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CENTRUM

Daan Broekman (De Rode Winkel)

‘In de stad wil je 
verrast worden door 
bijzondere winkels’

Centrum
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En nog veel meer enthousiaste ondernemers in beeld:

The Domestic Botanist • Reinhard Frans 

Pentik • Vis ’n Friet • Crêpes Bohem 
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HIGHLIGHTS IN HET DOMKWARTIER

1  Domtoren
2  Domkerk
3  DOMunder
4  Paushuize
5  Pandhof & Flora’s hof
6  Karel V
7   Springhaver Theater
8  Museum Catharijneconvent
9  AAMU

10  Museum Speelklok
11  Utrechts Archief

 Mariaplaats, Lijnmarkt

 Domplein, ’t Wed

 VVV Utrecht Informatiecentrum

MUSEA
MUSEUMS / MUSEEN / MUSÉES

AAMU museum (C3/C4)
Centraal Museum (D4)
Domtoren (B3/B4)
DOMunder (B4)
Het Spoorwegmuseum (C5)
Het Utrechts Archief (C4)
Kruideniersmuseum (B3)
Museum Catharijneconvent (C4)
Museum Speelklok (B3)
Nederlands Volksbuurtmuseum (A2/A3)
nijntje museum (miff y museum) (D4)
Rietveld Schröderhuis (B5)
Sonnenborgh museum & sterrenwacht (D5)
Universiteitsmuseum (D4)

THEATER
THEATRES / THÉÂTRES / THEATER

Beatrix Theater Utrecht (C1)
Schillertheater (B3)
Stadsschouwburg Utrecht (B4)
Theater Kikker (B3)
Werftheater (A3/B3) 

BIOSCOOP
FILM / CINÉMAS / FILM

Filmtheater ‘t Hoogt (B3)
Louis Hartlooper Complex (E4)
Springhaver Theater (C3)
Pathé Rembrandt (B3)
Wolff  City bioscoop (A4)

PODIA
STAGES / SALLES DE SPECTACLES / PODIEN

EKKO (A2/A3)
Rasa (B3) 
TivoliVredenburg (B2) 

 DISCOVER UTRECHT!   ENTDECKEN SIE UTRECHT!   DÉCOUVREZ UTRECHT!

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

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

VREDENBURGKWARTIER MUST SEES

1  TivoliVredenburg
2  Shoppen in Hoog Catharijne
3   Vredenburg markt (woe-, vrij- en zaterdag)
4  Kasteel Oudaen
5  Winkel van Sinkel 
6  Eten in de Drieharingstraat
7  Shoppen rondom de Steenweg
8  De nieuwste singel van Utrecht
9   Rondvaart met Schuttevaer (opstappunt)

10   Pathé Rembrandt

  Hoog Catharijne, Lange Elisabethstraat, 
Steenweg, Oudegracht

  VVV Information Counter & Centre  
(locaties: Hoog Catharijne & Domplein)
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Stay connected!
Utrecht off ers 
free wifi  for visitors.
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Waarom de familie Broekman 
de beste spijkerbroekenwinkel 
ter wereld heeft. 

Voor eigen gebruik zijn de digitale versies

van de stadsplattegronden te vinden op: 

http://cmutrecht.nl/over-ons/centrumkwartieren/



Postadres
Postbus 506
3500 AM Utrecht 
06-39719777 
info@cmutrecht.nl
www.cmutrecht.nl
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Eindredactie en 
Coördinatie
Thijs-Jan Lanning 
(Lawine Communicatie)
06-16616285

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 
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Hebt u vragen of opmerkingen aangaande CMU? Neem dan contact met ons op. Uw reactie 
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Zonneschijn…
Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen zonneschijn,
je bent veel mooier met een glimlach 
een beetje lachen doet geen pijn…

Afgelopen week had mijn zoontje Pim dit liedje van de Wannebiezz 
in zijn hoofd. Ik nu ook. En ik gun jullie dat ook. In de zomereditie 
van Centrum Magazine Utrecht hebben we weer aandacht besteed 
aan veel (nieuwe) ondernemers die met een glimlach van oor tot 
oor vertellen wat hen beweegt om te ondernemen en waarom zij 
kiezen voor Utrecht.

De afgelopen periode is er in het centrum door gemeente, onder-
nemers en aannemers met bloed, zweet, tranen en geduld hard ge-
werkt aan een kwaliteitsslag in de openbare ruimte. Resultaten zijn 
onder meer een verbetering op het Oudkerkhof en een zeer fraai 
Domplein. Maar ook het bericht dat het voetgangersgebied met 
ingang van 1 januari 2018 zal worden uitgebreid. Uiteraard ging en 
gaat dit niet zonder slag of stoot, de werkzaamheden zorgen voor 
overlast en ook in de afwerking of uitstraling van bouwwerkzaam-
heden tijdens momenten waarop er veel bezoekers in het centrum 
zijn, is nog een hoop te winnen. Maar wrijving geeft glans. Laten 
we niet vergeten dat er op veel vlakken, met als onderligger het 
convenant ‘de rode loper uit’ ook vooruitgang is en wordt geboekt. 

Achteraf kunnen we er met elkaar om lachen, maar vanuit CMU is 
dat voor ons niet genoeg. Daarom werken we op dit moment een 
richtlijn uit die we met gemeente willen bespreken als het gaat om 
bouwwerkzaamheden. Denk hierbij dan bijvoorbeeld aan tijdige en 
zorgvuldige communicatie richting ondernemers voorafgaand aan 
de werkzaamheden, mogelijkheid tot extra en meer flexibele inzet 
om werkzaamheden – voorafgaand aan momenten waarop veel 
bezoekers het centrum bezoeken – toch af te ronden. Maar bij-
voorbeeld ook aan de aankleding en uitstraling van bouwvakken en 
communicatie na afloop, als het stof is neergedaald, de werkzaam-
heden zijn afgerond en we met een glimlach het resultaat bekijken.

Ook zijn de gesprekken met publiekstrekkers begonnen over het 
vervolg van het project Vindbaarheid. Dit project moet leiden tot 
betere informatie voor bezoekers over de bereikbaarheid van het 
centrum, ook tijdens werkzaamheden en evenementen. Sleutel is 
gastvrijheid: hoe zorgen we ervoor dat we bezoekers goed opvan-
gen, zacht laten landen en dat hun bezoek aan Utrecht begint op 
bronpunten zoals een OV knooppunt, parkeergarage of P+R. Dit 
gaan we doen door op deze plaatsen Utrecht te laten zien en te 
inspireren, betere bewegwijzering van en naar OV knooppunten/
stations maar ook door bewegwijzering van en naar de interes-
sante plaatsen buiten het centrum in Leidsche Rijn en het Utrecht 
Science Park om combinatie bezoek en een langere verblijfstijd te 
stimuleren.

Maar waarmee maken we nu iedere dag echt het verschil? 
Dat maken we met elkaar. Hoe? 
Service met een glimlach, meer doen dan wordt verwacht, verras-
sen, inspireren en de verwachtingen van bezoekers overtreffen. 
Op die manier maken we het centrum iedere dag weer een beetje 
mooier. 

Ik wens iedereen een zonnige zomer en goede zaken en sluit af 
met een glimlach…
Tot ziens in het centrum!

Jeroen Roose-van Leijden
Centrummanager

Voorwoord…
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Is het een atelier, winkel of museum? Wanneer je bij 
de sinds 28 april geopende winkel op het Jansveld 
binnenloopt, betreed je een geheel nieuwe wereld. 
The Domestic Botanist is een duidelijk voorbeeld van 
‘practice what you preach’ en daarom wellicht niet 
voor niets nu al genomineerd voor een Dutch Retail 
Experience Award. 

Maakproces
Om de bezoekers bewust te maken van het maakproces van 
de kleding, is het atelier integraal onderdeel van de winkel, 
slechts gescheiden voor een doorzichtig gordijn en een an-
dere kleur op de muren. Eigenaresse Marije legt uit: “Het is 
belangrijk dat mensen zich bewust zijn van hoe de produc-
ten gemaakt zijn en het verhaal kennen achter de kleding”. 

DNA
Er is dan ook specifiek gekozen om het atelier zichtbaar te 
houden en te kiezen voor kleding waarin het DNA van de 
ontwerper zichtbaar is. Daarom geen basics, maar spreken-
de kleding waarin het ambacht duidelijk naar voren komt. 
“Kleding waar je weer echt enthousiast over kunt worden. 
Iedere ontwerper werkt met een concept. Dat verhaal wil ik 
overbrengen, zodat je meer waardering krijgt voor de kle-
ding en het meer koestert. We moeten af van de wegwerp-
cultuur en weer leren houden van onze kleding.”

Museumstijl 
Haar eigen achtergrond als ontwerper geeft de winkel een 
extra dimensie: “Je kunt mensen vanuit je eigen kennis  
vertellen over de kwaliteit van de stoffen, de lastigheden 
in het ontwerp van specifieke kledingstukken, waardoor 
je meer inzicht en bewustzijn krijgt over de kleding en de 
ontwerper. Aanvullend vind je ‘museumstijl’ bordjes bij 
alle accessoires en kleding met achtergrondinformatie over 
de producten. “Ik merkte zelfs dat mensen begonnen te 
fluisteren als ze binnen waren. Alles staat in dienst van de 

overdracht van kennis over de ontwerper, het ontwerp en 
het eindproduct.”

Klijs en Boon
Marije is voor velen wellicht geen onbekend en nieuw ge-
zicht in het Universiteitskwartier. Zo was ze vier jaar lang 
samen met Gwen Boon het gezicht van Klijs en Boon, om 
de hoek op de Voorstraat. “Daar heb ik veel geleerd. Als 
conceptueel geschoolde ontwerper zijn je producten niet 
altijd verkoopbaar. Bij Klijs en Boon leerde ik onder meer de 
commerciële kant beter kennen.”

Kennis uitwisselen 
De Domestic Botanist onderscheidt zich in het Universiteits-
kwartier onder meer door een uniek aanbod aan ontwer-
pers. De ontwerpers die hier te vinden zijn, vind je niet 
in andere winkels in Utrecht. Daarnaast is het een mooie 
aanvulling op het aanbod van onder meer Studio Ayqido 
en Puha. “We wisselen onderling veel kennis uit en vul-
len elkaar mooi aan qua collectie. The Domestic Botanist 
verbreedt het huidige aanbod en samen spreken we een 
vergelijkbare doelgroep aan.”

Meer over The Domestic Botanist vind je in onze winkelgids: 
www.centrumutrecht.nl

Zaak in beeld
Het Universiteitskwartier is eigenwijs en uniek met bijzondere winkels en horeca. Volks maar 
ook creatief. Het maakt van de Voorstraat onder andere, een unieke winkelstraat. Ontmoet de 
mensen achter deze bedrijven. Maak kennis met The Domestic Botanist, Jansveld 49.

‘Kleding waar je weer echt enthousiast over 
kunt worden’
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The Domestic Botanist
Jansveld 49
3512 BE Utrecht
030-7371133
store@thedomesticbotanist.com

Openingstijden 
Ma Gesloten
Di 11:00-18:00
Wo 11:00-18:00
Do 11:00-18:00
Vr 11:00-18:00
Za 11:00-17:00
Zo 11:00-17:00

Wie, wat, waar en wanneer
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Het Universiteitskwartier was op 4 juni voor de 
derde keer weer voor één dag omgetoverd tot New 
Orleans, de stad van swing, blues, cajun en voodoo. 
De Breedstraatbuurt werd gevuld met trompetten, 
hoge hoeden en pannen vol gumbo! 

Klein New Orleans is een spontaan, laagdrempelig en sfeer-
verhogend festival. Geen dure drankbonnen en hekken voor 
grote podia. Klein New Orleans draait om de interactie tus-
sen publiek en muzikant. Ook dit jaar stonden de podia en 
alle beschikbare stoeprandjes weer vol met (inter)nationale 
brass, blues en swing bands als de acts Erny Green, Dead 
Cat Stimpy, Old Ditch Riverhoppers, Jonathan Coughlan & 
The Good Folks, Sheewawah, 
Meneer Funkel en 
meer. Daarnaast 
was er schmink 
voor de kleintjes 
en een tattoo artist 
voor het wat 
stoerdere volk.

Openingstijden 
Ma Gesloten
Di 11:00-18:00
Wo 11:00-18:00
Do 11:00-18:00
Vr 11:00-18:00
Za 11:00-17:00
Zo 11:00-17:00

Opleiding Ondernemer Retail/E-Business zoekt ondernemers

Op 20 april leidden CMU kwartiermakers Femke van 
Vlokhoven en Vincent van der Velde enkele docen-
ten van de opleiding Ondernemers Retail/E-Business 
van ROC Midden Nederland rond in het centrum. Zij 
bezochten vier ondernemers die ieder op eigen wijze 
gebruik maken van de digitale mogelijkheden die voor 
retailers beschikbaar zijn. Doel van deze rondleiding 
was inspiratie op doen voor het ontwikkelen van een 
lesprogramma van de opleiding Ondernemer Retail/
E-Business.
 
Opleiding Ondernemer Retail/E-Business
De opleiding Ondernemer Retail/E-Business start in het 
schooljaar 2017/2018 en sluit aan op de vraag naar goed 
opgeleide ondernemers op MBO niveau 4. Ondernemer-
schap vormt de kern van deze opleiding. Daarnaast is er 
veel aandacht voor online marketing, online advertising, 
social media, zoekmachine-optimalisatie, content-creatie 

en Google Analytics. Met de kennis en competenties die zij 
tijdens deze veelzijdige opleiding leren, stomen zij zich klaar 
voor een carrière als ondernemer van de toekomst!
 
Ondernemers gezocht
Voor deze nieuwe opleiding zoekt ROC Midden Nederland 
ondernemers die in schooljaar 2017/2018 stageplaatsen 
beschikbaar hebben voor deze nieuwe lichting studenten. Zij 
kunnen ondersteuning bieden op het gebied van E-Business, 
maar bovenal direct de praktijk leren van ondernemen in 
retail. Zo kunnen vraag en aanbod (op termijn) optimaal 
op elkaar aansluiten. In de praktijk zal blijken over welke 
competenties studenten moeten beschikken om te slagen in 
de wereld van retail en e-business.
 
Interesse? Neem dan contact op met projectleider Karin 
Schoonheim: k.schoonheim@rocmn.nl. Begin september 
wordt contact opgenomen met deelnemende ondernemers.

Klein New Orleans in de Breedstraatbuurt
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De eerstvolgende Culturele Zondag is op 3 september. 
Dan vindt de twintigste editie plaats van het Uitfeest. 
Dé feestelijke opening van het culturele seizoen in 
Utrecht. Op vele binnen- en buitenlocaties geven de 
culturele instellingen en gezelschappen previews van 
wat komen gaat.

Stadhuisplein
Film, theater, muziek, dans, literatuur en beeldende kunst, 
alle genres komen aan bod. Op het Stadhuisplein presen-
teren onder andere Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland en 
Creative College een divers programma, en in de avond is 
hier ook de NFF Openluchtbios met de vertoning van Bram 
Fischer. 

Janskerkhof
De tweede buitenlocatie is het Janskerkhof waar dans-
scholen in Utrecht demonstraties geven en Utrechtse 
galeries tonen in ART Utrecht een deel van hun collectie. 
Ook in Castellum Hoge Woerd wordt het Uitfeest uitgebreid 
gevierd met een programma van alle culturele instellingen 
uit Leidsche Rijn. 

Urban Culture Run
Voor het tweede jaar op rij gaat het Uitfeest sportief van 
start met de Urban Culture Run. In een parcours van 
10 kilometer rennen de deelnemers langs de grachten en 
door cultuurhistorische gebouwen als Museum Speelklok, 
het Stadhuis en Kytopia. Ook gaat de route door het nieuwe 
gedeelte van Hoog Catharijne en over de Moreelsebrug. 
Het complete programma staat begin augustus online. 

Culturele Zondag Utrecht Centraal groot succes

Tweede Pinksterdag stond Utrecht in het teken van 
muziek tijdens de Culturele Zondag Utrecht Centraal. 
Het gratis muziekfestival werd met veel enthousiasme 
ontvangen en bezocht door 35.000 muziekliefhebbers. 

Met ondersteuning van CMU waren er in alle stadskwartieren 
optredens van honderden Utrechtse muzikanten en musici. 
Een van de hoogtepunten was het verrassingsoptreden van 
Kensington op het dak van TivoliVredenburg. In het nieuwe 
gedeelte van Hoog Catharijne verzorgden Holland Baroque 
en Eric Vloeimans de opening, in de Janskerk gaven Spinvis 
en Saartje van Camp een magisch optreden, en in Museum 
Speelklok speelde de band Bewilder met de orgels van het 
museum. 

Uitfeest… dé feestelijke opening van het 
culturele seizoen in Utrecht

Culturele Zondagen Agenda 2017
3 september Uitfeest 
15 oktober  Alles Kids
www.culturelezondagen.nl
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In het extra dikke juli/augustusnummer laat Uitagenda 
Utrecht zien over hoeveel talent de stad beschikt. Start-
ups, expats, studenten, acteurs, Utrecht heeft het allemaal. 

Verder aandacht voor de tentoonstelling Uit de Mode in het 
Centraal Museum, zomerfilms en fijne plekken om te zwemmen. 
Ook de Engelstalige MAG Utrecht gaat naar buiten met forten in 
en rondom Utrecht en vijf manieren om de stad vanaf het water 
te bekijken. En mocht de zomerzon je te veel worden dan loop je 
gewoon binnen bij de vijf bijzondere winkels die in het magazine 
worden genoemd of maak je een keuze uit al het moois dat in de 
uitgebreide culturele agenda staat. 

De magazines zijn sinds 1 juli verkrijgbaar bij culturele instel-
lingen, horeca en de filialen van Albert Heijn (alleen Uitagenda 
Utrecht). Een stapel voor in de winkel? Haal de magazines dan 
gratis af bij Utrecht Marketing (Ganzenmarkt 1).  

Uitagenda Utrecht en MAG Utrecht klaar voor de zomer

Etalages in Stijl
Lang voordat wij met de ondernemers aan de slag 
gingen met het Stijlvol verfraaien van de winkelrui-
ten, was GERRIT RIETVELD (1988-1964) zelf al druk 
met etalages. De fameuze Utrechtse meubelmaker en 
architect hield zich niet alleen bezig met stoelen en 
huizen. 

Hij bouwde ook een bioscoop (thans de Esprit-winkel op 
het Vredenburg) en kreeg in zijn latere leven ambities voor 
het ontwerp van vliegtuigen. En hij ontwierp een bijzondere 
etalage aan de Oudegracht 119. Destijds zat hier kantoor-
vakhandel Mado, tegenwoordig is het een G-Star winkel.

Rietveld is het in zijn werk te doen om het omgaan met 
ruimte, om het opheffen van de scheiding tussen binnen 
en buiten en licht de vrije kans te geven. Wat een mooie 
gedachte in het Stijljaar (‘Mondriaan to Dutch Design’) dat 
de binnenstad op allerlei plekken opfleurt. Ga maar eens 
kijken naar Rietvelds etalage. Staat ie buiten of binnen de 
winkel? Wonderlijk om te zien, deze briljante constructie van 
staal en glas. 

“Een mooi voorbeeld van een 
goede collectieve en betaal-
bare actie met groot effect”, 
noemt Simon Griffith van café 
de Florin aan de Nobelstraat 
de etalage-campagne van 
CMU en Utrecht Marketing. 

Met een team van 65 perso-
nen zijn ruim 250 etalage- 
ruiten beplakt met de herken-
bare beeldtaal van de kunst-
beweging De Stijl, van wie 
Rietveld met Piet Mondriaan 
de grote figuur was. 100 jaar 
De Stijl leeft in Utrecht en 
maakt onze stad nog kleur- 
rijker dan ie al was. Zie de  
XL Rietveld-stoelen en die ene spraakmakende op de 
Stadhuisbrug (dankjewel CMU voor je inzet hiervoor!), de 
prachtige nieuwe en Stijlvolle entree van De Rode Winkel en 
tal van andere leuke initiatieven.

En het gaat ons natuurlijk niet alleen om ‘leuk’ of kleurrijk. 
Utrecht toont zich, samen met Amersfoort, aan de wereld 
als een prachtige stad die een bezoek waard is. Tot nu toe 
tellen we 154 journalisten uit 19 landen die een reportage 
aan Utrecht en De Stijl wijden. Al die reisrubrieken gaan 
leiden tot meer bezoek. Van kapitaalkrachtige toeristen die 
op zoek zijn naar een bestemming vol kwaliteit. Voor een 
evaluatie is het nu te vroeg. Pas na het eerste kwartaal 
van 2018 komen de cijfers, via het Nederlands Bureau voor 
Toerisme en Congressen (NBTC). Maar wij zijn zeker dat 
dit themajaar de kwaliteit van Utrecht versterkt en de stad 
goede exposure brengt – en het maakt je als inwoner van 
deze stad alleen maar trotser. 

Ronald Besemer 
Utrecht Marketing
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Sinds 2012 is Reinhard Frans een innoverend schoe-
nenmerk. In flagshipstores biedt het merk handge-
maakte schoenen aan voor een standaard prijs van 
150 euro. Het familiebedrijf heeft een eigen atelier 
opgebouwd om een schoen te kunnen maken van een 
hoogwaardige kwaliteit voor een zeer toegankelijke 
prijs. 

“Daarbij bieden wij een andere waanzinnige optie. Voor 
vijftig euro meer kan een schoen volledig naar wens worden 
gemaakt binnen onze customization. Je kunt kiezen tus-
sen verschillende leesten, modellen, kleuren, leersoorten, 
patina’s (verfkleuring) en vele andere opties. Kortom een 
concept waarin iedereen de perfecte schoen kan kiezen die 
hij zoekt.” 

Wat voegt jullie concept toe aan het Museumkwartier?
“Reinhard Frans biedt een gespecialiseerd schoenenconcept, 
waar mannen binnenkomen in een wereld waarin schoen-
technisch enorm veel opties mogelijk zijn. Een beleving in 
een luxueuze wereld, gecombineerd met pure kwaliteit. 
Vaak zullen er ambachtelijke shows worden gehouden waar-
door je erg geïnspireerd kunt raken. Reinhard Frans is het 
merk wat een stad en vooral het Museumkwartier in Utrecht 
goed kan gebruiken om het gebied in kwaliteit te verhogen.” 

Wat zijn de plannen voor de toekomst?
“Reinhard Frans heeft enorm veel uitbreidingsmogelijkhe-
den. Op dit moment openen wij een flagshipstore in Utrecht 
en dat betekent dat wij daarmee zes winkels hebben. Het 
is belangrijk voor ons om Nederland volledig te kunnen 
bedienen. Hier hebben wij nog een paar winkels voor nodig. 
Daarna breiden wij graag uit over de landgrens. De omlig-
gende landen hebben namelijk ook een groot potentieel 
voor Reinhard Frans. Tevens betekenen toekomstplannen 
niet alleen uitbreidingen in fysieke winkels. Wij hebben na-
melijk veel leuke, spannende ideeën die erg innovatief voor 
de schoenenmarkt zijn…”

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 Reinhard 
Frans, de schoenenwinkel die binnenkort zijn deuren opent op de Twijnstraat.
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‘Onze leuke en spannende ideeën zijn erg
innovatief voor de schoenenmarkt’

Wie, wat, waar en wanneer
Reinhard Frans
Betaalbare handgemaakte 
schoenen
Twijnstraat 21
3511 ZK Utrecht
info@reinhardfrans.nl

Openingstijden
Ma  13:00-17:30
Di  10:00-18:00
Wo  10:00-18:00
Do  10:00-18:00
Vr  10:00-18:00
Za  10:00-17:30
Zo  Gesloten
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In 2001 begonnen de gebroeders Ahajiam op de 
markt in Nieuwegein met het verkopen van olijven 
en tapenades. Daarna begonnen ze Olijfje in Utrecht 
Oost en onlangs opende op de Twijnstraat hun win-
kel: Olijffie.

“Na ruim vijftien jaar ervaring en succes met Olijfje op de 
Jan van Scorelstraat in Utrecht Oost, hebben wij nu een 
prachtige zaak geopend op de Twijnstraat. Nog meer luxe, 
keuze en continuïteit bieden wij nu in onze prachtige zaak 
die helemaal een mediterrane stijl ademt. Het assortiment is 
uitgebreid met, naast welbekende olijven en tapenades, nu 

ook verse noten, speciale olijfolies, balsamico en, voor de 
niet te weerstaande trek, ook broodjes om mee te nemen. 
Specialist op dit gebied en dus veel keuze.” 

M
us

eu
m

kw
ar

tie
r

Wie, wat en waar
Olijffie
Olijven, tapenades en meer
Twijnstraat 51
3511 ZH Utrecht
olijffiev.o.f@gmail.com

Nieuw in de Twijnstraat: Olijffie

Studenten zoeken oplossingen problematiek 
bedelaars en straatmuzikanten

Centrummanagement Utrecht start dit najaar samen 
met het wijkbureau Binnenstad en de Academie van 
de Stad een project met studenten om preventieve 
oplossingen aan te dragen om overlast van bedelaars 
en straatmuzikanten tegen te gaan. 

Het centrum is een aantrekkelijke plek voor sterk uiteenlo-
pende partijen. Zo ook voor bedelaars en straatmuzikanten. 

Hoewel ondernemers in het centrum zien dat dit voor een 
deel hoort bij een grote stad als Utrecht, zijn zij niet blij met 
de overlast die sommige van deze bedelaars en straat-
muzikanten veroorzaken. Daarom gaan we op zoek naar 
oplossingen. Hierbij is inzicht verkrijgen in het probleem 
belangrijk. Dit inzicht moet ook zorgen voor oplossingen die 
zich richten op het beperken of wegnemen van de overlast 
die bedelaars en straatmuzikanten veroorzaken. Hierbij richt 
het onderzoek zich op maatregelen die ondernemers en 
bewoners van het centrum kunnen nemen om de overlast 
te beperken. Naast mogelijke maatregelen die de overlast 
beperken zullen ook acceptatie, omgaan met en voorlichting 
hierbij een rol kunnen spelen.
 
De betrokken studenten worden uitgedaagd om hun creati-
viteit te gebruiken en oplossingen aan te dragen die buiten 
de gebaande paden liggen. Organisaties die met deze 
problematiek te maken hebben en soms bepaalde vaste 
denkpatronen hebben, kunnen creatieve ideeën van jonge 
mensen goed gebruiken!
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Tom Broekman - oud-eigenaar - is onverminderd 
en onbescheiden trots op de onlangs verbouwde De 
Rode Winkel, al 180 jaar een icoon aan de Lange 
Elisabethstraat. “Van alle merken hebben we alleen 
de top.” Zijn drie kinderen, Pauline, Wouter en Daan, 
namen dit jaar het stokje van hem over. Daarmee 
zijn ze de zesde generatie Broekman aan het roer 
van de jeanszaak. 

Tom Broekman is een prominente verschijning in Utrecht. 
Geen onderwerp in het centrum waarover hij de kans 
onbenut laat zijn mening te geven. Vanuit verschillende 
gremia, waaronder CMU of VCOC, probeert hij invloed uit 
te oefenen op het ondernemersklimaat in de stad. Daan 
(25) is de jongste telg uit de familie Broekman. Vergeleken 
met broer Wouter of zus Pauline lijkt hij het meest op zijn 
vader. Net als Tom is Daan de woordvoerder naar buiten 
toe en spant hij zich niet alleen in voor zijn eigen winkels, 
maar werkt hij ook met andere ondernemers aan een 
mooiere binnenstad. 

Terug van weggeweest
Het concern Broekman De Rode Winkel heeft een aan-
tal moeilijke jaren achter de rug, met als dieptepunt een 
gedeeltelijk faillissement in 2015. Inmiddels is de onder-
neming weer terug van weggeweest, met een hernieuwde 
focus op de twee winkels in Utrecht: de herenmodezaak 
Thom Broekman en jeansspecialist De Rode Winkel. De 
laatste werd afgelopen maanden grondig verbouwd. De 
drie nieuwe directieleden grepen deze kans aan om een 
nieuw concept te ontwikkelen. De Rode Winkel onder-
scheidt zich nu nog meer van de grote ketens, onder 

andere door de persoonlijke service, de goede sfeer en de 
bijzondere selectie jeans. “Bijna iedere winkelstraat kun je 
kopiëren en plakken naar een andere stad,” vertelt Daan. 
“Maar als je door de stad loopt, wil je verrast worden door 
bijzondere winkels. Je bent een schatzoeker.”

‘Ik ben heel blij dat er in Utrecht 

een professionele vorm van 

centrummanagement is gekomen.’

6.500 spijkerbroeken
En inderdaad, wanneer je binnenstapt in de vernieuwde De 
Rode Winkel, weet je meteen dat dit geen dertien-in-een-
dozijn-winkel is. De entree is een monumentale steeg, ooit 
de koetsingang van het Kasteel Van Antwerpen. Nu hangt 
er kunst in het kader van honderd jaar De Stijl. Links stap 
je een winkel binnen met een reusachtige wand met maar 
liefst 6.500 spijkerbroeken. Rechts worden in een art deco-
achtige omgeving de damescollectie en de Levi’s Kids-
collectie gepresenteerd. De Italiaans ogende koffiebar met 
breedbeeld-tv zorgen voor een bijzonder ambiance. 

Totaalervaring
Winkelen is in De Rode Winkel een totaalervaring. De 
jeansspecialist die Tom meer dan dertig jaar geleden in 
de markt heeft gezet, bestaat nog steeds. Tegelijk legt 
de nieuwe generatie andere accenten. “We hebben bij de 
verbouwing stevig geïnvesteerd in duurzaamheid, zodat we 
een zo klein mogelijke voetafdruk achterlaten. Dat past bij 
wat we verkopen: geen massaproducten; broeken die lang 
meegaan.”

Hart voor het Vredenburgkwartier: Thom Broekman en Broekman De Rode Winkel, Lange Elisabethstraat

V
re

de
nb

ur
gk

w
ar

tie
r

Centrum Magazine Utrecht gaat in gesprek met betrokken perso-
nen, verbonden aan het centrum door een winkel, horecagelegen-
heid of als organisatie. Deze keer ging Janneke van der Veer van 
Ondernemersfonds Utrecht een tweegesprek aan met Tom en Daan 
Broekman van Thom Broekman en De Rode Winkel. 
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Centrum
management

‘Wij hebben de beste 
spijkerbroekenwinkel 

ter wereld’ 

Hart voor het Vredenburgkwartier: Thom Broekman en Broekman De Rode Winkel, Lange Elisabethstraat

Betrokken
Maar investeren in de eigen winkel alleen is niet genoeg. 
Voor het totaalbeeld is het belangrijk dat de openbare 
ruimte er goed bij ligt. Daarom haalde Tom jarenlang geld 
op voor de feestverlichting in zijn straat. Het kostte hem 
helaas steeds meer moeite de andere ondernemers mee 
te krijgen: “Met name de (internationale) ketens wilden 
niet bijdragen. Uiteindelijk werd de feestverlichting betaald 
door de paar zelfstandig ondernemers die het misschien 
wel het minste konden opbrengen. Ik ben heel blij dat er 
in Utrecht nu een professionele vorm van centrummanage-
ment (CMU) is gekomen.” 

Behalve feestverlichting, gaan ook thema’s als bereikbaar-
heid en het voorkomen van overlast Tom aan het hart. 
Invloed op deze omstandigheden is een belangrijk motief 
voor zijn betrokkenheid bij CMU. “Je kunt overal een grote 
bek over hebben, maar als je ergens kritiek op hebt moet 
je ook met een alternatief komen.”

Indeling van de stad
Eén van de voor hem belangrijkste punten is voor Tom de 
indeling van de stad. “Onze openbare ruimte in Utrecht is 
uniek: grachten, pleinen, monumenten... Maar de vraag 
die ik als onroerend goed-ondernemer heb, is: waar moet 
je wonen, waar winkelen, waar recreëren? Waar staan de 
kerken, moskeeën, waar de parkeergarages? Wat is hierin 
precies het beleid van de overheid? Ik wil als ondernemer 
graag samen met de overheid tot een visie komen, dat is 
ook voor een volgende generatie van groot belang.” 

Daan is het met zijn vader eens. “Het is heel makkelijk 
om te zeggen: we moeten het autoverkeer bannen uit het 
centrum. Maar Utrecht is één van de snelst groeiende ste-
den van het land, wat is dan het gevolg van zo’n beslissing 
voor ondernemers, bezoekers, bewoners? Het is belangrijk 
dat de gemeente zowel de positieve als de negatieve ef-
fecten in kaart brengt.”

Samenwerken
Om een bereikbare winkel te bouwen met een ‘goede 
koopsfeer’, moeten ondernemers zich niet alleen bekom-
meren om hun eigen zaken, vindt Daan. “Wij bezoeken 
andere steden om te kijken hoe het daar gaat. Of we gaan 
even op bezoek bij de buren: hoe gaat het bij een andere 
ondernemer? Tom is daarin een voorbeeld voor mij. Als hij 
ergens instapt doet hij dat niet alleen met de eigen pet op. 
Hij zegt: wat gaan we doen om het voor ons allemaal zo 
goed mogelijk te regelen. Zo creëert hij een win-win-oplos-
sing. Ik denk dat niet alleen ikzelf, maar heel veel mensen 
dat in hem waarderen. Wat Tom heeft gedaan voor de stad 
zie ik ook wel in de toekomst voor mezelf: me inzetten 
voor de stad, de stad beter maken. Ik heb zelf ook altijd 
wel ideeën hoe je samen tot iets kunt komen.”

Tom kijkt trots naar Daan: “Ik ben verbaasd. Daan kent 
weer heel andere mensen dan ik. Die dynamiek van jonge 
ondernemers, dat is iets van alle tijden. Ze pakken het 
toch weer op, en zetten hun schouders eronder. Het gaat 
allemaal door, van generatie op generatie.”
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Pentik biedt een volledig assortiment woondecora-
tie: keramiek servies, glaswerk, maar ook meubels, 
lantaarns, lampen, sierkussens en handgemaakte 
kaarsen. Wat Pentik definieert is een gezelligere en 
zachtere vorm van de eenvoudige Scandinavische 
stijl. 

“Wij bieden niet alleen producten, maar ook inspiratie en 
ideeën voor onze klanten. Ook zijn wij cadeauspecialisten 
en helpen graag aan bruiloft- of zakelijke geschenken, maar 
verkopen ook keramiek voor bedrijven als hotels, cafés en 
restaurants en kunnen alle soorten keramiek ontwerpen op 
basis van de behoefte van klanten.”

Waar komt Pentik vandaan?
“Het familiebedrijf, opgericht in 1971 door keramiek-
kunstenares Anu Pentik (75), heeft een eigen keramiek-
fabriek in Posio, in Fins Lapland. Het is de meest noordelijke 
keramiekfabriek van de wereld. Al het keramiek en de hand-
gemaakte kaarsen in onze winkel komen uit deze fabriek. 
Alle designs op het textiel zijn van Pentik’s eigen design-
team, dat vier keer per jaar, voor elk seizoen, een nieuwe 
collectie ontwerpt.”

Wat voegt het concept toe aan het Stadhuiskwartier? 
“Wij brengen vanuit het hoge noorden van Finland een frisse 
wind naar het Stadhuiskwartier; een ‘gezellige’ Scandina-
vische stijl. De geluiden van een Fins bos, de kleuren en 
de designs, gecombineerd met smaken, dragen bij aan de 
beleving van de Finse natuur.” 

Waarom moeten we naar Pentik?
“Ik hoop dat bezoekers genieten van hun tijd in de winkel 
en de sfeer van het noorden van Finland ervaren. Behalve 
producten willen wij dat de klanten ideeën en inspiratie op-
doen in onze winkel. Of het nu gaat om het stylen van een 
woonkamer of het feestelijk aankleden van een eettafel voor 
Pasen of Kerst. Wat wij uiteindelijk willen meegeven is dat 
warme gevoel van gezelligheid uit Finland.” 

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?
“In Finland zijn al meer dan tachtig Pentik winkels geves-
tigd. Ook in Zweden, Tsjechië en Rusland zijn winkels van 
het Finse merk te vinden. Nederland, en dus het Stadhuis-
kwartier in Utrecht hoort nu ook in dit rijtje! We hopen 
binnen vijf jaar uit te breiden met twee tot drie winkels in 
Nederland. Ook zal later dit jaar de Nederlandse Pentik-
webshop online gaan.”
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Zaak in beeld
Het Stadhuiskwartier zit vol met mooie en unieke winkels, bedrijven, horeca. Wij wil-
len wel eens weten wie en wat er achter die ‘zaken’ schuilgaan. Deze keer spraken we 
Kati Rook, eigenaar van onze nieuwste aanwinst Pentik, Oudkerkhof 38, die in april haar 
deuren opende.

Een stukje Finland in het Stadhuiskwartier

Wie, wat, waar en wanneer
Pentik
Fins Design voor in huis
Oudkerkhof 38
3512 GL Utrecht
030-7371275
utrecht@pentik.com
www.pentik.nl

Openingstijden
Ma  Gesloten
Di  11:00 - 18:00
Wo  11:00 - 18:00
Do  11:00 - 21:00
Vr  11:00 - 18:00
Za  11:00 - 17:00
Zo  12:00 - 16:00
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Ondanks de inzet van ondernemersvereniging 
Stadhuiskwartier, heeft de gemeenteraad op 29 juni 
ingestemd met verkoop van de Willibrordkerk aan 
de priesterbroederschap Pius X. 

Eerder had de vereniging in een brief aan de gemeente-
raad gevraagd om te garanderen dat de kerk zijn open 
karakter zou behouden.

De Willibrordkerk werd beheerd door de Stichting Cultu- 
rele Evenementen St. Willibrordkerk. Deze stichting  
organiseerde culturele evenementen in de Willibrordkerk 
met als doel inkomsten te verwerven voor de instand-
houding van het monument. Dit was nodig om de hoge 
schulden af te lossen naar aanleiding van jarenlange 
restauraties.

De stichting is sinds 2016 lid van ondernemersvereniging 
Stadhuiskwartier. Reden was dat in de kerk een toeris-
tische attractie is en er veel culturele, toeristische en 
economische activiteiten plaatsvinden. Deze werden veelal 
georganiseerd samen met en door een grote groep vrijwil-
ligers.

Ondernemersvereniging Stadhuiskwartier is bang dat met 
de verkoop, de Willibrordkerk zijn culturele en toeristische 
waarde voor het stadhuiskwartier verliest en zo weer een 
gesloten bolwerk dreigt te worden. 

Elke laatste donderdag van de maand vindt er tussen 
9.00-11.00 uur een CMU-inloopspreekuur plaats in 
Stayokay op de Neude, Stadhuiskwartier. De eerste 
vond plaats op donderdag 29 juni.
 
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 en/of kunnen wij 
je adviseren welke wegen je kunt bewandelen om je doel te 
bereiken.
 
We zitten op de eerste verdieping, in de algemene ruimte 
van Stayokay.
 
Uiteraard zijn en blijven we ook bereikbaar via mail: 
centrummanager@cmutrecht.nl - Jeroen Roose 
(centrummanager)
vincent@cmutrecht.nl - Vincent van der Velde 
(Universiteits- en Vredenburgkwartier)
janneke@cmutrecht.nl - Janneke Heinen 
(Museum- en Domkwartier)
femke@cmutrecht.nl - Femke van Vlokhoven 
(Stadhuiskwartier)

Kwartiermaker Stadhuis-
kwartier 
Heb je vragen over wat CMU 
voor je kan betekenen? Neem 
dan contact op met kwartier-
maker Femke van Vlokhoven – 
femke@cmutrecht.nl – 
06-22934746
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Maandelijks inloopspreekuur CMU 
in Stayokay Neude S
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Willibrordkerk naar priesterbroederschap Pius X



14 CMU - Nieuwsbrief 2 - Zomer 2017

Zijn grote liefde voor friet is ongetwijfeld tijdens de 
basisschooltijd geboren toen zijn oma al die jaren 
steevast op de vrije woensdagmiddag in haar autootje 
van Amsterdam naar Utrecht reed om hem op te halen 
en vervolgens te trakteren op heerlijke frietjes bij de 
plaatselijke snackbar. Kibbeling, behoort sindsdien, 
naast friet, tot de abslolute frituurfavorieten van Dio 
van der Sluis.

Waarom vis en friet?
“Als frietliefhebber is het eten van verse, handgesneden 
patat natuurlijk ultiem. Volkomen terecht dat deze vorm van 
friet bakken de laatste jaren enorm aan populariteit gewon-
nen heeft. Tot onze komst gold dat voor kibbeling helaas 
niet. Als je trek had in een lekkere portie verse kibbeling in 
het centrum van Utrecht, moest je maar net de mazzel heb-
ben dat de viskraam op de markt aanwezig was. Vanuit deze 
ergernis groeide bij mij ook de verbazing dat mijn twee lie-
velingssnacks binnen de stad nooit samen op de menukaart 
stonden. Dit terwijl het Engelse ‘Fish ’n Chips’ sinds jaar en 
dag bewijst een gouden combinatie te zijn. Hier ontstond de 
uitgelezen kans om deze Britse klassieker om te toveren tot 
een duurzaam concept met een Hollandse twist. Geen vette, 
kleffe hap, maar krokante, smaakvolle en authentieke verse 
biologische frieten én de lekkerste kibbeling.”

En toen begonnen jullie gelijk ook maar op de Vismarkt
“Begin 2016 kwam een fantastische locatie in hartje Utrecht 
vrij: Vismarkt 14. Geloof het of niet, dit monumentale, 
karakteristieke en vooral historische pand is gevestigd op 
de plek waar voorheen de visafslag van Utrecht was. De 
toepasselijke straatnaam hadden wijzelf niet beter kunnen 
bedenken. Dit moest en zou hét onderkomen voor Vis ’n 
Friet worden. Na een serie experimenten met verschillende 
biologische of duurzame aardappels, oliën, sauzen en vis, 
het ontwikkelen van ons merk en het inrichten van onze 
zaak, openden we op 6 juli 2016 de deuren van Vis ’n Friet.”

Wat maakt jullie producten zo speciaal?
“Mijn vriendin Kim en ik bereiden hier, samen met een klein 
team, zes dagen per week op verantwoorde wijze verse, 
handgesneden frieten en de lekkerste kibbeling van Utrecht. 
Onze vis wordt dagvers bezorgd door Visgilde Lijffijt & de 
Jong. De aardappels krijgen wij rechtstreeks van het land 
geleverd door John van der Kroon, dé specialist in frietaard-
appelen. Voor de authentieke aardappelsmaak bakken wij 
de patat met schil en al in de frituur, uiteraard geheel apart 
van de vis.”

Verantwoord?
“Duurzaam ondernemen gaat bij ons als vanzelf. Wij maken 
gebruik van groene energie, ledverlichting, biologische en 
duurzame producten, plantaardige olie en we scheiden met 
liefde ons afval. Stiekem zijn we ook een tikkeltje eigenwijs 
en vinden we de klassieke, niet-biologische dorstlessers toch 
het allerbeste combineren met onze ambachtelijke vis en 
friet.”
 
Wat voegt jullie concept toe aan het Museumkwartier?
“In 1970 werd de laatste vis op de Vismarkt verkocht door 
winkel ‘De Voest.’ En nu is de vis dus al weer 1 jaar terug op 
de Vismarkt dankzij Vis ’n Friet. Vis ’n Friet behoort tot één 
van de hippe Duurzame speciaalzaakjes van het Domkwar-
tier, bij ons kan je met mooi weer genieten op het terras of 
neem onze snacks lekker mee naar huis. We laten je heel 
graag de sfeer, de kibbeling en de friet proeven in onze 
knusse, gezellige winkel pal onder de Dom, waar je gerust 
een kijkje in onze keuken kunt nemen. Blijf bij ons eten, 
geniet van mooi weer op ons terras of neem onze snacks 
lekker mee naar huis. Daarnaast bestel je sinds kort gemak-
kelijk ons hele menu online en bezorgen we gratis bij jou 
thuis.”

Wat zijn de plannen voor de toekomst?
“Het is mijn droom om meerdere vestigingen in het land te 
openen en met een foodtruck op locatie iedereen te laten 
genieten van onze ambachtelijke frieten én de lekkerste 
kibbeling!”

Meer over Vis ’n Friet vind je in onze winkelgids: 
www.centrumutrecht.nl

Zaak in beeld
Dat zich in het Domkwartier veel winkels, horeca en andere bedrijven bevinden, mag 
duidelijk zijn. Maar wie en wat gaat er echter achter al die ‘zaken’ schuil? Deze keer 
spraken we Dio van der Sluis (22) van Vis ’n Friet, Vismarkt 14.

‘Duurzaam ondernemen gaat bij ons als vanzelf’
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Wie, wat, waar en wanneer
Vis ’n Friet
Friet en Kibbeling
Vismarkt 14
3511 KS Utrecht
030-7371133
info@visnfriet.nl

Openingstijden 
Ma Gesloten
Di 12:00-20:00
Wo 12:00-20:00
Do 12:00-21:00
Vr 12:00-20:00
Za 12:00-20:00
Zo 12:00-20:00
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Kwartiermaker Dom-
kwartier 
Heb je vragen over wat CMU 
voor je kan betekenen? Neem 
dan contact op met kwartier-
maker Janneke Heinen – 
janneke@cmutrecht.nl – 
06-22934746
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Omdat het Domkwartier de Canal Pride 
omarmt stond op zaterdag 17 juni het 
kwartier vol grote ballonnen in regen-
boogkleuren.

In juli en augustus wordt er in het Stationsgebied 
doorgewerkt. Aan het spoor, aan Hoog Catharijne en 
aan de weg. Dat levert hinder op, met name voor au-
toverkeer. Lastig, maar daarom wel bewust gepland 
tijdens de zomervakantie. Er zijn andere routes en 
sommige routes zijn tijdelijk afgesloten. 

Knip tussen Westplein en Van Zijstweg: vanaf 17 juli 
De afsluiting voor autoverkeer op de Croeselaan, tussen Van 
Zijstweg en Westplein, wordt definitief aangelegd. Vee-
marktplein en P3 van de Jaarbeurs zijn vanaf dan alleen via 
de Van Zijstweg te bereiken. 

Om-en-om regeling Vredenburgkoop: 10 en 11 juli, 
20.00 – 6.00 uur 
Vanwege (de laatste) werkzaamheden aan de Vredenburg-
knoop geldt een om en om regeling op de Catharijnesingel. 

Afsluiting Catharijnesingel voor autoverkeer: 6 juli – 
20 augustus
De oude Radboudtraverse van Hoog Catharijne wordt ge-
sloopt. Alle parkeergarages van Hoog Catharijne en aanlig-
gende kantoren blijven bereikbaar. Fietsers en voetgangers 
worden om de werkzaamheden heen geleid. 

Parade in het Moreelsepark: 16 juli – 10 augustus
Door de Parade worden voetgangers en fietsers om het 
Moreelsepark heen geleid. 

Afsluiting Willemplantsoen: tot eind 2017 
Door werkzaamheden aan het BergBezinkBassin is het 
Willemplantsoen afgesloten voor autoverkeer. 

Kijk voor meer informatie en omleidingroutekaarten 
op www.cu2030.nl

Werkzaamheden Stationsgebied deze zomer
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Het voetgangersgebied in het centrum wordt groter 
en op de rustige momenten krijgt de fietser meer 
ruimte. Dat heeft het Utrechtse college besloten. Aan-
gepaste tijden en een grotere omvang van het gebied 
passen beter bij het huidige gebruik van het centrum. 
Bovendien leidt een grotere spreiding van bezoekers 
tot een verbetering van het economische klimaat van 
de binnenstad. Dit besluit sluit aan bij de afspraken 
die het CMU en de gemeente samen hebben gemaakt 
en die in het convenant ‘De Rode loper uit’ staan.

Tot nu toe waren de tijden waarop je in het voetgangersge-
bied mocht fietsen en bevoorraden onduidelijk en per dag 
verschillend. Dit gaat veranderen: iedere dag gelden vanaf 
januari 2018 dezelfde tijden. Tijdens de drukste winkeltijden 
is fietsen niet toegestaan in het voetgangersgebied om zo 
het centrum voor iedereen aantrekkelijk te houden. 

Ruimtegebrek in het centrum leidt steeds vaker tot irrita-
ties en frustraties bij voetgangers, fietsers, automobilisten 

en bevoorradingsverkeer. Hoog tijd dus voor aanpassingen 
waarmee Utrecht een gezonde, aantrekkelijke en bereikbare 
stad blijft met veel ruimte voor fietser en voetganger. Voor 
fietsers is er altijd een alternatief rondom het voetgangers-
gebied. Als je naar het winkelgebied wilt, parkeer je je fiets 
zoveel mogelijk aan de rand. 

“Dit schept duidelijkheid over de ‘conflictgebieden’ als het 
Wed, de Donkere en Lichte Gaard en de Vismarkt, waar 
fietsers en voetgangers elkaar steeds meer in de weg zitten. 
CMU is dan ook tevreden met het besluit het voetgangers-
gebied in het centrum van Utrecht te vergroten. Het speelt 
in op de veranderingen die gaande zijn op de Oudegracht 
tussen Stadhuisbrug en Viebrug, zoals de nieuwe functies 
van het voormalige postkantoor”, aldus CMU-voorzitter 
Jacques Blommendaal.

Meer lezen: www.utrecht.nl/nieuws/artikel/groter-voetgan-
gersgebied-utrechtse-binnenstad-met-ruimere-fietstijden/

Groter voetgangersgebied in centrum 

Grootste veranderingen vanaf januari 2018
• Vergroting voetgangersgebied (zie kaartje).
• Meer ruimte voor de fietser: van 18.00 tot 10.00 uur 

fietsen in het voetgangersgebied. 
• Bevoorradings- en bestemmingsverkeer (met onthef-

fing) mag alleen buiten de drukste winkeltijden het 
voetgangersgebied in. 

• Fiets te gast tussen Domplein en Mariaplaats. 
• Stadshuisplein wordt gedeeltelijk autovrij door bevoor-

radings- en autoverkeer na 11.30 niet meer toe te 
staan. 

Geel = Huidig voetgangers

  gebied

Rood = Uitbreiding 

  voetgangersgebied

Groen = Fietsroutes



Samen kleuren we 
de stad rood

Binnenkort is het weer zover. Van 20 tot 
en met 29 september is Utrecht de film-
hoofdstad van Nederland tijdens de 37e 
editie van het Nederlands Film Festival 
(NFF). Tien dagen lang is Utrecht dé plek 
om de nieuwste Nederlandse films, tele-
visieseries en verrassende interactieve 
projecten van heel dichtbij te beleven. 
Met haar grote aanbod toegankelijke films 
en evenementen is het NFF een grote 
publiekstrekker; verknocht aan de stad 
Utrecht.

Toegankelijk in de binnenstad
Tijdens het NFF kun je terecht op verschillende 
locaties door de hele stad. Van ’t Hoogt in 
het Stadhuiskwartier tot het Louis Hartlooper 
Complex in het Museumkwartier en het HKU 
Theater in het Universiteitskwartier. Waar het 
dit jaar extra bruist is rond het Festivalpavil-
joen; vorig jaar in het oude postkantoor, dit 
jaar weer op de Neude. In dit pop-up café kun 
je de hele dag terecht voor een hapje en een 
drankje. Daarnaast is hier iedere avond tus-
sen 20.00 en 23.00 uur de Talkshow met Art 
Rooijakkers; BN’ers, filmmakers en bijzondere 
gasten zitten aan tafel en geven het publiek 
bijzondere en soms smeuïge achtergrondver-
halen. De ideale plek om je dag af te sluiten!
 
Het beste van eigen bodem 
Het feestelijke slotakkoord van het NFF, het 
L’OR Gouden Kalveren Gala, vindt dit jaar 
plaats in de Stadsschouwburg Utrecht. Dit is 
traditiegetrouw ook de plek waar een aantal 
indrukwekkende (familie)films en documen-
taires hun première beleven. Al deze films zijn 
gedurende het hele festival door het publiek 
te aanschouwen op de andere festivallocaties. 
Speciale gasten tijdens de 37e editie zijn o.a. 
Nederlands Oscar-winnaar Mike van Diem 
(regisseur van Karakter en nu Tulipani, de 
openingsfilm van het festival) en filmcompo-
nist Tom Holkenborg, ook bekend als Junkie 
XL (Brimstone, Mad Max: Fury Road en vele 
andere Hollywoodproducties).
 
Uiteraard gaan wij ook dit jaar weer de samen-
werking aan met CMU en de stadskwartieren. 
Met de ondernemers in de kwartieren wordt 
nog druk gewerkt aan de aanvullende activatie. 
Het NFF kijkt uit naar een succesvolle samen-
werking!

Kijk voor meer informatie en kaarten op 
www.filmfestival.nl.
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Cheese&More
Vismarkt 8

Gaborstore
Steenweg 64

The Domestic 
Botanist
Jansveld 49

Reinhard Frans
Twijnstraat 21

Olijfie
Twijnstraat 51

Bitropolis
Oudegracht a/d 
Werf 294

Denham men
Choorstraat 9

Pentik
Oudkerkhof 38

30ml The Roastery
Vredenburg 23

Borrelbar Plank
Voorstraat 96

Denham women
Choorstraat 2

Mattini Hairstyle
Lijnmarkt 18

Bananas 
Twijnstraat 39

Crêpes Bohem
Zadelstraat 4

Welkom in Utrecht…

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 zomer? (en daarna…)

16 juli  A Lazy Sunday Afternoon
18-22 juli WASBE
21 juli-6 aug Theaterfestival De Parade
23 juli SWAN Market
6 aug  Streekmarkt - Mariaplaats
14-18 aug  UIT
20 aug  A Lazy Sunday Afternoon
20 aug  SWAN Market
25 aug-3 sep  Festival Oude Muziek
3 sep Culturele Zondag Uitfeest
3 sep  Streekmarkt - Mariaplaats
9 sep  Open Monumentendag
17 sep  A Lazy Sunday Afternoon
20-29 sep  Nederlands Film Festival
1 okt  Singelloop Utrecht

1 okt  Streekmarkt - Mariaplaats
7 okt  Duurzame Week Utrecht 
13-15 okt  Bockbierfestival
13-15 okt  Bokkentocht
13-15 okt  Oktober Bierfestival 
15 okt  Culturele Zondag Alles Kids
3-5 nov  Streekbierfestival
4 nov  Sint Maarten Markt
4 nov  Sint Maarten Parade
5 nov  Streekmarkt - Mariaplaats
17-19 nov  Smartlappenfestival
19 nov  Intocht Sinterklaas
3 dec  Streekmarkt - Mariaplaats
15, 16, 17 dec  Fonteynfestival
15, 16, 17 dec  Knüss Winterfest
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Melden doet u zo:

1. E-mail: bewonersmeldingen@

utrecht.nl

2. www.utrecht.nl/meldingen

3. utrecht.slimmelden.nl

4. Telefoon: 14 030

5. Aan de balie van Wijkbureau 

Binnenstad

6. De app Buiten Beter

7. Via smartphone  

(qr-code)

OVERLAST IN UW 
WINKELGEBIED? 

Dit zijn wij, dit doen wij 
en hier doen we het voor
CMU zet zich in voor een ondernemende en vitale 
binnenstad die economisch optimaal functioneert en 
waar het prettig is om te zijn. 

CMU ondersteunt ondernemersverenigingen, doet aan pro-
motie 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 Ondernemers-
fonds Utrecht.

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/
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Tips & Tricks…

Kwartieren centrum Utrecht

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

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

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

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

Domkwartier 
Kwartiermaker: Janneke Heinen
janneke@cmutrecht.nl - 06-19292921

Museumkwartier 
Kwartiermaker: Janneke Heinen
janneke@cmutrecht.nl - 06-12796630

Openingstijden
De meeste winkels zijn geopend van 09:30-18:00 uur, op 
maandag openen de winkels tussen 11:00 en 13:00 uur. 
Op donderdag is de reguliere koopavond tot 21:00 uur. 
De winkelsluitingswet maakt het mogelijk om tot 22:00 uur 
open te zijn. Sommige winkels maken hier gebruik van. 
In Utrecht centrum is iedere ondernemer vrij om op zondag 
zijn winkel te openen. Op 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 
1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag zijn de winkels niet geopend. 
Op 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en 2e Kerst-
dag wel.

Ga naar de winkelgids www.centrumutrecht.nl voor 
specifieke winkelopeningstijden en om uw winkelgegevens 
te controleren. U kunt uw winkel ook aanmelden voor een 
gratis vermelding als deze nog niet vermeld staat via 
info@centrumutrecht.nl




