
Bij Cushman & Wakefield geloven ze in ”het kantoor” - juist na 

covid. Maar wel een goed kantoor op een goede plek. Zeker de 

jonge generatie vindt het belangrijk om op een levendige plek te 

werken in een dynamisch kantoor waar alles wat telt, samenkomt: 

ontmoeten en werken in een bruisende omgeving die uiteraard goed 

bereikbaar is. Utrecht heeft op dat gebied de juiste papieren, stellen 

Patrick Hooft Graafland en Tim de Vries. En zij kunnen het weten, 

want beiden zijn al jarenlang in de volle breedte actief in de stad 

en weten wat er speelt. Hun core business: de kantorenmarkt in 

Utrecht. 

‘Wij zien dat de vraag naar kantoren vanuit kennis intensieve 

bedrijven zich toespitst op het Central Business District (CBD) 

en Leidsche Rijn Centrum, allebei gebieden met veel potentie. 

Het CBD trekt nu andere bedrijven aan dan in het verleden. 

Voorheen was zo’n 50 procent non-profit, nu is dat circa 35 

procent. Met grote toetreders als VodafoneZiggo, Ultimaker en 

Aalberts Industries veranderde het imago van het gebied. Het CBD 

sluit hiermee aan op de behoefte van nationale en internationale 

bedrijven die in toenemende mate overwegen om hun hoofdkantoor 

naar Utrecht te verhuizen.’ 

Levendig gebied
‘Het aantal bedrijven in de IT en creatieve sector 

groeit snel in het CBD. Bedrijven als onder meer 

VodafoneZiggo en Ultimaker kiezen ervoor om 

bovenop het station te zitten. Dat is niet voor 

niets. Door de organische groei van de stad en 

markante projecten zoals Central Park, WTC 

Utrecht, Creative Valley en de hoogwaardige 

herontwikkeling van winkelcentrum Hoog 

Catharijne is hier een levendig gebied ontstaan 

waarin wonen, werken en winkelen samenkomen 

en creatieve bedrijven uitstekend floreren. 

Deze nieuwe kantoren trekken veel bedrijven 

van buiten Utrecht aan en die trend zal 

worden versneld door de nieuwe manier van 

werken. Het economische zwaartepunt verschuift steeds meer 

naar de westkant van de stad en de A2 krijgt een meer centrale 

rol. Aan de andere kant van de stad hebben we het Science 

Park - bijzonder succesvol - dat als een magneet fungeert voor 

kennisinstellingen, onderzoeksinstituten en daaraan gerelateerde 

bedrijven. Deze verschillende gebieden in Utrecht oefenen een 

grote aantrekkingskracht uit op gebruikers. Door de kwaliteitsslag 

die Utrecht de laatste jaren heeft gemaakt, zijn we nu in staat op 

een ander niveau te acteren. Dat vraagt om een meer internationale 

blik.’

Wat zou anders en beter kunnen? 

‘Momenteel bestaat er een mismatch tussen de vraag van 

kantoorgebruikers en het aanbod van nieuwe kwalitatieve kantoren 

op goed bereikbare OV-knooppunten. In Utrecht is de gemiddelde 

gebruikerstransactie circa 1.000 - 2.000 m², waardoor er vaak 

meerdere huurders gelijktijdig gecontracteerd dienen te worden om 

bij nieuwbouwontwikkelingen aan de geldende voorverhuureisen 

te komen. Wij zien de regels omtrent voorverhuureisen graag 

aangepast worden, waarbij er meer risico bij marktpartijen wordt 

neergelegd. 

Die mismatch tussen vraag en aanbod maakt, samen met de 

hoge grond- en actuele bouwprijzen, dat er maar heel beperkt 

nieuwbouw van de grond komt. Dit zet een rem op de groei en dat 

is zonde. Andere steden zoals Amsterdam en Rotterdam kennen 

ook voorverhuur, maar durven daarin meer risico te nemen. Het 

zou goed zijn als Utrecht daar ook toe bereid was, want als je niet 

faciliteert wat de markt vraagt, mis je als stad het momentum.’

Wat moet er gebeuren om Utrecht als vestigingsplaats een impuls te 

geven? 

‘Utrecht heeft veel pluspunten voor bedrijven en juist de combinatie 

daarvan is ijzersterk. Het zou goed zijn om die USP’s duidelijker 

te benoemen. De stad zou zich duidelijker kunnen positioneren 

richting het bedrijfsleven en glashelder maken wat zij te bieden 

heeft in een nationale en internationale context. Kijk waar de stad 

behoefte aan heeft en zet daar vol op in. Eindhoven is daarin een 

lichtend voorbeeld. Hier heeft de stad samen met de universiteit, 

het bedrijfsleven en de overheid door citymarketing in te zetten 

de Brainport regio op de internationale kaart gezet. Dat willen we 

ook voor Utrecht. Het clusteren van de USP’s en als één integrale 

propositie presenteren. Het geeft de stad meer onderscheidend 

vermogen en draagt bij aan nieuwe bedrijvigheid. Utrecht heeft een 

unieke propositie, maar moet deze integraal presenteren.’ 

Welk advies zouden jullie de gemeente willen geven?

‘Voor het CBD: sla de handen ineen met de Jaarbeurs om het 

enorme potentieel wat daar ligt echt tot ontwikkeling te brengen 

én kijk in het CBD of daar nog meer kantoren en woningen 

toegevoegd kunnen worden. Daarnaast zien wij volop kansen om 

meer kantoren toe te voegen aan Leidsche Rijn. Om dit succesvol 

te laten slagen is - in aanvulling op de voorverhuureisen - een 

kritische blik op grondprijzen nodig. De hoge grondprijs in 

combinatie met de hoge bouwprijs maakt het momenteel lastig om 

op risico te ontwikkelen. Terwijl Leidsche Rijn met zijn treinstation, 

winkelcentrum en woningen een perfecte locatie is voor bedrijven 

om zich te vestigen. Door vraag en aanbod met elkaar in lijn te 

brengen wordt ontwikkelen wél rendabel, waardoor je als stad per 

saldo meer bedrijvigheid aantrekt.’ 

Welke rol zien jullie voor bedrijven bij het realiseren van een 

gezonde toekomst voor Utrecht? 

‘Economische bedrijvigheid is de motor van een stad. Op het 

moment dat je meer bedrijvigheid aantrekt, zal dit een positieve 

economische impuls aan de stad geven. Werken, wonen en winkelen 

zijn hierin communicerende vaten. Dus moet je 

zorgen dat je, naast het bouwen van woningen, 

ook inzet op het faciliteren van bedrijven. Utrecht 

heeft op dat punt veel in huis. In de war for talent is 

een aantrekkelijke werkplek in combinatie met een 

uitstekende bereikbaarheid key. De sterke punten 

van de stad sluiten perfect aan bij belangrijke 

sectoren in de huidige economie. Jonge mensen 

willen hier graag wonen en werken en de stad is 

nog steeds betaalbaarder dan Amsterdam. Dat 

biedt kansen, maar dat vraagt om gericht beleid. 

We moeten zorgen dat we continu kantoren blijven 

ontwikkelen die aan de vraag voldoen en dat we heel kritisch zijn op 

kantoren en gebieden die dat niet doen. De leegstand is momenteel 

circa 5% van de totale voorraad. Daarmee hangt de leegstand 

rond het frictieniveau en dat is belangrijk voor een gezonde 

marktdynamiek. Dat moeten we vasthouden, want een lagere 

beschikbaarheid zorgt voor schaarste en daarmee een rem op groei. 

Utrecht heeft nu echt het momentum en dat vraagt om snelle actie, 

een goede propositie en een integrale aanpak. De stad is daarmee in 

staat om nationaal en internationaal bedrijven aan zich te binden, 

met als resultaat een meer diverse en meer  inclusieve stad.’

Een gezonde, leefbare en diverse stad. Dat is de stip op de 
horizon van de gemeente Utrecht voor 2040. Bedrijven
spelen daarin een cruciale rol, stellen Patrick Hooft
Graafland (Partner Office Consultancy) en Tim de Vries 
(Associate Office Consultancy) beide van Cushman & 
Wakefield. Maar die ruimte moeten ze dan wel krijgen.
En snel, want: ‘Het momentum is nu!’
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