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Met de focus op Utrecht zetten we de 
uitdagingen en kansen op het gebied van 
wonen, werken, winkelen, mobiliteit en 
recreëren uiteen. Wat zijn de nieuwe 

vastgoedverhalen in Utrecht? 

De Demarrage van Utrecht
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.

anS De WIJn 
BeDrIJFShUISveStIng BIeDt 
OOK In OnZeKere tIJDen 
‘rUImte vOOr vertrOUWen’
Sinds de start in 1991, groeide nVM Business-
lid Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting uit tot dé 
bedrijfsmakelaar in de regio utrecht. ook in deze 
onzekere tijden, biedt het bedrijfsmotto ‘ruimte voor 
vertrouwen’ volgens directeur/eigenaar Flip van 
Overhagen houvast, als onderdeel van een heldere 
en toekomstgerichte strategie.

BPD langJarIg BetrOKKen BIJ 
Utrecht: De vISIe van
eSther agrIcOla
Stad en ommelanden van de domstad vormen voor 
gebiedsontwikkelaar BPd | Bouwfonds Gebied-
sontwikkeling al decennialang een vertrouwd 
werkgebied. Regiodirecteur Esther Agricola 
heeft utrecht in portefeuille en ziet hier tal van 
interessante ontwikkelingen. hoe kijkt zij aan tegen 
de ambitieuze verstedelijkingsopgave die hier 
voorligt?

Column Jaap de Groot 
Fc Utrecht nOg vIJF Jaar 
geDUlD

Column René Maat
Belastingadviseur en partner Rechtstaete 
Vastgoedadvocaten en Belastingadviseurs
vaStgOeDBelegger OPnIeUW
(FIScaal) KOP van JUt

‘er ZIt veel
OnDernemerSchaP In De
BInnenStaD van Utrecht’
Aan de utrechtse retailkenners Gijs Bessem 
(makelaar Kroese Paternotte), Frank Quix 
(eigenaar Q&A) en Hester Bunnik (platform de 
nieuwe Winkelstraat) de vraag: hoe gaat het met 
retail in de utrechtse binnenstad?
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Ruim 20 jaar bestaan wij als vastgoed niche kantoor en 
beschikken wij over de specifieke expertise die vereist is 
om onze cliënten helder en oplossingsgericht bij te staan. 
Onze adviseurs zijn niet alleen in staat onze cliënten 
van hoogwaardig juridisch en fiscaal 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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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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Van Overhagen is de zoon van Ans de Wijn, die het 

bedrijfsmakelaarskantoor ruim dertig jaar geleden oprichtte en er 

meteen ook haar naam aan gaf. ‘Die naam staat nog steeds als een 

huis,’ verzekert Van Overhagen. ‘Hoewel ik vijf jaar geleden alle 

aandelen van haar heb overgenomen, werkt Ans hier nog steeds. 

‘Waarom stopt ze niet en gaat ze genieten en doen wat ze leuk 

vindt?’ vragen mensen me wel eens. Maar dit ís wat ze leuk vindt en 

waar ze goed in is, antwoord ik dan. Makelen, 

met mensen op stap gaan, een kop koffie 

drinken met klanten… Ze geniet er nog steeds 

met volle teugen van. En het mes snijdt aan 

twee kanten: wij doen ons voordeel met haar 

kennis en ervaring en de passie en energie die 

ze nog steeds in haar werk stopt. Ans de Wijn 

zit niet alleen in de naam maar ook stevig verankerd in het DNA 

van het kantoor.’

ONZEKERE TIJDEN
Binnen het directieteam heeft Van Overhagen vorige maand 

gezelschap gekregen van Tom Burwinkel, die al sinds 2016 in het 

vastgoed actief was bij achtereenvolgens Savills, Van Gool Elburg 

Vastgoedspecialisten en Emro Beheer Amsterdam. ‘Zijn aanstelling 

kun je niet los zien van mijn stellige overtuiging dat je ook moet 

investeren in onzekere tijden, als de toekomst er minder rooskleurig 

uitziet,’ legt Van Overhagen uit. ‘Dat is nu zeker het geval, met de 

oorlog in Oekraïne, de stijgende 

energieprijzen als aanjager 

van de inflatie en de stijgende 

rente. Inkrimpen? Afschalen? 

Wij niet. Dit is juist de tijd 

om MKB-ondernemers op te 

zoeken en om te investeren in 

ons netwerk en online én offline marketing, zoals de Ans de Wijn 

Huisvestingsspecial die in een oplage van 24.000 met name onder 

MKB-bedrijven is verspreid. En om tijd vrij te maken om onze 

medewerkers bij te scholen. Daar plukken we dan weer de vruchten 

van als de markt weer aantrekt.’

DE BOER OP

Hoewel Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting een heel goed jaar draait 

(we hebben nog nooit rode cijfers geschreven), is het volgens Van 

Overhagen ook op de markt voor commercieel vastgoed in Utrecht 

en omstreken onzekerheid troef. ‘Daar komt bij dat er heel weinig 

aanbod is, zowel van kantoren als van bedrijfsruimten. Voor ons 

betekent dat: de boer opgaan. Zelf markt creëren, door vaste relaties 

binnen ons enorme netwerk pro-actief te benaderen. Op die manier 

kom je erachter wie qua kantoorruimte te ruim in z’n jasje zit en wie 

juist meer ruimte nodig heeft, om vervolgens te kijken of je beide 

partijen bij elkaar kunt brengen, met een goede deal als resultaat.’

Op vergelijkbare wijze steken Van Overhagen en zijn collega-

adviseurs ook veel tijd en energie in de beleggersmarkt. ‘Ook daarbij 

geldt: de input die je levert, bepaalt de output. Er hangt nog steeds 

heel veel geld boven de vastgoedmarkt, van beleggers met een 

langetermijnvisie die zich niet laten afschrikken door de stijgende 

rente, de hoge inflatie en het geringe aanbod. Lange huurcontracten 

lopen straks af, er komt een golf herfinancieringen aan. Voor 

commercieel vastgoed-adviseurs breekt weer een tijd aan waarin de 

jongens van de mannen worden gescheiden.’ Lachend: ‘De naam is 

misschien een beetje verwarrend, maar neem van mij aan dat Ans 

de Wijn Bedrijfshuisvesting tot de mannen behoort.’

VEEL VOLDOENING

Gevraagd naar de mooiste recente transacties die dankzij het NVM 

Business-lid tot stand kwamen, noemt Van Overhagen naast de 

huurverlenging van Capgemini in Leidsche Rijn Centrum ook de 

verkoop van de Rijnzathe Tower aan een particuliere belegger. ‘In 

maart 2020 hadden we een andere koper, maar toen brak corona 

uit en konden alle papieren de prullenbak in… Nu, 2,5 jaar later, is 

het kantoor dankzij een succesvolle verhuurstrategie bijna helemaal 

verhuurd, waardoor we een hogere verkoopprijs konden realiseren. 

Zo’n langdurig, intensief traject geeft mij persoonlijk veel meer 

voldoening dan een ‘quick-win’ waar veel jonge bedrijfsmakelaars 

vaak op uit lijken. Terwijl het in ons vak juist gaat om hard werken, 

om een goed netwerk, om duurzame relaties met je klanten, om 

continuïteit, om vertrouwen in jezelf en in de toekomst en om de 

lange termijn. Daar moet je in investeren, aan de hand van een 

goede, duurzame strategie.’

Als lid van de ledenraad van NVM Business, drukte Van Overhagen 

enkele jaren een stempel op het beleid van dé brancheorganisatie 

voor makelaars en taxateurs in het commercieel vastgoed. In die 

periode zat hij ook nog enige tijd in de huisvestingscommissie die 

de nieuwbouw van het nieuwe kantoor van de NVM in Utrecht 

voorbereidde. ‘Als je lid bent van zo’n brancheorganisatie, 

moet je niet alleen maar aan de zijlijn staan maar ook soms je 

verantwoordelijkheid nemen en er tijd en energie in steken. Omdat 

het op kantoor een drukke, hectische periode was, moest ik 

prioriteiten stellen en heb ik minder lang in de ledenraad gezeten 

dan ik van plan was. Ik sluit zeker niet uit dat ik in de toekomst 

weer ja zeg, als ik weer word gevraagd.’

REGIO TALKSHOWS

De NVM Business Regio Talkshows die sinds kort online staan, 

vind Van Overhagen een goed initiatief. ‘Optimaal gebruik makend 

van social media, laten ze op een innovatieve manier zien wat er 

allemaal speelt in de wereld en in het commercieel vastgoed en hoe 

NVM Business-leden daar tegen aan kijken en op anticiperen.’

Hoewel er volgens hem altijd ruimte voor verbetering is, toont Van 

Overhagen zich tevreden over de ontwikkeling die NVM Business 

de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. ‘Dat grote bedrijven als 

Cushman & Wakefield en CBRE ook lid zijn geworden, vind ik een 

goede zaak. Natuurlijk zijn het ook concurrenten van ons, maar er 

zijn ook raakvlakken in onze dienstverlening en gemeenschappelijke 

belangen. En daarin vinden we elkaar binnen NVM Business, dat 

het boegbeeld is van zowel 

eenmanszaken als de grotere 

commercieel vastgoedadviseurs. 

Kwaliteit is daarbij het 

sleutelwoord. Behalve als 

belangenbehartiger zie ik NVM 

Business ook als een kwaliteitskeurmerk. Wie een commercieel 

vastgoedadviseur nodig heeft, moet denken: ik kies voor een 

NVM Business-lid, want dan weet ik dat ik een keuze maak voor 

deskundigheid, integriteit en kwaliteit.’

Sinds de start in 1991, groeide NVM Business-lid Ans de 
Wijn Bedrijfshuisvesting uit tot dé bedrijfsmakelaar in de 
regio Utrecht. Ook in deze onzekere tijden, biedt het 
bedrijfsmotto ‘ruimte voor vertrouwen’ volgens directeur/
eigenaar Flip van Overhagen houvast, als onderdeel van een 
heldere en toekomstgerichte strategie.
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later worden: 

Officier bij de Mariniers

Welke wijze les neem jij 

ter harte: 

Aardig zijn kost niks

Van wie heb je het 

meeste geleerd: 

Ans de Wijn

Ben jij altijd zeker van 

je zaak: 

Nee natuurlijk niet

Waar kunnen ze jou voor 

wakker maken: 

Als dierbaren hulp nodig 

hebben

Waar ben je bang voor: 

Dat mijn kinderen iets 

naars overkomt

Wat/wie maakt jou boos: 

Onrecht

Wat/wie maakt je blij: 

Mijn gezin

Waar moet je heel erg 

om lachen: 

Om zoveel, lachen is 

gezond

Waar kun je wakker van 

liggen: 

Ontevreden klanten

Waar ben je trots op: 

Mijn bedrijf en gezin

Wie is jouw held: 

Tiger Woods

Wat is je favoriete 

muziek: 

Commerciële muziek

Wat is je favoriete sport: 

Voetbal

Ben je een einzelgänger 

of een groepsdier: 

Groepsdier

Introvert of extravert: 

Extravert

Optimist of pessimist: 

Optimist

Welke eigenschap 

waardeert u in uw 

partner: 

Klankbord

Guilty pleasure: 

Ongezond eten

Welk verhaal wordt altijd 

over jou verteld door je 

beste vrienden: 

Dat ik heel hard werk

Welk jaargetijde is het 

fijnst: 

Zomer

Favoriete vakantie 

bestemming: 

De Alpen

Wat zou je graag nog 

eens willen bezitten: 

Een villa

Topserie op Netflix: 

Geen

Wat ga je zeker nog een 

keer doen: 

Met het gezin naar 

Zuid-Afrika

‘ IK BEN ERVAN OVERTUIGD 
DAT JE OOK MOET
 INVESTEREN IN ONZEKERE
 TIJDEN, ALS DE TOEKOMST
 ER MINDER ROOSKLEURIG
 UITZIET’

‘ BEHALVE ALS 
 BELANGENBEHARTIGER
 ZIE IK NVM BUSINESS 
 OOK ALS EEN 
 KWALITEITSKEURMERK’

OVER ANS DE WIJN BEDRIJFSHUISVESTING

Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting is in Utrecht en wijde 

omstreken actief op het gebied van verhuur en aanhuur, 

verkoop en aankoop van kantoren en bedrijfsruimten 

alsmede marketing en advisering op het gebied van 

commercieel vastgoed. Zowel het grote netwerk als het 

klantenbestand bestaat uit gebruikers van kantoor- en 

bedrijfsruimten en institutionele en particuliere beleggers, 

alsmede verenigingen, aannemers, vastgoedontwikkelaars, 

stichtingen en overheden als gemeenten. Ans de Wijn 

Bedrijfshuisvesting is lid van NVM Business.

sECOYa, 

Papendorpseweg 91-99, 

Utrecht

avenue Building, 

Europalaan 40, Utrecht

Kantorencomplex 

“Galgenwaard”, 

Herculesplein 2-116, 

Utrecht

terug naar de inhoud



We spreken af voor het interview met Esther Agricola in het 

centrumgebied van Leidsche Rijn, het nieuwe Utrechtse stadsdeel 

waar BPD vanaf het begin intensief betrokken is geweest. Zelf 

werkt Agricola sinds vorig jaar bij BPD nadat ze daarvoor directeur 

Ruimte en Duurzaamheid was bij de gemeente Amsterdam. 

Een interessante overstap derhalve, van de grootste gemeente 

in Nederland naar de grootste gebiedsontwikkelaar. Een bedrijf 

dat echt maatschappelijk gedreven is, zo maakt zij bij het begin 

van het interview duidelijk. ‘Dat gaat terug naar de roots van het 

bedrijf als Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, dat de ambitie 

had om betaalbaar wonen voor zoveel mogelijk mensen dichterbij 

te brengen. Een ambitie die 75 jaar later nog niets aan urgentie en 

relevantie heeft verloren. Het BPD Woningfonds dat onlangs is 

opgericht, heeft precies ook weer die doelstelling.’

Veel ambitie
‘Ik vind Utrecht een interessante stad, zowel ruimtelijk als ook 

sociaaleconomisch met haar focus op gezondheid en life-sciences. 

Het is een stad waar wij al lange tijd volop actief zijn. Het 

stadsdeel Leidsche Rijn, daar hebben veel BPD’ers met hart en 

ziel aan gewerkt in de Vinex-tijd. Ook toen was er sprake van veel 

ambitie in de ruimtelijke ordening: in en bij de stad moesten grote 

woongebieden worden gemaakt. Ook toen gebeurde dat met een 

integrale aanpak waarin breder werd gekeken dan alleen het wonen.

Leidsche Rijn beoordeelt Agricola in dit verband als een geslaagd 

voorbeeld van ‘een volwassen stuk stad’. Leidsche Rijn haalde alle 

boekjes en ook vele debatten, tot op de dag van vandaag. Vaak gaat 

het over de vraag of het stedenbouwkundig niet veel compacter of 

stedelijker had gemoeten. Agricola daarover: ‘Er wordt hier goed 

gewoond, er is een buitgewoon royaal park van Adriaan Geuze, en 

er zijn inmiddels ook talloze voorzieningen zoals rondom dit station. 

Er is gedurfd omgegaan met nieuwe woningtypes en architectuur 

maar ook met de inrichting van de openbare ruimte. Naarmate de 

wijk ouder wordt, komt dat letterlijk en figuurlijk tot volle bloei.’

Bestaande stad
Wederom ligt er momenteel in Utrecht een grote 

woningbouwopgave voor, die bovendien duurzaam en betaalbaar 

gerealiseerd moet worden. Agricola schildert de uitdaging: 

‘60.000 woningen toevoegen tot 2040, met een forse nadruk op 

de bestaande stad. Met daarbij als richtinggevend principe de 

“10-minuten stad”, waarin alles voor wandelaars en fietsers op 

korte afstand bereikbaar is. En met gezondheid als ander belangrijk 

leidmotief.’ De gemeente bewaakt dit gedachtengoed met verve, zo 

signaleert Agricola. ‘En dat levert soms ook de nodige spanningen 

op, merk ik. Verdichting kan bijvoorbeeld niet zonder vergroening. 

Weliswaar ben je in Utrecht snel buiten maar we zullen ook in 

stedelijk gebied zelf groen en 

blauw moeten toevoegen. En 

dan niet alleen leuk groen op de 

gevels van nieuwe gebouwen.

Zeker in de afgelopen tijd met 

corona hebben we gezien dat 

mensen behoefte hebben om 

aangenaam buiten te kunnen verblijven. De mensen die nu in de 

stad wonen, begrijpen dat er woonruimte bij moet komen. Maar 

niet ten koste van de open ruimte. Daar zullen we met elkaar 

heel scherp op moeten zijn. Ook ten aanzien van het beheer van 

de openbare ruimte: hoe gaan we dat organiseren? Het publieke 

domein in de stad wordt steeds intensiever gebruikt, het is de vraag 

of de gemeente dat in haar eentje allemaal goed kan borgen.’

Met de omgeving
In het verlengde hiervan betitelt de BPD-regiodirecteur het 

overleg met de buurt als een zeer belangrijk aspect in de stedelijke 

ontwikkeling: ‘We zien dat bijvoorbeeld bij de locatie Oudenoord, 

waar we naast woningen ook onder meer een hotel en shortstay 

ontwikkelen. Daar hebben we een lang en intensief traject met 

de buurt achter de rug. Het is een gemengde volksbuurt waar we 

al snel de bekende spanning voelden. Er vindt vernieuwing en 

vooruitgang plaats maar omwonenden vragen zich terecht af: wat 

hebben wij er voor voordelen bij? Wat levert dit plan ons op?’ De 

vraag is van alle tijden, aldus Agricola. ‘Iedere ontwikkelaar heeft 

hiermee te maken en dat is ook een van de fascinerende kanten van 

ons vak. Het gaat om lange trajecten waarbij we met onze projecten 

heel dicht bij de leefomgeving van mensen komen, zeker in de 

bestaande stad. Dat vergt een grote zorgvuldigheid en een goed oog 

voor wat er in de buurt leeft. Vaak zijn dat ook weer heel diverse 

belangen.’

Sociaal terugbouwen
Kijkend naar de huidige betrokkenheid van BPD bij Utrecht ziet 

Esther Agricola een breed palet aan projecten en vraagstukken. Zo 

wordt er bijvoorbeeld intensief samengewerkt met woningcorporatie 

Mitros bij de aanpak van het naoorlogse woongebied Overvecht. 

‘We maken daar nu afspraken over hoe we in dit gebied heel bewust 

sociale huurwoningen vervangen door middenhuurwoningen. Daar 

staat tegenover dat we op andere plekken in de stad juist sociale 

woningbouw toevoegen. Zo kunnen we op gebiedsniveau een 

gedifferentieerd woningaanbod realiseren.’ Een van de plekken waar 

bijvoorbeeld extra betaalbaar wordt teruggebouwd is De Nieuwe 

Defensie, de gebiedsontwikkeling tussen het Jaarbeursterrein en 

de Merwedekanaalzone. ‘Bovenop de reeds verplichte 120 sociale 

huurwoningen voegen we daar 350 betaalbare woningen toe; 100 

sociaal, 100 middenhuur en 150 betaalbare koop. Het leidt niet 

tot extra verdichting omdat we daadwerkelijk vierkante meters die 

eerst bestemd waren voor de vrije sectorkoop nu omzetten naar het 

betaalbare segment. Dit soort oplossingen draagt naar mijn idee 

echt bij aan de inclusieve stad. Dat lukt niet op het schaalniveau 

van individuele projecten maar wel als we daar afspraken over 

maken met onze partners die, net als wij, langjarig aan de stad zijn 

verbonden.’

Plinten inzetten
In de samenwerking met Mitros voor Overvecht komen niet alleen 

de woningen aan bod: ‘Zo ontwikkelen we in het project in de plint 

van een woongebouw enkele kleine bedrijfsruimten zodat bewoners 

uit de buurt hier een eigen onderneming kunnen beginnen. Ook 

krijgt de buurtvader een plekje in het gebouw, dat uitkijkt over het 

plein. Bewoners kunnen bij hem terecht voor een praatje en een 

kop koffie. Tegelijkertijd heeft de buurtvader ogen op het plein. 

Wij vinden dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid 

hebben om hieraan bij te dragen. En samen kun je nu eenmaal 

meer bereiken.’ Zorg, sport, onderwijs, cultuur: het zijn functies 

die in de stad niet mogen ontbreken, uit sociaalmaatschappelijk 

oogpunt. De komende jaren kunnen de medewerkers van BPD 

hier nog ruimschoots hun energie in steken, verwacht Agricola: 

‘De transformatieopgave van het bestaande vastgoed in de stad 

is gigantisch. Op allerlei gebied is er aandacht nodig: sociaal, qua 

energie en isolatie, op het gebied van wooncomfort. We leggen in 

Nederland de laatste tijd voortdurend de aandacht op die kleine 

miljoen woningen die nieuw gebouwd moeten worden, maar laten 

we zeker de woningen niet vergeten die er nu al staan.’

De stadsrand
Tot slot nog een prangende vraag over waar de komende jaren in 

Utrecht gebouwd kan worden. Gaat de stad het puur en alleen 

redden met binnenstedelijke locaties? En is het tempo hoog 

genoeg om te voldoen aan de grote maatschappelijke vraag naar 

woonruimte? Esther Agricola is duidelijk: ‘Op korte termijn 

kunnen we het niet waarmaken, met louter de focus op bouwen 

in de bestaande stad. We zullen daarom ook moeten kijken naar 

de mogelijkheden die de stadsranden ons bieden. Wij hebben de 

overtuiging dat woningbouw 

samen kan gaan met het geven 

van een boost aan groen en 

landschapskwaliteit. Op dat 

punt is in Nederland de laatste 

tijd zoveel kennis ontwikkeld, 

zowel bij ontwikkelaars als 

ontwerpers. Laten we die 

knowhow inzetten.’ Ze roept 

lokale en provinciale overheden 

op om marktpartijen uit te dagen: 

‘Laat de marktsector maar met 

innovatieve concepten komen waarin rood, groen en blauw op een 

duurzame manier samengaan. Dan kunnen we de discussie met 

elkaar op een gefundeerde manier aangaan: wat gaat er verloren en 

wat krijgen we er met elkaar voor terug?’

Stad en ommelanden van de Domstad vormen voor 
gebiedsontwikkelaar BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling 
al decennialang een vertrouwd werkgebied. Regiodirecteur 
Esther Agricola heeft Utrecht in portefeuille en ziet hier tal 
van interessante ontwikkelingen. Hoe kijkt zij aan tegen de 
ambitieuze verstedelijkingsopgave die hier voorligt?
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‘ we zullen ook in
 stedelijk gebied zelf
 groen en blauw 
 moeten toevoegen’

‘ laat de marktsector 
maar met innovatieve 
concepten komen 
waarin rood, groen
 en blauw op een
 duurzame manier
 samengaan’

Esther Agricola 

regiodirecteur bpd 

noordwest 

favo public space: 

domplein 

favoriete winkel: 

zolamanola

mooiste gebouw: 

rietveld schroderhuis

eerste herinnering aan 

utrecht: 

de heksenketel van 

utrecht centraal

wat wilde je vroeger 

later worden: 

journalist buitenland

welke wijze les neem jij 

ter harte: 

pieker niet, het loopt 

toch anders

van wie heb je het 

meeste geleerd: 

van mijn moeder

ben jij altijd zeker van 

je zaak: 

natuurlijk niet, dat zou 

het leven heel saai 

maken

waar kunnen ze jou 

voor wakker maken: 

garnalenkroketjes

waar ben je bang voor: 

grotten 

wat/wie maakt jou 

boos: 

vuilnis dat naast 

de bakken wordt 

‘gepleurd’

wat/wie maakt je blij:

eindeloos wandelen 

door de stad

waar moet je heel erg 

om lachen: 

arjan lubach 

wat is je favoriete 

muziek: 

nina simone 

wat is je favoriete 

sport: 

zeilen

einzelgänger of een 

groepsdier: 

allebei 

optimist of pessimist: 

optimist

welk jaargetijde is het 

fijnst: 

Herfst 

favoriete vakantie 

bestemming: 

londen 

wat zou je graag nog 

eens willen bezitten: 

een klein bootje

topserie op netflix: 

borgen

wat ga je zeker nog een 

keer doen: 

een documentaire 

maken

Oudenoord

de Mix, Overvecht

de Nieuwe defensie
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DIEPENHORST DE VOS EN PARTNERS

ONAFHANKELIJK
DANKZIJ VOLLEDIGE ONAFHANKELIJKHEID KUNNEN WIJ ONZE OPDRACHTGEVERS ZOWEL IN HET BEDRIJFSLEVEN, ALS BIJ OVERHEDEN OPTIMAAL  
ADVISEREN. IMMERS, ZONDER BINDING MET ANDERE BELANGHEBBENDEN BIJ EEN PROJECT WORDEN CONFLICTERENDE BELANGEN VERMEDEN.

BETROKKEN
ONZE BETROKKENHEID IS EEN GARANTIE VOOR HET BEHARTIGEN VAN DE BELANGEN VAN ONZE OPDRACHTGEVERS. WIJ DOEN DAARBIJ ALLES WAT WIJ KUNNEN EN 
ONTZORGEN DE KLANT.

DESKUNDIG
WIJ BESCHIKKEN OVER BREDE ERVARING, OPGEBOUWD IN TIENTALLEN JAREN, OP HET GEBIED VAN BOUWMANAGEMENT, VASTGOEDADVIES, PLANONTWIKKELING, 
BOUWKOSTENADVIES, HUISVESTINGSMANAGEMENT EN INSTALLATIECONCEPTEN. 

DAADKRACHTIG
ONS ONDERNEMENDE KARAKTER, ONS DOORZETTINGSVERMOGEN EN DE AANWEZIGHEID VAN DE PROFESSIONELE KENNIS ZORGT ERVOOR DAT WIJ DAADKRACHTIG OP 
ZULLEN TREDEN NAMENS DE OPDRACHTGEVER.

INTEGER
WIJ ZIJN BETROUWBAAR IN ALLES WAT WIJ DOEN. WIJ KOESTEREN ONZE INTEGRITEIT EN VINDEN HET VANZELFSPREKEND DAT DE GRENZEN VAN ETHISCH HANDELEN NOOIT 
OVERSCHREDEN MOGEN WORDEN. WIJ HOUDEN ONS AAN DE GEDRAGSCODE.
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HOOFDDORP - ASICS AMSTERDAM - NACH ROTTERDAM - DE ROTTERDAM

Klik hier voor  
de website
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We zijn alweer ruim een jaar verder, nadat de 

gemeente op 20 april 2021 groen licht gaf aan 

een intentiedocument waarin de ontwikkeling  

van het gebied rond Stadion Galgenwaard staat omschreven. 

Met als opvallende doelstelling om het “Huis van FC Utrecht’ 

te transformeren in het middelpunt van de drastisch vernieuwde 

Maarschalkerweerd. Met naast een vernieuwd voetbalstadion, ook 

een heuse sportcampus, tenminste 35% aan sociale huurwoningen, 

25% aan woningen in de middencategorie en een groenere en 

duurzame leefomgeving.

Interessante vooruitzichten, maar wat is er zestien maanden later 

concreet ingevuld? Duidelijk is inmiddels dat de vernieuwing 

van de Maarschalkerweerd tussen eind 2027 en begin 2028 

wordt afgerond. De bouwplannen voor renovatie van Stadion 

Galgenwaard liggen daarom vijf jaar van te voren klaar en ogen 

ambitieus. Zo worden de hoeken van de tribunes dichtgebouwd, 

komt er een parkeergarage en zal de stadiongevel en de ruimten aan 

de straatkant worden aangepast aan de ‘groene’ omgeving. Vandaar 

de aanleg van een wandelboulevard en mogelijkheden voor urban 

sports, zoals het nieuwe olympische onderdeel sportklimmen.

Verder wordt de capaciteit van Stadion Galgenwaard vergroot 

van 25.000 naar 28.000 zitplaatsen, met de mogelijkheid om 

uit te breiden naar 30.000. Dit aantal is de minimumeis van de 

internationale voetbalbonden UEFA en FIFA om in aanmerking te 

komen voor grote internationale wedstrijden en toernooien.

Cruciaal is daarom de overname van stadion en bijbehorende 

winkels en kantoren door clubeigenaar Frans van Seumeren. 

Aanvankelijk leek dit een kwestie van tijd, maar de 

onderhandelingen met Galgenwaard Onroerend Goed BV blijken 

nog altijd niet te zijn afgerond. Deze besloten vennootschap staat 

op naam van Rabo Invest en de ondernemers Jan van Schie, Jan 

Spelt en Cor van Zadelhoff en die houden vooralsnog vast aan een 

verkoopprijs van circa 60 miljoen euro.

Tot er een klap op een definitieve deal wordt gegeven, moet de 

ambitie van FC Utrecht nog even in de ijskast om vanuit een 

intensievere exploitatie van het stadioncomplex meer financiële 

slagkracht te krijgen. Wat dat betreft heeft de voetbalclub nog even 

de tijd, nu vaststaat dat het Project Maaschalkerweerd nog vijf jaar 

in beslag gaat nemen.

Overigens kwam tijdens één van de informatieavonden met 

omwonenden en direct betrokkenen nog ter sprake om een nieuw 

stadion te bouwen, met daaraan gekoppeld een NS station. Net als 

bij de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam en de Rotterdamse Kuip. 

Ooit was er al het plan voor een nieuw stadion bij het klaverblad en 

verkeersknooppunt Oudenrijn, maar dat werd toen afgeblazen en is 

ook nu geen optie meer. 

Het wachten is daarom op de aankoop van de kantoren en 

commerciële ruimtes door FC Utrecht; intussen hebben diverse 

sportclubs hun wensenlijst ingediend. Zo heeft Kampong om 

extra velden voor de cricket- en voetbalafdeling gevraagd en 

zijn atletiekclub Hellas, zwemvereniging UZSC en het ROC 

Sportcollege druk doende om met FC Utrecht invulling te geven 

aan de ambitie om van het naast Stadion 

Galgenwaard gelegen Sportcampus 

Traiectum een tweede Papendal te 

maken. Om zo binnen de vernieuwde 

Maarschalkerweerd een krachtige mix te 

creëren tussen topsport en recreatie in een 

groene en duurzame omgeving. 

We gaan het zien. Over vijf jaar. 

 

Jaap de Groot

Sportjournalist en columnist voor onder meer BNR Nieuwsradio 

en Masters Magazine
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Je zou maar een zelfstandige zijn die om iets aan zijn pensioen 

te doen in het verleden één of meerdere woningen heeft 

aangekocht. Alternatieven waren er op dat moment niet 

want de bank gaf geen of een negatieve rente, aandelen zijn te 

ingewikkeld en bij een verzekeringsmaatschappij afstorten kost 

waarschijnlijk alleen maar geld terwijl er ook niet eens een garantie 

op rendement wordt geboden. Bovendien heb je niet de luxe om 

zoals bijvoorbeeld ambtenaren in de opbouwfase geheel belastingvrij 

het pensioen te laten verzorgen door een grote partij als het 

ABP.  Noodgedwongen kies je dan voor een directe investering in 

woningen omdat die een stabiel rendement ook qua “cash flow” 

bieden. Bovendien zou je in een stijgende markt (als gevolg van “te 

goedkoop geld” in de markt) ook nog iets van een waardestijging 

kunnen realiseren. Kortom, allemaal legitieme en begrijpelijke 

redenen om in de woningmarkt te investeren. Vervolgens word je 

door de politiek als een paria neergezet omdat je voor een woning 

die je bijvoorbeeld voor € 360.000 hebt gekocht een huur durft te

vragen van € 1.500 per maand. Dat is een bruto rendement van

overigens maar 5%. Dit terwijl de kandidaat huurders in de rij 

stonden. Kennelijk is dit niet de achterban van bepaalde politieke 

partijen. Een achterban die overigens mede geen woning kan krijgen 

omdat de politiek ooit heeft bedacht dat het een goed idee is om een 

extra heffing (lees: verhuurderheffing) op te leggen voor woningen 

met een huur onder de sociale huurgrens. Mede daardoor was 

het voor investeerders en woningcoöperaties minder aantrekkelijk 

of niet haalbaar om dergelijke woningen te realiseren en is er nu 

schijnbaar een tekort aan dergelijke woningen. 

Schande, en het is allemaal de schuld van de particuliere 

woningbelegger! Daarom mag je volgens Hugo de Jonge straks 

voor zo’n woning nog maar maximaal € 1.000 huur per maand

vragen bij een puntenaantal van 187. Een bruto rendement in dit 

voorbeeld van maximaal 3,33%. Een rendement dat overigens 

lager ligt dan de rente op een gemiddelde beleggingsfinanciering. 

Vervolgens komt de fiscale wetgever daar nog een keer overheen 

(met in dit geval een beperkte afslag op de WOZ waarde) door 

in box III te veronderstellen dat je maar liefst een rendement van 

6,17% (voorlopig cijfer 2023 gebaseerd op rendementscijfers die ten 

minste twee jaar oud zijn) zou maken. Bij een stijgende markt zou 

je wellicht nog in een (te) optimistische bui kunnen veronderstellen 

dat het gemis aan direct rendement wel goed zal worden gemaakt 

door het indirecte rendement (waardestijging). Maar daar is in de 

huidige markt veelal geen sprake meer van. Sterker nog, de eerste 

dalingen zijn al geconstateerd. Per saldo wordt een particuliere 

belegger dus waarschijnlijk aangeslagen in box III voor een veel 

hoger rendement dan dat hij daadwerkelijk realiseert.  

Als “doekje voor het bloeden” (overigens wel een verslechtering ten 

opzichte van het huidige regime omdat schulden op dit moment 

wel kunnen worden afgetrokken tegen hetzelfde rendement als de 

bezittingen) mag dat veronderstelde rendement van 6,17% worden 

verlaagd met een veronderstelde rente over schulden. Die rente is 

in tegenstelling tot het veronderstelde rendement op de woning 

wel gebaseerd op actuele rentes (daarom is het getal voor 2023 

nog niet bekend). Deze rente zal worden gebaseerd op de rente op 

woningfinancieringen. Dat roept de vraag op of in die rente dan 

bijvoorbeeld niet ook de veelal lagere rentes op financiering van 

de eigen woning zitten. Dat is een geheel ander product dan een 

beleggingsfinanciering. Mocht dat zo zijn dan wordt ook hier weer 

uitgegaan van ficties die op geen enkele wijze in de buurt komen 

van de realiteit.

Gedesillusioneerd door al die politieke en fiscale ellende besluit de 

vastgoedbelegger de verhuur maar op te zeggen (gelukkig had hij 

die kortlopend laten lopen) en de woningen 

weer te verkopen (het liefst nog voor 1 

januari geleverd omdat hij anders aan de 

beurt is in box III voor het veronderstelde 

rendement van 6,17%) in een inmiddels 

dalende markt. Dit alles hopende dat hij op 

enigerlei wijze anderszins toch betrekkelijk 

risicoloos en fiscaal niet te zwaar belast 

invulling kan geven aan zijn toekomstige 

pensioenvoorziening. 

René Maat

Belastingadviseur en 

partner Rechtstaete Vastgoedadvocaten

en Belastingadviseurs  
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Volgens Gijs Bessem gaat het prima met de Utrechtse binnenstad. 

‘Als ik daar rondloop dan zie ik altijd veel mensen lopen dus er is 

geen reden tot somberheid.’ Hij legt uit dat er veel dynamiek zit in 

de binnenstad en uiteraard heeft het succes van Hoog Catharijne 

gevolgen voor de rest van de binnenstad. ‘In het winkelcentrum 

en langs de grachten gaat het prima, maar je ziet dat het even wat 

langer duurt met nieuw aanbod op de Steenweg. Daar zijn de 

prijzen wat aan het zakken en melden zich nieuwe ondernemers.’ 

Bessem ziet in meerdere steden een onderscheid ontstaan tussen 

‘het echte winkelen’ aan de ene kant en de mix van verschillende 

functies in de oude binnenstad. ‘Ik vergelijk het met Den Haag. 

Daar zitten de topmerken in The Mall of The Netherland en 

ondertussen zit er heel veel leven in die binnenstad. Daar vestigen 

zich kleine ondernemers met grote ambities die iets bijzonders 

bieden, horeca en ook cultuur. Zo gaat dat ook in Utrecht. Er 

zit heel veel ondernemerschap in de binnenstad, daar broeit 

het echt en zo hoort het ook.’ Bessem vindt het wel een mooie 

ontwikkeling. ‘In de jaren 90 

had je winkelstraten die heel erg 

op elkaar leken; Free Record 

Shop, HEMA en Blokkers 

domineerden het straatbeeld. 

Maar nu zit er veel meer energie 

in die binnenstad; de prijzen 

zakken wat en dus zien ondernemers kansen. En ja, wie weet wordt 

die lokale kaarsenwinkel wel een geweldig nationaal concept. Dat 

ligt aan het ondernemerschap van de winkelier.’ Belangrijk in zijn 

ogen in de Utrechtse binnenstad is dat er goed gekeken wordt 

naar de verblijfsduur, er moet voor iedereen wat te doen zijn en 

het is aan de gemeente om dat samen met de ondernemer op te 

pakken. ‘Ik heb wel het idee dat dit gebeurt ja. Het is belangrijk 

dat ondernemers en de lokale overheid daar goed over nadenken; 

winkelen, werken en wonen moeten daar samenkomen. Je wil niet 

dat de Utrechtse binnenstad op Amsterdam gaat lijken waar een 

groepje rijkere, oudere bewoners helemaal losstaat van de echte 

maatschappij; een binnenstad hoort levendig te zijn met studenten, 

toeristen en andere herriemakers. Een goed stadsbestuur snapt dat.’

Nieuwe looproute
Ook retailexpert Frank Quix vindt dat het prima gaat met de 

Utrechtse binnenstad. ‘Hoog Catharijne is prachtig en daar is het 

altijd druk. Ik was er laatst op zomaar een donderdagmiddag en er 

liepen dan echt veel mensen rond dus dat is een goed teken. Mijn 

dochters gaan altijd winkelen in de stad.’ Hij vertelt over de nieuwe 

looproute die is ontstaan voor de winkelaars. ‘Je loopt door Hoog 

Catharijne en dan ga je via Vredenburg naar de grachten. Daar 

kom je ook nog prachtige winkels tegen zoals de zaak van Bever 

en boekhandel Broese die er echt geweldig uitzien.’ Inderdaad 

verwacht hij wat andere aanbieders op de Steenweg. ‘Daar zie je wat 

leegstand en dat zullen wat specialistische zaken worden, winkels 

die het moeten hebben van het gerichte bezoek.’

Koopkracht
Quix denkt wel dat er iets zal gaan veranderen de komende tijd 

door de verminderde koopkracht. ‘De verminderde koopkracht gaat 

onvermijdelijk gevolgen hebben voor het consumentengedrag en 

dus ook voor de ondernemers. Nee, De Bijenkorf zal dat niet direct 

merken omdat ze daar voor het hoge segmenten hebben gekozen, 

maar andere ondernemers wel.’ Hij wijst op onderzoek dat Q&A 

deed naar de verschillende 

manieren waarop mensen 

omgaan met de gestegen 

kosten. Die aanpak verschilt 

namelijk per productcategorie 

en dat is interessant om te 

lezen. Zo kopen mensen 

spullen in de aanbieding bij 

voedingsmiddelen, persoonlijke 

verzorging en kleding en kiezen mensen voor een goedkoper merk 

bij voedingsmiddelen, persoonlijke verzorging en huishoudelijke 

artikelen. Op het gebied van leeswaren, elektronica en kleding 

kopen mensen vaker een tweedehands product en ze kiezen voor 

een goedkopere winkel qua voedingsmiddelen, kleding en doe-het-

zelf. Wat betreft kleding, elektronica en huishoudelijke artikelen 

stellen mensen een aankoop uit. Welke lessen kun je hier uit trekken 

voor de Utrechtse binnenstad? ‘Dat je goed naar de prijsstelling 

moet kijken als ondernemer en dat het onvermijdelijk is dat retailers 

in de lagere prijssegmenten het goed zullen doen; niet voor niets is 

Zeeman retailer van het jaar geworden.’

Minder afhankelijk van toeristen
Volgens Hester Bunnik van platform de Nieuwe Winkelstraat gaat 

het goed met Utrecht. In een artikel op het platform staat zelfs dat 

de binnenstad van Utrecht het beste draait van alle binnensteden. 

‘Tijdens Corona zag je dat Utrecht minder afhankelijk is van 

toerisme dan de andere drie grote steden omdat er veel lokale 

bezoekers kwamen uit de directe regio.’ Toch komen toeristen de 

laatste tijd steeds vaker. ‘Utrecht ligt centraal en is als compacte 

stad altijd in trek geweest voor dagjesmensen. Inmiddels is er 

veel vernieuwing met Hoog Catharijne, de metamorfose van de 

Bijenkorf, het oude postkantoor maar ook aan de Jaarsbeurszijde. 

Utrecht wordt steeds meer 

een stad. Wat ook bijdraagt is 

de organisatie van de Tour, 

Giro en Vuelta. Met de Tour 

de France was iedereen 

trots in Utrecht, en dat is 

belangrijk voor het imago.’

Veel dynamiek
Ook Bunnik ziet dat er veel dynamiek is in de binnenstad. ‘Er 

zijn nu eenmaal minder retailmeters, die ontwikkeling heeft min 

of meer al plaatsgevonden. H&M heeft nog één vestiging in 

Hoog Catharijne en langs de Oude Gracht zie je concepten als 

&otherstories en urban outfitters. De Steenweg blijft een lastige 

straat, maar daardoor zijn huren daar al flink gedaald en krijgen 

kleine concepten de kans. Kijk naar ‘Hip voor de Heb’, dat online 

enorm populair is en veel jongeren naar de winkel trekt. Zelfde 

geldt voor myJewellery op de Choorstraat. Utrecht heeft een heel 

actief centrummanagement en zet met projecten zoals ‘Morgen 

Mooier Maken’ specifiek in om leegstand in bepaalde straten aan te 

pakken.’ 

Inderdaad ontstaat er een mix van cultuur, wonen en werken. 

‘Utrecht is als studentenstad al een stad waar veel wordt gewoond, 

veel meer dan bijvoorbeeld in Den Haag. Kijk naar de ontwikkeling 

van het oude postkantoor. Mooi voorbeeld waarin functies worden 

gecombineerd. De kunst voor de komende jaren is om al het 

aanbod goed te vermarkten. De juiste bezoekers naar de juiste delen 

van de stad trekken.’

Regie
Belangrijk daarbij zal de regie zijn. ‘Eigendom is versnipperd. De 

grote beleggers hebben een belang bij een hoge boekwaarde en zien 

in alle grote steden hetzelfde probleem dat de hoge huurprijzen 

niet houdbaar zijn. Maar ook de andere vastgoedeigenaren zullen 

meer moeten gaan bewegen. Dit kan alleen door hier samen naar 

te kijken: welke functies plaats je waar en hoe zorgen we samen 

voor een aantrekkelijk aanbod? Dat is in elke stad hetzelfde. De 

ene gemeenten pakt hier meer de regie in dan de anderen. Utrecht 

doet dit heel goed, maar het is wel een kwestie van een lange adem. 

Belangrijk dat vitale binnensteden op de agenda staat van gemeente, 

provincie en het rijk.’

Conclusie
De grote lijn in de Utrechtse binnenstad? Hoog Catharijne loopt 

goed, maar het is spannend wat er allemaal gaat gebeuren in de 

oude binnenstad, ook gezien de dalende koopkracht de komende 

tijd. Daar zal een interessante mix ontstaan tussen wonen, winkelen 

en werken met -uiteraard - minder retailmeters. Het is aan de lokale 

politiek, de ondernemers én aan de vastgoedeigenaren om daar iets 

moois van te maken.

Als je op zomaar een zondagmiddag door Hoog Catharijne en de
Utrechtse binnenstad wandelt dan word je daar blij van als ondernemer. 
Gezinnen, singles, stelletjes en vriendengroepen lopen met volle
winkeltassen van de ene naar het andere a-merk uit de retailsector. Aan 
de Utrechtse retailkenners Gijs Bessem (makelaar Kroese Paternotte), 
Frank Quix (eigenaar Q&A) en Hester Bunnik (platform de Nieuwe 
Winkelstraat) de vraag: hoe gaat het met retail in de Utrechtse binnenstad?

U bent 

halverwege

Tekst:

Bas Hakker

Beeld:

Alfred Cromback, 

Jurjen Drenth, Juri 

Hiensch en Jelle 

Verhoeks

MeNseNmAKeNdestAD

oKtobeR 2022             Visie pReseNteeRt

de
  vastGoedweek

‘ Er zit vEEl
  ondErnEmErschap in dE 
binnEnstad van UtrEcht’

Utrechtse

‘ Utrecht ligt centraal 
en is als compacte stad 
altijd in trek geweest 
voor dagjesmensen’ 

‘ je moet goed kijken 
naar de prijsstelling; 
niet voor niets is Zee-
man retailer van het 
jaar geworden’

‘ je wil niet dat de
  Utrechtse binnenstad 
op amsterdam gaat 
lijken’
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Zie jij de slimme mogelijkheden?
PropTech is overal aanwezig in bijna elk modern gebouw. 
Gebouwen beheren én optimaliseren is steeds meer een 
kwestie van techniek én hard nodig in deze uitdagende 
tijden. Slimme systemen die samenwerken. En in de toekomst 
nemen de technische mogelijkheden om vastgoed slimmer, 
duurzamer en flexibeler te maken alleen maar toe. Daarom 
werkt NVM Business aan productontwikkeling voor het 
bieden van een betere dienstverlening aan opdrachtgevers, 
op basis van verzamelde data. Ook voor jou.

NVM Business. Samen versnellen.

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

PropTech is 
overal. 

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

