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‘Utrecht is een ‘sleeping giant’
De term dynamisch dekt nauwelijks de lading van wat er in Utrecht gebeurt. Overal wordt druk 
gebouwd, echter het huidige bouwvolume is onvoldoende om aan de vraag te voldoen – en het 

eind van de groei is nog niet in zicht. Dat vraagt om partnerships, stelt Peter van Marle.  
‘Niemand kan dit in zijn eentje.’
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1_Rondleiding aan 

een delegatie vanuit 

de BnSP om meer 

over Krachtstation 

te horen 

2_ Krachtstation: een 

voormalige school die 

werd getransformeerd 

tot een wijkcentrum 

met 200 kamers 

en sociaal-

maatschappelijke 

organisaties

Peter van Marle, directeur real estate regio noord-oost 
en Midden nederland, aBn aMro

In de groeimarkt die Utrecht is, vormt ABN AMRO 
als financier van commercieel vastgoed een belangrijke 
schakel. Zonder financiering zou het een stuk stiller 
zijn op de Utrechtse vastgoedmarkt. Maar de bank 
doet meer dan projecten financieren: zij is ook ken-
nispartner en verbinder. ‘Wij helpen onze klanten een 
stap verder door hen passende oplossingen te bieden’, 
stelt Peter van Marle. ‘We voorzien mensen niet alleen 
van een financiering, maar bieden alles wat ze nodig 
hebben om ze verder te helpen. Voor de één is dat 

onze expertise ten aanzien van verduurzaming, voor 
de ander het leggen van contact met een relevante 
partij uit ons netwerk. Daardoor voeg je waarde toe in 
de relatie, en uiteindelijk dus ook aan de stad.’  

groeimarkt
Van Marle voorziet een mooie toekomst voor de stad. 
‘Nu Amsterdam uit zijn voegen barst, zie je veel men-
sen uitwijken naar Utrecht. Dat geldt zowel voor on-
dernemers, als bewoners en hotelgasten. Alle partijen 

in het nieuwe WTC komen van buiten Utrecht. Dat 
is veelzeggend. Die bedrijvigheid vormt de motor voor 
de woningmarkt, en de groei in verhuurde kantoorme-
ters leidt automatisch tot een toenemende vraag naar 
hotelkamers. De stad heeft op alle fronten een gigan-
tisch potentieel. Het is echt een ‘sleeping giant’.’

Wekken van de ‘sleeping giant’ 
Het wekken van die ‘sleeping giant’ vraagt volgens 
Van Marle om een integrale aanpak. ‘Een paar 

blokken nieuwe woningen of kantoren bouwen is 
niet genoeg. We moeten het plaatje compleet op-
nieuw invullen. Logistiek en voorzieningen moeten 
meegroeien met de stad om die leefbaar te houden. 
Daar ligt de komende jaren een belangrijke opgave, 
zeker ook in de wijken rondom het centrum. Een 
gebied als Kanaleneiland heeft een enorme poten-
tie qua ruimte. Zo’n plek verdient meer aandacht.’ 
Transformatie van wijken en gebieden is volgens Van 
Marle een belangrijk stukje van de Utrechtse puzzel. 
‘Er worden per jaar 135.000 kantoormeters door de 
markt opgenomen, maar er staat nog 1 miljoen leeg. 
Dus is het logisch om te kijken of je die gebouwen een 
andere functie kunt geven, zoals woningen, winkels of 
sociale voorzieningen. Krachtstation, zoals te zien op 
bovenstaande foto, is daar het perfecte voorbeeld van.’ 
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‘ Als je AllemAAl hetzelfde belAng hebt, 
gaan dingen sneller, neemt de kWaliteit 
toe en het risico af’
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leukste 

winkelstrAAt?

Absoluut de Zadel-

staat, een bruisen-

de winkelstraat met 

een goede mix aan 

retailers en horeca. 

De straat wordt ook 

wel de oprijlaan 

naar de Domtoren 

genoemd, het 

uitzicht op de Dom-

toren is werkelijk 

fantastisch!

fAvoriete 

restAurAnt?

Dat is restaurant 

San Siro op het 

Oudkerkhof, het 

restaurant heeft 

een heerlijke Itali-

aanse keuken op 

een gezellige locatie 

in hartje centrum.

wAAr kom je tot rust 

in de stAd?

In de kloostertuin 

van de Domkerk, 

de Pandhof ge-

naamd. Het is een 

heerlijke plek om 

even te ontsnappen 

aan de drukte van 

de stad en terug te 

gaan in de tijd.

verborgen pAreltje 

in utrecht?

Om het dicht bij 

ons vakgebied 

te houden: De 

vier vragen aan peter van marle

partnerships
De bereidheid om samen op te trekken bij deze trans-
formatie van de stad is groot. Een goede zaak, vindt 
Van Marle, want geen enkele partij trekt het in zijn 
eentje. ‘Samenwerken vraagt om meer afstemming in 
de planvorming. Dat kost tijd, maar die investering 
verdient zich later ruimschoots terug. Als je allemaal 
hetzelfde belang hebt, gaan dingen sneller, neemt de 
kwaliteit toe en het risico af. Bovendien geldt tegen-
woordig steeds vaker: ‘of samen, of niet!’. Het vorm-
geven van een stad is uiteindelijk een samenspel van 
overheid, ondernemers en financiers.’

Winst op alle fronten
Een mooi voorbeeld is de ontwikkeling van Krachtsta-
tion in de wijk Kanaleneiland: een voormalige school 
die werd getransformeerd tot een wijkcentrum met 200 
kamers en sociaal-maatschappelijke organisaties in de 
plint – op alle fronten duurzaam. ABN AMRO pakte 
hier de rol van financier en kennispartner. ‘Dit is een 
aanpak waar ik heilig in geloof’, zegt Van Marle. ‘Mate-
rialen worden schaars, en wat er al is, is vaak van goede 
kwaliteit. Dus is het logisch om bestaande gebouwen te 
koesteren en te kijken hoe we hun levensduur kunnen 
verlengen door ze een andere invulling te geven. Herge-
bruik van bestaand vastgoed en circulair bouwen worden 
steeds meer de norm. Deze nieuwe norm vraagt om een 
bank die op een andere manier naar financieren kijkt. 
Met winst op alle fronten. Vastgoedprojecten die niet 
alleen rendement opleveren, maar ook duurzame impact 
hebben.’   

Zo stond de circulaire aanpak ook centraal bij de 
herontwikkeling van het Stedin-gebouw. Het pand uit 
1986 voldeed niet meer aan de eisen van de tijd en werd 
grotendeels gesloopt, met uitzondering van de construc-

‘ hergebruik vAn bestAAnd 
vAstgoed en circulAir bouwen 
Worden steeds meer de norm’
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Bruntenhof. De 

Bruntenhof ligt 

verstopt achter het 

Lepelenburg. In 

1621 zijn hier 15 

eenkamerwoningen 

gebouwd, bedoeld 

voor arme wedu-

wen. Tegenwoordig 

zijn de woningen 

vast bewoond en 

is er aan ieder 

huis een keuken 

gebouwd om dit 

mogelijk te maken. 

Is het hek open, ga 

dan zeker even een 

kijkje nemen op dit 

prachtige plekje! 

tie. Veel materialen uit het oude pand zijn opnieuw 
gebruikt, en er is veel werk gemaakt van een duurzame 
energievoorziening. Bij de oplevering eerder dit jaar had 
het pand het BREEAM Very Good label. Een resultaat 
om trots op te zijn, vindt Van Marle.  

verdUUrzaming van zakelijk vastgoed 
Maar het hoeft niet allemaal grootschalig te zijn. Ook 
met kleinere ingrepen zoals zonnepanelen, HR++ glas 
of koudewarmtepompen valt al veel winst te behalen. 
Met de ABN AMRO Duurzame Investeringstool krijgen 
eigenaren van zakelijk vastgoed direct inzicht in het 
energielabel, mogelijke energiebesparingsmaatregelen 
en het potentiele rendement van deze maatregelen. 
‘Door inzicht te geven, te adviseren én te financieren 
streven we er als gehele organisatie naar om in 2030 al 
het onroerend goed dat de bank financiert en onze eigen 
kantoren op gemiddeld energielabel A te hebben.’  

3_Feest in ‘de Kuil’ 

van het Krachtstation 

4_Kidsmarathon bij 

het Krachtstation
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een tastbare kick
Al met al werken we met ons team van vastgoed-
professionals met veel plezier aan het upgraden van 
Utrecht. ‘Gemeente en marktpartijen maken met 
elkaar veel goede stappen. Er zijn prachtige ont-
wikkelingen gaande, en het is geweldig als je daar 
als financieel dienstverlener een steen aan bij kunt 
dragen. Nieuwbouw en transformatie maken onze 
dienstverlening tastbaar. Soms loop ik door de stad 
langs een project waar we met onze partners hard 
aan gewerkt hebben om er iets moois van te maken, 
en zie ik dat mensen er met plezier wonen of wer-
ken. Dat geeft een enorme kick.’ ■


