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Aanwezig: zie bijlage deelnemerslijst 
 

1 Opening en welkomstwoord door voorzitter Rien Nagel 

Utrecht steekt gunstig af tegen andere steden in Nederland.  De werkgelegenheid is ondanks de 
crisis gewoon doorgegroeid en de leegstand is al vele jaren lager dan in andere Steden.  Toch zijn 
we allerminst tevreden.  De verschillen per wijk zijn groot.  In Kanaleneiland, Lage Weide, 
Rijnsweerd en op Papendorp is de leegstand wel degelijk te hoog.  Het beeld in de omringende 
gemeenten is veel minder gunstig en voorkomen moet worden dat het probleem zich verder 
ontwikkelt in de regio. Het UDB is bijzonder verheugd met de inbreng van de alle Utrechtse 
deskundigen die hier vandaag een bijdrage aan willen leveren.  Het onderwerp beperkt zich 
vandaag tot oplossingen voor bestaande gebouwen die leeg staan of leeg zullen komen. Er worden 
twee concrete casussen onder de loep genomen die nog niet eerder onderzocht zijn: 
 
 Ravellaan 96:  in eigendom en nog in gebruik door de gemeente komt leeg einde 2014 
 FC Donderstraat 65, vm. Ooglijdersgasthuis, in gebruik bij de HU komt leeg in 2014 

 
Op basis van de case studies worden een aantal algemene aanbevelingen gedaan. 
 
Zie bijlage facts and figures leegstand 
 

2a Presentatie gebied Ravellaan eo door Marjolein Bracht (stedenbouwkundige GU) 

Marjolein brengt de dynamiek, de kwaliteiten en de ruimtelijke opbouw van het gebied in beeld.  
Kenmerkende deelgebieden zijn: 
 
 De groene kwaliteit en aansluiting bij de wijk Oog in Al 
 Het lint langs de Leidsche Rijn 
 Het bedrijven-erf aan de Ravellaan 

 
Nadat de gemeente vertrekt naar het stadskantoor komen vier gebouwen leeg met een totaal van 
ca. 22.000 m2.  De Ravellaan 96 is daarvan de grootste.  Ook is er kans dat de ROC scholen leeg 
komen.  Het bedrijventerrein is al grotendeels gesloopt om plaats te maken voor woningbouw.  De 
stedenbouwkundige visis is gericht op versterking van de groene campus, met daarin losstaande 
woonflats en kantoorgebouwen.  Ravellaan 96 kan behouden blijven maar kan in die visie ook 
worden herontwikkeld. 
 
Zie bijlage presenatie Marjolein Bracht 
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2b Jean Baptiste Benraad over de plattegronden en kenmerken Ravellaan 96 

De gevel van het gebouw is verouderd en zwak. De betonstructuur is voldoende sterk 
Zeer grote onderbouw biedt veel mogelijkheden 
Opbouw van vloeren in de toren met een middenkern en vrije ruimte daaromheen biedt een 
stramien en vloermaten die goed bruikbaar zijn in woningbouw 
 
Zie bijlage presentatie Jean Baptiste Benraad 
 

2c Presentatie groep I Ravellaan 96 

De gebiedskwaliteiten zijn met name groen, water en de entreefunctie naar de binnenstad. 
Knelpunten van het gebied zijn een geïsoleerde ligging tussen wijken en drukke verkeersader 
In de visie van groep I zal er een gefaseerde herontwikkeling plaats vinden op lange termijn.  
Voor een goed woonmilieu (groene campus) is het nodig om de losstaande kantoren langs de Weg 
der Verenigde Naties te verbinden, waarmee een geluidswand wordt gevormd.  De 
betonconstructie van Ravellaan 96 kan blijven staan ten behoeve van een mix van functies:   
 
 Studenten en betaalbare starters- / doorstroomwoningen; 
 Studenten in gebied vestigen in gebouwen langs Adm. Helfrichlaan; 
 Stadskantoorcampus in geluidswerende plint 1 a 2 lagen langs Weg Der Ver. Naties. 

Gemeente zou daar zelf de gebruiker moeten zijn. 
 Mix van functies, leasure, horeca, plint toegankelijk voor omgeving; 
 Woningen in prijssegment als tussenstop voor bewoners die richting oog in Al willen; 
 ZZP-ers PLUS doorgroeimogelijkheden binnen het gebouw; 
 Ingroeihuren rekenen voor startende ondernemers; 
 Zorgwoningen / -functies op gebiedsniveau; 
 Seniorenwoningen voor alleenstaande werkende senioren; 
 Uitplaatsen belemmerende functies (garage / bouwmarkt etc.). 

 
Gemeente en private partij investeren gezamenlijk in de herontwikkeling, aangepaste erfpacht om 
plan haalbaar en financierbaar te maken. 
 

2d Presentatie groep II,  Ravellaan 96 

Voor het gebied dient eerst een stevig stedenbouwkundig plan te worden opgesteld. Het gebied is 
nu te rommelig. Groep II doet de aanname dat het pand te gammel is en ook de betonconstructie 
niet geschikt is voor commerciële verhuur als kantoor en ook niet meer voor hergebruik.   
 
 De gemeente zou het goede voorbeeld moeten geven door het gebouw af te boeken en zelf 

uit de markt te halen. De waarde is niet hoger dan de grondwaarde-sloopkosten.   
 In de tussenliggende periode kan het pand worden gebruikt als broedplaats voor startende 

en creatieve ondernemers die tegen betaling van servicekosten (kosten van tijdelijk 
voortzetten).  Maak een bestemmingsvrije zone (ref. Volkskrant-gebouw). 

 Op lange termijn slopen van het gebouw en terugbouwen van een goed 
woningbouwproduct. 

 De vrijstaande kantoren langs de Weg der Verenigde Naties zijn wel marktconform, gunstig 
gelegen en in een courante maat, hoewel de loopafstand naar het station net te groot is.  
Maak een extra tramhalte. 
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 Gesproken is over stedelijke ruilverkaveling, waarbij ieder zijn gebouw inbrengt in een pot 
en iedere eigenaar appartementsrechten ontvangt die uiteindelijk meer waarde opleveren. 
Er worden vraagtekens gezet bij de effectiviteit daarvan (casus Osdorp).  De ervaring is dat 
je niet met alle eigenaren op een lijn komt en er altijd freeriders zullen zijn.  Alleen 
ruilverkaveling met een verplicht karakter (zoals in de landbouw) zou kans kunnen maken 
maar dit kan wettelijk nog niet. 

 

2e Presentatie Jean Baptiste Benraad, Ravellaan 96 obv voorstudie 

Op basis van de voorstudie concludeert JBB dat het gebouw wel degelijk een bruikbare 
betonstructuur heeft en gunstige stramienmaten ten behoeve van woningbouw. JBB verwacht een 
langdurig transformatieproces (10 jaar) waarbij je een alternatief moet hebben voor de 
tussenliggende periode. Zorg dat er op een paar plekken iets leuks te doen is. 
 
 Definitief scenario 171 kleine studenteenheden. Maak een middenkern met sanitair, 

gemeenschappelijke keuken en rondgaande gang waarom 171 studentwoningen zijn 
aangesloten.  Haalbaar. Opbrengst gebouw ca. €……….. 

 Definitief scenario grotereYuppen/seniorenwoningen: 100 a 120 per woning in middeldure 
prijsklasse huur 6 a 700,- per woning.  Pak de gevel aan en breng inpandig balkons aan.  
Investering hoog (750,- per m2) maar ook de opbrengst is hoog.  Haalbaar, opbrengst 
gebouw ca. €7.000.000,- 

 Tijdelijk scenario 180 studenteenheden met gemeenschappelijke keuken en sanitair in de 
kern.  Haalbaar budget neutraal. 

 Tijdelijk scenario 189 zelfstandige studentwoningen met eigen keukentje (ivm 
huursubsidie). Haalbaar, budget neutraal. 

 Begane grond: Meeting point met horeca, vergaderen en werkruimte voor ZZP-ers. 
 Kelder: fietsparkeren, daar waar daglicht zijn goedkopere ZZP-werkplekken denkbaar. 
 Parkeren: doe dat op het parkeerterrein. Een deel verdwijnt later in het 

transformatieproces. 
 
Zie bijlage presentatie Jean Baptiste Benraad 
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3a Presentatie Tanja Lazaridis Ooglijdersgasthuis (OLGH) 

Het OLGH ligt tussen Wittevrouwen en Zeeheldenbuurt in, buitengewoon levendige en zeer 
geliefde woonbuurten.  De dichtheid is hoog maar het weinige groen is wel van hoge kwaliteit.  
Kenmerkend zijn De Biltse Grift, elementen van de Hollandse Waterlinie en de Oosterspoorbaan.  
In de omgeving wordt het Veemarktterrein herontwikkeld met woningbouw.  De rijksweg A27 
wordt verbreed en opgewaardeerd.   Het OLGH past uitstekend in de bouwblokkenstructuur van de 
FC Donderstraat eo.  Het OLGH is ca 10.000 m2 in omvang en bestaat uit 4 delen:   
 
 Een monumentaal deel uit 1895,  
 een monumentaal deel uit de jaren 30  
 een jonger deel uit de jaren 90 
 een laboratorium in een glazen gebouw op de binnenplaats. 

 
Zie bijlage presenatie Tanja Lazaridis 
 

3b Presentatie Groep I,  OLGH 

De omgeving is zeer geliefd als woonomgeving bij gezinnen, yuppen en tweeverdieners.  Kijk goed 
naar de kwaliteit van het gebouw zelf.  Het gebouw heeft meer bouwstijlen, gezichten en entree’s.  
Daardoor leent het zich voor een combinatie van meer functies zoals horeca, hotel en 
woningbouw.  Het hoge aankoopbedrag beperkt de keuze in functies wel. Gestreefd zou moeten 
worden naar een openbaar karakter en publieke toegankelijkheid van het gebouw. 
 
 Functies die ook voor de buurt toegankelijk zijn (horeca, restaurant, buurtkroeg etc.); 
 Hotelfunctie (let op NIMBY houding uit de buurt); 
 Hotelfunctie gericht op internationale bijscholing van hersenchirurgen op De Uithof; 
 Complementaire functies aansluitend op opleiding hersenchirurgie; 
 Doorstroming uit buurt voor bv alleenstaande werkende senioren; 
 Luxe appartementen die een goed alternatief zijn voor het erg dure Wilhelminapark; 
 Functies die splitsen in werkweek (voor business) en weekenden (voor omgeving); 
 Geen short-stay facilities (niet succesvol?); 
 Enkele loft-appartementen 
 Zelfbouw appartementen: verkoop van casco units aan groep bewoners 

 
Bij versterking van de publieksfunctie zou de toegankelijkheid van het gebied moeten worden 
verbeterd. 
 
3c Presentatie Groep II,  OLGH 
Dit type bijzondere monumentale gebouwen verdient een zorgvuldige invulling. Gezocht wordt 
naar een balans tussen maatschappelijk rendement en financieel rendement. 
 
 Meest voor de hand liggende functie is voortzetting van het gebruik als markant 

onderwijsgebouw.  Bijvoorbeeld een prestigieuze business-school of een topinstituut. Er zijn 
ook talrijke private onderwijsinstituten verspreid over de stad die hier perfect op hun plek 
zouden zijn (synergie).  Ook kan gedacht worden aan de Internationale School. 

 Daarnaast luxe woonfuncties toevoegen, bijvoorbeeld doorstroom appartementen voor 
senioren uit de wijk.  De combinatie van senioren met een gezondheidscentrum nieuwe stijl 
en met een hotel is uitstekend. 
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 Op de begane grond kan een publieksfunctie (horeca) gecombineerd worden met 
ontmoetingsruimte en werkruimte voor ZZP-ers.  Hooghiemstra is geïnteresseerd maar de 
hoge aankoopkosten zijn een knelpunt voor de ZZP-functie 

 Grote publiekstrekkers lijken te gevoelig in de wijk vanwege het woonmilieu en de beperkte 
infrastructuur, en beperkte parkeerruimte. 

 Openbaar vervoer op deze locatie kan sterk verbeterd worden.  Er zou een tramverbinding 
gelegd kunnen worden op de Oosterspoorbaan.  Daarnaast zou de tram ook op de Biltstraat 
moeten rijden in plaats van de huidige busverbinding. 

 
3d Presentatie Jean Baptiste Benraad Ooglijdersgasthuis, obv voorstudie 
JBB heeft een combinatie van functies in het OLGH onderzocht. 
 
 Een hotelexploitatie zal moeilijk haalbaar zijn gezien het hoge aankoopbedrag. 
 Een ZZP-centrum (maximaal 1500 m2) is haalbaar. 
 Een kinderdagverblijf is haalbaar. 
 Zeer grote woningen tot 170 m2 (prijsklasse 500.000,-) zijn haalbaar.   
 Grondgebonden appartementen in het jonge gedeelte aan de straatzijde met een 

stramienmaat van slechts 3,60 m. 
 Een parkeergarage is te kostbaar.  Parkeren kan op het dak van het jonge gedeelte worden 

gerealiseerd.  Daarvoor dient een autolift te worden aangebracht en moet het dak worden 
versterkt.  Afzoomen met groen zodat de auto’s niet zichtbaar zijn. 

 Er is enige discussie over het dichtzetten van trappenhuizen in het monumentale gedeelte. 
 Aan de achterzijde wordt een galerij gemaakt tbv de woningen. 
 Het bestaande glazen gebouw op de binnenplaats kan gehandhaafd blijven. 

  
Zie Bijlage Jean Baptiste Benraad 
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4 Algemene eindconclusies 
 
 Rien Nagel constateert met de groep dat deze wijze van vooronderzoek en brainstormen 

met Utrechtse vastgoedexperts een bruikbare methode is om snel tot bruikbare ideeën te 
komen.  Gezamenlijk de informatie en inzichten delen brengt ons sneller tot oplossingen. 

 Het is ook zeer waardevol om dit zelfde traject met leken te doen die volledig “Out of the 
box” kunnen denken.  De brainstorm met kunststudenten in Rijnsweerd was daarbij een 
goede inspiratie.. 

 Voorbeelden van "out of the box is" die aan de orde zijn gekomen zijn: 
Zelfbouwappartementen die als casco aan een groep bewoners worden verkocht. Ieder 
mag dan zelf afbouwen naar eigen inzicht.  Ook de gedachte van een "bestemmingsvrije 
zone" voor de Ravellaan en omgeving. 

 Soms is voortzetting van het huidige gebruik de beste keuze (bv onderwijs) 
 De les die we moeten trekken is dat we vooruit moeten denken.  Er had voor de Ravellaan 

eo al lang een compleet plan tot herontwikkeling moeten liggen voordat de gemeente het 
besluit nam om naar een stadskantoor te verplaatsen. 

 Soms is uitstel van de herontwikkeling nodig.  Dan is het van belang dat er een tijdelijke 
invulling komt die meerwaarde biedt en de tijd tot een definitieve invulling kan 
overbruggen. 

 Infrastructuurverbindingen zijn een kritiek element bij transformatie en herontwikkeling. 
 Woonfuncties blijken bijna altijd een haalbare invulling (mits aan milieueisen kan worden 

voldaan). 
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INHOUD: 

 

1. Eerste analyse Ravellaan 96 te Utrecht, tijdelijk en permanente  transformatie 
naar voornamelijk woonfunctie met MeetingPoint en werkplekken  

2. Eerste analyse F.C.Dondersstraat 65 te Utrecht, permanente  transformatie 
naar voornamelijk woonfunctie middenduur en dure huur met MeetingPoint en 
werkplekken 

Bijlage op A3 formaat: tekeningen  analyse mogelijke plattegrondontwikkelingen 
onderzochte gebouwen: 

• Ravellaan 96  

• F.C.Dondersstraat 65 
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Eerste analyse Ravellaan 96 te Utrecht: 

Inzet voor TijdelijkWonen in kamers met gemeenschappelijke voorzieningen, 
waardoor hergebruikt bestaand sanitair mogelijk is en op de BG  een MeetingPoint 
en werk-vergaderruimten. Inzet tijdens gebiedstransformatieproces van 10 jaar. 

Woonruimte 
Tijdelijk 
Wonen 

  Kamer 
opervlak 

Aantal Gemeensch. 
ruimte  

Kale maand 
Huurprijs 
  

omschrijving   m2 Eenheden Aandeel per 
kamer in m2 
 

Voorstel 
binnen WWS 

1: kamer 20 m2 1-4 
etage 

20,0 64 5,4   €     238,58  

2: kamer 20 m2 1-4 
etage 

27,0 8 5,4   €     275,33  

3: kamer 20 m2 5-9 
etage 

20,0 80 5,4   €     259,58  

4: kamer 20 m2 5-9 
etage 

27,0 10 5,4   €     300,01  

5: kamers kelderetage 30 9 3,0   €     250,43  
      
Totaal kamers  171 Gemiddeld:  €     254,34 
  Tot. GBO wonen 4.545m2  
      Jaarhuur/m2  

Opslagruimte kelder 256  1  256m2  €         50,00  
ZZP kantoorruimte 
19m2 

19  3  57m2  €         90,00  

ZZP kantoorruimte 
25m2 

25  4  100m2  €         90,00  

ZZP kantoorruimte 
232m2 

32  1  32m2  €         90,00  

ZZP kantoorruimte 
49m2 

49  1  49m2  €         90,00  

MeetingPoin
t 

 477  1  477m2  €         90,00  

Commercieel  0,0 0 0  €      90,00  
Parkeren  0  0  €     360,00  
  Tot. GBO bedrijfsrui 971m2  
GBO tot. verhuurbaar   5.516m2  
Bij een investering in de tijdelijke aanpassing van bijna 2 miljoen sluit deze tijdelijke 
exploitatie van 10 jaar met een positief resultaat van € 385.000,- . Hierbij ontvangt 
de eigenaar een vergoeding van € 35,= p/m2 GBO p/jaar.Inzet Ravellaan 96 voor  

TijdelijkWonen via aanpassing naar studio’s met kleine eigen voorzieningen, 
waardoor bestaand sanitair niet wordt hergebruikt. Er zijn op deze wijze twee 
varianten ontwikkeld, waarbij gezien het tijdelijke karakter gebruik is gemaakt van 
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prefab sanitaire cellen, die ook herbruikbaar zijn; beide varianten metMeetingPoint 
en werk-vergaderruimten BG; de tweede variant is financieel doorgerekend: 

180  studio’s met eigen sanitair en een mogelijke opstelling voor een keuken 
opstelling met per etage van  eenheden een gemeenschappelijke ruimte van 67 m2 

189  studio’s met eigen sanitair en een kleine verplaatsbare RVS  keuken zonder 
gemeenschappelijke ruimte op de etage; deze mogelijkheid is vrij bijzonder voor 
een tijdelijke exploitatie van 10 jaar; hierdoor is tot € 145,- Huurtoeslag mogelijk.  

Woonruimte   Kameropp. Aantal Toevoeging  Huur  
omschrijving   m2 Eenheden gem.ruimte  Prijs  
Basiskamer  20  prijs extra 

m2 
 €     290,00 

1: studio 20 m2 1-4 
etage 

20,0 48 0,0   €     290,00 

2: studio 20 m2 1-4 
etage 

29,0 32 0,0   €     355,25 

3: studio 20 m2 5-9 
etage 

20,0 60 0,0   €     319,00 

4: studio 20 m2 5-9 
etage 

29,0 40 0,0   €     390,78 

5: kamers kelderetage 30 9 3,0   €     230,55 
      
Totaal studio’s  189 Gemiddeld:  €     328,75 
  Tot. GBO wonen 4.545 m2  
      

Jaarhuur/m2 
Opslagruimte kelder 256  1  256  €         

50,00  
ZZP kantoorruimte 
19m2 

19  3  57  €         
90,00  

ZZP kantoorruimte 
25m2 

25  4  100  €         
90,00  

ZZP kantoorruimte 
232m2 

32  1  32  €         
90,00  

ZZP kantoorruimte 
49m2 

49  1  49  €         
90,00  

MeetingPoint  477  1  477  €         
90,00  

Commercieel  0,0 0 0  €      90,00  
Parkeren  0  0  €     360,00 
  Tot. GBO bedrijfsruimte 971 m2  
GBO tot. verhuurbaar   5.516 m2  
Bij een investering in de tijdelijke aanpassing van 4 miljoen sluit deze tijdelijke 
exploitatie van 10 jaar met een positief resultaat van € 70.000,-.  Hierbij ontvangt 
de eigenaar een vergoeding van € 35,= p/m2 GBO p/jaar. 
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Naast de tijdelijke oplossingen zijn nog een tweetal permanente transformatie-
plannen ontwikkeld.  Inzet het verbouw niveau hier zodanig uit te voeren dat het 
complex nog een levensduur verenging krijgt van 50 jaar. Uitgaande van de 
klantgroepen die het meest gebaat zijn met deze woonvorm in appartementen met 
voorzieningen als een meetingpoint, vergader en ZZP-werkruimte is de 
haalbaarheid onderzocht van: 

171 studentenkamers in groepen van 18 met een gemeenschappelijke ruimte van 
98 m2, met MeetingPoint en werk-vergaderruimten BG. 

45 senioren of youngpotentials appartementen; 5 per etage, met MeetingPoint en 
werk-vergaderruimten BG   

171 studentenkamers      opp.   p/jr 
Kamers 1-4 etage St

. 
 opp   incl. 

gemr. 
BAR huur   m2 

1: kamer 20 64  20   €   
49.989  

22,7 5,5
% 

 €   
229  

 €   
121  

2: kamer 37 8   37   €   
65.389  

29,7 5,5
% 

 €   
300  

 €   
121  

Kamers 6-9 etage            
3: kamer 20 80  20   €   

54.988  
22,7 5,5

% 
 €   
252  

 €   
133  

4: kamer 37 10  37   €   
71.928  

29,7 5,5
% 

 €   
330  

 €   
133  

woongroep onderbouw           
5: kamer 
woongroep 17 m2 

1   17   €   
32.912  

20 5,5
% 

 €   
151  

 €   
106  

6: kamer 
woongroep 30+ m2 

8   >30   €   
60.016  

34 5,5
% 

 €   
275  

 €   
106  

            

Totalen kamers: 171     4072 
m2 

 5,5
% 

 €   
251  

€ 
 126 

20: berging 
woningen 

  536 
m2 

        

Bedrijfsruimte:           
Opslagruimte kelder 1 256  25

6  
 €         
550  

  10,0  €   
120  

ZZP kantoorruimte 19m2 3 19  57   €     
1.100  

  10,0  €   
120  

ZZP kantoorruimte 25m2 4 25  10
0  

 €     
1.100  

  10,0  €   
120  

ZZP kantoorruimte 232m2 1 32  32   €     
1.100  

  10,0  €   
120  

ZZP kantoorruimte 49m2 1 49  49   €     
1.100  

  10,0  €   
130  

MeetingPoint  1 477    €     
1.210  

  10,0  €   
100  

GBO bedrijf:  971   Totaal 5579     
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GBO m2 
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45 woningen     senioren of yupp   
Woonruimte 
senioren  

St.  Opp  Waarde GBO BAR % huur  p/m
2 p/j 

1: 3 kmr. 
Woning ZW 

8   81   € 178.200 81 4,2%  €        
624 

 €        
92  

2: 3 kmr. 
woning Noord 

4   91   € 180.180 91 4,2%  €        
631  

 €          
83  

3: 4 kmr. won 
2 loggia 

4   98   € 215.000 98 4,2%  €        
755 

 €        
92  

4: 3 kmr. 
woning Zuid 

4   101   € 222.000 101 4,2%  €        
778  

 €        
92  

Woonruimte 
6-9 etage 

           

5: 3 kmr. 
woning ZW 

10   81   € 194.400 81 4,2%  €        
680 

 €        
101  

6: 3 kmr. won 
Noord 

5   91   € 196.560 91 4,2%  €        
688 

 €        
91  

7: 4 kmr. won 
2 loggia 

5   98   € 235.200 98 4,2%  €        
823  

 €        
101  

8: 3 kmr. 
woning Zuid 

5   101   € 242.400 101 4,2%  €        
848  

 €        
101  

woonruimte 
onderbouw 

          

9: kamer 
woongroep  

0   17   €   29.920  17 5,5%  €        
137  

 €          
97 

11: kamer 30+ 
woongroep 

0   >30   €   54.560  31 5,5%  €        
250  

 €          
97 

Totalen 
wonen: 

45      GBO: 4068 
m2 

  €        
788  

 € 95 

20: berging 
woningen 

           

NietWonen:           
Opslagruimte 
kelder 

 1 256  256  €   550    10,0  €          
50  

ZZP kantoorruimte 
19m2 

3 19  57   € 1.100    10,0  €        
100  

ZZP kantoorruimte 
25m2 

4 25  100  € 1.100    10,0  €        
100  

ZZP kantoorruimte 
232m2 

1 32  32   € 1.100    10,0  €        
100  

ZZP kantoorruimte 
49m2 

1 49  49   € 1.100    10,0  €        
100  

MeetingPoint  1 477  477  € 1.210    10,0  €          
73  

GBO bedrijf 
bedrijfsruimte 

   971 
m2 

Totaal 
GBO 

5039 
m2 

    

Voor de beide permanente transformatie projecten is een doorrekening gemaakt 
ten behoeve van de bepaling van de residuele waarde van het in te brengen 
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gebouw.  Afhankelijk van de parameters is de uitkomst dat voor de inbreng van de 
GBO meters tussen de € 700.- en 900,- haalbaar is, wat neerkomt op € 500,- a 650,- 
p/m2 BVO.  In de huidige markt voor een degelijk gebouw een reële marktwaarde. 

Van belang te constateren is dat bij de kamerverhuur met een BAR van 5,5% een 
gemiddelde jaarhuur per m2 behaald wordt van € 126,- ; bij de grote zelfstandige 
woningen voor senioren of youngpotentials is bij de wens de huur te beperken tot 
rond de liberalisatie grens de BAR beperkt tot 4,2 % waardoor een gemiddelde 
jaarhuur per m2 behaald wordt van € 95,- . Daarbij in acht nemend dat 
woningverhuur een veel grotere continuïteit kent, netto ontvangst is ( geen 
incentives ) met een leegstandspercentage van 3%, is dit gezien de huidig 
realiseerbare kantoorhuur een redelijk alternatief.  

 

transformatieteam  
                               HERNIEUWD VASTGOED 

   

 Jean Baptiste & Karina Benraad 
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Eerste analyse F.C.Dondersstraat 65 te Utrecht: 

Basisgegevens gebouw verkregen van de koper: 

 

 

Locatie in Utrecht: 

Oostelijk deel van de rand van de binnenstad te midden van goed onderhouden 
rijke vooroorlogse bebouwing in eigendom. Buurtbewoners hoger opgeleid. Door 
zichtbare ligging aan einde van zijstraat oostelijke hoofdontsluiting binnenstad 
combinatie ligging binnenstad met rust zijstraat. Zeer bijzonder is de ligging aan de 
Spoorwegmuseumlijn. Gezien het ontbreken van ander treinverkeer is een halte 
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mogelijk voor de deur. Dit zou pleiten voor een publieksfunctie met veel bezoekers 
van buiten de stad Utrecht, gezien de verbinding met Utrecht CS.   

 

Uitstraling gebouw, invloed op de omgeving: 

Rust, voegt nu alleen visuele kwaliteit toe. Door beperking gebruik school alleen op 
die tijden gebruik waarneembaar wat nu (mede door ontbreken voorzieningen in 
omgeving) niets toevoegt aan de omgeving. Gesloten blok. 

Analyse mogelijke plattegrondontwikkeling transformatie: 

Toevoeging van substantiële omvang kantooroppervlak past niet in het beleid van 
de gemeente voor deze buurt. Hotelfunctie zou een mogelijkheid zijn, maar er zijn 
twijfels gezien de ligging “achteraf” minder zichtbaar vanaf de hoofdwegen-
structuur.  Wellicht zullen er ook bedenkingen zijn in de buurt, daar een hotel altijd 
een zekere drukte met zich brengt. 

Gekozen is voor een uitwerking in een vlekkenplan van een transformatie naar 
voornamelijk woningen in het middendure en dure huur segment met 
voorzieningen voor werkplekkenen andere zakelijke voorzieningen voor de 
bewoners en externen. Bij een BAR van 5% is de gemiddelde jaarhuur € 136,- p/m 

Inzet bij de planontwikkeling is optimale handhaving en inzet aanwezige 
gebouwen. Daarom is voor het “glazen” gebouw op het binnengebied gekozen voor 
de ontwikkeling tot een kinderdagverblijf.   

De lage nieuwbouw is herverkaveld tot voornamelijk lofts in twee lagen en dus 
grondgebonden. Onderzocht moet worden of het mogelijk is , met een versterking  
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op het dak van deze laagbouw en toevoeging lift en pergola, een parkeeroplossing 
voor 46 auto’s te creëren.  

Wonen in monument       
Woonruimte laagbouw  opp.  advies   BAR huur  p/m/jr 
1: tweelaags loft 6  52  €  

130.000  
5,0%  €        

542  
 €       
125  

2: eenlaags loft  2  55  €  
137.500  

5,0%  €        
573  

 €       
125  

3: tweelaagsloft 1  63  €  
157.500  

5,0%  €        
656  

 €       
125  

4: tweelaags loft 10 71  €  
177.500  

5,0%  €        
740  

 €       
125  

5: eenlaags loft  2  71  €  
177.500  

5,0%  €        
740  

 €       
125  

6: tweelaags loft 3  95  €  
237.500  

5,0%  €        
990  

 €       
125  

7: tweelaags loft 1  100  €  
250.000  

5,0%  €    
1.042  

 €       
125  

8; tweelaags loft 2  108  €  
270.000  

5,0%  €    
1.125  

 €       
125  

9: tweelaags loft 1  130  €  
325.000  

5,0%  €    
1.354  

 €       
125  

woonruimte uitbreiding         
10: tweekamerappart 4  100  €  

260.000  
5,0%  €    

1.083  
 €       
130  

11: tweekamerappart 4  110  €  
286.000  

5,0%  €    
1.192  

 €       
130  

woonruimte monument         
12: tweekamer-
appartement 

1  80  €  
232.000  

5,0%  €        
967  

 €       
145  

13: driekamer-
appartement 

3  105  €  
304.500  

5,0%  €    
1.269  

 €       
145  

14: loft 3  110  €  
319.000  

5,0%  €    
1.329  

 €       
145  

15: vierkamer-
appartement 

7  125  €  
362.500  

5,0%  €    
1.510  

 €       
145  

16: loft 4  140  €  
406.000  

5,0%  €    
1.692  

 €       
145  

17: vierkamer-
appartement 

3  145  €  
420.500  

5,0%  €    
1.752  

 €       
145  

18: vijfkamer-
appartement 

3  170  €  
493.000  

5,0%  €    
2.054  

 €       
145  

19: vijfkamer-
appartement 

1  200  €  
580.000  

5,0%  €    
2.417  

 €       
145  

       

Totalen wonen: 61   5,0%  Gem. 
p/m/jr 

 €   136 
 

20: berging woningen    536m       
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Tot.GBO woningen:  6213m     
       
Vervolg niet woonfuncties       
Bedrijfsruimte:  opp.     Jr huur 
Kinderdagverblijf  855      €       

120  
ZZP kantoorruimte  1.166      €       

130  
MeetingPoint  427      €       

100  
Totalen bedrijfsruimte:        

Dak garage p/st 46   € 15.000    €  .200  

       

Totaal GBO verhuurbaar  9197m van tot. BVO 10.585m = 87% 

 

 

 

transformatieteam  
                               HERNIEUWD VASTGOED 

   

 Jean Baptiste & Karina Benraad 
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Bijlage: fot impressie overige gebouwdelen: 

 

Hoofdgebouw en aanbouw: BG en souterrain Werkruimten(duidelijke branding 
Kennis Economie de Campus ontgroeit) voor de wat meer gevestigde kleine 
bedrijven en korte verhuur voor ZZP-ers met bedrijfsvoorzieningen incl. dag-en 
avond restaurant en kinderdagverblijf met naschoolse opvang;  hogere etages via 
eigen ontsluiting luxere woonfunctie (100 m2) gericht op oudere alleenstaanden en 
kinderloze echtparen.   
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Nieuwbouw achterzijde: maisonnettes in rug aan rug uitvoering gericht op 
YougPotentials verbonden met de KennisEconomie 
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Transparant gebouw binnenplaats: potentieel de plek om parkeren te realiseren; te 
onderzoeken of dit ook mogelijk is in het bestaande gebouw; alternatief sloop en 
onderkelderen gehele binnenplaats 



QuickScan Ravellaan 96 te Utrecht i.o.v. UDB * januari 2012
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Bijlage Deelnemers Expertmeeting Leegstand UDB 

 
 
Contactpersoon Bedrijf 
Beerda, Klaas  Gemeente Utrecht 
Benraad, Jean Baptiste  Transformatie Team 
Doctor, Jaap  KvK Midden Nederland 
Donkers, Maarten  FGH Bank 
Esch, Vincent van   Provincie Utrecht  

Gaymans, Ewoud Driestar, eigenaar F.C. Donderstraat 
Gool, Peter van Spoorwegen Pensioenfonds 
Hagedoorn, Robin  Jones Lang Lasalle 
Hermans,  André CBRE 
Kohsiek, Robbert  Wonam 
Lazaridis, Tanja Gemeente Utrecht 
Maas, Trude UDB 
Nagel, Rien  UDB 
Sanders, Pim  Gemeente Utrecht 
Sanjee, Igor  Provincie Utrecht 
Theunissen, Bart  Studio Kaart/Leegstand van Zaken Utrecht 
Velthuijs, Frits  Gemeente Utrecht, eigenaar Ravellaan 96 
Verhaegh, Jan  DTZ Zadelhoff 
Verschoor, Kees  Gemeente Utrecht 
Viet, Jo de Gemeente Utrecht/UDB 
Bracht, Marjolein Gemeente Utrecht 
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