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Wat in 2016 nog een zeven meter diepe kuil was naast
Leidsche Rijn Centrum, is nu een plein geworden waar
het samenbrengen van kunst, maatschappij, innovatie
en onderwijs leiden tot een divers programma rondom
het thema ‘De Toekomst van de Stad’. In 2025 is het
uitgegroeid tot een levendig cultuurcluster in nieuw
gerealiseerde, circulaire gebouwen.

Berlijnplein krijgt totaal 9.200 m2 voor cultuur,
maatschappij en innovatie. Voor 3.000 m2 zijn wij
specifiek op zoek naar partijen uit de creatieve en
sociaal-culturele sector en het onderwijs.

In deze brochure lees je in het kort meer over de
mogelijkheden om aan te sluiten op Berlijnplein. In het
Ontwikkelplan (Cultuur bouwt aan de toekomst van de
stad) kan je uitgebreide informatie vinden over wie we
zijn en waar we naar toe willen.

Gemeente Utrecht, DePlaatsmaker en de pleingenoten
(RAUM, DePlaatsmaker, het NUT, 155, IRC, SHIFFT,
Jonge Honden, BuurtWerkKamer en Goede Vrijdag)

WELKOM OP BERLIJNPLEIN



Berlijnplein zoekt nieuwe huurders om aan te sluiten.
We zijn op zoek naar partijen die zoveel mogelijk:

● passen binnen één van de drie profielen:
startup/circulair/creatief, sociaal/cultureel, of
kunst gerelateerd onderwijs;

● zich bezig houden met vraagstukken die
gerelateerd zijn aan het thema Toekomst van de
stad;

● werken vanuit een coöperatieve gedachte
(samenwerking en naar buiten treden);

● met eigen activiteiten en/of door activiteiten van
derden te programmeren een bijdrage leveren
aan het publieksprogramma op Berlijnplein;

● in verbinding staan met bewoners en organisaties
in de wijk Leidsche Rijn, of een overtuigend plan
van aanpak hebben om die verbinding te maken;

● een extravert karakter naar buren of naar buiten
hebben, in de dagelijkse zin;

● een bijdrage leveren aan het verbinden van
landelijke netwerken met Berlijnplein;

● een bijdrage leveren aan een de inclusieve
samenleving;

● voldoende (eigen) middelen hebben voor huur.

Interesse?

Je kan nu al je plek reserveren en actief met ons
meedenken over hoe het cultuurcluster er in 2025 uit
komt te zien.

Pas ik bij Berlijnplein?

Twijfel je of Berlijnplein bij jou past? Of zoek je voor
nu al ruimte? Of alleen voor tijdelijk? Wij komen graag
met je in contact om je meer te vertellen.

WIE ZOEKEN WE?





Co-creatie

Samen maken we Berlijnplein, samen denken we na
over de toekomst van de stad. In co-creatie geven we
vorm aan het cultuurcluster. Wij zoeken partijen, die
met ons mee willen denken in het ontwerp van het
cultuurcluster en die in 2025 een deel van de
beschikbare ruimte willen huren.

Nu meedenken, straks jouw perfecte ruimte

Waarom nu al aansluiten? Je kunt meebepalen wat er
komt Berlijnplein en maatwerk creëren voor je eigen
plek. Je zit vooraan in de rij, hebt ‘eerste keus’. En
vooral: je wordt onderdeel van het cluster, inclusief
samenwerking en uithangbord.

Tijdelijke werkplekken

Wij hebben ook nu al enkele mogelijkheden voor
tijdelijke werkplekken. Daarmee kunnen we de
ontmoeting en samenwerking tussen partijen al in gaan
vullen voordat de definitieve bebouwing klaar is. Geen
must, wel een kans!

WAAROM NU AL AANSLUITEN?



Aanmelden

Lijkt Berlijnplein een plek voor jou? Dat is mooi! Neem
contact met ons op en we kunnen je nog veel meer
vertellen over wie we zijn, wat we doen, hoe jij een
mooie bijdrage kan leveren aan Berlijnplein en de
huurmogelijkheden.

Meld je aan via info@berlijnpleinutrecht.nl

Of bel met Fulco Treffers, projectteam Berlijnplein:
06 12 33 95 26

Selectie

Heb je ons gesproken? Ben je enthousiast? Heb je je
aangemeld? Daar zijn wij blij mee!

Wij nodigen je vervolgens uit voor een gesprek met de
selectiecommissie, bestaande uit vertegenwoordigers
van gemeente, verhuurders en pleingenoten. Deze
commissie maakt de keuze. De eerstvolgende
selectieronde is in juni/juli 2021.

HOE KAN IK AANSLUITEN?

mailto:info@berlijnpleinutrecht.nl


Diverse mix aan partijen

Berlijnplein is een plek met een hart voor de stad en
cultuur in Utrecht Leidsche Rijn. Op het plein werken
stadslab RAUM, theatergezelschap het NUT,
welzijnsorganisatie BuurtWerkKamer, adviesbureau
Jonge Honden, de ontwerpers van Goede Vrijdag en
dansgezelschappen 155, SHIFFT en IRC aan een kleurrijk
en veelzijdig cultureel programma voor iedereen. Het
gaat om zowel amateur- als professionele kunst en
cultuur. Het aantal organisaties zal de komende jaren
nog sterk groeien.

Toekomst van de stad

De organisaties zijn verbonden rondom het thema ‘De
Toekomst van de Stad’. Vernieuwen en verbinden: je
kan hier kunstinstallaties ervaren, dans en theater zien,
een festival bezoeken, meedoen aan een stadsdebat of
ongedwongen de sfeer komen proeven aan een picknick
tafeltje of op het terras bij Venster. Berlijnplein is een
plek om anderen te ontmoeten, een plek om talenten
van anderen en jezelf te ontdekken, voor
talentontwikkeling en het experiment.

Circulair cultuurcluster

Op Berlijnplein komt 9.200 m2 voor cultuur. Hier zijn
ruimtes voor publieksprogramma en werk- en
ontwikkelplekken. De gebouwen en publieke ruimte
faciliteren creativiteit, innovatie en ontmoeting.

Berlijnplein wordt circulair en energieneutraal gebouwd
en geëxploiteerd, flexibel in opzet, waardoor het kan
meebewegen met de veranderende behoeftes.

BERLIJNPLEIN IN HET KORT
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