
Uitgeschreven tekst animatie 
We zien het logo van Utrecht citymarketing op een rode achtergrond.  
Het logo maakt plaats voor een historische nederzetting.  
Tussen de groene bomen ontstaat de oude stad Utrecht.  
We zien een romeinse wachttoren, een aantal huisjes en een houten hek.  
 
Een figuur in het rood gekleed scheurt het rode vlak doormidden als verwijzing naar het 
wapen van de stad Utrecht. Het rood verdwijnt en op de plaats van de nederzetting zien we 
nu de skyline van de hedendaagse stad Utrecht. De figuur in rood wijst naar de skyline waar 
we langzaam op inzoomen.  
 
Het beeld verandert en we zien een park waar twee oude mensen op een bankje zitten, een 
vader en dochter met een bal overgooien, twee kinderen voetballen en een groep jongeren 
picknicken op het gras. Op de achtergrond zien we bekende Utrechtse plekken zoals een 
watertoren en de muziektent van Park Lepelenburg.  
Op een bord staat dat Utrecht in 2022 900 jaar stadsrechten heeft.  
In de stad wonen 169 nationaliteiten.  
 
We zien een terras op de Neude waar een aantal mensen proosten en lachen. De figuur in 
rood staat naast de mensen en legt zijn hand op een schouder terwijl hij zegt: “proost 
jochie”  
De Utrechtse vlag wordt op de achtergrond gehesen, naast een aantal iconische Utrechtse 
gebouwen zoals de Domtoren, de panden op de Neude en het beeld van Nijntje.  
Op een bloembak voor het terras verschijnt de tekst 3,2 miljoen Nederlandse dagbezoekers.  
 
Het beeld verschuift naar rechts. We zien Tivoli Vredenburg en het pand van de Ekko waar 
muzieknoten uit naar boven komen. 1526 concerten per jaar komt tussen de muzieknoten 
omhoog.  
Een man en vrouw gaan hardlopend aan de Tivoli voorbij. 60% sport wekelijks. 
We zien een Utrechts straatje waar een familie in FC Utrecht tenue staat te juichen bij een 
televisie die voor de deur staat. Ze kijken gezellig in de eigen buurt naar een wedstrijd. 
Daarnaast zit een oude man zijn koffie te drinken op een bankje voor de deur. 91% voelt zich 
prettig in de buurt.  
Er fietst een gezin langs. Moeder met rugzak, vader met een kinderzitje en een kind 
achterop.  
Ze fietsen langs een groentewinkel en een boetiek waar een vrouw tussen een kledingrek 
kijkt.  
 
Het beeld schuift nog verder naar rechts. We zien een circustent en vlaggen. 64% gaat naar 
een festival of cultureel evenement.  



 
We zien de Oude Gracht, waar eeuwen oude bomen met hun wortels tot het water komen. 
Ook zie je geparkeerde fietsen en de oude werfkelders. Op de kade zitten twee mensen te 
zwaaien naar twee mensen in een kano op de gracht. De stad heeft 5,5 kilometer 
stadsgrachten. 
 
Het beeld verandert naar een nieuw gebied. Op de achtergrond zien we de Inktpot, het 
hoofdkantoor van ProRail met de ufo op het dak. Verder zien we de nieuwe ingang van Hoog 
Catherijne en het bollendak. Op de voorgrond zien we veel fietsers voorbij komen. 64% fietst 
in de vrije tijd. Voor de fietsers staat een bord waarop de fietsparkeerplaatsen zijn 
aangegeven. Stationsplein 12.500, Knoopstalling 3.200 en Vredenburg vol.  
We zien een bus vol mensen die stilstaat voor het station. Voor de bus staat 122.000 bus- 
en treinreizigers per dag in de regio. 216.000 treinreizigers per dag.  
Op de achtergrond vertrekt een internationale trein om te laten zien dat Utrecht zowel 
binnen Nederland als in Europa een middelpunt is.  
We zien een man in pak zwetend heel hard proberen om op de fiets een groep wielrenners in 
te halen. Uiteindelijk lukt hem dit. 
 
De wielrenners rijden uit beeld en we bevinden ons nu op de Uithof. We zien het bordje 
Utrecht Science park vooraan staan. Hier fietsen twee studenten aan voorbij. Op de 
achtergrond zien we de Hogeschool Utrecht, de Universiteit Utrecht, The Basket met 
basketballende mensen, de bibliotheek en nog wat gebouwen.  
Utrecht heeft 27.000 studenten op het mbo, 39.600 studenten op het hbo en 32.300 
studenten op de Universiteit Utrecht.  
In het gras voor de bibliotheek zitten studenten te studeren. Verder lopen er wat studenten 
rond en zien we in de verte op de achtergrond schapen lopen. Nog verder op de achtergrond 
zien we de wielrenners uit een scene eerder voorbij fietsen. Ze fietsen voorbij het UMC. Ook 
verschijnt er een tram van de Uithoflijn.  
Hierna zien we een onderzoeker die in een microscoop kijkt. We zoomen in op een andere 
microscoop en zien wat er onder de microscoop ligt. Roze en blauwe bollen bewegen 
vloeibaar heen en weer. 39.405 banen gezondheidszorg.  
 
Het beeld verschuift naar rechts en we zien het gebouw van Vechtclub XL met daarvoor 
bloembakken en picknicktafels waar aan mensen zitten te drinken en praten. Ook zien we 
iemand een rolstoel duwen en lachen naar andere mensen in de scene.  
Groei banen. Aantal banen telt op tot 261.794 banen in 2018.  
 
Via een muur bevinden we ons in een kantoor waar gewerkt wordt. Een man en vrouw staan 
bij een bord en op de post its die zij plakken staat: 120 innovatieve startups. Het beeld 
verschuift vervolgens naar boven. We zien het dak waar een bouwvakker nieuwe 
zonnepanelen neerlegt. Op een van de zonnepanelen staat: 9,5% van de daken heeft 
zonnepanelen.  
 



 
Op de achtergrond zien we de skyline van het bedrijventerrein Papendorp. Zodra het beeld 
naar rechts verschuift zien we hier meer van. De gele brug, het Merwedekanaal en strand 
Oog in Al. Ook zien we Wonderwoods tussen de bomen en tussen de hijskranen. In een oud 
fabriekspand gaan lichten aan zodat je ziet dat hier woningen zijn gebouwd.  
Op de achtergrond zien we de verwachte bewolkingsgroei: 400.000 in 2024.  
We schuiven nog verder op naar rechts waar we Leidsche Rijn zien liggen. Het busstation 
waar een bus stopt. Een skyline en het Maximapark. Op de voorgrond zit een gezin met een 
kinderwagen te kijken naar een spelend kind in een speeltuin.  
Het figuur in rood spreid zijn armen en zegt: “Hoe Utrecht ook verandert, het blijft altijd ons 
Utrecht.”  
 
Vervolgens zien we weer de skyline van de stad Utrecht. Er komen steeds meer gebouwen 
naar boven, treinen rijden heen en weer en fietsers rijden door en voor de stad.  
 
Het beeld wordt rood en er verschijnt in tekst: Dit is Utrecht, meer informatie op 
www.utrecht.nl/ditisutrecht.  
Ook verschijnt het logo van de gemeente Utrecht.  
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