
www.utrechtfietsstad.nl

Utrecht Welkom in 

Mede mogelijk gemaakt door

www.utrechtfietsstad.nl

16x korting in Utrecht!
Op deze kaart staan icoontjes bij 16 hotspots. Hier krijgt u korting met de 
bonnen die u kunt downloaden op www.utrechtfietsstad.nl. Dus log in met 
uw persoonlijke code, print ze uit en stap op de fiets. U maakt zo ook kans 
op 1 van de 2 E-bikes (van Republic Dutch en De Boom en het Meer)!

www.utrechtfietsstad.nl
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Legenda

Deze campagne is een onderdeel van het Europese project SEGMENT. SEGMENT onderzoekt de 
mogelijkheden om het gebruik van energie-efficiënte vormen van vervoer te stimuleren. De gemeente 
Utrecht neemt deel aan dit project. SEGMENT wordt gesubsidieerd door Intelligent Energy Europe (IEE). 
www.segmentproject.eu. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze uiting ligt geheel bij de auteurs. 
Aan de gegevens hierop kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud weerspiegelt niet noodzakelijk 
de mening van de Europese Unie. EACI noch de Europese Commissie is verantwoordelijk voor gebruik, in 
welke vorm dan ook, van de in de uiting opgenomen informatie.

Ruim 50% korting 
Doppio Espresso 
Hertogwetering 183A, 
Utrecht

30% korting  
IJskiosk Venezia 
Jansbrug tegenover  
Oudegracht 105, Utrecht

Gratis appelsap 
Landgoed Amelisweerd 
Koningslaan 11A,  
Bunnik

20% korting 
Sloepje Huren Utrecht 
Opstapplek is:  
Blauwe-Vogelweg 23, Utrecht

Gratis fruittaart 
De Moestuin  
Laan van Maarschalkerweerd 2, 
Utrecht

Gratis fles fruitsap 
Landwinkel de Hooierij 
Universiteitsweg 1,  
De Bilt

€ 10 korting 
Botenverhuur De Rijnstroom 
Weg naar Rhijnauwen 2, 
Utrecht

€ 2 korting 
Rietveld Schröderhuis 
Erasmuslaan 5, 
Utrecht

Gratis kaarten 
Theehuis Rhijnauwen 
Rhijnauwenselaan 16, 
Bunnik

2x korting 
Botanische Tuinen Utrecht 
Budapestlaan 17, 
Utrecht

Gratis Prosecco 
Restaurant Belle 
Dorpsstraat 12, 
Oud Zuilen

Gratis dessert 
Restaurant De Werfkring 
Oude Gracht 123 - werf, 
Utrecht

Gratis koffie/thee 
Grand Café De Hoge Weide 
Ab Harrewijnstraat 45,  
Utrecht

Gratis yogales 
Heart Alignment 
Voordorpsedijk 55, 
Groenekan

Gratis E-bike proefrit 
De Boom en het Meer 
Jan van Galenstraat 89, 
Utrecht

50% korting op fietssloten 
Republic Dutch 
Oudegracht 204, 
Utrecht
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Op de fiets naar

16 leuke adresjes

● profiteer van veel voordeel

● kans op een E-bike



89 taartjes

1 uur parkeren€3,60 

je auto in een parkeergarage in het centrum

26.00
0

fietsers rijden er op een gemiddelde dag over 

de Catharijnesingel

10 km per dag, 5 dagen per week, 46 weken 

per jaar, naar je werk fietsen scheelt:

○ €276,- (brandstof) 
○ 366 kg CO2 ○ 26680 calorieën

bewaakt 7760
bewaakte fietsenstallingsplekken 

in het stationsgebied

Utrecht 
Welkom in 

€0,-
om je fiets 1 dag 

bewaa
kt te stallen

en dan zit je met de fiets al bij de Maarseveense Plassen. 

Lekker een dagje aan het water!

40 minuten

van de  nieuwe inwoners gaat naar zijn werk 

met het openbaar vervoer, op de fiets of te voet

LPG-bussen 

rijden er in de stad

1 uur auto parkeren op straat in de binnenstad

71% 

is het fietsen vanaf de rand van 

Utrecht (Leidsche Rijn) naar de Neude

6.05 uur gaat de eerste bus

00.55 uur vertrekt de laatste bus

En morgen is ’ie weer gemaakt

door 1 van de 58 fietsenmakers.

10 km 

lekke band? 

€4,25 

60

LPG 

200autodeelplekken   

1 kilo CO2

4 km met de fiets i.p.v. 
de auto scheelt

210.00
0

reizigers per dag op de OV terminal 

Utrecht Centraal

8394 onbewaakte fietsenstallingsplekken 

rond Utrecht Centraal
van de  inwoners loopt of fietst naar het centrum65%

www.utrechtfietsstad.nl

    


