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� Bereikbaarheid
� Openbare ruimte 
� Duurzaamheid 
� Samenwerken

�Visie op de toekomst van 

Utrecht Centrum op basis 

van lokale politiek en 

gemeentelijke beleidsplannen
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Een economisch en cultureel vitaal 
centrum vraagt vooral drie interventies:
1 Auto- en fi etsbereikbaarheid evolutionair aanpakken in plaats van 

revolutionair. 
2 Door de groei van het centrumaanbod, moet het economisch 

draagvlak recht evenredig groeien. Gebeurt dit niet, dan kalft het 
centrumaanbod ook weer af.

3 De openbare ruimte is het visitekaartje van het centrum en van 
toegevoegde waarde voor sfeer en beleving. 

Beschikbaarheid van fi nanciële middelen is een kwestie van prioritering. 
Als je investeert waar het verdiend wordt, behaal je het hoogste econo-
mische én maatschappelijke rendement, duurzaamheid  en een optimale 
leefbaarheid.

Duurzaam Utrecht Centrum 
Dat doen we samen; 
met elkaar en voor elkaar

UTRECHT CENTRUM
2030

� Kijk op vcoc.nl
voor meer informatie en 

voor de grote kaart 
met de stadswandeling

en het

op de horizon
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Inleiding
In dit visiedocument maken we een wandeling 
door Utrecht centrum in 2030. We beschrijven 
de kwaliteit van het centrum, welke de ambities 
waren voor 2030 en welke interventies er nodig 
bleken om die ambities te bereiken. In vogel-
vlucht tippen we grote veranderingen in het 
centrum van Utrecht aan. Naast dit visie-
document is er een boek verschenen waarin 
we deze wandeling veel uitgebreider beschrij-
ven. Op de website van de VCOC treft u naast 
deze documenten ook alle achtergrond-
informatie en bronnen op basis waarvan beide 
wandelingen tot stand gekomen zijn.

Een wandeling 
door Utrecht Centrum2030

Wie kiest, wordt gekozen
Wat is Utrecht? Utrecht heeft eindelijk een 
keuze gemaakt! Hoe onderscheidt onze 
stad zich van andere steden en hoe onder-
scheidt ons centrum zich van andere 
centrumgebieden? Wie kiest, wordt gekozen!

Utrecht Centrum is het Kloppend Hart van 
Nederland; centrum van oud en nieuw, jong 
en oud, centrum van ontmoeten, wonen, 
werken, winkelen, eten en drinken, historie 
en cultuur, creatieve bedrijven en verblijven. 
Iedereen kan er makkelijk komen, is er graag 
en komt terug.

Vereniging van Commercieel 

Onroerend goed eigenaren 

Utrecht centrum. vcoc.nl

We hebben bewust gekozen voor verschillen-
de documenten. De korte wandeling is een 
trigger. Roept deze interesse op dan is er nog 
een lange wandeling die meer in detail op de 
materie ingaat. Wilt u weten waar dit allemaal 
vandaan komt, dan kunt u terecht op de web-
site van de VCOC.

Duurzaamheid een gedeelde ambitie
Alle betrokken partijen in Utrecht Centrum 
willen dat het centrum van Utrecht in 2030 
duurzaam en CO

2
- neutraal is. De lokale poli-

tiek, de gemeente, eigenaren van commer-
cieel onroerend goed, exploitanten, inwoners; 
iedereen ziet uit naar een schoon, groen en 
duurzaam centrumgebied. Maar we willen niet 
alleen een duurzame stad, we willen ook een 
economisch en cultureel vitaal centrum.

WANDELING

Doel
De wandeling heeft tot doel in kaart te brengen 
welke inzet en activiteiten er nodig zijn om 
in 2030 deze geambieerde situatie te berei-
ken. De lokale politiek en het gemeentelijke 
beleid zijn zo nadrukkelijk georiënteerd op 
duurzaamheid, dat het lijkt alsof economische 
en culturele belangen daaraan ondergeschikt 
gemaakt zijn. In deze notitie noemen wij een 
aantal interventies die ook het belang van 
een economisch en cultureel vitaal centrum
dienen.

Wandeling
In 2030 lopen we door het centrum van Utrecht. 
Het is er druk. Zowel stadsbewoners, mensen uit 
de regio, de rest van het land en buitenlandse 
(cultuur)toeristen weten het centrum te 
vinden. Er zijn bekende onderscheidende 
musea, veel winkels, horeca en ook veel

ROU
TE

1

U vindt de complete 
routekaart op vcoc.nl
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nieuwe voorzieningen (bijvoorbeeld: 3D print- 
winkels, ‘virtual reality’ meeting places). Daar-
naast treffen we een toegenomen aantal  
bedrijven en kantoren in het centrum. Het 
is bovendien een aantrekkelijke plek om te  
wonen. (In de lange wandeling brengen we al 
deze functies concreter in beeld.) Het centrum 
is schoon, heel, veilig, duurzaam en econo-
misch en cultureel vitaal. De openbare inrich-
ting ondersteunt de functies in het centrum en 
past bij de geschiedenis van de stad. Er is een 
goed evenwicht gevonden tussen commer- 
ciële, culturele en andere voorzieningen en de 
behoeften van binnenstadbewoners.

Vitaliteit
Er zijn grofweg drie cruciale voorwaarden voor deze economische en culturele 
vitaliteit en dat zijn:
• Een kwantitatief en kwalitatief uitstekend aanbod van voorzieningen waar  

bezoekers voor komen en terugkomen. Dit geldt zowel voor musea, als voor 
theaters, voor winkels, horeca, blurring formules, leisure en andere (vernieu-
wende) functies. 

• Uitstekende bereikbaarheid met alle vervoermiddelen, zodat bezoekers
 van de stad vrij zijn hun eigen vervoermiddel te kiezen. De klant is koning 
 en kiest:
 o Te voet
 o Per (brom)fiets
 o Openbaar vervoer (trein, tram, elektrische bus, leenfietsen, taxi’s, kabelbaan)
 o Schone, zelfrijdende (deel)auto’s
• Sfeer: schoon, heel, veilig, inrichting openbare ruimte, kwaliteit onroerend 

goed, routing, zichtlijnen, overzichtelijkheid; plezierig om te verblijven.

Deze belangrijkste drie voorwaarden zijn onderling afhankelijk. Een fraai aan-
bod, dat moeilijk bereikbaar is, houdt geen stand. Goede bereikbaarheid heb je 
niet nodig als je geen interessant en aantrekkelijk aanbod hebt. Sfeer is bij beide 
voorwaarden van belangrijke toegevoegde waarde.

Data en AI op je infologe
Met behulp van Big Data en Artificial Intelligen-
ce (AI) kan iedereen op zijn infologe exact zijn 
bestemming kiezen en daarbij ook kiezen voor 
de beste vervoersvorm, op de juiste plek en het 
goede moment. Er zijn elektrische busjes en 
taxi’s, verschillende tramlijnen, de trein, (elek-
trische) fietsen en ook schone zelfrijdende 
(deel)auto’s maken deel uit van de mogelijk-
heden. Deze zijn duurzaam en schoon, com-
fortabel, efficiënt en je hebt er privacy.

Politiek tegen het licht
Deze ideale situatie hebben we niet vanzelf  
bereikt. In 2018 werden de ambities en beleids-
plannen van de lokale politiek goed tegen het 
licht gehouden. Duidelijk werd dat wanneer  
al deze ambities en beleidsplannen op hun 
manier bereikt zouden worden, de kans op 
economische en culturele vitaliteit niet groot 
zou zijn. Daaruit bleek ook dat er geen sprake  
was van samenwerking met alle direct be-

langhebbenden. Bovendien bleek dat alle  
direct belanghebbenden wel graag met de  
gemeente zouden samenwerken, en zich 
graag gehoord zouden voelen door de politiek, 
want samen kom je verder.

Om die reden sloegen alle direct belangheb-
benden de handen ineen en stelden een aan-
tal interventies voor. Met deze interventies 
werd de kans de geschetste ideale situatie in 
2030 te bereiken, beduidend groter.
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Interventies vanaf 2018
Bereikbaarheid: van revolutie naar evolutie
Omdat verschillende belanghebbende partijen de handen ineensloegen:
• Werd de bereikbaarheid van het centrum evolutionair verbeterd in plaats
 van revolutionair;
• Werden bezoekers niet op grove wijze gedwongen zonder auto te komen.
 Zij kozen zelf in toenemende mate voor milieuvriendelijke vervoerswijzen,
 omdat vrijwel iedereen doordrongen raakte van het belang van duurzaamheid 

en een gezonde aarde voor onze kinderen. Bij die vervoerwijzen hoorden ook 
schone zelfrijdende (deel)auto’s;

• Kwamen er alternatieve vervoerwijzen voordat de auto geweerd werd;
• Kwam er een centrumtram, die vrijwel alle bussen door het centrum overbodig 

maakte en een alternatief bood voor de (schone deel)auto en andere wijzen 
van vervoer; 

• Bovendien bleek de vriendelijke weg zonder dwang en forceren vele
 malen beter voor de onderlinge relatie tussen de lokale politiek, de gemeente,
 eigenaren van onroerend goed, exploitanten en inwoners. Er ontstond 
 samenwerking; 

Willen we écht een duurzame samenleving bereiken, dan zijn duurzame
relaties daarvoor keiharde voorwaarden.

Te vroeg om de auto te weren
In 2018 wilde de lokale politiek de auto’s (allemaal, ook  
schone) zoveel en zo snel mogelijk het centrum uitwerken  
zonder gelijkwaardige vervoersalternatieven. Dit bleek helaas 
nog te vroeg om een aantal redenen:
• In 2018 waren de meeste inwoners zelf nog automobilist en 

gehecht aan hun eigen voertuig;
• zonder gelijkwaardige vervoers-alternatieven, zou het cen-

trum van Utrecht veel slechter bereikbaar worden dan in het 
recente verleden;

• de aantrekkelijkheid van de concurrerende gebieden nam 
juist toe, omdat je daar makkelijk (en vaak ook) gratis kon par-
keren bij een uitstekend voorzieningenaanbod (bijvoorbeeld: 
Leidsche Rijn Centrum, Bisonspoor, City Plaza) 

• Door de enorme toename van voorzieningen, was er ook 
een enorme toename van het economisch draagvlak nodig.  
Alleen met meer bezoekers zou het centrum economisch en 
cultureel vitaal blijven.
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Openbare ruimte
En dan hebben we een fraai en aantrekkelijk 
centrum dat bereikbaar is, maar de basis is niet 
op orde. De openbare ruimte is op veel plek-
ken sleets en sluit niet aan bij de functie en het 
historische karakter van het gebied. Bovendien 
is het niet schoon en heel en wordt daardoor 
eerder als onveilig ervaren. Ook dan red je het 
niet met je aantrekkelijke en goed bereikbare 
aanbod.
Daarom besloten het Centrummanagement 
Utrecht en de gemeente Utrecht samen op te 
trekken bij het opnieuw inrichten van de open-
bare ruimte op al die plekken waar dat nodig 
was. Daarbij werd vooral aandacht besteed 
aan de verbindende kwaliteiten die de open-
bare ruimte kan hebben. De verbinding tussen 
pleinen en straten werd in ere hersteld, waar-
door gebieden meer betekenis kregen. Er was 
nadrukkelijk aandacht voor de onderhouds- 
gevoeligheid. Er werd meer geïnvesteerd in de 
kwaliteit van de materialen, waardoor op lange 
termijn de onderhoudskosten lager waren.

Samen aan de slag
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en de enorme mobilisatie van  
belangenpartijen, besloten zowel politiek als die belangenpartijen samen te 
gaan werken vanuit het perspectief dat duurzame relaties beter leiden tot een 
duurzame stad dan ontwrichte relaties.
• Met elkaar formuleerden zij een gemeenschappelijke ambitie;
• Stelden daar een passende organisatie bij samen;
• Legden vast waar zij elkaar nodig hadden en waar niet;
• Legden vast wat hun invloedssfeer (ook ten opzichte van elkaar) was;
• Stelden samen spelregels op;
• Stelden middelen beschikbaar;
• Werkten stap voor stap aan respect en vertrouwen en bleven dat doen.



nicolienvdgugten@gmail.com

Grafi sch ontwerp Utrecht

kordaatinruimte.nl sumarchitecten.nl

Vereniging van Commercieel 
Onroerend goed eigenaren Utrecht Centrum

vcoc.nl

Utrecht 2030 op de horizon
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