
2015 wordt het doe-jaar voor Cartesius! En over alles wat er 
gebeurt en gaat gebeuren worden jullie op de hoogte gehoud-
en via deze nieuwsbrief. Vanaf februari verschijnt de Carte-
sius-nieuwsbrief iedere 6 weken: je ontvangt hem digitaal in je 
mailbox of kan hem uitprinten op A3-formaat en ophangen bij 
jou op kantoor. 

Wat kan je zoal verwachten? Een terugblik op interessante evene-
menten in Cartesius, een agenda voor bijeenkomsten voor onder-
nemers of andere Utrechters voor de komende tijd. Maar ook lees 
je het laatste nieuws van de werkgroep Schoon, heel en veilig en kan 
je een oproep plaatsen als je ruimte, materiaal of kennis zoekt of in 
de aanbieding hebt. 

Als eerste van een reeks van ondernemers vertelt in deze nieuws-
brief  Wim Pot (Pot Verhuizingen en voorzitter Bedrijvenkring 
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Keurmerk Veilig 

Ondernemen (KVO) 
Bedrijventerrein Cartesiusweg en Dem-
katerrein is eind 2014 voor de vierde 

 

Het KVO is een samenwerkingsverband 
tussen ondernemers, gemeente, politie en 
brandweer. Bedrijventerreinen komen voor 

een aantal structurele maatregelen op het 
gebied van veiligheid treffen. Samenwerking 
tussen verschillende organisaties staat hier-
bij centraal. Neem contact op met Vincent 
Heus van de gemeente Utrecht afdeling 
Economische Zaken, voor vragen over de 
KVO samenwerking of het aanmelden voor 
de werkgroep, op 030-2863603 of  
v.heus@utrecht.nl. 

Ondernemers zetten 

eerste stap in nieuw logo 

voor Cartesius

Wat is het gewenste imago van Car-
tesius? En hoe is dat te vangen in een 
beeldmerk? Op 4 februari kwamen 
ruim 20 ondernemers samen in de 
Vlampijpateliers.
 
Die avond presenteert Juul Rameau, zelf al 
10 jaar ondernemer in de Vlampijpateliers, in 
samenwerking met Sjoerd Wenting (Creative 
Beards) drie voorstellen voor een nieuw 
beeldmerk voor Cartesius. “Het Cartesius 
gebeid kenmerkt zich door een bepaalde 
ruwheid, daarnaast heeft het behoefte aan 
een duidelijk smoelwerk en onderscheidende 
vormgeving, daar hebben we ons door laten 
inspireren voor het beeldmerk”, aldus Sjoerd.
 
Dat Cartesius zichtbaarder mag worden, 
wordt wel duidelijk tijdens de vergadering van 
het Ondernemersfonds op 24 november 2014. 
Die avond presenteert Juul Rameau haar voor-
stel voor een eigen beeldmerk voor Cartesius, 
dat de entrees van het gebied zichtbaar maakt. 
“Je moet echt kunnen zien en ervaren dat je 
in Cartesius bent”, aldus Juul Rameau. Haar 
plan wordt goedgekeurd door de bijna 30 
aanwezige ondernemers en zij kan aan de slag.

2 maart, Cartesiustafel, KidzCity
De Cartesiustafel is een open netwerk-
bijeenkomst van het Cartesius Museum 
over het Cartesiusgebied en vernieuwende 
samenwerking. Meer informatie: 
www.cartesiusmuseum.org

Cartesiusweg) over zijn liefde voor ondernemen én Cartesius. En 
de echte kenners van het gebied dagen we iedere editie uit om te 
raden welk bijzondere plekje je ziet op de foto Raad de Plaat, de 
prijs: een lunch voor 2 op één van de picknicktafels in Cartesius!

Heb je iets voor de agenda van de volgende nieuwsbrief, wil je een 
oproep doen of geïnterviewd worden als ondernemer in Cartesius? 
Stuur dan voor 15 maart 2015 een bericht aan  
vriendinnenvancartesius@gmail.com. 

Wij kijken er naar uit om samen de volgende stappen te zetten 
voor een ondernemend en bruisend Cartesius! 

Hartelijke groet,
Marleen & Merel
Vriendinnen van Cartesius

Gratis veiligheidsscan 

voor ondernemers gaat 

door in 2015

In 2015 kunnen ondernemer nog 
steeds gebruik maken van de gratis 
veiligheidsscan uit de regeling 

Met de scan brengt een adviseur van het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid (CCV) de veiligheidsrisico’s in 
kaart en geeft hij gratis advies over te 
nemen maatregelen. Nieuw in de regeling 
is de uitbreiding dat in 2015 ondernemers 
met maximaal 50 fte’s in aanmerking komen 
voor de scan. Voor meer informatie ga naar:
www.veiligondernemenbeginthier.nl.

Juni, Besluit naamgeving Cartesius of 
Werkspoorkwartier
De discussie over cartesius of werkspoork-
warier is actueler dan ooit. In juni wordt 
een bijeenkomst georganiseerd om met alle 
ondernemers in het gebied een besluit te 
nemen. Meer informatie: 
www.vriendinnenvancartesius.nl 

3 t/m 6 juli, Tour de France Cycle 
Camping Cartesius, Werkspoor- 
kathedraal 
De Werkspoorkathedraal wordt tijdens de 
tour omgebouwd tot een tijdelijke camping. 
Meer informatie: 
www.cyclecampingcartesius.nl

Op 4 februari is dan de enthousiaste pre-
sentatie van drie stijlen die de basis kunnen 
vormen voor een nieuw beeldmerk. Na stem-
ming wordt duidelijk dat stijl 1 afvalt (geen 
stemmen). Voor stijl 2 en 3 is het een ‘close 
call’: 8 tegen 10 stemmen. Voor optie 2 geldt 
dat de ondernemers het ambacht goed vinden 
vertegenwoordigd, terwijl optie 3 geschikt is 
voor toepassing in het gebied, maar nog wel 
uit te veel onderdelen bestaat. 

De ontwerpers Juul en Sjoerd gaan met de 
opmerkingen en voorkeuren aan de slag 
en komen met een aangepast voorstel. Dat 
vraagt om een volgend moment waarop 
hopelijk nog meer ondernemers aanslui-
ten om invloed te hebben op het nieuwe 
smoelwerk van het gebied. De ontwikkeling 
van het logo vraagt bovendien om een 
besluit over de naamgeving van het gebied. 
Komende maanden zullen de Vriendinnen 
van Cartesius de discussie aanjagen, om in 
juni met alle ondernemers in het gebied een 
breedgedragen besluit te nemen tijdens een 
speciale bijeenkomst. Houd de nieuwsbrief 
in de gaten voor meer nieuws!
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Cartesius nieuwsbrief

Wilt u deze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Stuur dan een mail naar:
vriendinnenvancartesius@gmail.com

RAAD DE
PLAAT

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door: 
Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht, Bedrijvenkring Cartesius

Wilt u deze nieuwsbrief uitprinten? Ga dan naar 
www.vriendinnenvancartesius.nl en klik op de 
downloadlink in de rechter bovenhoek. 

Gezocht: bedrijven die 

willen innoveren

Wil je concrete stappen zetten richting 
vernieuwende samenwerking in jouw 
onderneming? In enkele uren tijd pakt een 
team creatieven een innovatievraagstuk op 
richting een concreet perspectief. Interesse? 

Bel Erik Uitenbogaard, Cartesius Museum: 
0615633552.

Gezocht: Ondernemers 

die terrein willen open-

stellen voor ontmoeting

Stichting de Schaverij is samen met 
PL3ontwerpen bezig met het creëren van 
verplaatsbare ontmoetingsplekken met 
picknickbank en recycle plantenbak. Heeft u 
een terrein dat openbaar toegankelijk is en 
waar een ontmoetingsplek kan ontstaan? 

Neem dan contact met ons op! 
info@schaverijutrecht.nl

Gezocht: werkplaats voor 

Uitvindersgilde 

Een collectief van acht creatieve onder-
nemers, voornamelijk ex HKU studenten, 
zijn op zoek naar een nieuwe werkplaats 
van zo’n 500 m2. Ze zijn op zoek naar 
een locatie om een groot machinepark te 
creëren, liefst een loods. Plek of tips? 

Neem contact op met Simone Tenda, 
0626763846, www.uitvindersgilde.com.
 

Ben je op zoek naar materialen, heb je ruimte in de aanbieding of wil je iets leren van een andere ondernemer in het gebied? 
Plaats dan hier je verzoek. Stuur je kopij voor de volgende nieuwsbrief voor 15 maart naar vriendinnenvancartesius@gmail.com.

Weet jij wat en waar dit is? Stuur het juiste antwoord voor 15 maart naar vriendinnenvancartesius@gmail.com  
en win een lunch voor twee aan een picknicktafel in het gebied. 

INTERVIEW In deze eerste nieuwsbrief interviewen 
wij Wim Pot - directeur Pot Verhuizingen 
& Logistiek en tevens voorzitter van de 
Bedrijvenkring Cartesiusweg. Het bedrijf 
doet verhuizingen (consumenten en bed-

en kunstvervoer. Het is een familiebedrijf 
dat In 1905 is opgericht in Amersfoort 
en sinds 1987 ook een vestiging op bed-
rijventerrein Cartesius heeft.

Wat maakt Cartesius voor jou een bijzondere plek?
Het was destijds een bewuste keuze om ons 
te vestigen op het bedrijventerrein: dicht bij 
de stad en toch goed bereikbaar vanaf de 
snelweg. Voor 2012 heeft de ontwikkeling 
van het terrein een tijd stil gelegen vanwege 
het gebrek aan visie op het terrein. Maar 
inmiddels is het imago sterk aan het ver-

beteren. Met name het Ondernemersfonds 
heeft een positieve invloed op het terrein: 
met beperkte inzet van middelen werken 
wij aan een verbetering van het terrein. 
Bovendien is hierdoor de relatie tussen 
culturele ondernemers en de bestaande 
ondernemers sterk verbeterd.

Welke tip uit jouw bedrijf zou jij andere onder-
nemers mee willen geven?
Communiceer meer over de goede een 
mooie dingen die je doet als bedrijf! Wij 
zetten sterk in op duurzaam ondernemen: 
zowel vanuit oogpunt van milieu als mens. 
In 2012 is onze inspanning beloond: we zijn 
door de branche-organisatie Transport & 
Logistiek NL gekozen tot meest duurzame 
transportbedrijf. Daar mogen we trots op 
zijn. Ondernemers, laat je zien.

Cartesius of Werkspoor?
Ik ben geen Utrechtenaar zou ik 10 jaar 
geleden hebben gezegd, maar inmiddels 
weet ik: ik ben geen Utrechter.  Voor mij zit 
er geen emotie bij de naamgeving van het 
terrein. Ik laat het aan de échte Utrechters 
over om goede argumenten te geven en op 
basis van de sterkste argumenten kies ik 
graag samen met de andere ondernemers. 


