
Die demarrage is hard nodig, want volgens het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de Leefomgeving 

(PBL) zal Utrecht de komende jaren relatief gezien het snelst 

groeien van alle steden in Nederland. Met de nodige slagen om 

de arm wordt verwacht dat het aantal inwoners van de gemeente 

tot 2035 met meer dan 26 procent zal stijgen, van 360.000 naar 

455.000. Al die mensen moeten in de eerste plaats ergens wonen, 

maar daarnaast ook werken, studeren en recreëren én zich op een 

duurzame en efficiënte manier kunnen verplaatsen.

Tien-minutenstad
In de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU 2040) die de 

gemeenteraad in de zomer van 2021 vaststelde, werd in dat verband 

de ‘tien-minutenstad’ geïntroduceerd. Te voet, op de fiets of met 

het OV moeten inwoners zaken die ze elke dag of vaak nodig 

hebben, vanaf hun woon- of werkplek in ongeveer tien minuten 

kunnen bereiken. Dat lukt alleen door naast het historische 

binnenstad een aantal extra centra of ‘knooppunten’ te ontwikkelen, 

waar wegen en OV samenkomen en die de mogelijkheid bieden om 

veel nieuwe woningen, kantoren en winkels te realiseren. Aan de 

knooppunten die in de RSU 2040 worden genoemd, Leidsche Rijn 

Centrum, Papendorp, Westraven, Lunetten-Koningsweg, Overvecht 

en het Utrecht Science Park (het gebied rond de universiteit), 

werden tijdens de collegeonderhandelingen in het voorjaar van 

2022 de A12-zone en Rijnenburg toegevoegd. Ook rond hét OV-

knooppunt van Nederland, Utrecht Centraal, is de stad nog lang 

niet uitgebouwd: daar ziet het gemeentebestuur mogelijkheden om 

vooral via hoogbouw grote aantallen appartementen en ‘kantoor- 

en werkgelegenheid’ te ontwikkelen in het Beurskwartier, rond de 

Jaarbeurs, langs het Merwedekanaal en in de Cartesiusdriehoek.

Trendbreuk op woongebied

‘Investeren in Utrecht: kiezen voor gelijke kansen, betaalbaar 

wonen en klimaat’ luidde de titel van het coalitieakkoord, dat 

het nieuwe college van GroenLinks, D66, PvdA, Student & 

Starter en ChristenUnie begin juni presenteerde na wekenlange 

onderhandelingen én gesprekken met bewoners, maatschappelijke 

organisaties en deskundigen. Wat zijn beleidsterrein betreft, sprak 

de nieuwe PvdA-wethouder van Wonen Dennis de Vries tijdens de 

presentatie van een ‘trendbreuk’. ‘Wonen mag geen zaak van de 

markt meer zijn, zoals in het verleden. We gaan van woningmarkt 

naar volkshuisvesting en pakken daarbij als overheid meer de regie.’

Volgens het nieuwe college zitten er grenzen aan het verdichten van 

de stad en is er sprake van ‘groeipijn’, omdat de maatschappelijke 

voorzieningen in de stad de afgelopen jaren geen gelijke tred hebben 

gehouden met de groei van het aantal inwoners. ‘Groei in balans’ 

is daarom het nieuwe motto, dat met een spagaat gepaard gaat: aan 

de ene kant heeft de gemeente ontwikkelaars, bouwers en beleggers 

keihard nodig om het woningbouwtempo hoog te houden, aan 

de andere kant wil ze marktpartijen de wind uit de zeilen nemen 

‘omdat er grote groepen mensen zijn die nu bijna geen kans meer 

maken op een woning’.

Onevenwichtig en verstopt

In het verlengde van RSU 2040 is ‘een betaalbare woning voor 

iedereen die in Utrecht wil (blijven) wonen’ het uitgangspunt 

van het college, dat het bouwtempo wil opvoeren door de 

doorlooptijd van bouwprocedures te halveren. Met uitzondering 

van Overvecht, wordt voortaan bij alle nieuwe bouwprojecten in 

Utrecht een prijsklasseverdeling gehanteerd van 40 procent sociale 

huurwoningen, 35 procent woningen uit de middencategorie 

(middenhuur en goedkope en betaalbare koop) en 25 procent vrije 

sector. Om de woningnood onder studenten terug te dringen komt 

er een stimuleringsregeling onzelfstandige studentenhuisvesting, 

de Taskforce Tijdelijk Wonen wordt voortgezet, nieuwe woningen 

in het middenhuursegment moeten minstens 25 jaar in het 

middensegment beschikbaar blijven en er wordt werk gemaakt van 

opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht. Daarnaast worden met 

woningcorporaties afspraken gemaakt over een stop op de verkoop 

van sociale huurwoningen vanaf 2023 en komt er een pakket 

aan maatregelen om de doorstroming op de onevenwichtige en 

verstopte Utrechtse woningmarkt te bevorderen.

CU2030

Als onderdeel van CU2030, het stedenbouwkundige plan dat van 

de stationsomgeving van Utrecht de afgelopen jaren eerst een 

enorme bouwput en daarna een veel moderner, veiliger, leefbaarder, 

vitaler en hoogstedelijker gebied heeft gemaakt, onderging ook 

winkelcentrum Hoog Catharijne een spectaculaire metamorfose. 

Dat er naast 11.000 m2 aan kantoren en hotels ook  23.000 m² aan 

winkelruimten en 19.000 m² aan winkelpassages bijkwamen, kan 

niet los worden gezien van de nabijheid van Utrecht Centraal - wat 

oppervlakte en reizigersaantallen betreft een van de grootste NS-

stations van Nederland.

Het effect van die enorme ‘menselijke draaischijf’ begint al op 

een steenworp afstand van het station af te zwakken, wat in 

combinatie met de toenemende populariteit van online winkelen 

de winkelleegstand verklaart in de binnenstad en de wijken. Net 

als in de rest van Nederland nam die volgens de Utrecht Monitor 

de afgelopen jaren overigens af, van 7,7 procent in 2019 naar 5,0 

procent in 2021. Eind dat jaar stond in de binnenstad 6,8 procent 

van de winkels leeg, tegen 10,2 procent in 2020. ‘Het is van vitaal 

belang voor de huidige ondernemers en bewoners om deze gebieden 

aantrekkelijk te maken en houden,’ vindt het college. ‘Dit vraagt 

om met een open blik naar nieuwe mogelijkheden te kijken en 

(gemengde) functies voor de leegstaande panden te zoeken.’

Bruisende wijkeconomie

Dat biedt kansen voor (horeca)ondernemers, die als het aan het 

college ligt meer ruimte krijgen in de verschillende centra buiten de 

binnenstad, teneinde deze wijken en buurten levendiger te maken. 

Maar ook voor andere ondernemers, want in het coalitieakkoord 

wordt gesteld dat ‘een bruisende wijkeconomie hoort bij de groei en 

ontwikkelingen van de stad’. Kantoren zijn een ander verhaal: door 

corona is de vraag naar kantoor- en werkgelegenheid veranderd en 

bij iedere nieuwe gebiedsontwikkelingen, op de OV-knooppunten 

bijvoorbeeld, wil de gemeente kijken hoeveel en wat voor soort 

werkplekken er nodig zijn.

Met name door de ontwikkelingen in het stationsgebied, nam de 

totale kantorenvoorraad in Utrecht volgens de Utrecht Monitor 

vorig jaar met 23.000 m2 toe tot circa 2,8 miljoen m2 verhuurbaar 

vloeroppervlak. De leegstand vertoonde weliswaar een stijgende lijn, 

van 4,8 procent in 2020 naar 5,5 procent in 2021, maar vergeleken 

met Amsterdam (7,1 procent), Rotterdam (8,4 procent) en heel 

Nederland (8 procent) scoort de Utrechtse kantorenmarkt relatief 

goed. Op leegstaande kantoren, die vooral in Rijnsweerd te vinden 

zijn, laat de gemeente de ‘leegstandsaanpak’ los die als het even kan 

resulteert in transformatie van het gebouw in woningen.

Vooruitstrevend klimaatbeleid

Onderzoek van Colliers wees in juni 2021 overigens uit dat 

Utrecht de duurzaamste kantoorvoorraad van Nederland 

heeft: tachtig procent van de kantoren beschikte vorig jaar al 

over Energielabel C, tegen een landelijk gemiddelde van vijftig 

procent. Het is ongetwijfeld koren op de molen van het nieuwe 

college, dat het vooruitstrevende klimaatbeleid van de laatste 

jaren niet alleen voortzet maar zelfs een flinke dot extra gas geeft. 

Naast de groeiende kansenongelijkheid en de woningnood, is 

de klimaatcrisis de derde mega-uitdaging die een groot stempel 

op het coalitieakkoord drukt. Dat blijkt uit het enorme aantal 

maatregelen om de gebouwde omgeving te verduurzamen en te 

vergroenen. Met CO2-neutraliteit in uiterlijk 2050 als gezamenlijke 

stip op de horizon, is het opvallend dat Utrecht de lat vaak net 

wat hoger legt dan andere grote gemeenten. Dat geldt zeker op 

bereikbaarheidsgebied: vol inzettend op duurzaam en actief vervoer, 

wordt de auto in het Mobiliteitsplan 2040 nog net niet in de 

ban gedaan. Zo veel mogelijk openbare ruimte is autovrij, groen 

en fijn om te verblijven en te spelen. De parkeernorm is laag en 

automobiliteit wordt zoveel mogelijk ingevuld op afstand of met 

deelmobiliteit. Omdat het college Amelisweerd wil sparen, wordt 

in het coalitieakkoord bijna triomfantelijk gemeld dat ‘we tegen de 

verbreding van de A27 zijn en blijven en voortvarend werk maken 

van het alternatief voor de Ring Utrecht’.

Samen stad maken

Bij de uitvoering van het coalitieakkoord is op RO-gebied een 

belangrijke rol weggelegd voor Bart van der Vossen, sinds oktober 

2021 directeur Ruimte bij de gemeente Utrecht. Net als de 

wethouders geeft hij voorlopig geen interviews, maar voor het 

Utrechtse architectuurcentrum AORTA maakte hij afgelopen zomer 

een uitzondering. In het item op de site aorta.nu stelt de voormalig 

mede-eigenaar van architectenbureau Rijnboutt dat hij het als zijn 

taak ziet om bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties 

en andere partijen onder de vlag van het actieprogramma ‘Samen 

stad maken’ te betrekken bij de ontwikkeling van de stad. ‘De lobby 

van burgers én gemeente tegen de verbreding van de A27 heeft zelfs 

tot een passage in het regeerakkoord geleid. Als je vasthoudend 

bent, kun je dus veel meer bereiken dan je denkt. Dat moeten we 

als stad omarmen.’

Negen honderd jaar nadat Utrecht in 1122 stadsrechten kreeg, had de 
Domstad op 19 augustus 2022 een primeur: als gastheer van La Vuelta 
werd een unieke trilogie voltooid, want eerder deden ook de Giro d’Italia 
en de Tour de France Utrecht aan. In de zelfverklaarde fietsstad van 
Nederland raasden de 184 deelnemende renners over het oudste fietspad 
van het land. Daarnaast passeerden ze tijdens de eerste en tweede etappe 
van de Ronde van Spanje flink wat locaties waar Utrecht zelf, om in 
wielertermen te blijven, de komende jaren wil demarreren.
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