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T +31 20 573 03 60 
F +31 20 570 96 70 
info@rechtstaete.nl
www.rechtstaete.nl

Al 20 jaar bestaan wij als vastgoed niche kantoor en 
beschikken wij over de specifieke expertise die noodzakelijk 
is om onze cliënten helder en oplossingsgericht bij te staan. 
Onze adviseurs zijn niet alleen in staat onze cliënten 
van hoogwaardig advies te dienen, maar kunnen ook het 
verschil maken bij  onderhandelingen en – ter voorkoming 
van – rechtsgedingen. 

Aarzel niet contact met ons op te  nemen, goede 
ondersteuning is immers onmisbaar!
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Van mono naar multi  
NIEUW! Verbeter de  
kwaliteit in  
kwetsbare stadswijken  
met BuurtBoost

Meer weten?  
Vraag de brochure aan!  
Of bel met Britt van der Zandt  
van VORM op 06 - 10 19 23 45.

Wijken die laag scoren op de Leefbaarometer 
zijn vaak monotoon en bestaan grotendeels 
uit sociale huurwoningen. Ook ontbreekt 
het aan variatie in functies, doelgroepen 
en ruimten. Met de wijkgerichte aanpak 
BuurtBoost transformeert een wijk van mono- 
naar multifunctioneel door te verdichten, 
te verkleuren en te verduurzamen. Met als 
resultaat: een duurzame leefomgeving met 
voldoende betaalbare woningen waar bewoners 
comfortabel en prettig wonen. Nu en in de 
toekomst.  

BuurtBoost vergroot de kracht van een stadswijk door:
1. het woningaanbod te vergroten;
2. een nieuwe mix van doelgroepen en functies te creëren; 
3. bestaand vastgoed te verduurzamen en de buitenruimte op te waarderen.

BuurtBoost is een nieuw concept van  
VORM, in samenwerking met V8 Architects, 
en Karres en Brands.

BuurtBoost helpt woningcorporaties en 
gemeenten om hun verduurzamings- en 
verdichtingsopgave te realiseren. Binnen 

drie maanden heeft u al een scan met 
kansen voor een leefbaardere wijk of buurt. 

Terug naar de inhoud

https://buurtboost.nl/inschrijven/


Altera Vastgoed belegt voor institutionele beleggers in 

huurwoningen, supermarkten en wijkwinkelcentra. De portefeuilles 

bestaan uit kwalitatief hoogwaardig en duurzaam vastgoed met 

stabiele rendementsverwachtingen. Altera heeft circa 2,6 miljard 

onder beheer, maakt geen gebruik van vreemd vermogen en kent 

een laag kostenniveau. Deze belegger gaat voor de lange termijn 

(minstens 20 jaar) en investeert daarom niet alleen in kwalitatief 

goede woningen, maar ook in de omgeving. De focus ligt op 

huurwoningen in het middensegment (van 753 tot 1.200 euro) met 

een hoog duurzaamheidsniveau, precies wat de markt nodig heeft. 

Demografie
Bart Visscher houdt de demografische ontwikkelingen, zoals 

verstedelijking en vergrijzing, goed in het oog. ‘Er komen steeds 

meer kleine huishoudens’, stelt hij. ‘Dat vertaalt zich in een grote 

vraag naar appartementen, liefst met een extra kamer, want door 

COVID heeft iedereen het belang van ruimte ontdekt. Wij voorzien 

in die vraag.’ In Utrecht wijkt het plaatje iets af van het landelijke 

gemiddelde, doordat hier relatief veel studenten wonen. Het is 

de uitdaging hen na het afstuderen hier te houden, stelt Visscher. 

‘Je wilt niet dat deze groep vertrekt uit de stad. Dat vraagt om 

betaalbare woningen in de stad. Met de bouw van veel kleine 1- en 

2-persoonsappartementen (vanaf 50 m2) proberen we jongeren voor 

de stad te behouden.’

Wat valt op in de huidige woningmarkt?

‘De regionale spreiding in prijsontwikkeling. Wij investeren van 

oorsprong in de G5, maar de laatste jaren is er ook veel belangstelling 

voor de suburbane gebieden. De stad is niet meer heilig, dat zie je 

ook in Utrecht, dus het wordt aantrekkelijk om het bezit te spreiden. 

Steden net buiten de G5 lijken een hoger aanvangsrendement te 

hebben met een lagere leegstand en ook de prijzen zijn gunstiger. 

Daarom zijn we nu ook actief in het brede midden van Nederland, 

van Almere, Amersfoort, Hilversum tot Apeldoorn, Nijmegen en 

Enschede. Stad en regio zijn nu beter in balans. 

Wat de soort woningen betreft zijn de benchmarkresultaten nog 

steeds positief voor appartementen. Eengezinswoningen zijn 

echter aan een inhaalslag bezig. De portefeuillestrategie vraagt 

om een gezond evenwicht. Dat betekent dat onze focus ligt op 

appartementen in de Randstad en eengezinswoningen in de 

aangrenzende dorpen en regio’s. We hebben een speciaal model 

eengezinswoning ontwikkeld van 80 a 90 m2 met 3 slaapkamers en 

een tuin. Niet te groot, maar erg gewild.’

In een moderne stad verandert ook de mobiliteit. Hoe vertaalt zich 

dat in de bouwplannen?

‘Mobiliteit verandert zowel in gebruik als eigendom. Het autobezit 

daalt en daarmee vermindert ook de parkeerbehoefte. Bij sommige 

ontwikkelingen in de stad is de parkeernorm bijzonder laag. Dat 

komt doordat in Utrecht veel starters en ouderen wonen. Deze 

doelgroepen kunnen in de stad prima uit de voeten zonder auto. En 

als ze die al nodig hebben, kiezen ze voor een elektrische deelauto. 

Dus moeten we ook andere vormen van (deel)mobiliteit faciliteren: 

elektrische auto’s, fietsen en scooters. Welke vormen precies nodig 

zijn en hoeveel, hangt af van het type verstedelijking en de locatie. In 

het centrum pak je snel even de fiets; in een voorstad praat je over 

langere afstanden, dus daar horen andere vervoersmiddelen bij.’

Pakt de politiek zijn verantwoordelijkheid?

‘Wij verwachten meer politieke inmenging in de woningmarkt, als 

reactie op de uitwassen. Er is commotie over marktpartijen die hun 

zakken zouden vullen over de hoofden van huurders heen. Als dat 

aan de orde is, is het goed dat de politiek kijkt welke maatregelen er 

getroffen kunnen worden. Wij opereren voor een groot deel in een 

gereguleerd segment, en het is prima dat er inkomenseisen gesteld 

worden voor middeldure huur. Om overregulering te voorkomen 

is het daarnaast van belang om zowel de bandbreedte voor de 

oplevering als na de oplevering, de mogelijkheid te hebben dit met 

CPI+1% te doen ter voorkoming van rare huurplafonds, die qua 

uitvoerbaarheid niet te handhaven zijn voor gemeentes en projecten 

niet meer financieel mogelijk zijn.‘

Hoe zou het dan wel moeten?

‘Wij pleiten voor dialoog en vertrouwen. Beleggers willen niet 

de kans lopen dat hun woning leeg komt te staan omdat die 

niet verhuurd mag worden. Dat is een terechte zorg. Anderzijds 

begrijpen we ook de zorg van de overheid over de hoge prijzen als 

gevolg van opkopende marktpartijen. Wij zijn graag in dialoog met 

gemeentes om afspraken te maken over gereguleerde woningbouw 

en woningaanbod te realiseren voor alle doelgroepen. Dat is sowieso 

hoe wij altijd al opereren.’

Welk obstakel zouden jullie graag uit de weg ruimen?

‘De last minute eisen van overheidswege. Het realiseren van 

middeldure huurwoningen is al moeilijk genoeg. Dan moet de 

overheid niet achteraf nog met extra eisen komen over inkomen, 

huurplafond of een hoge duurzaamheidstandaard - iets wat helaas 

vaak gebeurt. Huren tot 1.200 euro zijn voor veel doelgroepen nog 

betaalbaar. Dat betekent dat activa met eenheden in dat segment 

waardevol zijn en huurrisico’s beperken, maar ze zijn ook kwetsbaar 

voor wijzigingen in de regelgeving. Krampachtige overregulering 

werkt veelal niet op de langeretermijn. Maar vraagt om nauwlettend 

toezicht op de regelgeving, want beleggen voor de lange termijn 

moet wel haalbaar blijven! Gelukkig zoekt Utrecht de dialoog 

daarover wel op. Maar met alleen praten kom je er niet.’ 

Jullie hebben je handtekening gezet onder het Woonakkoord met de 

gemeente Utrecht. Hoe gaat het met de realisatie daarvan?

‘Niet zo goed als zou kunnen. Wij hebben commitment afgegeven 

door onze handtekening te zetten onder het convenant, want we 

willen graag beleggen in doelgroepen die dat het meeste nodig 

hebben. Er zijn goede afspraken gemaakt, maar het proces komt 

onvoldoende op gang. Er is afgesproken dat we de komende 5 jaar 

samen met andere beleggers 4.500 middeldure huurwoningen gaan 

bouwen. Dat is hard nodig en we willen graag aan de slag, maar 

het schiet niet op doordat er te weinig grond wordt uitgegeven en 

processen te lang duren. Daardoor wordt van de afgesproken 4.500 

woningen maar een deel uitgevoerd. Dat is niet acceptabel 

in tijden van grote woningnood. Dat is een serieus punt van zorg. 

De gemeente moet zich echt actiever opstellen en locaties 

beschikbaar stellen.’

De woningmarkt kenmerkt zich door een gigantisch
tekort en torenhoge prijzen. De komende 10 jaar moeten
er 1,2 miljoen woningen bijgebouwd worden. Een enorme 
opgave. Dat vraagt om een partner die het verschil kan 
maken. Altera kan dat voor haar segment, stelt
Bart Visscher. ‘Wij beleggen voor de lange termijn.’
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‘De woningopgave is een uitdaging waar we niet tien jaar over 

moeten praten, maar gewoon aan moeten beginnen’, stelt 

Sijmonsbergen. ‘Bij een integrale aanpak is goed samenwerken de 

kunst. Elkaar vertrouwen en de ruimte geven, daar draait het om.’ 

Nas: ‘Het is van belang de handen ineen te slaan. Overheid en 

marktpartijen hebben elkaar nodig. In de binnenstedelijke gebieden 

hebben we te maken met veel verschillende eigenaren. Daarom 

zullen we een plan moeten bedenken waarin elke partij zijn eigen 

timing kan hebben. Dan kom je eerder tot afspraken en neem je de 

verschillende betrokkenen serieus.’

Als bouw- en ontwikkelbedrijf dat op een breed terrein binnen 

de branche actief is, draagt Dura Vermeer bij aan verschillende 

gebiedsontwikkelingen. Het ruim 166 jaar oude familiebedrijf met 

vestigingen door heel Nederland is niet alleen uitvoerder, maar 

beschikt ook over een eigen ontwikkelbedrijf met onder andere een 

designstudio en marketingafdeling. ‘Wij zijn goed uitgerust om de 

trekkersrol op ons te nemen.’

Eén plan
Ontwikkelen is er niet eenvoudiger op geworden. Zeker niet nu 

veel gemeenten nauwelijks nog grond in bezit hebben en de ruimte 

aan de randen al is volgebouwd. Het komt steeds vaker neer op 

verdichten binnen de bestaande stad. Sijmonsbergen: ‘Vaak gaat het 

om bedrijventerreinen die je wil verkleuren. Daar heb je te maken 

met veel verschillende stakeholders die allemaal hun eigen plannen 

hebben. Met een integrale ontwikkeling probeer je tot één plan te 

komen.’

Nas: ‘Wij vinden het interessant om vanaf het begin betrokken te 

zijn bij de transformatie. Om samen op te trekken met de gemeente 

en met onze integrale blik per project te bekijken wat de handigste 

strategie is.’

Intentieverklaring
De J.C. Maylaan op het Utrechtse Kanaleneiland is zo’n gebied 

dat vraagt om transformatie. Dura Vermeer kocht er een oud 

kantoorgebouw en maakt daar graag woningen van. Maar niet 

zonder overleg met de andere partijen in de buurt. ‘Het heeft geen 

zin om één enkel gebouw te transformeren’, weet Sijmonsbergen. 

‘Het hele gebied moet worden aangepakt. Er zijn nog meer 

kantoren, wat retail en een schoolgebouw. Wij tekenen graag een 

intentieverklaring met de verschillende eigenaren om gezamenlijk 

op te trekken.’ 

The Good Life
Met de woorden ‘dream it, share it, create it’ introduceert Dura 

Vermeer een nieuw woon- en leefconcept: The Good Life. 

Betaalbaar, multidisciplinair en experimenteel ontwikkelen 

is daarbij het uitgangspunt. Voor de invulling van dit nieuwe 

concept ging Dura Vermeer te rade bij deskundigen buiten de 

bouwsector. Wat is hun visie op gezond en gelukkig wonen? ‘Als 

je het binnen de branche vraagt, krijg je de bekende antwoorden’, 

zegt Sijmonsbergen. ‘Meestal staat dan de techniek centraal. 

Met The Good Life willen we juist de mens centraal stellen. 

Hoe stimuleren wij met onze gebouwen en nieuwe gebieden een 

gezond en gelukkig leven? Dat vroegen we onder anderen aan 

een omgevingspsycholoog, de GGD en een huisarts. Het leverde 

heel interessante inzichten op. Zorg voor sportfaciliteiten in de 

buurt, bijvoorbeeld, maar tegelijkertijd de waarschuwing van 

de omgevingspsycholoog: overdrijf daar niet mee. Met te veel 

sportfaciliteiten plak je onbedoeld een label op het gebouw of 

gebied: alleen voor sportievelingen.’

Data
‘Voor herontwikkeling moet je echt de tijd nemen, want we zetten 

iets neer wat lang mee moet’, stelt Nas. ‘Als wij weggaan, begint 

het pas voor de bewoners. Daarom onderzoeken wij vooraf wat er 

leeft in de wijk en waar behoefte aan is. Aan The Good Life is een 

barometer gekoppeld, die via ruim 140 indicatoren data verzamelt 

over onder andere de kwaliteit van de omgeving van de beoogde 

ontwikkellocatie. En hoe het er is gesteld met maatschappelijke 

thema’s, zoals eenzaamheid en veiligheid. Die gegevens gebruiken 

we bij de invulling van het nieuwe ontwerp.’ Als je weet wat er 

speelt in een gebied, weet je ook waarop je moet inzetten. Is er 

veel eenzaamheid? Zorg voor ontmoetingsruimten. Wonen er veel 

mensen met overgewicht? Maak de trap in het gebouw prominent 

en de lift ondergeschikt.’

‘Voor een blijvende gedragsverandering moet je mensen ongemerkt 

de goede richting in duwen’, bevestigt Sijmonsbergen. ‘Dat zit ‘m 

vaak in kleine dingen, bijvoorbeeld zo’n centrale plek voor de trap 

in een appartementencomplex. Daarmee krijg je mensen eerder in 

beweging dan wanneer je bij binnenkomst meteen voor de lift staat.’

Bewegen en ontmoeten
Het appartementencomplex Legends in Leidsche Rijn is 

ontwikkeld op basis van The Good Life principes. Dura Vermeer 

won er de tender van de gemeente mee. Het gebouw telt 150 

55-pluswoningen en is met zijn zwevende binnenstraten, ruime 

entrees en grote binnentuin gericht op bewegen en ontmoeten. 

Toekomstige bewoners en hun wensen stonden centraal bij de 

ontwikkeling, met als resultaat een veelbelovend ontwerp dat 

volgens Nas ‘in zijn gelaagdheid klopt.’ ‘De architectuur, de 

detaillering, het binnenterrein en het diverse woningprogramma 

zijn perfect op elkaar afgestemd’, vertelt ze. ‘Het is een heel divers 

plan dat recht doet aan de verschillen tussen ouderen. Want ‘de’ 

oudere bestaat niet. De appartementen zijn op veel verschillende 

manieren ingedeeld. Ook zijn er een aantal woningen bestemd voor 

groepswonen en maken we co-living mogelijk, zodat twee mensen 

zonder relatie ook samen één appartement kunnen bewonen. In 

Legends is plek voor iedereen. We hebben dit project ontwikkeld 

samen met Bouwinvest en Bo-Ex, die de woningen afnemen. 

Gezamenlijk streven wij naar een fijne plek voor een doelgroep die 

in een stedelijke omgeving zinvol actief wil blijven met behoud van 

eigen regie.’

Vooruit kijken
Als het aan Dura Vermeer ligt, kan ontwikkelen niet langer zonder 

de inbreng van toekomstige bewoners. ‘De eerste stap is altijd: 

voor wie gaan we het doen?’, zegt Nas. Sijmonsbergen: ‘Er liggen 

uitdagingen op allerlei gebieden: het woningtekort, klimaat, stikstof, 

van het gas af; daar moeten wij wat mee. We kunnen oplossingen 

zoeken in duurzame technische oplossingen, deelmobiliteit, 

houtbouw, en daar willen we zeker onze bijdrage aan leveren. Maar 

wij willen ook een centralere plaats inruimen voor mensen. Zij 

moeten er gaan wonen. Daarbij willen wij de voorwaarden scheppen 

voor een gezonde woon- en leefomgeving. Waarom? Gezondheid is 

zoveel meer dan de afwezigheid van ziekte. Het zorgt voor geluk en 

voorkomt allerlei maatschappelijke problemen. Wij kijken graag ver 

vooruit, dat zit in ons DNA.’

Dura Vermeer ontwikkelt en realiseert op het brede 
terrein van woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur. 
Dat maakt de ontwikkelende bouwer tot een ideale gebieds-
ontwikkelaar. Samenwerking met alle betrokken partijen 
staat daarbij voorop. ‘We staan voor een enorme opgave. 
Dat vereist een integrale aanpak’, zeggen Marijke Nas en 
Bas Sijmonsbergen. 
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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!’

U bent 

halverwege

Tekst:

Petra Pronk

Beeld:

Peter van Aalst

Patrick Hooft Graafland

Passie voor: 

Eten en wijn 

Grootste inspiratie: 

De mensen om mij heen  

Dit raakt mij persoonlijk: 

Familie en vrienden

Topserie Netflix: 

Drive to survive 

Favoriete 

vervoersmiddel: 

De fiets 

Ultieme ontspanning: 

Borrelen en eten met 

vrienden 

Beste sportprestatie: 

4 uur lang Krav Maga 

sessie 

Guilty pleasure: 

Muziek van Lil kleine  

Beste advies: 

Doe wat je leuk vindt en 

lach zoveel mogelijk 

Waaruit bestaat een 

perfecte dag voor jou: 

Die begint met goede 

koffie 

Voor wat in het leven 

ben je het meest 

dankbaar: 

Gezondheid en het 

ontmoeten van Dieuwke 

mijn vrouw 

Is er iets waarvan je al 

heel lang droomt: 

Yep, maar dromen moet 

je voor je houden  

Als je morgen zou 

kunnen wakker 

worden met een goede 

eigenschap of talent 

erbij, wat zou dat zijn: 

Minder ongeduldig zijn 

Wat maakt de stad slim: 

Studenten 

Wat heeft Post Covid 

19 doen versnellen in 

de stad: 

Het buiten ontmoeten 

MensenMAkEndestAd
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Patrick Hooft

Graafland (l)

& tim de Vries

Als je niet fAciliteert wAt 
de mArkt vrAAgt, mis je Als 
stAd het momentum

Utrechtse

‘ DE NIEUWE KANTorEN TrEKKEN VEEL 
BEDrIjVEN VAN BUITEN UTrECHT AAN’ 

‘ Door DE 
KWALITEITSSLAG 
DIE UTrECHT DE 
LAATSTE jArEN 
HEEFT GEMAAKT, 
zIjN WE NU IN 
STAAT oP EEN 
ANDEr NIVEAU TE 
ACTErEN’

Persoonlijke vragen 

over de stad 

Beste restaurant: 

Tim: Wilhelminapark 

Patrick: Hotel restaurant 

Brass

De lekkerste koffie: 

Tim: District 

Patrick: Metro City 

Kitchen

Favo public space: 

Tim: Stan & co 

Patrick: Boulevard 

Favoriete winkel: 

Tim: Beijenkorf 

Patrick: Slagerij oog 

in AL 

Mooiste gebouw: 

Tim: De Munt 

Patrick: Inktpot

Mooiste straat: 

Tim: Burgemeester 

reigerstraat 

Patrick: Maliebaan 

Persoonlijke City secret: 

Tim: Burgemeester 

reigerstraat 

Eerste herinnering aan 

Utrecht: 

Tim: Domtoren  

Patrick: Vanaf 

jaarbeursplein naar de 

Wintersport

Welke mensen maken 

echt verschil in Utrecht: 

Tim: De ondernemers 

Patrick: Studenten

Welke innovatie werkt in 

Utrecht: 

Tim: De fiets en 

laadpalen 

Patrick: Idem

Wat gaat echt goed in 

de stad: 

Tim: Binnenstedelijk 

(her)ontwikkelen 

Patrick: openbaar 

vervoer

En wat moet echt beter: 

Tim: Kantoren 

ontwikkelen voor de 

marktvraag 

Patrick: Idem

Waar in de stad ben je 

graag als je even tijd 

voor jezelf nodig hebt: 

Tim: Wilhelminapark 

Wat is de mooiste route 

om te hardlopen of te 

fietsen: 

Tim: De buitengebieden 

rondom de oostkant van 

Utrecht 

Patrick: Wilhelminapark

Tim de Vries

Passie voor: 

Watersport  

Grootste inspiratie: 

Diverse

Dit raakt mij persoonlijk: 

Familie en vrienden

Topserie Netflix: 

Last Kingdom 

Favoriete 

vervoersmiddel: 

Mijn nieuwe BMW iX3

Ultieme ontspanning: 

Kitesurfen

Beste sportprestatie: 

3e helft bij mijn oude 

voetbalclub

Guilty pleasure: 

Geen

Beste advies: 

Cliché, maar geloof in 

jezelf

Waaruit bestaat een 

perfecte dag voor jou: 

zon, gezelligheid en 

wind

Voor wat in het leven 

ben je het meest 

dankbaar: 

Wederom cliché, 

gezondheid van mij en 

mijn naasten

Is er iets waarvan je al 

heel droomt: 

Dromen moet je houden

Wat maakt de stad slim: 

Platforms 

Wat heeft Post Covid 

19 doen versnellen in 

de stad: 

ruimte 

Tim de Vries (l) & 

Patrick Hooft Graafland

‘ UTrECHT HEEFT 
EEN UNIEKE 
ProPoSITIE, 
MAAr MoET 
DEzE

 INTEGrAAL
 PrESENTErEN’
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Het is bijzonder om te constateren dat de lastendruk 

binnen de vennootschapsbelasting de afgelopen jaren 

is toegenomen en nog verder zal toenemen zonder 

noemenswaardige compensatie. Om te beginnen is in 2019 de 

zogenaamde generieke renteaftrekbeperking opgenomen in onze 

vennootschapsbelasting. Deze wetgeving is gebaseerd op een 

Europese richtlijn die op haar beurt weer gebaseerd is op Duitse 

wetgeving. Het komt er op neer dat de rente (meer precies het 

negatieve saldo van renteopbrengsten en rentelasten, hierna ook 

“rentesaldo”) slechts aftrekbaar is tot 30% van de fiscale EBITDA 

(kort gezegd de fiscale winst met terug telling van rente en 

afschrijvingen). Is het rentesaldo lager of gelijk aan € 1.000.000 

dan is de rente ongeacht de EBITDA aftrekbaar. Nederland 

heeft er voor gekozen om een van de meest verstrekkende 

varianten van de rente aftrekbeperking op te nemen (in Duitsland 

is bijvoorbeeld het rentesaldo tot aan € 3.000.000 aftrekbaar 

ongeacht de EBITDA). Als compensatie voor deze verbreding 

van de heffingsbasis werd echter onder meer een verlaging van het 

tarief in de vennootschapsbelasting in het vooruitzicht gesteld. Als 

opmaat voor die tariefsverlaging is vervolgens alvast het tarief in 

box II voor de inkomstenbelasting verhoogd van 25% naar 26,9%. 

Later blijkt dat, om redenen die ik niet direct kan terughalen, in 

de brij van niet nagekomen toezeggingen uiteindelijk is besloten 

om het toptarief voor de vennootschapsbelasting toch maar op 

25% te laten staan. Als doekje voor het bloeden wordt vervolgens 

een potje van € 2 miljard voor het bedrijfsleven gepresenteerd om 

investeringen te stimuleren. Ook dit potje gaat uiteindelijk ter ziele 

en wordt vervolgens voor € 1 miljard (waar die andere miljard dan 

is gebleven weet ik niet) ingezet als “speelgeld” voor de tweede 

kamer om aanpassingen te financieren op de op “Prinsjesdag” 

gepresenteerde begroting. Tijdens de algemene beschouwingen 

bleek echter dat het kabinet haar hand had overspeeld. Althans, 

er was een meerderheid in de kamer voor (nog) meer “speelgeld” 

voor allerlei wensenlijstjes. De vraag was natuurlijk hoe dat 

te financieren. Het antwoord was snel gevonden: laten we de 

vennootschapsbelasting verhogen! Deze verhoging bestaat grofweg 

uit twee componenten.  Ten eerste gaat het toptarief van 25% naar 

25,8%. De andere “verhoging” lag al “op de plank”. Enige tijd 

geleden heeft een ambtelijke werkgroep namelijk een groot aantal 

adviezen gegeven over mogelijkheden om ons belastingstelsel te 

“verbeteren”. Een van die adviezen was om de renteaftrek in de 

vennootschapsbelasting te beperken tot 20% (in plaats van 30%) 

van de EBITDA. Dit alles onder het motto van een meer gelijke 

behandeling van eigen en vreemd vermogen en het financieel 

robuuster maken van het Nederlandse bedrijfsleven (kennelijk 

leggen ze daarvoor in Duitsland en alle andere EU-landen de 

spreekwoordelijke “lat” heel anders). Jammer is dat bij deze poging 

tot een “gelijke behandeling” van eigen en vreemd vermogen 

alleen een beperking van de renteaftrek 

wordt toegepast en er niet wordt ingegaan 

op de heffing over de corresponderende 

renteopbrengsten. Als compensatie voor de 

verdere beperking van de renteaftrek zou 

echter het bedrijfsleven aldus de ambtelijke 

werkgroep een aanzienlijke tariefsverlaging 

moeten worden aangeboden. U raadt het 

natuurlijk al: de beperking tot 20% van de 

EBITDA vond de politiek een goed idee, 

maar de tariefsverlaging ter compensatie 

weer niet. Kortom, men heeft al “cherry 

pickend” lopen shoppen in de aanbevelingen 

van de ambtelijke commissie. Nederland 

heeft/krijgt daardoor binnen de EU, naar 

ik begrijp, de meest beperkte renteaftrek 

terwijl de - bij herhaling - beloofde 

compensatie anderzijds op geen enkele wijze wordt geboden. Zeker 

bij kapitaalintensieve bedrijven zal deze maatregel tot (nog grotere) 

problemen leiden qua financiering. Ik kan natuurlijk allerlei mooie 

verhalen gaan ophouden over het vestigingsklimaat maar het zal 

duidelijk zijn dat het fiscale investeringsklimaat voor met name 

kapitaalsintensieve bedrijven heel guur is/wordt vergeleken met 

alle andere landen in de EU. Dit terwijl wij in Nederland juist 

kapitaalintensieve bedrijven nodig zullen hebben om bijvoorbeeld 

de benodigde investeringen te kunnen doen in de woningmarkt. 

René Maat

Belastingadviseur en 

partner Rechtstaete Vastgoedadvocaten

en Belastingadviseurs  
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TENDERS WINNEN ÉN 
DE LAATSTE WONINGEN VERKOPEN.
Al meer dan 22 jaar specialiseren we ons in de marketing en 
communicatie van gebieden, wijken en gebouwen. We spreken 
inmiddels de taal van jou én jouw doelgroep. We kennen je nieuwe 
bewoners én je stakeholders. We gebruiken onze expertise én  
onze creativiteit om van jouw plan een sterk merk te maken. 
Voor gezamenlijk succes. 

Ook samenwerken met marketeers van tender- tot verkoopstrategie?
Kijk op prsc.nl of bel Raymond van der Ploeg  010 524 1940

Terug naar de inhoud

https://prsc.nl


Wij wensen je fijne feestdagen en 
een gelukkig en gezond 2022. 

 

Tot volgend jaar op 14, 15 & 16 juni 2022 in RAI Amsterdam. 
 

TEAM PROVADA

PROVADA 2021 – Wat een jaar!
Met Dare to Dream openden wij het beursjaar 2021. In de
veronderstelling dat we covid snel achter ons konden laten en
dat we het leven weer gingen vieren. Niets is minder waar.
Maar onze droom kwam uit: de bruisende beurseditie van
oktober is een feit. Wij kijken uit naar een zomerse PROVADA
editie in juni

Meer informatie
over de beurs?

provada.nl

Terug naar de inhoud
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Steeds vaker fungeert een voetbalstadion als vliegwiel voor 

het verhogen van de locale economische waarde. Het 

gebied rond de Johan Cruijff ArenA, met 3.6 miljard euro 

per vierkante kilometer het economisch best renderende plek van 

ons land, is daar een goed voorbeeld van. Ruim 25 jaar geleden 

nog de goedkoopste grond van Amsterdam, inmiddels verworden 

tot een verzamelplaats van de (inter)nationale financiële wereld en 

topentertainment.

Utrecht mag wat dat betreft ook niet klagen. Na het Arena-gebied 

geldt Hoog Catharijne met een jaarlijks economisch rendement 

van 3.1 miljard per vierkante kilometer als de ‘nummer twee’ 

van ons land, terwijl ook het Science Park Uithof (16de met een 

rendement van 1.3 miljard), Kanaleneiland-Zuid (23ste/1 miljard), 

Kantorenpark Rijnsweerd (33ste/967 miljoen) en Papendorp 

(38ste/910 miljoen) hoog scoren in de nationale top 40.

Rijst de vraag in hoeverre Stadion Galgenwaard een rol speelt in het 

verhogen van de economische waarde van de stad. Vervolgens blijkt 

er sprake te zijn van een buitengewoon interessante ontwikkeling 

rond het domein van de populaire voetbalclub, sinds op 9 juli 2020 

het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd door de gemeente 

werd vastgesteld. Waarna op 20 april 2021 groen licht werd gegeven 

aan een intentiedocument, waarin de ambities en onderzoeksvragen 

voor de ontwikkeling van het gebied rond het stadion staan 

omschreven. 

Een opvallende doelstelling is om Stadion Galgenwaard ‘het (sport)

icoon van het gebied en een podium voor de stad te maken. Het nieuwe 

Galgenwaard moet hèt middelpunt van Maarschalkerweerd worden.’ 

Wie vervolgens naar de details kijkt ziet dat er een boegbeeld wordt 

omschreven voor de verbetering van de infrastructuur, voor een 

woonprogramma met tenminste 35% aan sociale huurwoningen 

en 25% woningen in de middencategorie en voor een groenere en 

duurzamere leefomgeving.

Dan de participatie van FC Utrecht zelf. In hoeverre grijpt de 

club van eigenaar Frans van Seumeren dit project aan om zelf een 

stap naar voren te maken? Wie de dossiers doorleest stuit bij de 

financiële afspraken op Huis te Voorn Vastgoed, dat eigendom is 

van Van Seumeren. Zo blijkt de clubeigenaar met Galgenwaard BV, 

VolkerWessels en de gemeente direct bij de planning betrokken te 

zijn. 

Sterker, Van Seumeren zit inmiddels midden in de 

onderhandelingen om Stadion Galgenwaard en de bijbehorende 

winkels en vier kantoren over te nemen. Met als doel om vanuit 

een intensievere exploitatie van het stadioncomplex meer financiële 

slagkracht te creëren om met FC Utrecht een volgende stap richting 

de top te zetten.

Daar blijft het niet bij. Ook vervult FC Utrecht een voortrekkersrol 

om, met ondermeer Sport Utrecht, atletiekclub Hellas, 

hockeyvereniging Kampong, zwemclub UZSC en het ROC 

Sportcollege, van het naast Stadion Galgenwaard gelegen 

Sportcampus Traiectum een tweede Papendal te maken. Een 

modern gefaciliteerd (top)sportcomplex voor de stad en regio, waar 

school, studie en sport samenvallen, aangevuld met wandelpaden en 

fietsroutes in een groene, parkachtige omgeving.  

Zo neemt de voetbalclub dus 

ook de sociaal-maatschappelijke 

verantwoordelijkheid die bij het 

boegbeeld van de straks vernieuwde 

Maarschalkerweerd past.

En wordt het hoog tijd dat het refrein van 

het populaire ‘Boven op de Dom’ van 

de legendarische stadszanger Herman 

Berkien wordt bijgesteld in: ‘Utereg, me 

cluppie daar gebeurt van allehand; ’t bruis an 

alle kant; in ’t hartje van ’t land’ 

Jaap de Groot

Sportjournalist en columnist voor onder meer

Masters. Magazine en BNR Nieuwsradio      
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In zijn lange carrière heeft De Boorder zich naar eigen zeggen één 

dag intensief bezig gehouden met woningen. ‘Dat was tijdens de 

vaktest. Woningmakelaardij is echt een heel andere tak van sport. 

Commercieel vastgoed ligt mij veel beter, in de bedrijfsmakelaardij 

heb ik me altijd als een vis in het water gevoeld.’

Al voor hij in 2013 Binc Bedrijfshuisvesting oprichtte, was de 

focus van De Boorder verschoven van de stad naar de oostflank 

van de provincie Utrecht. ‘Van Muiden in het noorden tot Wijk 

bij Duurstede en Culemborg in het zuiden, ken ik het ruitvormige 

gebied tussen de stad Utrecht en Amersfoort als geen ander. Tegen 

een mooie transactie of taxatie in een van die steden zeggen we geen 

‘nee’, maar die lokale markten worden toch vooral beheerst door 

een aantal grote partijen. In plaatsen als Zeist, Driebergen en Soest 

kunnen wij ons veel meer onderscheiden dankzij onze kennis en 

ervaring.’

Veel overeenkomsten
Hoe verschillend de plaatsen ook zijn, wat commercieel 

vastgoed betreft zijn er volgens De Boorder ook verrassend veel 

overeenkomsten. ‘Hoewel je tijdens de coronapandemie een 

opleving zag en de leegstand bij retail zelfs tijdelijk zag afnemen, 

omdat veel mensen de grote steden even links lieten liggen, blijft 

het bij winkels lastig. In het verlengde daarvan zijn de huurprijzen 

gedaald en hebben flexibele huurprijzen of andere creatieve 

oplossingen hun intrede gedaan. Overigens zijn de huurprijzen in de 

retail nu wel gestabiliseerd.

In vrijwel alle kleinere plaatsen ontkom je desondanks niet aan het 

comprimeren van de kernwinkelgebieden, wat via transformatie 

ruimte vrijmaakt voor nieuwe functies als wonen en zorg. Wat de 

bedrijvigheid betreft zie je in de oostflank van Utrecht veel zakelijke 

dienstverlening. Vergeleken met een stad als Utrecht is de schaal 

van de kantoren en bedrijfsgebouwen kleiner.’

Mooie, bosrijke omgeving
Grote delen van het werkgebied van Binc Bedrijfshuisvesting 

worden gekenmerkt door een mooie, bosrijke omgeving. De 

Boorder: ‘Veel landhuizen en villa’s hebben in het verleden 

hun woonfunctie verloren en huisvesten momenteel één bedrijf 

of meerdere bedrijven. Anders dan in bijvoorbeeld Muiden, 

waar ik betrokken ben bij de verhuur van de winkelpanden in 

het nieuwe woon- en werkgebied De Krijgsman, zie je in het 

oosten van Utrecht weinig tot geen nieuwbouw van kantoren en 

bedrijfspanden. Voor de lange termijn wordt gewerkt aan een 

regionale toekomstvisie op bedrijvigheid, maar daar hebben we de 

komende jaren niets aan.’

Meer aandacht voor e-commerce
In navolging van Triodos Bank verwacht De Boorder dat er op 

termijn rond het NS-station Driebergen-Zeist nog ruimte komt 

voor kantoren. ‘Bedrijven die willen uitbreiden of verkassen kunnen 

nu geen kant op, omdat de bestaande bedrijfsterreinen vol zitten. 

Ondersteund door een prima NV als Ontwikkelingsmaatschappij 

Utrecht (OMU), valt via herontwikkeling zeker nog ruimte te 

creëren. Dat neemt niet weg dat er sprake is van schaarste. Daar 

moeten we iets mee. Het klinkt een beetje wrang, maar er gaat 

straks wat ruimte ontstaan omdat er bedrijven wegvallen die als 

de corona-ondersteuningsmaatregelen stoppen het hoofd niet 

meer boven water kunnen houden. Aan de andere kant zie je ook 

binnen de retailsector ondernemers die de pandemie juist hebben 

aangegrepen om te groeien, bijvoorbeeld door meer aandacht te 

besteden aan e-commerce als aanvulling op de bestaande winkel.’

Geen stolp over het gebied
Dat een gemeente als Zeist tegenwoordig minder snel toestemming 

geeft voor het transformeren van kantoren naar woningen, vindt 

De Boorder terecht. ‘Voor de lokale en regionale economie is 

het belangrijk dat je voldoende bedrijvigheid houdt en dat er ’s 

ochtends ook mensen vanuit Utrecht deze kant op komen, om 

hier te gaan werken. Natuurlijk is het hier prachtig wonen, met 

al dat groen, maar we moeten geen stolp over het gebied zetten. 

Voor bedrijven betekent dat: de huidige bebouwingsgrenzen zijn 

niet heilig. En voor woningen betekent dat we bij de nieuwbouw 

van appartementencomplexen hoger gaan bouwen dan nu nog als 

‘passend bij Zeist’ wordt beschouwd.’

Goede naam als taxateur
Illustratief voor de marktpositie en creativiteit van Binc 

Bedrijfshuisvesting is dat de omzet tijdens de coronacrisis niet 

stagneerde. ‘Integendeel,’ verzekert De Boorder, die in maart 

een samenwerkingsverband aanging met Drieklomp Makelaars 

en Rentmeesters dat zich richt op het luxe segment van de 

woningmarkt. ‘Los van de vele transacties die we tot een goed einde 

wisten te brengen, hebben we met een groot aantal taxaties per jaar 

ook op dat gebied een betrouwbare naam hoog te houden. Voor ons 

is het ook echt iets om ons mee te onderscheiden, omdat we het 

werkgebied en de markt als geen ander kennen. Neem van mij aan 

dat een taxatie van een kantoorvilla aan de rand van het bos lastiger 

is dan de taxatie van een groot kantoor op een bedrijvenpark als 

Papendorp.’

Grote verschillen
De Boorder is niet alleen bestuurlijk actief binnen het 

georganiseerde bedrijfsleven in Zeist en omgeving, maar draagt 

als bestuurder ook al jarenlang zijn steentje bij binnen NVM 

Business. ‘Sinds enkele jaren zit ik in de ledenraad. Ik ben een groot 

voorstander van een zelfstandiger positie van NVM Business binnen 

de NVM, want wat werkwijze, doelgroepen, uitdagingen en wet- en 

regelgeving betreft zijn de verschillen tussen ‘wonen’ en ‘werken’ 

echt heel groot.’

Volgens De Boorder speelt NVM Business een belangrijke 

faciliterende rol bij het analyseren, interpreteren en vermarkten 

van de schat aan data die de 900 leden, waaronder Binc 

Bedrijfshuisvesting, dagelijks verzamelen. ‘Dat de taxatiewereld 

verandert door het toenemende gebruik van technologie en data, is 

een gegeven. Daar moet je niet voor weglopen maar juist proberen 

te omarmen.’

Een onderwerp dat ook regelmatig op de agenda van de ledenraad 

van NVM Business staat, is de Energielabel C-verplichting die 

vanaf 2023 gaat gelden voor veel kantoren. ‘Een uitdaging,’ noemt 

De Boorder het. ‘Omdat veel eigenaren en huurders van kantoren 

tijdens de coronapandemie in de overlevingsstand hebben gestaan, 

denk ik niet meer dat de planning  haalbaar is. Ook al omdat veel 

maatregelen gewoon niet haalbaar zijn, technisch of financieel, 

bijvoorbeeld in oude kantoorvilla’s die net geen monument zijn. 

Ik verwacht dat er uitstel komt of dat de verplichting linksom of 

rechtsom wat wordt afgezwakt.’   

Met Binc Bedrijfshuisvesting laat bedrijfsmakelaar en 
taxateur Tjeerd de Boorder sinds 2013 het ‘gewoel der stad’ 
in Utrecht en Amersfoort goeddeels aan zich voorbij gaan. 
Gevestigd in Zeist en gewapend met een karrevracht aan 
kennis en ervaring, heeft het NVM Business-lid zijn handen 
vol aan het commerciële vastgoed in - ruwweg - het oosten 
van de provincie Utrecht en het westen van Gelderland.

U bent 

halverwege

Tekst:

Cees de Geus

Beeld:

Peter van Aalst

MensenMAkeNdestAd
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Net als commercieel
vastgoed is ook
BiNc BedrijfshuisvestiNg
altijd iN BewegiNg

Utrechtse

Lekkerste koffie:

Op kantoor

Mooiste gebouw:

Lastig. Het is ook appels 

met peren vergelijken. 

Het duurzame gebouw 

van Triodos Bank kun je 

niet vergelijken met een 

monumentaal pand in 

het centrum van Utrecht

Eerste herinnering aan 

Utrecht:

Mijn belangrijkste 

herinnering is mijn 

eerste zelfstandige 

taxatie in Utrecht 

als toen nog beëdigd 

taxateur

Waar ben je in Utrecht 

als je tijd voor jezelf 

hebt:

Met een kop koffie op 

een terras aan de gracht 

of op de koffie bij mijn 

oudste dochter, die in 

Utrecht woont. Mijn 

familie is alles voor me

Passie:

Mijn Porsche 911 cabrio 

uit 1999

Netflix:

Kijk ik niet veel, want: 

te weinig tijd, maar de 

Tjeerd de Boorder

eerste afleveringen van 

La Casa de Papel vond 

ik spannend en knap 

gemaakt

Ontspanning:

Het water op. Zeilen. 

Dat kan heel simpel op 

de Vinkeveense Plassen 

zijn, maar met een 

zeiljacht van dertien 

meter op het IJsselmeer 

vind ik ook schitterend

Perfecte dag:

De dag waarop je ’s 

avonds denkt: ik heb 

vandaag alles gedaan 

wat ik van plan was. Dat 

lukt dus nooit

Waar ben je het meest 

dankbaar voor:

Mijn gezondheid en mijn 

gezin. Mijn dochters 

zijn uitgevlogen, maar 

we zijn nog steeds heel 

hecht. Dat doet mij als 

familieman ongelofelijk 

veel plezier

‘ IK BEN EEN grOOT VOOrsTaNDEr VaN EEN 
ZELfsTaNDIgEr POsITIE VaN NVM BUsINEss 

 BINNEN DE NVM’

terug naar de inhoud



Vormgeven aan een meer duurzame wereld. Dat is wat VORM 

graag doet en waar de organisatie goed in is. De ontwikkelaars zijn 

niet bang om dingen uit te proberen, als ze denken dat ze daarmee 

verder komen. Die drive en de passie voor innovatie zorgen ook in 

Utrecht weer voor een bijzonder project: New Roots in Leidsche 

Rijn. Hier realiseert VORM een groene, sfeervolle woonbuurt met 

een grote diversiteit aan woningtypes voor een breed publiek.

Wouter Disseldorp is enthousiast, omdat de ambities van de 

gemeente Utrecht voor dit nieuwe stuk stad goed aansloten bij die 

van VORM. ‘Wij vonden het belangrijk om mensen hier een thuis 

te geven. Dat bereik je niet alleen door beeldkwaliteit. Het gaat ook 

over verbondenheid, energetische duurzaamheid, circulariteit en 

natuurinclusiviteit. Al die elementen samen vormen de leefkwaliteit. 

Het sterke aan dit concept is dat de leefkwaliteit als geheel de 

drager is van de plannen. Die integrale invulling moet de standaard 

worden in toekomstige ontwikkelingen.’

Norbert Schotte deelt zijn enthousiasme. Hij is vooral te spreken 

over de ruimte voor een ambitieuze invulling van het begrip 

duurzaamheid. ‘Tot voor kort was een plan duurzaam als het 

bijvoorbeeld een lage EPC had. Maar dat is te mager. Daarom 

hebben we duurzaamheid in dit plan breder vertaald: het omvat 

ook zaken als natuurinclusief bouwen, klimaatadaptatie en milieu 

impact door materialen. In dit plan hebben we echt onze nek 

uitgestoken om energetische duurzaamheid een stap verder te 

brengen. Soms moet je dingen gewoon doen, ook al denken anderen 

dat het niet mogelijk is. Je moet je grenzen verleggen. En als je dat 

als koploper doet, verleg je automatisch ook de grens in de sector.’

Hoe hebben jullie het begrip leefkwaliteit praktisch ingevuld?

‘De leefkwaliteit is vertaald in vier thema’s’: beeldkwaliteit, vitaliteit, 

verbondenheid en duurzaamheid. Die thema’s passen we toe 

in alle lagen van het project. Wat beeldkwaliteit betreft stonden 

we voor de opgave om in een nieuwe wijk een sfeer te creëren. 

Dat is altijd lastig. Wij hebben ervoor gekozen dat te doen door 

een koppeling te maken met het verleden van Utrecht. Als je in 

de binnenstad wandelt, voel je je onbewust onderdeel van het 

verleden. We willen datzelfde gevoel creëren in New Roots door 

architectonische elementen uit de binnenstad terug te laten komen 

in de vier bouwblokken. Elk blok krijgt zijn eigen karakter. Dat 

draagt bij aan de herkenbaarheid en leidt tot verbondenheid met de 

plek. Verbondenheid staat zowel in als buiten de woning centraal. 

De buitenruimte is ingericht op ontmoeting. Mensen kunnen 

elkaar bijvoorbeeld treffen in de gemeenschappelijke binnentuin, 

maar dat begrip wordt ook doorvertaald naar het hele gebied tot 

de interactie in autovrije straten. Daarnaast hebben de thema’s ook 

een bepaalde gelaagdheid. Verbondenheid heeft ook te maken met 

natuurinclusiviteit, omdat we de binnentuin inzetten om contact te 

maken met het landschap in de omgeving.’

Welke rol speelt de natuur in dit plan?

‘We hebben ervoor gekozen de natuur en de architectuur te 

ontwikkelen als één geheel. Daarom heeft ZUS Landscape 

samen met de drie architecten een totaalontwerp gemaakt. Dat 

heeft ervoor gezorgd dat de natuur echt verweven is met de 

architectuur. De groene daken en gevels vormen samen met de 

tuinen een ecosysteem met nestelmogelijkheden in de gevels en de 

binnentuinen zijn ingericht met inheemse beplanting die vlinders, 

bijen en andere insecten aantrekt. De landschapsarchitect heeft een 

studie gemaakt van welke dieren- en plantensoorten waar floreren 

en op basis daarvan is een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Zo draagt 

de wijk optimaal bij aan de biodiversiteit. En dat is ook nodig, want 

het verlies aan biodiversiteit is schrikbarend. Gelukkig is de natuur 

weerbaar en kan die zich snel herstellen, maar dan moeten we daar 

wel actief aan bijdragen.’

Welke keuzes hebben jullie gemaakt als het gaat om de 

energievoorziening? 

‘Om betaalbare, energiezuinige woningen te realiseren hadden we 

voor warmteopwekking de keuze uit individuele voorzieningen 

via warmtepompen met WKO-installatie, of het stadsnet. New 

Roots zal aangesloten worden op het stadsnet van Eneco, waarbij 

de plannen zijn om dit in rap tempo te verduurzamen. Daarnaast 

passen wij energieopslag en ons Smart Energy concept toe om zo 

efficiënt mogelijk met elektra om te gaan binnen de wijk. Daarom 

zijn we een samenwerking aangegaan met Eneco om te kijken hoe 

we het rendement van het stadsnet konden verhogen. Dat heeft 

geleid tot de keuze voor buurtaccu’s die worden ingezet voor de 

opvang van zonne-energie, het opvangen van energiepieken en het 

zelf benutten van energie. Er komen 9 accu’s die fysiek losstaan 

van elkaar, maar virtueel zijn geaggregeerd. Samen vormen ze een 

virtuele powerplant.’ 

Waarom doet VORM dit terwijl het geen eis van de gemeente was 

en net-technisch ook niet nodig?

‘Als projectontwikkelaar vinden wij dat we moeten inspelen op 

maatschappelijke vraagstukken. Eén daarvan is het gevolg van het 

elektrificeren van Nederland, namelijk de congestieproblemen 

op het elektriciteitsnet. De snelheid van het elektrificeren is een 

stuk sneller gegaan dan dat netbeheerders konden uitbreiden. De 

gemeente Amsterdam heeft in een brandbrief aan politiek Den 

Haag gewaarschuwd dat de bouw van 7.000 woningen vertraging 

op dreigt te lopen, omdat ze niet aangesloten kunnen worden op 

het net. Daar kun je als ontwikkelaar je ogen voor sluiten, maar je 

kunt ook besluiten dat je daar iets aan wilt doen. Wij hebben voor 

dat laatste gekozen. Een gemiddelde woning levert 70% van de 

opgewekte energie terug aan het net en gebruikt 30 procent zelf. 

Dat zorgt voor onbalans. Daarom hebben wij gekozen voor een 

smart energy oplossing, waarmee we inzetten op energie-efficiëntie 

en we draaien de 70-30 verhouding om. Daar bovenop doen we 

nog een schepje door het toepassen van de negen fysiek losstaande 

accu’s die samen virtueel worden geaggregeerd. Bij een piek in 

energieopwekking worden bijvoorbeeld de rijdende of stationaire 

accu’s opgeladen. Op die manier ontlasten we het stroomnet en 

zorgen we dat op buurtniveau de energie beter gemanaged kan 

worden.

Een andere reden is dat we op deze locatie willen leren wat deze 

techniek betekent, juist omdat het hier niet noodzakelijk is. Dat 

maakt dit de ideale plek om kennis en ervaring op te doen, zodat 

we een strategie kunnen ontwikkelen en deze aanpak ook elders 

toe kunnen passen waar het wél noodzakelijk is. Energetische 

duurzaamheid vraagt een aanzienlijke investering en er is nog veel 

onduidelijk. We weten niet hoe het uitpakt en we moeten nog veel 

leren, maar we gaan het gewoon doen. We hopen dat dit de sector 

zal stimuleren om, naast duurzame opwek en beperken van de 

energievraag, in te zetten op energie-efficiëntie.’

Het belang van duurzaam bouwen is groot. Dat vraagt om 
ambitieuze plannen en ontwikkelaars die hun nek durven 
uit te steken. En dat is precies wat VORM doet in project 
New Roots met de plaatsing van meerdere buurtbatterijen
die bij elkaar bijna 1 megawatt aan capaciteit hebben, 
zeggen Wouter Disseldorp en Norbert Schotte. ‘Soms moet 
je dingen gewoon doen!’

Norbert Schotte

Passie voor:

Het (samen)werken aan 

een duurzamere wereld

Grootste inspiratie:

Er is voor mij niet één 

inspiratiebron. Het kan 

een goede documentaire 

zijn, een biografie van 

Musk of Obama, een 

bevlogen gesprek met 

verduurzamers van de 

sector of juist het gebrek 

aan daadkracht kan 

mij inspireren om wél 

daadkrachtiger te zijn

Dit raakt mij persoonlijk:

Mensen die (bewust) 

een loopje nemen 

met de waarheid, 

zoals ontkenners van 

klimaatverandering

Topserie Netflix:

La Casa de Papel en 

Peaky Blinders

Favoriet vervoersmiddel:

Elektrische boot voor de 

zondag. Elektrische auto 

doordeweeks

Ultieme ontspanning:

Wandelen in de Alpen

Beste sportprestatie: 

2x Roparun gelopen en 

een halve marathon in 1 

uur 34 minuten

Guilty pleasure:

U bent 

halverwege

Beeld:

Marcel Krijger 

(portret)

Oldschool punk-rock

Beste advise:

Geloof in en deel je 

mening, maar wees niet 

te trots om ‘m aan te 

passen

Waaruit bestaat een

perfecte dag voor jou:

Uitslapen, tijdens het 

ontbijt het nieuws 

doornemen, overleggen 

met passievolle mensen, 

mensen prikkelen 

door het geven van 

een presentatie en 

vervolgens uiteten 

samen met mijn 

vriendin

Voor wat in het leven

ben je het meest 

dankbaar:

Leven in een rijk westers 

land waarin je in staat 

bent het meeste uit 

jezelf en anderen te 

halen

Is er iets waarvan je al 

heel lang droomt:

Nee. Leven is te kort 

om lang ergens over te 

dromen

Als je morgen zou

kunnen wakker worden

met een goede 

eigenschap of 

talent erbij, 

wat zou dat zijn: 

Zingen. Daar bak ik nu 

echt niets van en lijkt 

me geweldig om goed te 

kunnen

Wat maakt de stad slim:

Mooie mensen

Wat heeft Post Covid-19 

doen versnellen:  

Fakenews helaas

MensenMakENdestad
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‘ Als je Als koploper de
 grens verlegt, verleg je
 AutomAtisch ook de grens
 in de sector’ Utrechtse

Norbert schotte (l), 

Manager innovatie & 

duurzaamheid VORM 

& Wouter disseldorp, 

Conceptontwikkelaar 

VORM

Project New Roots 

in Utrecht

Norbert schotte (l) & 

Wouter disseldorp
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Ga jij nog vooruit?
Het wordt steeds drukker in ons land. Op tijd komen voor een 
afspraak in één van de grote steden is een grote uitdaging. Om 
steden toch bereikbaar én leefbaar te houden zijn nieuwe ideeën 
hard nodig. Daarom brengt NVM Business vastgoedprofessionals, 
gemeenten en andere partijen bij elkaar om na te denken over 
mobiliteit: over werken én wonen in de toekomst. Ook voor jou.

NVM Business. Samen versnellen.

Nederland 
staat in 
de file.

https://www.nvm.nl/nvm-business/
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