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Het kleine broertje van
‘We zitten hier pas twee jaar, die tijd heb je nodig om je te 

vestigen en om de relaties in de stad op te bouwen en onze 

klantenportefeuille de kansen in Utrecht te tonen. Het is 

een strategisch proces. Van ons als kantoor binnen de sterke 

ontwikkelingen die de stad laat zien. Er wordt in de stad volop 

ontwikkeld, en er zijn tal van ontwikkelingen die nog moeten 

komen. Als je kijkt naar de kwaliteit van die ontwikkelingen, kun je 

stellen: Utrecht heeft internationale allure opgebouwd.

Utrecht is het kleine broertje van Amsterdam. De steden zijn familie 

van elkaar in termen van interesses van ondernemers en beleggers. 

De type mens is meer hetzelfde dan in vergelijking met bijvoorbeeld 

Den Haag of Rotterdam. En als je kijkt naar bedrijven die zich 

willen vestigen in Nederland of bedrijven die willen verhuizen 

binnen de Randstad dan kijken zij vaak naar een set herkenbare 

assets van de nieuwe plek en komen ze uit op locaties die dichtbij 

hun gevoel en kennis liggen. Daarnaast profiteert het stadshart 

van Utrecht van hoogstaande nieuwbouwontwikkelingen met veel 

oog voor duurzaamheid en de gezondheid voor de mensen in het 

gebouw. Met een ligging bovenop het Centraal Station van Utrecht 

is de locatie geweldig bereikbaar met het openbaar vervoer. 

Een logisch alternatief voor de Amsterdamse markt is in veel 

alle gevallen Utrecht. Dat zien we terug in de vraag. Er zijn 

verschillende bedrijven die zeggen ‘Wij willen de Zuidas-prijzen 

niet of niet meer betalen, waar kunnen we naartoe’? In Utrecht is 

de vierkante meter-prijs op een A-locatie gemiddeld honderdvijftig 

euro goedkoper. Voor hen is Utrecht plots een logische keuze.’

Onbekend maakt onbemind
‘Het is een interessante dynamiek. Hoe het werkt met locatiekeuze 

van beleggers en organisaties. De belegger kun je grofweg 

opsplitsen in tweeën. Je hebt de buitenlandse, voornamelijk Duitse 

investeerder die heel actief is op de Zuidas, en kiest voor de 

hoofdstad Amsterdam. En je hebt de Nederlandse belegger. Ook 

daar geldt in feite dezelfde regel: onbekend maakt onbemind. De 

Nederlandse belegger kent Utrecht, als privépersoon, als consument 

of als ondernemer. De buitenlandse belegger die moeten wij in veel 

gevallen nog overhalen om een kijkje te nemen. Utrecht is minder 

bekend. De Randstad zou als één grote metropool gepositioneerd 

moeten worden;  de Deltametropool. Met kansen om meer samen 

te werken en economische groei te stimuleren. 

Rotterdam kennen internationale beleggers 

van de haven, Den Haag van de Nederlandse 

regering en het Internationaal Gerechtshof. 

Utrecht heeft een opstapje nodig en die 

faciliteren wij met zogenaamde city tours. 

Dan nemen we buitenlandse beleggers, onder andere onze key-

clients uit Londen, mee naar Utrecht en laten wij alle kansen en 

ontwikkelingen zien die er zijn of zich aandienen. Aan het einde 

van de middag is iedereen positief verrast en overtuigd van de 

stad. Vaak horen wij dan ‘Bring us the product’. Dat doen wij 

natuurlijk graag, met als kanttekening dat Duitse beleggers veelal 

grote volumes zoeken. Het merendeel van deze investeerders is op 

zoek naar investeringen vanaf 25 miljoen euro en die zijn schaars in 

Utrecht.’

Wind in de zeilen
‘Utrecht heeft, los van COVID-19, de wind in de zeilen. De stad is 

mateloos populair. Zo in trek dat er bijna te weinig leegstand voor 

een gezonde dynamiek is: onder andere zo’n een procent in het 

stationsgebied. Mensen hebben Utrecht herontdekt. Amsterdam 

is gewoon ontzettend druk. Ik heb het zelf met mijn gezin ervaren. 

Tussen mijn twintigste en dertigste heb ik er gewoond. Voor mij 

was de slotsom: terug naar mijn roots, terug naar waar ik ben 

opgegroeid en waar mijn familie en vrienden nog wonen. Utrecht 

dus.  

Voor veel andere mensen, bedrijven en investeerders zijn er 

soortgelijke redenen: het klimaat - en dan heb ik het over de balans 

tussen werken, wonen, openbaar vervoer en eigentijds, gezond 

leven -is hier heel erg goed. Dat is een van de speerpunten van 

de gemeente Utrecht en daar zijn concepten en ontwikkelingen 

ook op afgestemd: Healthy Urban Living. Dat maakt dat huidige 

investeerders tevreden zijn en niet willen verkopen. Utrecht is een 

aantrekkelijke investering voor de lange termijn. 

Als gevolg zie ik de stad internationaler worden. Het gebeurt voor je 

ogen. Het Stationsgebied is de afgelopen vijf tot tien jaar compleet 

getransformeerd. Van het nieuwe station, het WTC tot en met 

de verdere ontwikkeling van het Beursplein. De herijking van de 

Jaarbeurs, die per 2023 een groot deel van het parkeerterrein ten 

behoeve van nieuwe ontwikkelingen teruggeeft aan Utrecht, die 

volgt nog. De entree kantelt naar de rand van de stad - de westzijde 

- waardoor grootschalige ontwikkeling mogelijk wordt op een 

steenworp afstand van Utrecht CS. Dat telt allemaal mee voor de 

zakelijke markt.’   

vertraging en de pauzeknop
‘De coronacrisis zorgde tijdelijk voor een vertraging van de 

marktontwikkelingen. We kunnen niet zeggen dat wij er geen last 

van hebben. De dynamiek na een persconferentie van minister-

president Mark Rutte is direct waarneembaar voor ons. De telefoon 

valt stil. De telefoon viel stil en de e-mails droogden op tijdens de 

lockdown begin dit jaar. De kantorenmarkt blijkt heel gevoelig voor 

beleid en restricties. Dat hebben we in Q2 en in mindere mate in 

Q3 gezien. Nu de tweede golf in alle hevigheid zorgt voor opnieuw 

een semi-lockdown, zijn de gevolgen direct weer voelbaar.   

Op de korte termijn is er sprake van een pauzeknop. Heel duidelijk. 

Er worden minder beslissingen genomen en dat beïnvloedt nu 

de opnamecijfers. De cijfers uit ons Savills-rapport ‘City Special 

Utrecht’ spreken voor zich. Daarin zien we tegelijkertijd ook 

lichtpunten. Utrecht huisvest meer mindergevoelige COVID-19-

sectoren dan andere G4-steden. Bovendien zie je nu de voordelen 

van de diversiteit van bedrijven in de stad. 

Ik heb geen glazen bol, maar ik verwacht dat de kantoorbezetting 

weer sterk zal toenemen wanneer de omstandigheden het toelaten. 

Het kantoorgebruik gaat toenemen in Utrecht en de andere G4-

steden. Dat komt omdat de markt zichtbaar kantelt. Dat er een 

verschuiving plaats vindt van verhuurders naar huurdersmarkt staat 

haaks op dat de het kantoorgebruik zal toenemen. Wel verwachten 

wij dat er een verschuiving zal plaatsvinden van een verhuurders-, 

naar een huurdersmarkt. Beleggers willen dolgraag de huurders 

behouden en er ontstaan gesprekken over extra investeringen in 

gebouwen op het gebied van leef- en werkklimaat.’

de markt is wakker geschud
‘Gebruikers trekken op hun beurt conclusies. Er zijn bedrijven die 

gedwongen worden om nu een keuze te maken, bijvoorbeeld omdat 

hun huurcontract afloopt. Zij kijken kritisch naar de inhoud van het 

contract en houden die tegen verschillende toekomstscenario’s aan. 

Wij helpen hen daarbij. We hebben een afdeling Occupier Services 

waar we heronderhandelingen begeleiden en onze kennis op het 

gebied van locatie, werkplekkenconcept en 

eventuele aanpassingen van het kantoor 

meenemen in de gesprekken. Aan de andere 

kant zijn er ook huurders die nog een langer 

contract hebben en noodzakelijk iets moeten. 

Het zorgt er bij elkaar voor dat huisvesting 

weer een hot item is geworden. Dat was het 

een lange tijd niet. In de vastgoedmarkt werd de afgelopen jaren 

veel en gemakkelijk geld verdiend. Dat vinden mensen misschien 

niet leuk om te horen, maar dat was natuurlijk wel de realiteit. 

Een zekere luiheid ontstond bij beleggers want het aankopen van 

een kantoorgebouw was de afgelopen jaren vaak garantie voor 

rendement. Nu zie je dat de markt wakker is geschud. Beleggers 

gaan vragen stellen en kijken kritisch naar hun belegging. Dat 

brengt nieuw elan en nieuwe invalshoeken op tafel.’    

Zelf zoeken, zelf keuzes maken
‘De functie en de rol van een gebouw is meer geworden dan 

vierkante meters. Dat was al een tendens, maar COVID-19 versnelt 

dit alleen maar. Het kantoor moet straks wellicht virusbestendig zijn 

en meer dan ooit lekker aanvoelen. Mensen willen dynamiek. Dat 

heb ik zelf ook. Ik ben niet gemaakt om thuis te werken. Kantoren 

met een pingpongtafel, een biertap voor de vrij-mi-bo’s. Een 

soort clubhuisgevoel. Dat is wat de gebruiker van nu en zeker de 

gebruiker van over een paar jaar - Generation Z - verlangen. 

De wens van huurders en eindgebruikers zien we ook terug 

in zoekmethoden en zoekvragen. In het zakelijke leven willen 

ondernemingen zelf kunnen zoeken en vergelijken. Dat is eigenlijk 

overgewaaid uit de consumentenbranche, waar we dat al veel 

langer gewend zijn. Je kunt het vergelijken met de weg die mensen 

afleggen alvorens ze een hotel, hypotheek, energie-aanbieder of 

verzekering kiezen. Dat ging vroeger altijd via een intermediair, 

maar tegenwoordig zoeken mensen op internet en komen op 

vergelijkingswebsites als Trivago en Independer uit. 

Als Savills hebben we gebruik gemaakt van die consumenten-

gewoonten, met onze wereldwijde eigen platform Workthere. Zie 

het als een booking.com voor de flexibele kantorenwereld. Zowel 

grote als kleine spelers maken er inmiddels gebruik van. Verkennen-

zoeken-vinden van kantoorruimte.

Het past in aanvulling bij de flexibiliteit die huurders nodig 

hebben. Dat zag je in de afgelopen jaren toen bedrijven razendsnel 

groeiden en in feite aan het begin van het jaar niet wisten hoeveel 

werknemers ze aan het einde van het jaar zouden hebben. Maar het 

past ook in een wereld die vol onzekerheden zit. Flexibel aanbod en 

flexibele concepten zijn de ingrediënten: een basis van tienduizend 

vierkante meter in Utrecht en dan een dependance in de regio van 

drieduizend vierkante meter, die naar gelang is uit te breiden of is af 

te romen. Daar gaan we steeds meer naartoe, een zogenaamd ‘hub-

and-spoke-model’. We zien het nu sterk bij ICT-bedrijven en in de 

Zorg. 

Het voordeel voor commercieel vastgoed in Utrecht is trouwens 

dat flexibiliteit in termen van thuiswerken vóór corona al voor 

circa 70 procent van het kantoorpersoneel bekend terrein was. De 

impact van werken op afstand op de kantorenmarkt zal hier naar 

verwachting daarom minder groot zijn. Ik ben positief gestemd.’  

De internationale allure
is er al, internationale
interesse zal verDer volgen

In 2018 koos Savills doelbewust voor de Domstad als 
tweede vestiging in Nederland. Sander van den Engel, 
Head of Agency Utrecht, werd aangesteld om het kantoor 
te leiden; ‘Als je serieus genomen wilt worden, moet je  
gevestigd zijn daar waar je advies over geeft.’
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Beste restaurant: 

Bistro Madeleine

de lekkerste koffie: 

District

Favo public space:

Galgenwaard

Favoriete winkel: 

De Bijenkorf, one-stop-

shop

Mooiste gebouw: 

De Verrekijker, 

hoofdkantoor van de 

Rabobank

nieuwe hotspot: 

Ruby Rose

Mooiste straat: 

Frans Halsstraat, 

Utrecht

Persoonlijke city 

secret: 

Cerveceria Boulevard

Fotografie: 

Peter van aalst

sander van den Engel Head of agency Utrecht, savills

Utrecht in corona en 

Utrecht na corona: 

In coronatijd breng ik 

veel tijd thuis door, 

toch werk in na corona 

weer liever op kantoor

Wat ga je anders doen 

in 2020: 

De onzekerheid over 

de toekomstige rol 

van het kantoor, zorgt 

ervoor dat ik nog meer 

in de rol van adviseur 

kan kruipen. In die zin 

maakt corona mijn 

baan nog leuker!

eerste herinnering aan 

Utrecht: 

Die is voor mij wel heel 

vroeg, want ik ben hier 

geboren.

Passie voor: 

Vastgoed, met name 

het toevoegen van 

waarde aan bestaande 

bouw

Bijleren: 

Constant blijven 

verdiepen in de 

veranderende 

wensen van de 

kantoorgebruiker, 

hiermee kan ik zowel 

de gebruikers als 

eigenaren beter 

adviseren

dit raakt mij 

persoonlijk: 

Kinderen

Topserie netflix: 

Undercover

Mijn inspiratiebron: 

Ik haal mijn inspiratie 

niet uit één persoon 

maar wel uit sociale 

interactie an sich

Ultieme ontspanning: 

Benen omhoog op de 

bank

Beste sportprestatie: 

Finale WK 2010

Welke krant lees je: 

AD

guilty pleasure: 

Pizza Shoarma       

Coronatijd, voor- en 

nadelen: 

Voordeel geen reistijd, 

nadeel de kinderen 

vermaken

‘ Het BeHoeFt enIGe UItleG, 
MAAR nA een StADStoUR 
zIjn BUItenlAnDSe
 BeleGGeRS entHoUSIASt’

‘ HUISVeStInG IS WeeR een 
Hot IteM GeWoRDen. DAt 
WAS Het een lAnGe tIjD 
nIet. De AUtoMAtISCHe
 PIloot ReGeeRDe’
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