
 

Bronnenlijst Dit is Utrecht 
 
Cijfers en bronnen van de animatie Dit is Utrecht. 
Cijfer Bron Toelichting Jaartal 
352.941 Utrechters Basisregistratie Personen (BRP) stand op 1 januari 2019 
169 nationaliteiten Basisregistratie Personen (BRP) stand op 1 januari 2019 
91% voelt zich prettig in de buurt Inwonersenquête % (zeer) prettig in antwoord op de vraag: 

“Wat vindt u van de buurt waar u woont?” 
2018 

3,2 miljoen Nederlandse 
dagbezoekers 

Nederlands Bureau voor Toerisme & 
Congressen (NBTC) 

 2017 

1.526 concerten per jaar Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) 

aantal muziekvoorstellingen binnen de 
professionele podiumkunsten. Voorlopige 
cijfers.  

2017 

60% sport wekelijks Inwonersenquête 40 keer of meer in antwoord op de vraag: 
“Hoeveel keer heeft u in de afgelopen 12 
maanden in totaal gesport?” 

2018 

64% gaat naar een festival of 
cultureel evenement  

Inwonersenquête Heeft u de afgelopen 12 maanden de 
volgende sociale of culturele activiteiten 
bezocht?  
- festival of cultureel evenement 

2018 

78% voelt zich gezond Gezondheidspeiling % (zeer) goed in antwoord op de vraag: “Hoe 
is in het algemeen uw gezondheid?” 

2018 

64% fietst in de vrije tijd Gezondheidspeiling Fietst ten minste 1 dag per week in de vrije 
tijd 

2018 

216.000 treinreizigers per dag  Nederlandse Spoorwegen (NS) aantal in- en uitstappende treinreizigers op 
de Utrechtse stations.  

2017 

122.000 bus- en tramreizigers per 
dag in regio 

Qbuzz, via Provincie Utrecht instappers met een OV-Chipkaart.  2018 

27.000 studenten MBO Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aantal studenten aan MBO-instelling met 
hoofdvestiging in Utrecht 

2018/2019 

39.600 studenten HBO Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aantal studenten aan HBO-instelling met 2018/2019 



 

hoofdvestiging in Utrecht 
32.300 studenten Universiteit Utrecht Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aantal studenten aan WO-instelling met 

hoofdvestiging in Utrecht 
2018/2019 

totaal aantal banen Provinciaal Arbeidsplaatsen Register 
(PAR) 

aantal werkzame personen (fulltime, 
parttime, inclusief uitzendkrachten).  

 

39.405 banen gezondheidszorg  Provinciaal Arbeidsplaatsen Register 
(PAR) 

aantal werkzame personen (fulltime, 
parttime, inclusief uitzendkrachten) binnen 
de gezondheids- en welzijnszorg. 

2018 

14.008 banen creatieve industrie Provinciaal Arbeidsplaatsen Register 
(PAR) 

aantal werkzame personen (fulltime, 
parttime, inclusief uitzendkrachten) binnen 
de deelsectoren Creatieve zakelijke 
dienstverlening, Kunsten, Media en 
Entertainment volgens de definitie van LISA.  

2018 

120 innovatieve startups Economic Board Utrecht (EBU), 
Startup monitor regio Utrecht 2018  

Totaal aantal innovatieve startups in 
U10+Amersfoort. Daarbij zijn de volgende 
definities gehanteerd: maximaal 5 jaar oud, 
tussen 2-20 werkzame personen, 
onafhankelijke vestiging en een innovatief, 
nieuw en schaalbaar product.  

2018 

9,5% van de daken heeft 
zonnepanelen 

Startup in Residence programma, in 
Duurzaamheidsverslag 2018 

Bepaald met luchtfoto’s in mei 2018. Vlak 
voor het verschijnen van de animatie/folder 
werd bekend dat het cijfer voor 2019 
uitkomt op 13%. 

2018 

400.000 inwoners in 2024 bevolkingsprognose 2018 gemeente 
Utrecht 

De bevolkingsprognose wordt ieder jaar 
bijgesteld op basis van de meest actueel 
beschikbare informatie. De prognose gaat 
onder meer uit van de geplande oplevering 
van woningen zoals beschreven in de 
bouwplannen van dat moment, waarbij geen 
rekening wordt gehouden met mogelijk 
uitstel of afstel van oplevering. 

 

 
 



 

Cijfers en bronnen van de folder Dit is Utrecht. 
Cijfer Bron Toelichting Jaartal 
352.941 Utrechters Basisregistratie Personen (BRP) stand op 1 januari 2019 
169 nationaliteiten Basisregistratie Personen (BRP) stand op 1 januari 2019 
leeftijdsverdeling Basisregistratie Personen (BRP) stand op 1 januari 2019 
160.000 bomen Stadsbedrijven, gemeente Utrecht aantal bomen dat in beheer is bij de gemeente 

Utrecht, stand op 31 december 2018 
2018 

91% voelt zich prettig in de buurt Inwonersenquête % (zeer) prettig in antwoord op de vraag: “Wat 
vindt u van de buurt waar u woont?” 

2018 

3,2 miljoen Nederlandse dagbezoekers Nederlands Bureau voor Toerisme & 
Congressen (NBTC) 

 2017 

1.526 concerten per jaar Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) 

aantal muziekvoorstellingen binnen de 
professionele podiumkunsten. Voorlopige 
cijfers.  

2017 

82% tevreden over cultureel aanbod Inwonersenquête % (zeer) tevreden over het aanbod van culturele 
voorzieningen (musea, theaters, concertzalen, 
bioscopen) in Utrecht 

2018 

60% sport wekelijks Inwonersenquête 40 keer of meer in antwoord op de vraag: 
“Hoeveel keer heeft u in de afgelopen 12 
maanden in totaal gesport?” 

2018 

1.765 winkels Locatus, in Randstad Koopstromen 
Onderzoek 2018   

stand september 2018 2018 

75% tevreden over winkels in de buurt Inwonersenquête % (zeer) tevreden over het aanbod van winkels 
in de buurt 

2018 

64% gaat naar een festival of cultureel 
evenement  

Inwonersenquête Heeft u de afgelopen 12 maanden de volgende 
sociale of culturele activiteiten bezocht?  
- festival of cultureel evenement 

2018 

689.000 hotelovernachtingen Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) 

Het aantal overnachtingen in hotels, pensions 
en jeugdaccommodaties. Voorlopig cijfer.  

2018 



 

800 bruggen Stadsbedrijven, gemeente Utrecht  2018 
5,5 km stadsgrachten Werk aan de Werf StadsOntwikkeling, 

gemeente Utrecht 
 2008 

65 km kade Stadsbedrijven, gemeente Utrecht  2018 
78% voelt zich gezond Gezondheidspeiling % (zeer) goed in antwoord op de vraag: “Hoe is 

in het algemeen uw gezondheid?” 
2018 

64% fietst in de vrije tijd Gezondheidspeiling Fietst ten minste 1 dag per week in de vrije tijd 2018 
216.000 treinreizigers per dag  Nederlandse Spoorwegen (NS) aantal in- en uitstappende treinreizigers op de 

Utrechtse stations.  
2017 

122.000 bus- en tramreizigers per dag 
in regio 

Qbuzz, via Provincie Utrecht instappers met een OV-Chipkaart.  2018 

Utrecht wereldwijd 3e op 
fietsvriendelijkheid 

Copenhagenize Index 2019 https://copenhagenizeindex.eu/about/the-
index 

2019 

53% fietst naar school of werk  Gezondheidspeiling Fietst ten minste 1 dag per week naar school 
of werk 

2018 

27.000 studenten MBO Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aantal studenten aan MBO-instelling met 
hoofdvestiging in Utrecht 

2018/2019 

39.600 studenten HBO Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aantal studenten aan HBO-instelling met 
hoofdvestiging in Utrecht 

2018/2019 

32.300 studenten Universiteit Utrecht Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aantal studenten aan WO-instelling met 
hoofdvestiging in Utrecht 

2018/2019 

diploma universiteit of hbo Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) 

gegevens uit het Opleidingsniveaubestand van 
het CBS. De populatie betreft de op 1 oktober 
2017 in de betreffende gemeenten 
ingeschreven bevolking van 15 t/m 74 jaar 

2017 

Utrecht Science Park: 
322 hectare 
27.000 medewerkers dagelijks 
108 bedrijven 
2.500 studentenwoningen 

Utrecht Science Park Cijfers beschikbaar op 
https://www.utrechtsciencepark.nl/nl/over-
het-park/facts-figures 
 
website geraadpleegd juli 2019 

 

totaal aantal banen Provinciaal Arbeidsplaatsen Register 
(PAR) 

aantal werkzame personen (fulltime, parttime, 
inclusief uitzendkrachten).  

 

39.405 banen gezondheidszorg Provinciaal Arbeidsplaatsen Register aantal werkzame personen (fulltime, parttime, 2018 

https://copenhagenizeindex.eu/about/the-index
https://copenhagenizeindex.eu/about/the-index
https://www.utrechtsciencepark.nl/nl/over-het-park/facts-figures
https://www.utrechtsciencepark.nl/nl/over-het-park/facts-figures


 

(PAR) inclusief uitzendkrachten) binnen de 
gezondheids- en welzijnszorg. 

39.953 bedrijven Provinciaal Arbeidsplaatsen Register 
(PAR) 

peildatum 1 april 2018 

5.000 nieuwe bedrijven Provinciaal Arbeidsplaatsen Register 
(PAR) 

aantal nieuwe vestigingen (nieuw bedrijf of 
nieuwe vestiging van een bedrijf) tussen april 
2017 en april 2018  

2018 

14.008 banen creatieve industrie Provinciaal Arbeidsplaatsen Register 
(PAR) 

aantal werkzame personen (fulltime, parttime, 
inclusief uitzendkrachten) binnen de 
deelsectoren Creatieve zakelijke 
dienstverlening, Kunsten, Media en 
Entertainment volgens de definitie van LISA.  

2018 

120 innovatieve startups Economic Board Utrecht (EBU), Startup 
monitor regio Utrecht 2018  

Totaal aantal innovatieve startups in 
U10+Amersfoort. Daarbij zijn de volgende 
definities gehanteerd: maximaal 5 jaar oud, 
tussen 2-20 werkzame personen, 
onafhankelijke vestiging en een innovatief, 
nieuw en schaalbaar product.  

2018 

9,5% van de daken heeft zonnepanelen Startup in Residence programma, in 
Duurzaamheidsverslag 2018 

Bepaald met luchtfoto’s in mei 2018. Vlak voor 
het verschijnen van de animatie/folder werd 
bekend dat het cijfer voor 2019 uitkomt op 
13%. 

2018 

2,7 miljoen m2 kantoren Cushman & Wakefield m² vvo, einde jaar 2018 
388,5 hectare bedrijventerrein gemeente Utrecht Reeds benut aantal hectare. Stand op basis van 

notarieel transport, peildatum 1 januari 2019 
2019 

grootste bedrijventerrein Lage Weide: 
154 hectare 

gemeente Utrecht Reeds benut aantal hectare. Stand op basis van 
notarieel transport, peildatum 1 januari 2019 

2019 

49.000 nieuwe woningen gepland tot 
2040 

Meerjaren Perspectief Stedelijke 
Ontwikkeling, gemeente Utrecht 

http://utrecht2018.mpso.nl/p17929/wonen 
 

2018 

3.094 nieuwe woningen in 2018 Basisregistratie Adressen 
en Gebouwen (BAG) 

aantal woningen opgeleverd door nieuwbouw, 
verbouw en splitsing 

2018 

15% huishoudens gebruikt een 
deelauto 

Inwonersenquête % van de huishoudens dat wel eens gebruik 
maakt van een deelauto, via een organisatie, 

2018 

http://utrecht2018.mpso.nl/p17929/wonen


 

particulier of informeel met familie, kennissen 
of buren.  

3% personenauto’s is elektrisch Rijksdienst voor het Wegverkeer, in 
Duurzaamheidsverslag 2018 

 2018 

1.456 laadpunten RWS Klimaatmonitor, in 
Duurzaamheidsverslag 2018 

cijfers gaan over december 2018 2019 

400.000 inwoners in 2024 bevolkingsprognose 2018 gemeente 
Utrecht 

De bevolkingsprognose wordt ieder jaar 
bijgesteld op basis van de meest actueel 
beschikbare informatie. De prognose gaat 
onder meer uit van de geplande oplevering van 
woningen zoals beschreven in de bouwplannen 
van dat moment, waarbij geen rekening wordt 
gehouden met mogelijk uitstel of afstel van 
oplevering. 

 

4.817 kinderen geboren in 2018 Basisregistratie Personen (BRP) Totaal aantal geborenen (in het betreffende 
jaar) 

2018 

meer dan 900 speeltuinen website ElkeSpeeltuin https://elkespeeltuin.nl/ 
 
website geraadpleegd augustus 2019 
 
 

2019 

 

 

https://elkespeeltuin.nl/
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