
Oostelijk vleugel Huize Houdringe
De Holle Bilt 22 te De Bilt



Objectinformatie
Unieke kans voor innovatieve speler op zoek naar 
representatieve huisvesting!

Pal naast het hoofdkantoor van Sweco (internationaal
architecten- en ingenieursadviesbureau) in het hart van
Nederland komt een fraaie kantoorlocatie vrij. In een bosrijke
omgeving, centraal gelegen in de Utrechtse regio en goed
bereikbaar door de ligging nabij Knooppunt Rijnsweerd. Deze
lommerrijke campus waar techniek en innovatie wordt
bedacht en getest biedt een uitgelezen kans om gebruik te
maken van elkaars aanwezigheid, kennis en netwerk. Dit maakt
deze plek uitstekend geschikt voor een technisch, innovatief of
creatief bedrijf. Dit specifieke kantoorgebouw vormde geruime
tijd onderdeel van de Sweco kantoren. Door flexibel werken en
gebruik makend van een landelijk kantorennetwerk dichtbij
klanten, komt deze locatie nu vrij.

Het karakteristieke Landgoed Houdringe is gelegen in De Bilt
tussen de Utrechtse Uithof (Utrecht Science Park) en de nieuwe
biotechcampus (voormalige RIVM campus). In totaal bestaat
het landgoed uit drie verschillende kantoorgebouwen: het
monumentale hoofdgebouw genaamd ‘Huize Houdringe’, de
‘Moestuin’ en de ‘Oranjerie’, welke later zijn bijgebouwd. De
kantoorgebouwen hebben in totaal een oppervlakte van ca.
12.169 m² v.v.o. en het landgoed heeft een perceeloppervlakte
van ca. 58.875 m². Een deel van het Landgoed heeft de NSW-
status. Het landgoed beschikt over een restaurantvoorziening,
gedeelde vergaderfaciliteiten en een overdekte fietsenstalling.

Locatie
Landgoed Houdringe is gelegen aan de Hole Bilt 20-22 te 
De Bilt. De Bilt heeft een strategische ligging aan de 
oostzijde van Utrecht en kenmerkt zich door de nabijheid 
van diverse Rijkswegen (A27/A28).

Bereikbaarheid
Eigen vervoer
Door de ligging nabij Knooppunt Rijnsweerd, waarbij de 
A27 en de A28  kruizen en de nabijheid van de rijksweg 
N237 is de bereikbaarheid per auto uitstekend te noemen.

Openbaar vervoer
Op circa 2 minuten lopen van het kantoorgebouw is een 
bushalte (De Bilt, Houdringe) gelegen waar buslijn 31 in 
circa 10 minuten verbinding geeft met treinstation 
Bilthoven. Om de 3 minuten vertrekt er een bus vanaf 
bushalte De Holle Bilt (4 minuten lopen) welke binnen ca. 
25 minuten op Utrecht Centraal Station is.



Beschikbare vloeroppervlakte
De gehele oostelijke vleugel van Huize Houdringe komt 
voor de verhuur beschikbaar. Deze vleugel omvat in 
totaal circa 1.422 m² v.v.o. kantoorruimte welke is 
verdeeld over drie bouwlagen.

Het metrage is als volgt verdeeld: 

• Begane grond ca. 500 m² v.v.o.

• 1e verdieping ca. 500 m² v.v.o.

• 2e verdieping ca. 422 m² v.v.o.

Totaal ca. 1.422 m² v.v.o.

Parkeren
Op het landgoed wordt een parkeernorm gehanteerd 
van 1:60.

Huurprijs
Kantoorruimte: 
De kantoorruimtes worden zowel in een “as is” als een 
“casco” staat aangeboden. De huurvoorwaarden zijn als 
volgt: 

€ 125,00 per m² v.v.o. per jaar (“as is” staat)

€ 145,00 per m² v.v.o. per jaar (“casco” staat)

Parkeerplaatsen: 
€ 450,00 per parkeerplaats per jaar.

De huurprijzen dienen te worden vermeerderd met BTW.

Servicekosten
Nader overeen te komen. 



Huurtermijn
In overleg, het betreft een onderhuursituatie van Sweco.

Huuringangsdatum
In overleg.

BTW
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en
verhuur. Ingeval huurder de BTW niet kan verrekenen, zal
de huurprijs in overleg met huurder worden verhoogd ter
compensatie van de gevolgen van het vervallen van de
mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst is gebaseerd op ROZ model 2015. 

Contact

Wouter Renardel
Office Agency Utrecht
Wouter.Renardel@eu.jll.com
+31 6 13 78 89 38
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