
Half april is Slachtstraat Filmtheater geopend. Misschien heb je er al een film gekeken of iets gegeten of gedronken in het 
gezellige grand café. De opening van het Filmtheater was een grote, eerste stap in het transformatieproject ‘Slachtstraat/
Hoogt’. Momenteel zijn we hard aan het werk om de restauratie en herbestemming van de panden Hoogt 8 en 10 af te ronden.

Te huur: prachtige bedrijfsruimtes 
in Hoogt 8 en 10
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Volg ons ook op social media!

Er zijn nog twee ruimtes te huur op de 2e verdieping. De ene ruimte is circa 60 m2 en de andere circa 28 m2. De ruimtes 
worden volledig voorzien van prachtig, duurzaam marmoleum en volledig geschilderd opgeleverd. Ze zijn van alle 
gemakken voorzien, denk aan voldoende stopcontacten, internetaansluitpunten en koeling. Op de 2e verdieping werk  
je onder een prachtige houten kap die, na uitgebreid onderzoek van kleurhistoricus Bert Jonker, weer geschilderd is in  
de mooie, historische kleurstelling die hoort bij het pand. 

CULTURELE BROEDPLAATS
Hoogt 8 en 10 worden een verzamelplaats voor culturele organisaties. De twee gebouwen zijn slim opgedeeld in meerdere 
ruimtes van circa 28 m2 tot 60 m2. Wij zoeken partijen die elkaar onderling kunnen versterken. De ruimtes zijn allemaal:
• bereikbaar van verschillende kanten
• te koppelen, indien gewenst
• ook apart van elkaar te gebruiken.

BUREN
Op de begane grond en in het souterrain van het pand aan Hoogt 10 komt het Kruideniersmuseum Utrecht met een prachtig 
nieuw en innovatief museumconcept. Ook het winkeltje van Betje Boerhave met het lekkere snoepgoed komt terug. Op de 
begane grond, de 1e verdieping en een deel van de 2e verdieping van Hoogt 8 en 10 komen BlendLeren en Crafts Council. 

UNIEKE TUIN
Achter Hoogt 8 en 10 wordt een prachtige tuin aangelegd door Debie & Verkuijl. Het ontwerp van de tuin doet recht aan de 
filmische geschiedenis van deze plek waar, onder andere, het Nederlands Film Festival is ontstaan. Een prachtige groene oase 
waar je, tussen de bedrijven door, even lekker tot rust kan komen. 

(Beschikbaar vanaf uiterlijk 1 september)

INTERESSE?
We bieden onze donateurs en relaties graag als eerste de mogelijkheid om hun interesse kenbaar te maken. Ben jij een 
cultureel ondernemer, of is jouw organisatie actief in het culturele veld? Neem dan contact op met info@umf.nu onder 
vermelding van ‘Huur Hoogt 8 en 10’. 

TWEE
RUIMTES 
TE HUUR!
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https://www.facebook.com/utrechtsmonumentenfonds/
https://www.linkedin.com/company/utrechtsmonumentenfonds/
https://www.instagram.com/utrechtsmonumentenfonds/
https://utrechtsmonumentenfonds.nl
https://www.blendleren.nl
https://craftscouncil.nl
https://www.debieenverkuijl.nl

