
Herbestemming Tivoli Oude Gracht

Oudegracht (bouwjaar 1839)

Kloostergang
centrale interne ontsluiting

Pandhuis (bouwjaar voor 1719)

Grote zaal, voorm. kerk (bouwjaar 1864)

GBO

Voormalig poppodium 
- Commerciële ruimte 

00  778 m2 (stadbad) 
02  308 m2 (stadbad) 
03  13 m2 (nagelstudio) 

Oude Gracht (OG) 
- Commerciële ruimte 

00 41 m2 (theekamer) 
- Appartementen  

00 bergingen 15 m2 
01 66 m2, 100 m2 (OG1, OG2) 
02 66 m2, 59 m2 (OG3, OG4) 
03 69 m2 (OG 5) 

Kloostervleugel (KV) 
- Commerciële ruimte 

-01 130 m2 (kelder footlab) 
00 87 m2 (footlab), 122 m2 (peuterspeelzaal) 

- Lofts  
01 bergingen totaal 29 m2 
02/03 127 m2, 127 m2, 178 m2 (KV1, KV2, KV3) 

Roghmuscaetushuis (RH) 
- Werkwoning 

-01 81 m2 (commerciele ruimte, kelder meubelshop) 
00 81 m2 (commerciele ruimte, meubelshop) 
01/02/03 240 m2 (woning) (RH1) 

- Werkwoning 
00 82 m2 (commerciële ruimte) 
02 87 m2 (woning) (RH2) 

- Commerciële ruimte 
00 62 m2 (commerciële ruimte) 

Pandhuis (PH) 
- Commerciële ruimte 

00 150 m2 (koffiebranderij) 
- Appartementen 

01 44 m2, 115 m2 (of 2x 46 m2) (PH1, PH2) 
02 44 m2, 115 m2 (of 2x 46 m2) (PH3, PH4) 
03 44 m2, 115 m2 (of 2x 46 m2) (PH5, PH6) 
04 87 m2 (PH7) 
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GBO per gebouwdeel

Herbestemming Tivoli Oude Gracht Utrecht / ‘Ons Tivoli’ 
Adres:    Oudegracht 245, 3511 NL Utrecht 
Projectperiode:   aug 2014 - okt 2014
BVO:   5.474 m2
Opdrachtgever:  Vereniging Oud Utrecht 
In samenwerking met:  Stadkwadraat, DGMR Raadgevende ingenieurs, HERMON Erfgoed, ondernemers



OUDE GRACHT

ZWAANSTEEG

Theekamer

Badhuis

Koffiebranderij

Vintageshop

Ontwerpstudio

Hair en beautystylist

Foodlab / healthcoach

Nagelstudio

Peuterspeelzaal

IMPRESSIE VERSCHILLENDE PUBLIEKE EN COMMERCIËLE FUNCTIES OP DE BEGANE GROND VAN HET TIVOLI-COMPLEX, 
MET HET BADHUIS ALS BELANGRIJKE PUBLIEKSTREKKER

FUNCTIES PASSEND BIJ DE DIVERSE 
KARAKTERISTIEKE GEBOUWEN

EÉN CENTRALE INTERNE ROUTE,
SEMI-OPENBAAR TOEGANKELIJK

BEHOUD, HERSTEL EN VERSTERKING
MONUMENTALE WAARDEN

HERSTEL KLOOSTERHOF ALS 
ONDERDEEL PATIO’S
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Herbestemmen met maatschappelijke 
meerwaarde

Bibi  
  initiatiefnemer foodlab
‘‘de regentenzaal is de 
ultieme locatie, in de kelders 
bewaar ik wijn en kaas’’

Sjoerd  
  eigenaar woning a/d gracht

‘‘de ultieme plek om te 
wonen’’

Klaas    initiatiefnemer 
koffiebranderij
‘‘een echt ambachtelijk 
Utrechts product in een oud 
pakhuis’’

Truus  
  initiatiefnemer theekamer
  
‘‘een theekamer midden in
de stad, een droom komt uit’’

Sebastiaan  
 initiatiefnemer vintage shop
‘‘een ideale combi van een 
mooie winkel met opslag in 
de kelder en wonen boven’’

Hakan  
 initiatiefnemer kapsalon
‘‘ideaal dat ik op zo’n bijzon-
dere plek boven mijn zaak 
kan wonen’’

Moniek 
  initiatiefnemer nagelstudio
‘‘12 m2 is voor mij genoeg, en
ik profiteer mee van de aan-
wezigheid van het stadbad’’

Cynthia   initiatiefnemer 
peuterspeelzaal
‘‘ondanks de nieuwe plannen 
kunnen we op onze 
vertrouwde plek blijven’’

Wim  
  initiatiefnemer badhuis
‘‘het badhuis: een typisch his-
torisch Utrechtse voorziening
in een nieuw jasje’’

Stefan  
 initiatiefnemer ontwerpburo

‘‘een inspirerende locatie 
voor creativelingen’’

EEN HERBESTEMMING MET POTENTIE - RONDOM HET THEMA LIFESTYLE ANNO 2014 VOLGENS MAATSCHAPPELIJKE TRENDS
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gezondheid

EEN UNIEKE PLEK EN ONTWIKKELING OP DE SCHAAL VAN DE UTRECHTSE BINNENSTADH
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PLATTEGROND [0] BEGANE GROND

IMPRESSIE BADHUIS MET LOUNGERUIMTE EN JUICEBAR OP HET BALKON
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IMPRESSIE DUURZAME KOFFIEBRANDERIJ MET PROEFLOKAAL IN HET PANDHUIS

DOORSNEDE A-A’ MET HET STADBAD, DE HERSTELDE HISTORISCHE BINNENTUIN EN DE KLOOSTERGANG
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IMPRESSIE VINTAGE-SHOP IN HET ROGHMUSCAETHUIS

IMPRESSIE FOODLAB / HEALTHCOACH IN DE REGENTENZAAL
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IMPRESSIE LOFT MET TWEE VERDIEPINGEN IN DE KLOOSTERVLEUGEL
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warmteterugwinning

energieopslag

pvt-cellen

‘warm bouwen’

inblaas afvoer

vloerverwarming

installaties tussen bestaande en verhoogde vloer

28ºC

31-32ºC

23-26ºC

25-28ºC

18-20ºC

18ºC

18ºC12ºC

warmtepomp

warm water 
douches

DUURZAAM SYSTEEM VOOR KLIMAATBEHEERSING EN ENERGIEVOORZIENING

NAAR EEN ENERGIENEUTRAAL COMPLEX, ENERGIECOöPERATIE TIVOLI.
DIVERSE FUNCTIES STEMMEN ENERGIEVRAAG MET ELKAAR AF IN SMART GRID.

Energiecoöperatie Tivoli
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Gezonde businesscase

Visie, ontwerp, uitwerking
NOHNIK - Wieteke Nijkrake en Jorrit Noordhuizen

Adviseurs
Stadkwadraat (Dhr. C. van der Blonk, Dhr. B. Oomens, Dhr. C. Teoh)                 financiële onderbouwing / businesscase
HERMON Erfgoed B.V. (Dhr. J. de Mooij)                    marktpotentie / businesscase 
DGMR Raadgevende Ingenieurs (Dhr. P. van Bergen)                   duurzaamheid 
Dhr. J. van Aaken, projectmanager stedelijke ontwikkeling gemeente Enschede                   ontwikkelstrategie / businesscase
Dhr. J. Krakers, projectmanager maatschappelijk vastgoed woningcoöperatie Domijn   ontwikkelstrategie / businesscase

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

OPBRENGSTEN

Huuropbrengsten 

 Badhuis 1.752 m2 81 huuromzet per m

 Commerciële functies BG 1.027 m2 155 huuromzet per m

 Woningen (17 eenheden) 2.695 m2 149 huuromzet per m

 Totale huuromzet 5.474 m2 701.000 

Jaarlijkse exploitatie- en onderhoudslasten

Huurderving Jaar 1 -/- 491.000 60 % van jaarlijkse huuromzet

Huurderving Jaar >1 -/- 11.000 2 % van jaarlijkse huuromzet

Onderhoudskosten Jaar 2 -/- 111.000 € 20,- per m

Exploitatielasten Jaar 2 -/- 64.000 9% van de huuromzet per jaar

Niet-verrekenbare btw Jaar 2 -/- 21.000 Over vrijgestelde activiteiten

Netto resultaat huuromzet Jaar 2 502.000

Beleggingswaardering

Bruto aanvangsrendement Jaar 2 6,0%

Beleggingswaarde 11.740.000

Fiscale belastingteruggave box 1 740.000 80% kosten instandhouding & 
52% belastingtarief

Totale opbrengstpotentie plan € 12.840.000 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

INVESTERINGSOVERZICHT  

 Verwervingskosten 2.140.000

 Aankoopwaarde 2.000.000

  Overdrachtsbel. (6%) en transactie 140.000

   

 Bouwkosten (excl. btw)  7.760.000

 Instandhouding monument 1.360.000

 Herbestemming casco 2.600.000

 Afwerking 3.200.000

Duurzaamheids pluspakket 500.000 

Kloosterhof (incl. sloop) 100.000

   

 Honoraria, bouwleges, begeleiding 1.000.000

   

 Algemene kosten ontwikkelaar 430.000

   

 Winst en risico ontwikkelaar 730.000

   

 Rentelasten 0*

   

 Niet-verrekenbare btw (21%) 780.000

   

Totale investering 12.840.000

* onderdeel van rendement belegger

!!

$ !
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FINANCIERING EN RENDEMENT

Financiering

Lening Invest. %. Invest.  € Jaarrente Aflossing

NRF lening 10% 1.220.000 1,50% Lineaire aflossing in 30 jaar

Bancair groenfonds 19%  2.500.000 3,75% Lineaire aflossing in 30 jaar

Bancair 36%  4.620.000 4,25% Lineaire aflossing in 30 jaar

Subtotaal 65% 8.340.000 3,70%

Private investeerder 35% 4.500.000

Totaal 100% 12.840.000

Rendement private investeerder

% invest.    
(15 jaar)

Rendement € 
(15 jaar)

Direct rendement uit huurstroom 27% 1.200.000 In 15 jaar vanuit huuropbrengsten

Direct rendement fiscale belastingteruggave 16% 740.000 In jaar na investering

Indirect rendement bij verkoop in jaar 15 29% 1.320.000 Waardeontwikkeling gem. 1% per jaar

Indirect rendement uit aflossing bancaire leningen 93% 4.170.000 Aflossing leningen in 15 jaar

Totaal 166% 7.430.000

Rendement op kasstroom 7,0% Effectief rendement op investering

Kasstroom huurexploitatie ''Ons Tivoli"
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Financiële analyse herbestemming “Ons Tivoli” 

Het plan voor de herbestemming van “Ons Tivoli” is door Stadkwadraat beoordeeld op financiële haalbaarheid. Stadkwadraat heeft hiervoor 
een businesscase opgesteld. Dit vormt een financiële verkenning op basis van de beperkt beschikbare informatie, waarbij kosten en 
opbrengsten zijn gebaseerd op marktconforme kengetallen en globale ramingen. Vertrekpunt is dat het pand in huidige staat wordt
aangekocht van de gemeente Utrecht, de gehele herbestemming door een ontwikkelaar wordt uitgevoerd en het pand aan een commercieel 
beleggingsfonds wordt verkocht.  

De haalbaarheidsstudie toont aan dat de ontwikkeling voldoende opbrengsten genereert om een interessante beleggingspropositie te
vormen. De jaarlijkse huurinkomsten, verminderd met de verwachte exploitatie- en onderhoudslasten, lijken in de basis voldoende om de 
kapitaallasten voor aankoop en verbouwing af te dekken en een marktconform rendement voor de belegger te realiseren. Daarbij geldt dat 
het badhuis als afzonderlijk object een negatief resultaat heeft als gevolg van de forse benodigde investeringen en een relatief beperkte 
opbrengstpotentie. De opbrengstpotentie van de 17 huurwoningen en de commerciële functies op de begane grond kunnen het negatief
deficit van het badhuis afdekken, zodat op totaalniveau van het beleggingsobject een haalbare businesscase lijkt te ontstaan.  

De tabellen en kasstroomfiguur geven een cijfermatige onderbouwing van de doorrekening van de businesscase. Daarbij gelden de 
volgende uitgangspunten: 
 De haalbaarheidsstudie gaat uit van een 15 jaar durende huurexploitatie door een beleggingsfonds en marktconforme condities voor 

huurinkomsten, exploitatielasten en verkoopwaarden.  
 In de opstelling wordt uitgegaan van een beleggings-cv waarbij participanten (commandieten) fiscale voordelen kunnen benutten in een 

direct rendement vanuit de instandhouding van een rijksmonument. Deze voordelen zijn ook meegewogen in de onderhoudslasten van 
het pand in de exploitatie. 

 De aankoopsom van het pand in huidige staat is gebaseerd op de beleggingswaarde van het pand (uitgaande van 7% rendement) 
verminderd met de benodigde investering in de herbestemming. Dit resulteert in een maximale netto aankoopsom van € 2,0 mln. voor het 
pand in huidige staat (excl. 6% overdrachtsbelasting en 1% transactiekosten). Er zijn signalen dat de gemeente Utrecht een hogere
verkoopprijs verlangt, maar daar kan dit plan in de huidige vorm niet aan voldoen. Dit vormt een eventuele vervolgopgave waarbij met de 
gemeente naar overeenstemming kan worden gezocht en tevens gekeken kan worden naar planoptimalisaties. 

 Om een duurzaam beleggingsobject te realiseren, is gekozen om € 0,5 mln. in een duurzaamheid pluspakket te investeren. Dit resulteert 
in lagere energielasten en tegelijkertijd kan op deze wijze gebruik worden gemaakt van een ‘groenlening’. Deze leningen bieden een 
rentevoordeel en verlaging van kapitaallasten.   

 Een deel van de investering wordt gefinancierd vanuit het Nederlands Restauratie Fonds (NRF), die goedkope financiering aanbiedt voor 
de instandhouding van rijksmonumenten.  

 De huuropbrengsten zijn per onderdeel van het plan bepaald vanuit een marktanalyse naar marktconforme huurniveaus van woningen en 
commerciële voorzieningen. Voor het badhuis zijn de huisvestingslasten globaal geraamd door het opstellen van een omzetraming. In het 
eerst jaar wordt uitgegaan van een huurderving van 60% als gevolg van de verbouwing. De verhuur van de woningen en het 
kinderdagverblijf zijn vrijgesteld van btw. 

 De kosten voor exploitatie en onderhoud van het pand zijn gebaseerd op globale kengetallen en zijn inclusief de belastingteruggave van 
kosten voor instandhouding en btw-lasten van de vrijgestelde planonderdelen.  

 Gezien de beperkte informatie over de benodigde investeringen voor de herbestemming zijn indicatief kengetallen gebruikt voor de
bouwkostenraming. Daarbij is onderscheid gemaakt in instandhoudingkosten monument, herbestemming van het casco, de 
binnenafwerking, duurzaamheid pluspakket en de sloop en herinrichting van het binnenterrein. De totale investering is geraamd op € 7,8 
mln. waarvan ruim de helft voor de realisatie van het badhuis in de grote zaal. Bovenop de bouwkosten is 13% aan bijkomende kosten 
gerekend (honoraria, bouwleges, projectbegeleiding), 5% (over bouw- en bijkomende kosten) en 8% voor winst en risico ontwikkelaar 
(over bouw, bijkomende en algemene kosten).  
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Financiële analyse herbestemming “Ons Tivoli” 

Het plan voor de herbestemming van “Ons Tivoli” is door Stadkwadraat beoordeeld op financiële haalbaarheid. Stadkwadraat heeft hiervoor 
een businesscase opgesteld. Dit vormt een financiële verkenning op basis van de beperkt beschikbare informatie, waarbij kosten en 
opbrengsten zijn gebaseerd op marktconforme kengetallen en globale ramingen. Vertrekpunt is dat het pand in huidige staat wordt
aangekocht van de gemeente Utrecht, de gehele herbestemming door een ontwikkelaar wordt uitgevoerd en het pand aan een commercieel 
beleggingsfonds wordt verkocht.  

De haalbaarheidsstudie toont aan dat de ontwikkeling voldoende opbrengsten genereert om een interessante beleggingspropositie te
vormen. De jaarlijkse huurinkomsten, verminderd met de verwachte exploitatie- en onderhoudslasten, lijken in de basis voldoende om de 
kapitaallasten voor aankoop en verbouwing af te dekken en een marktconform rendement voor de belegger te realiseren. Daarbij geldt dat 
het badhuis als afzonderlijk object een negatief resultaat heeft als gevolg van de forse benodigde investeringen en een relatief beperkte 
opbrengstpotentie. De opbrengstpotentie van de 17 huurwoningen en de commerciële functies op de begane grond kunnen het negatief
deficit van het badhuis afdekken, zodat op totaalniveau van het beleggingsobject een haalbare businesscase lijkt te ontstaan.  

De tabellen en kasstroomfiguur geven een cijfermatige onderbouwing van de doorrekening van de businesscase. Daarbij gelden de 
volgende uitgangspunten: 
 De haalbaarheidsstudie gaat uit van een 15 jaar durende huurexploitatie door een beleggingsfonds en marktconforme condities voor 

huurinkomsten, exploitatielasten en verkoopwaarden.  
 In de opstelling wordt uitgegaan van een beleggings-cv waarbij participanten (commandieten) fiscale voordelen kunnen benutten in een 

direct rendement vanuit de instandhouding van een rijksmonument. Deze voordelen zijn ook meegewogen in de onderhoudslasten van 
het pand in de exploitatie. 

 De aankoopsom van het pand in huidige staat is gebaseerd op de beleggingswaarde van het pand (uitgaande van 7% rendement) 
verminderd met de benodigde investering in de herbestemming. Dit resulteert in een maximale netto aankoopsom van € 2,0 mln. voor het 
pand in huidige staat (excl. 6% overdrachtsbelasting en 1% transactiekosten). Er zijn signalen dat de gemeente Utrecht een hogere
verkoopprijs verlangt, maar daar kan dit plan in de huidige vorm niet aan voldoen. Dit vormt een eventuele vervolgopgave waarbij met de 
gemeente naar overeenstemming kan worden gezocht en tevens gekeken kan worden naar planoptimalisaties. 

 Om een duurzaam beleggingsobject te realiseren, is gekozen om € 0,5 mln. in een duurzaamheid pluspakket te investeren. Dit resulteert 
in lagere energielasten en tegelijkertijd kan op deze wijze gebruik worden gemaakt van een ‘groenlening’. Deze leningen bieden een 
rentevoordeel en verlaging van kapitaallasten.   

 Een deel van de investering wordt gefinancierd vanuit het Nederlands Restauratie Fonds (NRF), die goedkope financiering aanbiedt voor 
de instandhouding van rijksmonumenten.  

 De huuropbrengsten zijn per onderdeel van het plan bepaald vanuit een marktanalyse naar marktconforme huurniveaus van woningen en 
commerciële voorzieningen. Voor het badhuis zijn de huisvestingslasten globaal geraamd door het opstellen van een omzetraming. In het 
eerst jaar wordt uitgegaan van een huurderving van 60% als gevolg van de verbouwing. De verhuur van de woningen en het 
kinderdagverblijf zijn vrijgesteld van btw. 

 De kosten voor exploitatie en onderhoud van het pand zijn gebaseerd op globale kengetallen en zijn inclusief de belastingteruggave van 
kosten voor instandhouding en btw-lasten van de vrijgestelde planonderdelen.  

 Gezien de beperkte informatie over de benodigde investeringen voor de herbestemming zijn indicatief kengetallen gebruikt voor de
bouwkostenraming. Daarbij is onderscheid gemaakt in instandhoudingkosten monument, herbestemming van het casco, de 
binnenafwerking, duurzaamheid pluspakket en de sloop en herinrichting van het binnenterrein. De totale investering is geraamd op € 7,8 
mln. waarvan ruim de helft voor de realisatie van het badhuis in de grote zaal. Bovenop de bouwkosten is 13% aan bijkomende kosten 
gerekend (honoraria, bouwleges, projectbegeleiding), 5% (over bouw- en bijkomende kosten) en 8% voor winst en risico ontwikkelaar 
(over bouw, bijkomende en algemene kosten).  
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