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In 2013 is het precies 300 jaar gele-
den dat de Vrede van Utrecht werd 
getekend. Door het tekenen van een 

reeks verdragen kwam er een einde 
aan de Spaanse Successieoorlog. Om 
bij dit historische belangrijke feit stil te 
staan, werden en worden er dit jaar di-
verse activiteiten georganiseerd die in 
het teken staan van dit vredesverdrag. 
Op 11 april werd in stadskasteel 
Oudaen al het schilderij ‘De Vrede van 
Utrecht in 1713’ onthuld, geschilderd 
volgens de oud-Hollandse, 17e en 18e 

eeuwse compositie- en portrettraditie 
maken over de Vrede van Utrecht in 
opdracht van Stichting tot instand-
houding en restauratie van Oudaen. 
Die dag werd ook het slotstuk van het 
Trajectum Lumen, een ontdekkings-
tocht in het duister langs artistiek uit-
gelichte locaties in de binnenstad van 
Utrecht, op de Domtoren onthuld. Het 
gehele Trajactum Lumen is door mid-
del van een rondleiding te bezichtigen. 
Alle andere activiteiten in het kader 
van de Vrede van Utrecht, variërend 

van tentoonstellingen tot lezingen, 
excursies en evenementen, zijn te vin-
den op de desbetreffende website.

Sportieve zomer
Naast de Vrede van Utrecht staat de 
provinciehoofdstad dit jaar ook in 
het teken van het European Youth 
Olympic Festival 2013. EYOF is een 
tweejaarlijks multisportevenement voor 
jonge atleten van de 48 landen die lid 
zijn van de associatie van Europese 
Olympische Comités. EYOF kent een 
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Centrale ligging, uitstekend te bereiken per openbaar vervoer, een gunstige prijs-
kwaliteitverhouding en een breed scala aan zakelijke locaties; niet voor niets 
werd Utrecht in 2011 nog verkozen tot de meest aantrekkelijke zakenbestemming 
van Nederland in een onderzoek van NBTC-Nipo. En in 2013 komen daar met 
onder andere de viering van de Vrede van Utrecht en het EYOF een aantal extra 
interessante leisure-opties bij. 



14   MeetingMagazine.nl   

zomereditie en een wintereditie. De zomereditie zal dit jaar 
in Utrecht plaatsvinden. Van 14 juli tot en met 19 juli zullen 
2.700 jonge sporttalenten die zijn geboren in 1996 of 1997 
deelnemen aan 9 Olympische sporten. 

Buitenaardse belevenis
Met de aanwezigheid van belangrijke kennisinstituten
zoals het RIVM, TNO, KNMI, AgentschapNL, de 
Universiteit Utrecht, het Universitair Medisch Centrum 
en de Hogeschool Utrecht, is Utrecht een echte kennisstad. 
De unieke tentoonstelling NASA - A Human Adventure, 
die van 13 juni tot en met januari 2014 in de Jaarbeurs te 
zien zal zijn, sluit hier naadloos op aan. Deze tentoonstel-
ling over de wereld van de ruimtevaart bestaat uit 3.500 m² 
tentoonstellingsruimte met meer dan 300 originele objecten 
en replica’s zoals ruimtecapsules, raketmotoren, ruimte-
pakken, een maan auto, telescopen, satellieten en de neus 
van de spaceshuttle. Speciaal voor deze tentoonstelling zijn 
er diverse zakelijke arrangementen ontwikkeld. Groepen 

kunnen gebruik maken van een arrangement met lunch, 
borrel, walking dinner of sit down dinner. De speciale eigen 
ontvangstruimte Space Station wordt hiervoor geheel in 
ruimtevaartstijl ingericht. Uiteraard zijn er ook diverse 
arrangementen op maat samen te stellen. 

Nieuw muziekpaleis
In het centrum van Utrecht wordt op dit moment 
druk gebouwd aan TivoliVredenburg, waarin de drie 
muziekinstellingen Vredenburg, Tivoli en het SJU 
Jazzpodium zich zullen verenigen. De grote zaal van het 
oude Muziekcentrum Vredenburg wordt vergezeld van vier 
nieuwe zalen van verschillende grootte, een grand café en 
een restaurant. Op circa achttien meter boven straatniveau 
komt een centraal foyerplein van waaraf alle zalen en de 
aparte foyers bij de zalen zijn te bereiken. Deze locatie leent 
zich naast diverse culturele evenementen zoals concerten 
ook uitstekend voor congressen en andere bijeenkomsten 
tot 2.000 personen en dit aantal is met de inzet van meer-
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dere zalen verder uit te breiden. Naar 
verwachting opent TivoliVredenburg 
begin 2014 zijn deuren.

Nationaal Waterliniemuseum
Ook in de provincie Utrecht 
is veel bedrijvigheid. Op Ford 
Vechten in Bunnik wordt het 
Nationaal Waterliniemuseum gereali-
seerd. De duurzame parkeerplaats en 
gebouw Y, de ontvangstruimte van het 
museum, zijn al af. Nu is het de beurt 
aan de entree tot het nieuwe muse-
umpaviljoen. De Nieuwe Hollandse 
Waterlinie is een verdedigingslinie van 
85 kilometer lang en loopt van Muiden 
naar de Biesbosch. Vanaf circa 1870 
tot en met de Tweede Wereldoorlog 
werd het gebied bij dreiging onder 

water gezet om vijanden tegen te 
houden. Tegenwoordig is de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie een prachtig 
natuurgebied met forten, groepsschuil-
plaatsen en waterstaatkundige werken. 

Smaak van de Streek
In Amersfoort, een van de grootste 
monumentensteden van Nederland, 
tref je nog middeleeuwse straten en 
historische gebouwen. De Eemhaven 
vormt op zaterdag 29 september het 
decor van de Smaak van de Streek-
markt. Circa 30 marktdeelnemers pre-
senteren in hun kramen lokaal, puur en 
biologisch voedsel zoals brood, geiten- 
en schapenkaas, mosterd, verse groen-
ten en fruit, vlees van Jersey runderen, 
worst, jams, sappen en streekbier. Ter 

plekke kan je genieten van lekkere 
streekhapjes, een glaasje (streek)wijn, 
een regionaal biertje of vers sapje. 
Naast de ontwikkelingen in 2013 zijn 
er ook diverse bestaande en beproefde 
locaties, bezienswaardigheden en 
activiteiten in en om Utrecht te vin-
den zoals een rondje Utrecht langs 
onder andere de Domtoren tot een 
GPS-spelprogramma met tapasbuf-
fet. Het Utrecht Convention Bureau 
biedt onafhankelijk en kosteloos advies 
en helpt graag met het organiseren 
congressen, sociale programma’s en 
andere zakelijke bijeenkomsten.  

www.utrechtconventionbureau.nl

www.vredevanutrecht2013.nl

www.ahumanadventure.nl
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Hampshire Hotels in 
omgeving Utrecht
Centraal gelegen in de provincie Utrecht biedt 
Hampshire een goede keuze. Hampshire Hotel – 
Mijdrecht met haar ligging tussen Amsterdam en 
Utrecht in, is het perfecte zakelijke meetingpoint. 
Hampshire Boshotel – Overberg ligt aan de Oostkant 
van Utrecht en is een van de meest duurzame hotels 
in Nederland. Hier is volop rust, ruimte, natuur en 
de expertise voor het verzorgen van een succesvolle 
(duurzame) bijeenkomst.


