onze bezoeken aan het centrum deze zomer, merkten
we dat het werken aan een nog betere schoonbeleving een
aandachtspunt is. We gaan niet voorbij aan het feit dat er de
afgelopen jaren een aantal mooie stappen zijn gezet door slimmere inzet van personeel op het gebied van vegen en legen van
afvalbakken. Het slimmer inzetten van (meer) personeel heeft
zeker bijgedragen aan een betere schoonbeleving tijdens de
drukke momenten.
Tijdens onze gesprekken met ondernemers horen we echter dat
het op het gebied van het inzamelen van afval nog te vaak mis
gaat. Afval blijft vaak nog te lang liggen in het centrumgebied
op momenten waarop dit gebied intensief wordt gebruikt door
bewoners, bezoekers en ondernemers. De uitdaging om dit te
verbeteren is groot met inmiddels negen verschillende partijen
die verantwoordelijk zijn voor de afvalinzameling, de verschillende afvalstromen (glas, karton, restafval), de verschillende
momenten waarop het afval vrijkomt en wordt aangeboden
(retail en horeca) en de mix van afvalstromen van bewoners en
ondernemers. Toch gaan we de uitdaging niet uit de weg, het
rendement bij verbetering is namelijk groot.

‘Een schoon centrum heeft voordelen
voor ondernemers, bewoners, bezoekers
en beheerders’
Om gericht te kunnen werken aan oplossingen, brengen we
de komende periode goed in kaart op welke momenten en in
welke delen van het centrum het mis gaat met het inzamelen
van afval. Alleen op die manier kunnen we ook gericht werken
aan oplossingen. Wellicht heeft u hierover ook al gesproken met
onze stagiaire Nanine Koolstra die ons helpt bij dit onderzoek in
het centrum.
We hebben het inzamelen van bedrijfsafval ook besproken
tijdens onze kennismaking met de raadsleden. De gemeente
Utrecht heeft aangegeven dat ze, graag samen de uitdaging van
een nog schoner centrum aangaan. Half oktober gaan we hierover met elkaar in gesprek. Tijdens dit gesprek kijken we naar
oplossingen maar ook hoe we zelf bij kunnen dragen aan minder afval. Het verbeteren van de wereld begint toch bij jezelf.
Hebt u zelf ideeën of suggesties, of ervaringen te delen die
ook kunnen bijdragen aan een betere schoonbeleving in het
centrum, houd ze dan niet voor u zelf en laat het ons weten.
Veel leesplezier en tot ziens in het centrum.
Jeroen Roose-van Leijden
Centrummanager

Stadhuiskwartier

Uit het Stadhuiskwartier

Shop Local!
Wat is een binnenstad zonder lokale retailers? Deze
geeft een stad identiteit, warmte en diversiteit.
Even een visje halen bij de lokale visboer, dan door
naar de lokale platenzaak en even langs dat leuke
kleding boetiekje, iedereen kent het waarschijnlijk
wel.
Helaas is het niet makkelijk om als lokale retailer te blijven bestaan. De huren zijn hoog, de online concurrentie
is zwaar, megalomane bedrijven gaan prijsgevechten aan
en alles wordt tegenwoordig direct vanuit China besteld.
Het is voor de consument erg verleidelijk om vanuit de luie
stoel voor spotprijzen artikelen te bestellen, zonder dat het
nadenkt over de consequenties.
Maar als je de consument vraagt wat hij vindt van een binnenstad zonder lokale retailers, dan zullen ze dat geen
prettig idee vinden. Er wordt alleen niet over nagedacht.
Om dit te veranderen, leek het de ondernemers van het

Stadhuiskwartier een goed idee om te benadrukken dat
‘jouw winkel ook echt een lokale retailer is’.
‘Shop Local, Keep Utrecht Weird’ zet de
consument aan het denken en laat hem/
haar hopelijk sneller een stap naar de kassa
zetten. Alleen al het besef moet worden
gevormd. De campagne is begonnen met
een simpele sticker op het raam met deze slogan. Als dit
aanslaat wordt misschien nog uitgebreid naar een veel
groter plan ter promotie van de lokale retailer. Denk aan
een website, route of een eigen shop local cadeaukaart.
Het Shop Local-idee is bedacht door Marlein Parlevliet
(eigenaresse Swordfish & Friends). De Stickers en de
speciaal ontworpen Shop Local-tassen worden deze maand
nog uitgedeeld aan de locale retailers in het Stadhuiskwartier. In 2019 haken de andere kwartieren naar alle waarschijnlijkheid aan.

Sinterklaasfeest in het Stadhuiskwartier
De ‘echte Utrechtse’ Sinterklaas houdt samen met zijn
zes Pieten audiënties voor de kinderen op een podium
op het Stadhuisplein op 24 november van 10:30 tot
14:30 uur.
De Pietenfanfare loopt rond door het kwartier en bij ondernemers waarbij kinderen (en hun ouders) mee kunnen lopen
en speelt bij het podium. Er is een mobiele pepernotenmachine waar ‘live’ pepernoten worden gebakken die worden
uitgedeeld aan het winkelend publiek. De ondernemers uit
het kwartier kunnen aansluiten met een activiteit in hun
eigen locatie – zoals bijvoorbeeld pepernoten bakken in de
Koekjesfabriek, voorlezen in de Kinderboekenwinkel of een
potje kaarten met Piet in een van de horecazaken.

Neude Bier bevestigt goede samenwerking
horecaondernemers Stadhuiskwartier
Sinds dit voorjaar heeft de Neude zijn eigen bier: Neude Goud, een fris blond
bier van hoge gisting. Neude Bier is de algemene naam voor verschillende bieren die wellicht later nog ontwikkeld worden. Een super lekker biertje. Heerlijk
op het terras, aldus bedenker Eddy Schouten, eigenaar van café ’t Neutje.
In januari had Eddy Schouten het idee om een eigen bier te gaan brouwen voor zijn café
’t Neutje. Al snel ontstond daaruit het idee om dit samen met alle horecaondernemers
op de Neude te gaan doen. Schouten is trots op de samenwerking op het plein in het
Stadhuiskwartier. “Op de Neude zijn we geen concurrenten maar werken we heel goed
samen. Vandaar het idee om ons eigen bier te laten brouwen.”
Alles aan het nieuwe collectieve bier is door de ondernemers zelf bedacht. Van het bier,
tot aan het glas en het logo. Neude Bier is verkrijgbaar bij Café ’t Neutje, Wijncafé
Lefebvre, Stayokay Utrecht, Le Journal, Café De Beurs, Jackrabbit en Tapperij de Luifel.
Neude bier is een verzamelnaam voor de andere bieren die dus misschien nog komen.
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Onlangs werd bekend dat twee iconische winkels in
de Vinkenburgstraat hun deuren sluiten. Met Kunsthandel Schoonheim & De Vink én Radio Centrum Electronica verdwijnen helaas twee zeer gerenommeerde
en gewaardeerde namen uit het Utrechtse Centrum.
De kunsthandel van Erik Geytenbeek sluit na 142 jaar op
1 januari zijn deuren. Ondanks dat directeur Erik Geytenbeek dit met pijn in zijn hart doet, ziet hij het als hét moment in zijn leven om nog iets anders te kunnen gaan doen.
Daarnaast heeft hij ook zijn twijfels over de kansen voor
fysieke winkels in de toekomst. Hij is toch bang dat deze
het niet gaan volhouden in het veranderende winkelbeeld.

“Voordat je onder water komt te staan, moet je je
conclusies trekken”, meldt hij in het AD.
Radio Centrum Electronica gaat na 81 jaar dicht. De bijzondere winkel aan de Vinkenburgstraat opende in 1937. Ook
voor deze sluiting zijn economische redenen, aldus medewerker Alex Bothof in DUIC. Ook voor Radio Centrum geldt
dat de toekomst onzeker is voor de winkel omdat de concurrentie van internet voor dit soort winkels bijna niet is vol te
houden. Deze winkel sluit op 1 november zijn deuren.
In ons volgende nummer nemen we uitgebreid afscheid van
beide winkels.

Succesvolle pilot NIX18 krijgt vervolg
65 procent van de Utrechtse horecaondernemers leeft
de landelijke leeftijdsgrens na en schenkt geen alcohol aan jongeren onder de achttien. Dat blijkt uit de
pilot van de ‘Stichting NIX18 in Utrecht’, Koninklijke
Horeca Nederland en de gemeente die liep van 1 juli
2017 tot 1 juli 2018. Vanwege de succesvolle pilot is
besloten om de werkwijze structureel voort te zetten.
Samenwerking
De samenwerking tussen de gemeente en ‘Stichting NIX18
in Utrecht’ om de naleving te verbeteren, zijn vastgelegd
in een nieuw convenant. Alle deelnemende horecabedrijven zijn enthousiast over de pilot en de resultaten. Eddy
Schouten, voorzitter van Stichting NIX18 in Utrecht: “Door
de pilot is niet alleen de naleving verbeterd, maar zijn de
horecaondernemers ook met elkaar in gesprek en werken
we samen om het doel, het niet schenken aan minderjarigen, te bereiken.”
Controles
‘Stichting NIX18 in Utrecht’ laat de controles op de naleving
van de leeftijdsgrens uitvoeren door een onafhankelijk en
gespecialiseerd bureau. Deelnemende horecabedrijven krij-
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gen minimaal vier controles per jaar. Per overtreding op de
leeftijdsgrens wordt één extra hercontrole binnen hetzelfde
kwartaal uitgevoerd. De stichting streeft met haar deelnemers naar minimaal een gelijkwaardig of hoger gemiddeld
nalevingspercentage van 65 procent.
Rol gemeente
De gemeente is bij de ondernemers van ‘Stichting NIX18
in Utrecht’ terughoudend in het reguliere toezicht op de
controle op de leeftijdsgrens. Maar wanneer er drie keer een
overtreding plaatsvindt, komt de ondernemer weer onder
actief toezicht van de gemeente. Dit geldt ook bij klachten
of excessen. Als de horecagelegenheid na een jaar onder
gemeentelijk toezicht maximaal een overtreding op de leeftijdgrens heeft begaan, treedt de gemeente weer terughoudend op.

Stadhuiskwartier

Iconische winkels verdwijnen uit de
Vinkenburgstraat

Een weekend lang Uitfeest
Op 15 en 16 september ging het cultureel seizoen
van start met het tweedaagse Uitfeest. Het was een
weekend boordevol muziek, film, theater, beeldende
kunst en literatuur voor jong en oud. Op zaterdag
was er in het centrum en de wijken een uitgebreid
openhuizenprogramma op ruim negentig locaties.
Hotspots
De grote opening van het Uitfeest was het hartverwarmende
project What Is the City but the People? op het Jaarbeursplein. Met ruim 340 Utrechters waaronder burgemeester
Van Zanen, ijsmaker Roberto Coletti en een meisje met haar
kat. Op de stadhuisbrug was er de hele middag muziek en
dans. Bij Hofman Café ging het culturele seizoen lachend
van start met comedians en diverse creatieve hotspots lieten zien wat zij allemaal in huis hebben.
Utrechtse Boekenmarkt
Op zondag was het programma gecureerd door de beeldende kunst-, film & media-, literatuur-, muziek- en theater
& danssector. Zo struinden honderden mensen langs de
kramen van boekhandelaren tijdens de eerste Utrechtse
Boekenmarkt, in de Winkel van Sinkel stond de digitale
media centraal met bijzondere installaties en talkshows
over onder meer fake news, en elf galeries van Art Utrecht
hadden hun exposities voor één dag verplaatst naar de zeecontainers op de Neude.
Mamma Mia!
Verder was er in TivoliVredenburg een speciaal literatuurprogramma voor kinderen en jazzmuziek van veelal
Utrechtse musici. In de Stadsschouwburg Utrecht was het
de hele dag volle bak bij de korte previews van voorstellingen van Utrechtse theater- en dansgezelschappen, zoals
Theater Utrecht, Mamma Mia!, Het Filiaal theatermakers en
Café Theater Festival. Het Uitfeest werd op zondagavond
afgesloten met een openluchtbioscoop bij de Weerdsluis.

Sint Maarten Parade 2018 in teken ‘Bruggenbouwers’
Zaterdag 10 november trekt de Sint Maarten Parade weer door
de straten en in de week daarna is er van alles te doen in de
stad. De Sint Maarten Parade is een schitterend feest van lichtjes, klein en groot. Een optocht door de binnenstad van Utrecht
waar iedereen welkom is en waarbij het delen centraal staat.
Dit jaar staat tijdens de parade de ‘global goal’ Vrede & Veiligheid voor iedereen centraal met als paradethema ‘Bruggenbouwers’.
Rond de 11e van november viert Utrecht het jaarlijkse Sint Maartenfeest; een viering ter ere van de schutspatroon van de stad, Martinus
van Tours. Volgens de legende deelde hij de helft van zijn mantel met
een bedelaar, die een verschijning was van Jezus. Utrecht en Sint
Maarten zijn al vele honderden jaren met elkaar verbonden, en overal
in de stad kom je hem tegen: onder andere in kerken, beelden, glas-inloodramen en op gevelstenen. Dit jaar is de Sint Maartensweek van
3 t/m 11 november.
Het programma van dit jaar staat nu online:
https://sintmaartenutrecht.nl/sint-maartensviering/programma
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Culturele Zondag Utrecht Digitaal
Voor het eerst staat een Culturele Zondag in het
teken van digitale cultuur: een bomvol programma
op 4 november in onder meer het Museumkwartier
over robots, artificial intelligence, emoticons, fake
news en data.
Digitale innovatie
Robin van Gils en Veerle Devreese stellen deze eerste editie
van Utrecht Digitaal samen. Vanuit creative consultancy
Cornelis Serveert, bijten zij zich door heel Nederland vast
in vraagstukken die digitale innovatie met zich meebrengt.
“Het is voor ons keer op keer de uitdaging om frisse en
creatieve perspectieven aan te bieden die je anders laten
kijken naar ontwikkelingen om ons heen, om de kansen van
innovatie te zien én de maatschappelijke impact ervan.”
Waarom Utrecht Digitaal?
Omdat het de hoogste tijd is om het met elkaar te hebben
over de mogelijkheden en impact van digitale innovaties!
Digitale innovatie is hot en dat doet wat met ons allemaal.
We kunnen ons immers geen leven zonder smartphone, wifi,
gps en social media meer voorstellen. In (en buiten) Utrecht
zijn er veel kunstenaars, wetenschappers en vrijdenkers
die op frisse en creatieve manieren experimenteren met en
reageren op deze digitale ontwikkelingen: hun artistieke
uitingen kun je duiden als ‘digitale cultuur’.
Fotodok, Uit de serie Uncanny Valley van Jakob Weber.

Experimenteren
Tijdens Utrecht Digitaal komen twee benaderingen van digitale cultuur samen. Enerzijds presenteren makers en organisaties artistieke projecten die met technologie als tools
gerealiseerd zijn. Ze experimenteren met de mogelijkheden
en dat leidt tot verbluffend mooie resultaten die nooit eerder
mogelijk waren. Anderzijds is er volop aandacht voor kijken
vanuit een artistieke bril naar de maatschappelijke kansen
en uitdagingen die digitale innovatie met zich meebrengt.

Cultuurscene
Mediakunstenaars, game ontwikkelaars, festivals, medialabs en hippe start-ups: de Utrechtse digitale cultuurwereld
leeft en groeit in rap tempo door. Er wordt door hen op hele
verschillende manieren gewerkt met technologische innovatie en daarom vinden ook zij dat het de hoogste tijd is om
zich aan elkaar, maar vooral aan heel Utrecht voor te stellen. Daarbij haken ook instellingen en organisaties aan die
digitale cultuur niet in hun profiel hebben, maar ook tal van
projecten hebben te presenteren: want ook theatermakers,
schrijvers en filosofen reageren op de ontwikkelingen.

Highlights
Het Museumkwartier wordt 4 november gedomineerd
door drie robotobjecten van kunstenaar Freerk Wieringa. In de Lange Nieuwstraat loopt het paard Saksenros rond, het Ledig Erf wordt bewaakt door Dog en bij
Mollen Galleries biedt Sage Kijker een virtual reality
ervaring. Loop minstens TivoliVredenburg binnen voor
de Yami Ichi Black Internet market: een echte markt
waar producten worden verkocht die reageren op online
ontwikkelingen. Zin in een wandeling? Bij Fotodok
begint een audiotour waarbij je, geleid door geluid, de
binnenstad vanuit een heel nieuw perspectief bekijkt.
De parkeergarage van Hoog Catharijne wordt omgetoverd tot virtuele racebaan, alwaar je zoals klassieke
game-culthelden een ritje kunt maken. Wil je juist even
niet digitaal zijn? Dat kan! In het offline gebied Oosteren Westerkade word je op subtiele wijze geholpen om
juist even te digital detoxen.
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MUS conceptstore, Lijnmarkt 32

‘Ik verkoop merken die je verder niet in Utrecht vindt’
Merel, voor intimi Mus, is de oprichtster van MUS
conceptstore. In juni 2018 opende zij haar winkel op
de Lijnmarkt. In de winkel verkoopt ze Nederlandse
en Scandinavische merken op het gebied van kleding,
schoenen, tassen, sieraden en woonaccessoires.
Service
Persoonlijke service staat bij MUS centraal. “Mijn doel is om
degene die komt winkelen, in het nieuw en met zelfvertrouwen de deur uit te laten gaan. Belangrijk is dat iedereen
zich welkom voelt. Service en persoonlijke aandacht staan
centraal. Dit vind ik zelf ook super belangrijk als ik ga winkelen.”
Conceptstore
Toen ze in november 2017 haar baan bij de Bijenkorf opzegde, wist ze nog niet wat ze ging doen, maar had dit plan
van een conceptstore wel klaar liggen. “Toen ik in januari dit
jaar werd benaderd voor dit pand, kon ik mijn geluk niet op.
Ik wist dat dit dé kans was om deze winkel hier te beginnen.
Ik woon al vanaf mijn studententijd in Utrecht en wist dat
zo’n winkel een aanwinst was voor de stad.”
Groeien
Deze winkel, op deze plek in het Domkwartier is geen toeval. “Ik ben super blij dat ik hier zit, in het leukste stukje
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van Utrecht. Ik woonde 3,5 jaar geleden boven de winkel,
dus ik kende de huisbaas. Hij benaderde mij toen het pand
vrij kwam en ik zei meteen ja! De locatie en het pand zijn
uniek! Het is heel licht en groot. Er zitten twee kelders onder, dus ik kan nog groeien!”

‘In de toekomst gaan we nog meer
gebruik maken van lokale kunstenaars
en producenten van echte Utrechtse
producten’
Cadeaubestemming
MUS voegt weer een nieuw concept toe aan het Domkwartier. ”Bij ons vind je meer dan alleen kleding. We zijn
ook een goede cadeaubestemming. Wat ik graag wil is die
persoonlijke service, net dat stukje extra waardoor de klant
terugkomt. Of ik me hierin onderscheid weet ik niet. Ik krijg
van heel veel klanten de boodschap dat ze deze winkel echt
misten.. Een mooi compliment natuurlijk!”
Instagram
“Je hebt wat voor ogen en je hoopt dat dit het gaat zijn. Het
is nog mooier dan ik had kunnen dromen. En door de mooie
complimenten iedere dag, weet ik dat ik de juiste keus heb

Domkwartier

Zaak in beeld
Dat zich in het Domkwartier veel winkels, horeca en andere bedrijven bevinden, mag duidelijk
zijn. Maar wie en wat gaan er eigenlijk achter al die ‘zaken’ schuil? Deze keer spraken we met
Merel van MUS conceptstore op de Lijnmarkt.

gemaakt. Een mooie bevestiging. Ik ben ook trots op mijn
team. Ik ben samen gestart met Bernice. Zij heeft mij vanaf
het begin gesteund. We waren heel zenuwachting de eerste
dag dat we de winkel openden, maar die dag was geweldig!
Daarnaast ben ik heel actief op Instagram. Het leren omgaan hiermee werpt nu zijn vruchten af.”
Wat kunnen we nog van je verwachten in de nabije
toekomst?
“Nog meer MUS conceptstores? Misschien over een jaar of
twee. Ik focus me nu eerst op uitbreiding van dit pand. Eén
kelder is nog dicht en die wil ik graag opengooien voor meer
beleving zoals een kopje koffie. Ook wil ik me nog meer
focussen op personal shoppen. Meedenken met de kledingkast van de vrouw. Heel veel vrouwen hebben al veel moois
in hun kast, maar weten soms de goede combinaties niet te
maken. Daar wil ik ze bij helpen. In het nieuwe jaar start ik
met een webshop.”

Ook deze winkel is te vinden op winkelgids
centrumutrecht.nl

Wie, wat, waar & wanneer?
MUS conceptstore
Lijnmarkt 32
3511KJ Utrecht
030-2120879
info@musconceptstore.nl
www.musconceptstore.nl
Openingstijden
Ma gesloten
Di 10:00 - 18:00
Wo 10:00 - 18:00
Do 10:00 - 20:00

Vr
Za
Zo

10:00 - 18:00
10:00 - 17:30
12:00 – 17:00

Groen stadstransport moet Utrecht centrum ontlasten
Een beter bereikbaar en schoner centrum met minder
logistiek verkeer in de nauwe straten. Dat is wat
City Hub mogelijk wil maken in Utrecht. Na Roermond
en Amsterdam brengt het bedrijf hun slimme stadsmagazijn nu naar de rand van de Domstad. Logistieke
dienstverleners, retailers en horeca laten er hun
goederen afleveren, waarna elektrische voertuigen
voor het gecombineerd transport richting binnenstad
zorgen.
City Hub startte in 2016 vanuit de ambitie om de Nederlandse binnensteden leefbaarder en beter bereikbaar te
maken. CEO Gerard Gerritsen: “Door de groeiende stroom
van halflege bestelbusjes en vrachtwagens zie je dat er
steeds meer verkeer door de nauwe straten moet. Door al
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dat transport in een hub aan de stadsrand op te vangen, te
combineren en vanaf daar voor elektrisch vervoer te zorgen,
voorkomen we dat de binnenstad dichtslibt.”
Groei
Nu de eerste hubs hun succes hebben bewezen, wil City
Hub zijn activiteiten in een hoog tempo uitbreiden naar
grote Nederlandse steden met meer dan 100.000 inwoners.
Om te beginnen in Utrecht: “We vestigen onze hub op
industrieterrein Lage Weide. Dat is vijf minuten rijden van
de snelweg en op vijf elektrische autominuten van de binnenstad. Groot voordeel: we kunnen hier aanleggen met
schepen. Zo kunnen we Utrecht ook vanaf het water bevoorraden – uiteraard geheel emissievrij.”

Hart voor het centrum

‘Ik heb het nog
nooit gedaan,
dus ik denk dat
ik het wel kan’

Wie, wat, waar & wanneer?
Wendy de Rooy
Openingstijden
Hardebollenstraat 14
Wo 12:00 - 18:00
3512 TP Utrecht
Do 12:00 - 18:00
030 – 2692995
Vr 12:00 - 18:00
info@wendyderooy.nl
Za 12:00 - 18:00
www.wendyderooy.nl
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Centrum
management

Centrum Magazine Utrecht gaat in gesprek met een betrokken persoon verbonden aan het centrum door een
winkel, horecagelegenheid of organisatie. Deze keer namen we een kijkje in het atelier van Wendy de Rooy
op de Hardebollenstraat.

Het Universiteitskwartier is eigenwijs en uniek met
bijzondere winkels en horeca. De Hardebollenstraat
is alleen al vanwege haar geschiedenis een interessante straat. Echter, de ondernemingen in deze bijzondere straat zijn nog veel interessanter. Ontmoet
de mensen achter deze bedrijven. Maak kennis met
Wendy de Rooy, Hardebollenstraat 14.

of kostuums zijn, dat maakt niets uit. En als ik iets niet
kan, dan doe ik het net als Pippi Langkous: ‘Ik heb het
nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.’ De
toegevoegde waarde van mijn atelier hier op de Hardebollenstraat is dat mensen kunnen zien hoe ik werk. Het
ambacht dat achter het product schuilt, wordt gezien, en
daardoor vaak ook meer gewaardeerd.”

Wendy de Rooy is een ambachtslied met passie voor wat
ze doet en een ondernemer in hart en nieren. Sinds september 2016 is zij te vinden in het Universiteitskwartier
en wel op de Hardebollenstraat. In haar atelier, dat tevens
ook haar naam draagt, ontwerpt en creëert zij unieke
producten. “Het begon allemaal met een gezellige middag
op het terras en de kralenwinkel aan de overkant. Die dag
was er een heropleving van de liefde voor het maken van
sieraden, wat een succes werd. Ik ben meerdere cursussen en een opleiding gaan volgen om te leren edelsmeden,
leer bewerken en schoenmaken.”

Samen ondernemen
Bij Wendy kun je ook terecht met specifieke vragen en
opdrachten. Van speciale vakken op je riem tot aan unieke
sieraden en gepimpte tassen. Toch behoudt Wendy ook
hier haar eigen concept. Ze maakt namelijk alleen dingen
die bij haar passen. Wanneer ze mensen binnen krijgt met
een vraag wat buiten haar expertise ligt, stuurt ze hen
met liefde door naar collega’s. “Je hoeft zelf niet alles te
kunnen en je moet anderen ook werk gunnen.”

‘Ik bouw dingen, daar word
ik gelukkig van’
Hippe markten
Nu heeft ze een eigen plekje op de Hardebollenstraat,
klein maar fijn. Het is meer een werkplek dan een winkel.
Af en toe loopt er iemand binnen en verder is ze vooral
druk bezig met creëren. In het weekend kun je haar vinden op allerlei hippe markten waar ze haar producten verkoopt. “Mijn onderneming bestaat eigenlijk uit van alles en
nog wat. Ik maak sierraden waarbij ik werk met goud en
zilver, maar ik werk net zo lief met glas, plastic of koper.”
Authenticiteit
Haar tassen zijn enkel van leer gemaakt. Dit komt van
een leverancier die restanten inkoopt van onder andere
meubelmakerijen en schoenmakerijen. Elke tas is dus
weer anders. Het type leer, de kleuren en ook de modellen variëren. “Dit is een bewuste keuze want het geeft nog
meer authenticiteit en de veranderingen houden het leuk.
Al het leer is ecologisch geverfd, en ik gebruik op verzoek
ook fairtrade-materialen voor mijn sieraden. Kortom, ik
doe van alles.”
Createur
Wendy noemt zichtzelf graag createur. “Ik bouw dingen,
daar word ik gelukkig van. Of dat nu sierraden, tassen
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Leermeester
Een van Wendy’s leermeesters is Hans van der Leen. Hij is
een edelsmid die les geeft en werkruimtes met apparaten
verhuurt. Wanneer Wendy opdrachten binnen krijgt die
buiten haar expertise vallen dan verdeelt Hans deze onder
de verschillende ondernemers die bij hem de werkruimtes
gebruiken. Zo proberen Wendy en Hans ook de andere
ambachtslieden in Utrecht te steunen.
Reuring
“Ik breng authenticiteit, maar bovenal veroorzaak ik
reuring. Op het moment dat er iets georganiseerd kan
worden, dan word ik enthousiast en actief. Ik motiveer
anderen om dat ook te worden. In onze besloten Facebookgroep is het ‘WendyWendyWendy’ en af en toe roept een
ander ook eens wat. Vooral probeer ik mensen te porren:
‘We moeten wat doen! Er gebeurt wat leuks en daar gaan
wij deel van uitmaken!’. Hier in de Hardebollenstraat zijn
zo veel ondernemingen zo uniek. Zij verdienen het om
meer in beeld te komen bij bezoekers van de binnenstad.”
Ambachten
Wat Wendy het liefst zou zien is dat ambachten weer een
plek krijgen in Utrecht. “Ze lijken te verdwijnen, de echte
ambachtszaken die júist zo tof zijn. Ik zou willen dat er
meer ruimte komt lokale en authentieke ondernemingen.”
Wendy de Rooy zit hier dus goed op haar plek.
Ook deze zaak is te vinden op de winkelgids
centrumutrecht.nl

Kwalificatieronde voltooid, klaar voor de race
In juli begon ik als voorzitter van CMU. Meestal vind ik een inwerkperiode verschrikkelijk. Deze keer niet. Dankzij de vele binnenstadsondernemers die ik de afgelopen drie maanden heb leren
kennen, maar ook dankzij mensen op en rond het stadhuis en het
stadskantoor, mensen van bewonersorganisaties en vooral ook
dankzij de toegewijde bestuursleden van CMU, was het gewoon
ontzettend leuk. De soms ingrijpende keuzes die voorliggen
worden steeds helderder en we kunnen aan de slag.
Prioriteiten
Ik geloof niet zo in ‘nieuwe bezems vegen schoon’. CMU moet
keuzes maken die gedragen worden door u, onze achterban.
Pas als het bestuur, op basis van uw inbreng, heeft nagedacht
welke doelen we voor de korte en lange termijn hebben en hoe we
die kunnen verwezenlijken, kunnen we geloofwaardig en succesvol
zijn. Daarom heb ik, vaak samen met centrummanager Jeroen Roose
-van Leijden, de afgelopen maanden veel tijd geïnvesteerd in
gesprekken met allerlei partijen die bij de binnenstad betrokken
zijn. Politici, ambtenaren, veel ondernemers, culturele organisaties: iedereen was zeer bereidwillig en constructief en ik heb
een beeld hoe de vlag erbij hangt. In september en oktober stelt
het bestuur op basis daarvan prioriteiten.
Meerwaarde
Aangezien die prioriteiten nog gesteld moeten worden, kan ik ze u nu nog
niet meedelen, maar het zou me niet verbazen als we afgewogen keuzes
maken waarin de orde van de dag net zo belangrijk is als de minder nabije
toekomst. In het bestuur leeft ook de wens om ons niet meer alleen op
kwesties te richten die ambtelijk of bestuurlijk zijn. Samenwerking met de
gemeente blijft onveranderd belangrijk, maar we denken onze meerwaarde
te kunnen vergroten als we manieren vinden om collega-ondernemers
rechtstreeks te ondersteunen. Onze (excusez-le-mot) herprioriteringsagenda is trouwens niet ontstaan omdat ik dat zo interessant vind: de politiek
moet beslissen over voortzetting van het ondernemersfonds en ons convenant met de gemeente loopt eind volgend jaar af. De tijd dwingt ons ertoe
en dat is eigenlijk maar goed ook.
Zaken bereikt
Hebben we dan alleen maar gekletst? Nou nee. Overigens is kletsen, onderhandelen, lobbyen en relaties leggen gewoon werk voor een voorzitter.
We hebben ook al zaken bereikt. Niet eerder was de gemeente zo ontvankelijk voor uw klachten over vuilnis in de stad. Het is een taai probleem dat
niet binnen twee weken is opgelost, maar we voelen beweging. Het is ons
gelukt om Joyce Verdijk, shopmanager van de Bijenkorf, te overtuigen weer
deel uit te maken van ons bestuur namens de grootwinkelbedrijven en dat
zien we als een grote aanwinst. In samenwerking met de gemeente hebben
we wat klachten over de kwaliteit van de openbare ruimte kunnen oplossen.
We hebben u nodig
Ik zou het liefst nog zes pagina’s doorschrijven over veiligheid, bereikbaarheid, openbare ruimte, cultuur, Utrecht Marketing, bewegwijzering, evenementenbeleid, huurprijzen, kwartiermakers, samenwerking met Hoog
Catharijne, parkeren, KNUS, kerstverlichting en toezicht en handhaving,
maar dat mag niet van de redactie. Ja. Flauw. Doen we de volgende keer.
Tot die tijd: we hebben u nodig. Alstublieft: bemoeit u zich tegen ons aan.
De kwartiermakers, de centrummanager, de bestuursleden en ikzelf: we
zijn bereikbaar, gemotiveerd en geïnteresseerd. Weet ons te vinden met uw
klachten, uw ideeën, uw wensen en uw zorgen. We wensen u goede zaken.
Arjan Kleuver, voorzitter CMU
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Muziekschool Ceres, Oudegracht 346-348

‘Leerlingen zien optreden maakt me supertrots’
Al zeventien jaar is Muziekschool Ceres actief in twee
prachtige monumentale panden aan de Oudegracht in
het Museumkwartier. Ook heeft Ceres drie compleet
ingerichte oefenruimtes, waar je met je band kunt
komen repeteren.
Wat onderscheidt Ceres?
“Het team van Ceres bestaat uit 23 docenten, waardoor we
voor veel verschillende instrumenten muziekles aan kunnen bieden. We geven voornamelijk privé-muzieklessen.
Volgens ons de beste lesmethode, omdat het meer ruimte
biedt voor persoonlijke aandacht en ontwikkeling van de
leerling. Wanneer je je instrument al een beetje beheerst,
kun je ook meedoen aan de projecten van ‘Let’s Make Music
Together’. In de gezellige huiskamers van twee monumenten aan de Oudegracht wordt lesgegeven in een ontspannen
sfeer. De persoonlijke aanpak kenmerkt Ceres. Kleinschalig
en toch inmiddels een grote muziekschool. Onze docenten
zijn allemaal nog zeer actief in de muziek en zijn daardoor
gemotiveerd en inspirerend voor veel leerlingen.”
Hoe ben je in de muziek beland?
“Toen ik klein was, wilde ik altijd brandweerman of voetballer worden. Maar ik werd drummer. Ook niet slecht. Na de
basisschool ging ik naar het VWO en daarna naar het conservatorium waar ik Klassiek Slagwerk studeerde. Ik kreeg
belangstelling voor muziek toen ik een jaar of vijf was. Het
eerste echte instrument dat ik bespeelde was een blokfluit.
Verplicht instrument als je naar de muziekschool ging. Ik
geef nu les in drums en marimba, maar ik kan ook redelijk
goed overweg met een piano, gitaar, basgitaar en nog een
paar andere geluiden.”

Wat maakt je trots?
“Het leukste aan les geven bij Ceres vind ik het gebouw en
de mensen die er komen. Ik word altijd blij als leerlingen
lekker enthousiast muziek willen maken. Leerlingen zien
optreden maakt me supertrots. Het mooiste aan marimba
vind ik dat je het instrument met 4 stokken kunt bespelen.
Het mooiste aan drums is dat je soms ook lekker even kunt
‘rammen’. Als ik vandaag word gebeld dat ik morgen op kan
treden in Paradiso dan zeg ik onmiddellijk JA, omdat ik dat
een te gekke zaal vind.”

Muziekschool Ceres
Voor muziekles en verhuur van oefenruimtes
Oudegracht 346-348, 3511 PN Utrecht
030-2400360
info@muziekschool-ceres.nl
www.muziekschool-ceres.nl

Sintfestijn in het Museumkwartier
Op Zondag 25 november van 13 tot 17 uur, een week
na de intocht, organiseren de ondernemers van
het Museumkwartier een Sinterklaasfeest met een
Sintmarkt, Draaimolen, Sinterklaas, Pietenfanfare,
Mobiele Pepernotenmachine, Paardenkoetsritjes en
nog veel meer.
Tijdens deze feestelijke middag is Sinterklaas te vinden op
een overdekt Podium op de hoek Twijnstraat-Nicolaasstraat
en maken acht Pieten mensen wegwijs en delen pepernoten
uit. Sinterklaas zit niet steeds in zijn speciale tent, maar
loopt ook rond.
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Buitenactiviteit
Om er een ongeëvenaard Sintfestijn van te maken, vragen
we alle ondernemers om invulling te geven aan dit event.
Activiteiten mogen worden georganiseerd in of voor je winkel of op een van de bruggen.
Pietenpakken te huur!
Hoe leuk is het als je de kaaswinkel of slagerij binnenkomt
en Piet staat je te woord en snijdt je pondje jong belegen
af? Zoek je voor jezelf of personeel op deze dag een Pietenpak, huur deze dan van Stichting Stadsontspanning Utrecht
voor 45 euro. Ook kunnen zij voor 5 euro de schmink
verzorgen. Deze pakken zijn mooi en van hoge kwaliteit en
door voor deze pakken te kiezen waarborgen we de uniformiteit in het kwartier.

Museumkwartier

Zaak in beeld
Het Museumkwartier staat bekend om haar gezelligheid, veelzijdigheid en natuurlijk kunstzinnigheid. Zo is de Twijnstraat haast een dorpsstraat in de stad. Wij zijn eigenlijk de mensen achter al
die prachtige ‘zaken’? Deze keer namen we een kijkje bij Muziekschool Ceres op de Oudegracht en
spraken met eigenaar Jan Jacob Zegel

Hoedenzaak Jos van Dijck – Bakkerstraat 12

‘Nóg 95 jaar, dat zou een unieke prestatie zijn’
Een van de oudste hoedenzaken van Nederland was
afgelopen zomer jarig. De gerenommeerde Hoedenzaak Jos van Dijck werd 95 jaar. De winkel aan de
Bakkerstraat vierde dit feestelijk. Het familiebedrijf
maakt nog hoeden op een ambachtelijke en klassieke
wijze, met veel handwerk en details.
Eigenaar Frank Baldi is alweer de derde generatie die met
hart en ziel werkt in de prachtige winkel in de Bakkerstraat.
Het familiebedrijf werd in 1923 opgericht en nog steeds
staat service hoog in het vaandel. In een stadskwartier
waar het een komen en gaan is van winkels, is Hoedenzaak
Jos van Dijck al 95 jaar een stabiele factor. “Dat bereik je
door stug vol te houden. En ook wat geluk. Geluk omdat wij
ondernemen vanuit ons eigen pand en geluk omdat er telkens een generatie is die het over wilde nemen. Wij voegen
authenticiteit aan de binnenstad, men komt voor ons naar
Utrecht.” Lag die winkel vroeger zogezegd in de oude binnenstad, tegenwoordig bevindt het zich in het Vredenburgkwartier. Baldi: “Die naam en indeling… het begint langzaam
te beklijven. Het is nuttig maar voelt ook onnatuurlijk om de
binnenstad zo op te delen. Voor mijn gevoel is de binnenstad het Vredenbrugkwartier, het Stadhuiskwartier en het
Domkwartier. En, niet dat ik iets tegen Wijk C heb, maar dat
deel vind ik niet bij Vredenburgkwartier horen vanwege zijn
hele andere karakter.”
Regelmatig overleg
“Door dat we regelmatig overleg hebben, spreek je ook
de ondernemers elders uit het kwartier en dat is positief.
Uiteindelijk zijn wij samen de binnenstad, de verschillende
kwartieren met de winkels en horeca die er zijn. Dus zowel
de ‘mainstream’-winkels als de authentieke winkels. Het is
wel zorgelijk dat steeds meer unieke winkels verdwijnen.
Leuk is dan de komst van een zaak als de Croquet Boutique.”
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Het grootste gedeelte van het zeer uitgebreide hoeden- en
accessoiresassortiment van Hoedenzaak Jos van Dijck is
eigen import, onder meer uit Italië, Engeland, Frankrijk,
Duitsland, USA, Australië en Zweden. De gehele collectie
wordt persoonlijk samengesteld. Geen hoed of pet wordt
ingekocht zonder te zijn gepast door Baldi zelf. Ook functionele hoeden en petten zijn volop in de winkel aanwezig. De
volgende generatie werkt inmiddels in de winkel (bijbaantje
naast schoolopleiding) dus wat dat betreft is de opvolging er.
100 jaar
Over 95 jaar zit de zaak er dus nog steeds. ”Wauw nog
95 jaar, dat zou een unieke prestatie zijn. Lastig om zover
in de toekomst te kijken. De 100 jaar gaan we halen maar
verder? Geen idee. Nu de vraag of het zo ver komt. Door
alle grote veranderingen in het winkellandschap en de
manier van winkelen van de consument, is het ondernemen
uitdagender (moeilijker) geworden. Uiteraard onderneemt
iedereen om geld te verdienen, maar winkelier zijn is ook
gewoon leuk met name het contact met klanten en het kunnen vertellen van je verhaal. Ook verandert de binnenstad
in een grote horecaconcentratie, waar ‘vroeger’ de horeca
de versiering was is het nu bijna andersom.”
Wie, wat, waar & wanneer?
Hoedenzaak Jos van Dijck
Bakkerstraat 12, 3511 JW Utrecht
030 – 231 67 67
info@josvandijck.nl • josvandijck.nl
Openingstijden
Ma 13:00 - 18:00
Di 10:00 - 18:00
Wo 10:00 - 18:00
Do 10:00 - 21:00

Vr
Za
Zo

10:00 - 18:00
10:00 - 17:30
13:00 – 17:00

(1e zondag van de maand)

Vredenburgkwartier

Zaak in beeld
Dat zich in het Vredenburgkwartier veel winkels, horeca en andere bedrijven bevinden, mag
duidelijk zijn. Maar wie en wat gaat er echter achter al die ‘zaken’ schuil? Deze keer Hoedenzaak
Jos van Dijck op de Bakkerstraat.

De afgelopen jaren heeft Centrummanagement Utrecht met behulp van Ondernemersfonds Utrecht
een groot aantal projecten kunnen realiseren in de binnenstad. Het leek ons leuk om de weelde hiervan
eens te laten zien in deze editie.

Benieuwd wat er verder allemaal gebeurt in
Utrecht? Laat je inspireren op
www.ondernemersfondsutrecht.nl, of volg ons
op Instagram:
@ondernemersfondsutrecht
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De Sinterklaasintocht in 2018
In het voorjaar begon het bij Stichting Stadsontspanning Utrecht (SSOU) alweer te kriebelen: De Sinterklaasintocht moet in 2018 nog feestelijker worden
dan vorig jaar! Op zondag 18 november is het zover,
maar dit jaar vinden er ook op andere momenten
Sintfestiviteiten in de stad plaats.
Om het grootste buitenevenement van Utrecht zo goed
mogelijk te laten verlopen zijn meer dan veertig vrijwilligers
langdurig betrokken. Als Piet, muzikant of verkeersregelaar
zijn er wel 250 aan de slag tijdens de feestelijkheden.
Een muzikale intocht voor iedereen
De intocht op 18 november staat dit jaar in het teken van
muziek. Kinderkoren van drie scholen uit de stad zingen een
lied geschreven door stadsdichters. Er wordt overal in het
centrum muziek gemaakt, uit verschillende culturen en in
uiteenlopende talen. De intocht is voor iedereen en SSOU
wil daarom kinderen uit alle culturen en wijken bij dit feest
betrekken. Met muziek als verbindende factor proberen wij
dat dit jaar tot een nog hoger niveau te tillen dan voorgaande jaren. De intocht is een fantastisch evenement en we
vieren dit graag met alle Utrechters samen in onze stad.

Extra aandacht voor ondernemers
De intocht is ook dit jaar weer op zondag. Utrecht hoeft
daarom niet te concurreren met de landelijke intocht op
zaterdag. Ruim 35.000 mensen komen naar onze stad waarmee de intocht één van de grootste Sinterklaasevenementen van het land is. Voor ondernemers is dit een perfecte
gelegenheid om hun bedrijf of winkel extra te laten opvallen.
De intocht
De boten met Sinterklaas en Pieten varen op 18 november
vanaf 12.00 uur door de Utrechtse grachten, langs het Ledig
Erf en worden toegezongen door enthousiaste kinderkoren
vanaf drie bruggen op de route. De muzikale intocht wordt
één groot feest!
Ooh, parade!
Op zondag 25 november, een week na de grote intocht, is er
de traditionele Pietenparade. De Pietenband loopt, springt
en danst door het centrum.
SSOU denkt graag mee over manieren om samen nog meer
bezoekers naar de binnenstad te trekken. Voor overleg kunt
u contact opnemen met Christine van Pul, 06-22999819.

Een nieuwe voorzitter, een nieuwe bestuursfoto…

Begin juli kwamen de bestuursleden van CMU samen
in Café Fier op de Korte Minrebroederstraat tijdens
een van die vele mooie dagen deze zomer. Wij stuurden fotograaf Aad van Vliet op ze af om een mooie
nieuwe groepsfoto te maken. In een volgende editie
besteden we meer aandacht aan onze bestuursleden
en CMU als geheel.
Staand vlnr: Hilko Hartog (Vastned Management BV, bestuurslid, VCOC), Jeroen Puik (Hoog Catharijne adviseur),
Arjan Kleuver (onafhankelijk, voorzitter), Jan Hagenouw
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(Hagenouw Eten & Drinken, bestuurslid, Belangenvereniging
Hoog Catharijne).
Zittend vlnr: Marco Grob (Centraal Museum, bestuurslid,
Stichting Het Utrechts Museumkwartier) Maryse François
(Winkel van Sinkel, bestuurslid, KHN Utrecht Centrum), Mia
Amram (Sirado, bestuurslid, Vredenburgkwartier/Zelfstandig ondernemers), Jeroen Roose-van Leijden (centrummanager).
Ontbrekend: Tom Broekman (Thom Broekman-De Rode
Winkel, Secretaris/Penningmeester VCOC).

VCOC en de Stip op de horizon
Tijdens de algemene ledenvergadering van 11 september reikte VCOC-voorzitter en CMU-bestuurslid
Tom Broekman het eerste exemplaar van ‘VCOC en de
Stip op de horizon’ uit aan wethouder Klaas Verschuure. In dit visiedocument wordt op basis van lokale politiek en gemeentelijke beleidsplannen een toekomst
geschetst van het centrum van Utrecht.
Het document is vooral bedoeld om politiek en gemeente te
laten zien dat de verschillende beelden en ambities voor het
centrum van Utrecht niet erg verschillen. Wel wordt duidelijk
dat er extra inspanning en interventies nodig zijn om deze
ambities te realiseren.
‘VCOC en de Stip op de horizon’ schetst een toekomstbeeld
van het centrum van Utrecht in 2030. In dit beeld is het
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druk in Utrecht. Stadsbewoners, mensen uit de regio,
Nederland en het buitenland weten het centrum te vinden.
Er zijn bekende onderscheidende musea en theaters,
horeca, winkels en veel nieuwe en innovatieve voorzieningen en concepten. Het centrum is een aantrekkelijke
plek om te wonen, werken en te ontspannen. De openbare
inrichting ondersteunt de functies in het centrum en past bij
de geschiedenis van de stad. Het centrum is schoon, heel
veilig, duurzaam en cultureel en economisch vitaal. Er is een
goed evenwicht gevonden tussen commerciële, culturele
en andere voorzieningen en de behoeften van de stadsbewoners.
Op de VCOC-website is het document inclusief samenvatting
en achtergrondinformatie te vinden.

Welkom in Utrecht…

Søstrene Grene
Clarenburgplein 3

Cannatheek
Lijnmarkt 44

Exploris Hotel
Potterstraat 24

De Pindakaaswinkel
Zadelstraat 45

G-Star Raw
Gildenkwartier 199A

Dig It
Loeff Berchmakerstraat 9

Omoda
Steenweg 17

O’Tacos
Stationsplein 81

Wendy de Rooy
Harde Bollenstraat 14.1

O Panuozzo
Mariastraat 35

Anna Pancakes
Voor Clarenburg 10

VR Lasergamen
Twijnstraat 42

Frenchie Café
Lange Nieuwstraat 21

Home Stock
Oudegracht 176

Lemongrass
Nicolaasstraat 1

Prik Tattoos
Twijnstraat 45

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

Wat is er te doen deze herfst?
12 okt.
25 okt.
2 nov.
3 nov.
4 nov.
9 nov.
10 nov.
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Relieken - Museum Catharijneconvent
(12 okt.-3 februari 2019)
Inloopspreekuur CMU
Streekbier Festival (2-4 nov.)
Sint Maarten Markt
Utrecht Digitaal - Culturele Zondag
Eurospoor 2018 - Jaarbeurs (9-11 nov.)
Sint Maarten Parade
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10
16
18
25
29
14
15
15

nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
dec.
dec.
dec.

Le Mini Who?
Smartlappenfestival (16-18 nov.)
Intocht Sinterklaas
Sintfestijn Museumkwartier
Inloopspreekuur CMU
Fonteynfestival (14-16 dec.)
Knus (15-16 dec.)
Kerstmarkt Domplein (15-16 dec.)

Tips & Tricks…

Kwartieren centrum Utrecht

DE GRIFTHOEK

EKKO

Vredenburgkwartier
Kwartiermaker: Natasja Zak
natasja@cmutrecht.nl - 06-20176219

NEDERLANDS
VOLKSBUURTMUSEUM

WOLFF CITY
BIOSCOOP

PAARDENVELD
WERFTHEATER

UNIVERSITEITSKWARTIER

RASA

VREDENBURGKWARTIER

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

ST. AUGUSTINUSKERK

NEUDE

PATHÉ
REMBRANDT

LAVIE

KRUISSTRAAT

WESTERKERK

FILMTHEATER
‘T HOOGT

TIVOLIVREDENBURG

MALIEKWARTIER

STADSSCHOUWBURG
KRUIDENIERSMUSEUM

BIBLIOTHEEK NEUDE

KASTEEL OUDAEN

STADHUISKWARTIER

SINT WILLIBRORDKERK
SCHILLERTHEATER

THEATER KIKKER

VREDENBURG

STADHUIS

STATIONSSTRAAT
& RADBOUD

Universiteitskwartier
Kwartiermaker: Natasja Zak
natasja@cmutrecht.nl - 06-20176219

DOM UNDER

PIETERSKERK

DOMKWARTIER

MUSEUM SPEELKLOK

DOMTOREN

DOMKERK
PAUSHUIZE

GODEBALD &
MOREELSEPARK

STADSKANTOOR

ACADEMIEGEBOUW

CENTRAAL
STATION

AAMU

10 MIN.

LEPELENBURG

CONSERVATORIUM

UTRECHTS ARCHIEF
SPRINGWEG

SINT-GERTRUDISKERK

SPOORWEGMUSEUM

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

SPRINGHAVER
THEATER

LUTHERSE KERK

ST. CATHARINAKATHEDRAAL

DE INKTPOT
DOOPSGEZINDE
KERK

STERRENWACHT

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

UNIVERSITEITSMUSEUM

MUSEUMKWARTIER

GEERTEKERK

CENTRAAL MUSEUM

NICOLAÏKERK

LOUIS HARTLOOPER
COMPLEX

Wie zijn wij, wat doen wij
en waar doen we het voor

Winkelgids en openingstijden

Ga naar de winkelgids www.centrumutrecht.nl voor specifieke winkelopeningstijden en om je winkelgegevens te conDISCOVER UTRECHT!
ENTDECKEN
UTRECHT!
UTRECHT!
CMU zet zich in voor een ondernemende en vitale
troleren.
JeSIEkunt
je DÉCOUVREZ
winkel ook
aanmelden voor een gratis
binnenstad die economisch optimaal functioneert en
vermelding als deze nog niet vermeld staat via:
waar het prettig is om te zijn.
info@centrumutrecht.nl
VAARTSCHE

UNIVERSITEITS
KWARTIER

HIGHLIGHTS IN HET DOMKWARTIER
1

Domtoren
Domkerk
2
3
DOMunder
3 DOMunder
4
Paushuize
4
Grachten met werven
5
Pandhof
& Flora’s hof
5
Het Spoorwegmuseum
6
Karel
V museum
6
nijntje
7
Spnijntje
museum (miffy museum)er
7
TivoliVredenburg
8 8
Museum
Catharijneconvent
Rietveld
Schröderhuis
9 9
AAMU
Kasteel Oudaen
10 10 Museum Speelklok
Museum Speelklok
11 11 Pandhof
Utrechts Archief
12 Paushuize
Mariaplaats,
Lijnmarkt
13
Rondvaartboot
2

CMU ondersteunt 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. Hierbij werken we
samen met andere organisaties en overleggen we vier keer
per jaar met b en w. CMU onttrekt geld uit Ondernemersfonds Utrecht.
Louis Hartloper
Domplein,
’t Wed Complex
Park Lepelenburg
VVV Utrecht Informatiecentrum
Academiegebouw
17 Hoog Catharijne
14
15
16

MUSEA
MUSEUMS / MUSEEN / MUSÉES

THEATER
THEATRES / THÉÂTRES / THEATER

(B3)
(C4)
(B3)
(B3)
(B5)
(B4)
(B3)
(C4)
(B3)
(A2)
(C4)
Rietveld Schröderhuis
(B5)
Sonnenborgh museum & sterrenwacht (C4)
Universiteitsmuseum
(C4)

Beatrix Theater Utrecht
Stadsschouwburg Utrecht
Schillertheater
Theater Kikker
Werftheater

AAMU museum
Centraal Museum
Domtoren
DOMunder
Het Spoorwegmuseum
Het Utrechts Archief
Kruideniersmuseum
Museum Catharijneconvent
Museum Speelklok
Nederlands Volksbuurtmuseum

MARKTEN
MARKETS / MARCHÉS / MÄRKTE

(B1)
(A4)
(B3)
(B3)
(A3)

Bloemenmarkt Janskerkhof*
Lapjesmarkt Breedstraat*
TIVOLI DE HELLING
Warenmarkt Vredenburg**

VREDENBURGKWARTIER

MALIEKWARTIER

NEUDE

(A3)
(A3)
(B2)

STADHUISKWARTIER

STADSSCHOUWBURG

BIBLIOTHEEK NEUDE

TIVOLIVREDENBURG

KASTEEL OUDAEN

**Zaterdag / Saturday / Samedis / Samstag
**Woensdag, vrijdag en zaterdag / Wednesday, Friday and Saturday /
Mercredis, vendredis et samedis / Mittwoch, Freitag und Samstag

STADHUIS

DOMTOREN
DOMKERK

BIOSCOOP
FILM / CINÉMAS / FILM
Filmtheater ‘t Hoogt
Louis Hartlooper Complex
Springhaver Theater
Pathé Rembrandt

PAUSHUIZE

Winkel- en horecagebied

(A3)
(D4)
(C3)
(A3)
(A4)

ACADEMIEGEBOUW
STADSKANTOOR

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

CENTRAAL
STATION

DOMKWARTIER

CONSERVATORIUM

LEPELENBURG

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

DE INKTPOT

KWARTIER

MUSEUMKWARTIER

5 MIN.

Maandelijks Inloopspreekuur CMU
Elke laatste donderdag van de maand vindt er tussen
9:00-11:00
uur een besuch-utrecht.de
CMU-inloopspreekuur plaats in
bezoek-utrecht.nl
visit-utrecht.com
een van de Stadskwartieren. Locatie maken we vooraf
bekend.
PODIA
STAGES / SALLES DE SPECTACLES / PODIEN

Stay connected!

Centrummanager is Jeroen Roose-van Leijden. U bereikt
hem via 06-39719777 of centrummanager@cmutrecht.nl.
Aanvragen voor evenementen en andere initiatieven kunt
u doen via http://cmutrecht.nl/contact/aanvragen/

EKKO
Rasa
TivoliVredenburg

(A2)
(A3)
(B2)

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

10 MIN.

LOUIS HARTLOOPER
COMPLEX

15 MIN.
LOPEN / WALK

VAARTSCHE

Heb je vragen, loop je ergens tegenaan, heb je goede en/of
nieuwe ideeën, schroom dan niet en kom langs! Dan kijken
we samen hoe we dingen kunnen oplossen, kunnen wij je
adviseren en/of welke wegen je kunt bewandelen om je doel
te bereiken. We zitten iedere keer ergens anders. We laten
van te voren weten waar.

Ondernemersverenigingen in de binnenstad van Utrecht
• Belangenvereniging Hoog Catharijne – Jan Hagenouw – 030-2369511 – jan@hagenouw.net
• Vredenburgkwartier:
Grootwinkelbedrijven Centrum Utrecht – Joyce Verdijk – joyce.verdijk@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
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OVERLAST IN UW
WINKELGEBIED?
Melden doet u zo:
1. E-mail: bewonersmeldingen@
utrecht.nl
2. www.utrecht.nl/meldingen
3. Telefoon: 14 030
4. Via smartphone
(qr-code)
5. De app Utrecht
Slim Melden

