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‘Utrecht is het mooiste meisje van de klas’
Als ontwikkelaar moet je weten waar je over praat. Dat vraagt grondige kennis van een gebied. 

Maar een plan gaat pas echt leven, als er ook gevoel bij komt. AM heeft hart voor Utrecht. 
Logisch, want de Utrechtse gebieds- en vastgoedontwikkelaar is stevig geworteld in de stad, en de 
directieleden zijn er letterlijk thuis. ‘Wij weten waar we over praten, want we werken en wonen in 

deze prachtige eigen stad.’

1

1, 2 en 3_

nPD Welkom 

Talent!

in Overvecht, op 

de locatie waar 

de nederlandse 

Pakket Dienst was 

gehuisvest, wordt 

ruimte gecreëerd voor 

Gerhard Bolk, directeur aM
Marien kleinjan, adjunct-directeur aM Midden  

Gerhard Bolk en Marien Kleinjan zijn verwoede 
fietsers. Beide mannen rijden al meer dan 25 jaar in 
Utrecht rond en maken graag een D-tour om de stad 
echt te ontdekken. Daardoor weten ze precies waar 
Utrecht behoefte aan heeft, waar de problemen liggen 
en waar de kansen. ‘Utrecht en AM gaan al heel lang 
samen, in goede en slechte tijden. Dan leer je elkaar 
echt kennen’, stelt Kleinjan. Die kennis komt goed van 
pas, want Utrecht staat voor een majeure opgave. De 
druk op de stad is groot. Het bouwtempo is hoog, maar 
de vraag naar woningen en kantoren is nauwelijks bij te 
benen. Dat stelt de stad voor grote uitdagingen. Uitda-
gingen waar AM bij kan helpen. 

Wapenfeiten
Leidsche Rijn. Lombok. Hoograven. Hoog Boulandt. 
Zuilen. Wilhelminapark. Veemarkt. Allemaal plekken 
waar AM de afgelopen jaren haar sporen verdiende 
en mooie projecten voor Utrecht gerealiseerd heeft. 
Het meest recente wapenfeit is de oplevering van het 
nieuwe WTC op het Jaarbeursplein, samen met CBRE. 
Momenteel vragen twee grote projecten de aandacht. 
Het eerste is de Merwedekanaalzone, een grote ge-
biedsontwikkeling samen met Synchroon. Hier verrijst 
binnen een paar jaar een compleet nieuwe, duurzame 
stadswijk. Het tweede project is de NPD-locatie in 
Overvecht met de naam NPD Welkom Talent!: een 

gemengd programma voor wonen, werken en recreëren 
met 350 appartementen. Belangrijke pijlers hier zijn 
health, ondernemen en kunst & cultuur. Twee projec-
ten die echt iets toevoegen waar Utrecht behoefte aan 
heeft, stellen Bolk en Kleinjan.   

Gevoel van UrGentie
Bolk ziet de enorme interesse in Utrecht niet zozeer als 
een probleem, maar vooral als een kans. ‘De toevloed 
naar de stad komt doordat Utrecht zo geliefd is. Dat is 
een uitdaging, maar ook een compliment. Utrecht is ge-
woon het mooiste meisje van de klas. Dat heeft zijn ef-
fect op de stad en de regio eromheen. Dat is een unieke 
kans om iets neer te zetten waar veel mensen wat aan 
hebben. De grote druk op de stad zorgt voor een gevoel 
van urgentie. Daardoor kunnen we nu volop innoveren 
op belangrijke thema’s waar we als AM in geloven zoals 
‘de inclusieve stad’,  ‘healthy urban living & working’ 
en ‘gedurfde duurzaamheid’, waarin mobiliteit en 
circulariteit een belangrijke rol spelen. Je moet het ijzer 
smeden als het heet is.’ Kleinjan beaamt dat: ‘Utrecht 
is een dankbare plek. Als stad- en gebiedmaker kunnen 
wij hier een enorme impact hebben. Door het gesprek 
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wonen, werken en 

ontspannen, gericht 

op het creëren van 

ontmoetingen tussen 

gebruikers. 
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Leukste winkeL-

straat?

Gerhard Bolk: 

Twijnstraat

Marien kleinjan: 

Sfeervolle straten 

zoals de Nachte-

gaalstraat  en de 

Korte Minrebroe-

derstraat met café 

‘De Zaak’ waar je 

lekker op het terras 

kunt zitten.

Favoriete restau-

rant?

Gerhard Bolk: 

Meneer Buscourr 

in de Lange Nieuw-

straat

Marien kleinjan: 

Goesting, de naam 

geeft al goede zin.

waar kom je tot rust 

in de stad?

Gerhard Bolk: In 

een kano op de 

Singel

Marien kleinjan: 

Maximapark 

verborgen pareLtje 

in utrecht?

Gerhard Bolk: 

Brewpub De 

Kromme Haring 

(Vechtclub Mer-

wede)

Marien kleinjan: 

Universiteitsbiblio-

theek binnenstad.

vier vraGen aan Gerhard Bolk (l)
en marien kleinjan

aan te gaan met de stad en zijn bewoners, komen we tot 
gave nieuwe dingen. Er is veel behoefte aan vernieu-
wende visies op hoe we willen wonen, werken, winkelen 
en recreëren, waardoor we nu met elkaar een enorme 
innovatieslag kunnen maken.’

flexiBel en creatief
Het spannende van grote gebiedsontwikkelingen is 
dat je bouwt voor een verre toekomst waarvan alleen 
de contouren zich aftekenen. Dat vraagt lef en flexibi-
liteit, stelt Kleinjan. ‘Het is ons vak om na te denken 
over hoe de wereld er over 10 jaar uitziet. Misschien 

‘ we zoeken partners die dezeLFde kant 
opkijken en net aLs wij kennis durven 
deLen en van eLkaar wiLLen Leren. dat 
kan alleen als je elkaar vertroUWt’
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rijden er dan zelfrijdende auto’s. Voorlopig zitten die in 
MERWEDE niet in ons plan. Wij zetten in op fietsen, 
frequent OV, deelauto’s en mobiliteit hubs, maar stel 
dat die zelfrijdende auto er echt komt, dan moet je daar 
wel in mee kunnen. Dus sorteren we daar op voor. Die 
flexibiliteit om in te spelen op veranderende behoef-
ten, is een vast onderdeel van onze plannen.’ Net als 
creativiteit. Zo bedacht AM ooit Friends-Wonen, onder 
het motto ‘share the fun, split the rent’. Dit innovatieve 
concept waarbij vrienden een appartement delen, blijkt 
niet alleen interessant te zijn voor starters, maar ook 
voor stadsveteranen. Twee groepen die ook in Utrecht 
wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Reden 
waarom het concept ook in MERWEDE een plekje 
krijgt. 

innovatieve comBinaties 
Niets zo leuk als het bedenken van nieuwe dingen en 
het maken van interessante combinaties, vindt Bolk. 
‘In de retail zien we al een poos de combinatie van 
kleding en horeca. Iets dergelijks gebeurt er nu ook op 
het gebied van wonen en werken: er worden nieuwe al-
lianties gesmeed. Een mooi voorbeeld is de Wasbar: een 
café met een aantal wasmachines. Zo hoef je zelf geen 

wasmachine te hebben, en kun je gezellig met anderen 
kletsen en een kop koffie of biertje drinken terwijl je 
wacht op je was. Goed voor de sociale cohesie.’

Ook in Overvecht is die sociale component overal in 
verweven. ‘Mensen maken de plek, en een goede mix 
van mensen maakt de plek beter’, stelt Bolk. ‘Daarom 
bieden we in het oude NPD-complex bewust ruimte 
aan verschillende doelgroepen en creëren we plekken 
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, zoals een bin-
nentuin of een buurthuiskamer. Een goed voorbeeld 
van  het AM-kernthema ‘de inclusieve stad’.’ 

partnerships
Behalve een goed plan, zijn ook goede partners cruciaal 
bij het bouwen aan de stad, stellen Bolk en Kleinjan 
eensgezind. ‘Wij kijken altijd met welke coalities we 
op een bepaalde plek het meeste voor elkaar kunnen 
krijgen. We zoeken partners die dezelfde kant opkijken 
en net als wij kennis durven delen en van elkaar willen 
leren. Dat kan alleen als je elkaar vertrouwt. Zo zijn 
we als publieke en private partners druk bezig om met 
elkaar Utrecht nog mooier en beter te maken voor 
iedereen.’  ■
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4_WTC. 

WTC Utrecht is het 

eerste WELL Buil-

ding in nederland. 

Opdrachtgever CBRE 

Global investors heeft 

hiervoor bovendien 

het nieuwbouw 

ontwerpcertificaat 

BREEAM-Excellent 

ontvangen.
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Bijzonder in deze ge-

biedsontwikkeling van 

AM en Synchroon is 

de keuze voor duur-

zame mobiliteit en 

een autovrij openbaar 

gebied, waardoor 

voetgangers en fietsers 

meer ruimte krijgen.


