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Kromme Nieuwegracht 3, Utrecht

Van Zuylen
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“High-end kantoor in een
rijksmonumentaal pand.”
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Het verhaal dat Van Zuylen vertelt
Modern en rijksmonumentaal. Het lijkt haaks op elkaar te staan, maar aan de Kromme Nieuwegracht 3 komt het 

moeiteloos samen. Dagelijks zien we veel bijzondere gebouwen. Met het centrum van Utrecht als onze architecturale 

muze is dat ook niet gek; op vrijwel elke hoek van de straat staat een uniek gebouw. Echter, een pand zoals deze 

komen we niet vaak tegen. Toen het op ons pad kwam, wisten we meteen dat we hier iets buitengewoons 

wilden realiseren. Wat ooit het verblijf van schrijfster Belle van Zuylen was, is nu een high-end kantoor met 

allure en comfort. Het draagt een naam die haar historie eer aan doet: welkom in Van Zuylen.

Graag neem ik u mee in het verhaal dat de muren zouden vertellen als ze konden praten. Een verhaal hoeft 

namelijk niet meer bedacht te worden, wanneer het al ooit is geschreven. Van de entree tot de terrazzo 

vloeren en de unieke ornamenten in de plafonds; de originele architectuur is behouden. Het pand is 

precies zo gerenoveerd, dat modern werken en historie samenkomen. De high-end en duurzame afwerking 

vult de bestaande sierlijke elementen aan. Dat is het verhaal dat Van Zuylen vertelt. 

Ik inspireer u graag. 
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Pieter Vermaat

Bridges Real Estate
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Rijksmonumentaal gebouw
Inspiratie, productiviteit en sfeer. Dat is wat u terugvindt in Van Zuylen. Het kantoor is verdeeld in verschillende ruimtes over 

drie verdiepingen, geschikt voor alle manieren van werken. Van gezamenlijke brainstorms en inspirerende presentaties tot stille 

focustijd. Maak kennis met Van Zuylen. 

Single tenant locatie met ca 1.110 m2 v.v.o.
Verdeeld over drie verdiepingen van elk circa 330 m2  en een kelder.

Turn-key met uitzonderlijk hoog opleveringsniveau
Volledig ingerichte pantry’s op maat per verdieping, stalen kozijnen, luxe sanitair, complete 

vloerafwerking en airco-units per kamer. Ook zijn een lift en een douche aanwezig.

Uiterst duurzaam met energielabel A+
Compleet duurzaam gerenoveerd met monumenten- en geïsoleerd glas, stadswarmte en LED 

verlichting. 

Eigen buitenruimte aan het water 
Geniet van de zonnige buitenruimte aan de gracht.

Mogelijkheid tot wonen bij Van Zuylen 
Achter Van Zuylen is het aangrenzende pand getransformeerd tot 12 exclusieve huurappartementen. 
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Unieke locatie 
Van Zuylen ligt op een unieke locatie, in één van de mooiste straten van het historische centrum van Utrecht. 

Raak tijdens uw werkdag geïnspireerd door het uitzicht op de Dom, vergader al wandelend langs de grachten en 

in Park Lepelenburg, of ga voor een zakelijke lunch naar de beste restaurants in de buurt.

Parkeermogelijkheden met elektrische laadpalen 
Er zijn 10 parkeerplaatsen aanwezig, deels voorzien van elektrische laadpalen. 

Ook is er een fietsenstalling op eigen terrein aanwezig met oplaadvoorziening. 

Uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer 
Een gewilde locatie voor bedrijven die actief zijn in midden Nederland en 

de Randstad. Utrecht Centraal ligt op 12 slechts minuten loopafstand. Ook 

bushaltes met streekvervoer zijn binnen 3 minuten lopen  te bereiken.

Midden in de bruisende binnenstad 
Gelegen in het levendige stadshart, met winkels en heerlijke restaurants om 

de hoek. 
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“Ondernemen met
hedendaags luxe op een 
locatie met een verhaal.”
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Een rijke historie

Een verlichte plek

De vertrekken aan de Kromme Nieuwegracht 3 waren tot aan 1770 het 

schitterende onderkomen van schrijfster Belle van Zuylen. Samen met 

haar familie woonde Belle op Slot Zuylen. In de winter was dit grachtenpand 

aan de Kromme Nieuwegracht hun verblijf.

Belle van Zuylen was een vrouw van Franse adel. Intelligent en verlicht. Een 

weinig erkend schrijfster in haar tijd, maar een waardevolle toevoeging 

aan de geschiedenis. Haar verlichte ideeën beschreef ze als een satire op 

de vastgeroeste gewoontes in haar adellijke milieu. 

In deze periode zijn de woningen op huisnummers 3 en 5 samengetrokken. 

De gevel werd door architect Daniël Marot bedekt met het Namense steen, 

dat vandaag de dag nog steeds beeldbepalend op de gevel prijkt. Ook werd 

in de belangrijkste ruimte de lambriseringen en het plafond met zwaar 

geprofileerd lijstwerk voorzien van verschillende kleuren: een veelheid 

aan blauwe tinten, die nu nog steeds de ‘Blauwe Kamer’ karakteriseren. 

In dit winterverblijf schreef Belle haar romans en portretten. Hier 

componeerde en filosofeerde ze. Op deze locatie gaf ze een eerste 

invulling aan ons hedendaags gedachtengoed.
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Al eeuwenlang is Kromme Nieuwegracht 3 het decor voor vooruitstrevende figuren en leergierige jongeren die 

deel willen nemen aan het maatschappelijk leven. We nemen u mee door de tijd heen.
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De tijd ver vooruit

We nemen een sprong in de tijd. Vanaf 1920 diende de Kromme Nieuwegracht 3 als toneel voor 

atheneumleerlingen van het St. Bonifacius Lyceum. Tot die tijd bestonden enkel gescheiden 

jongens- en meisjesscholen. Progressief als dit lyceum was, werd het St. Bonifacius de 

allereerste middelbare school waarbij jongens en meisjes les kregen in één klaslokaal. Hier 

kregen ze dezelfde kennis, normen en waarden aangeboden. Eén van hen was schrijver C.C.S. 

Crone; de meest Utrechtse van alle schrijvers, bekend om zijn verzameld proza. Op deze plek 

werd de basis gelegd voor zijn schrijverschap.

 

Omdat er meer ruimte nodig was voor het St. Bonifacius Lyceum, werd in 1925 de derde 

verdieping toegevoegd aan het gebouw, evenals extra lokalen aan de achterzijde. Deze lokalen 

zijn begin 2022 door Bridges Real Estate getransformeerd tot 12 high-end appartementen, 

genaamd Lyceum. 

Waar ambities werkelijkheid worden

Na het St. Bonifacius Lyceum heeft ook Schoevers zich in 1994 gehuisvest aan de Kromme 

Nieuwegracht 3. Dit is één van de eerste instituten die jonge vrouwen kansen biedt mee 

te draaien in het maatschappelijke leven en op de arbeidsmarkt, door hen gedegen kennis 

en vaardigheden voor een kantoorbaan bij te brengen. Het instituut vestigde zich van 1994 

tot 2016 in de locatie aan de Kromme Nieuwegracht. Daarna is het grachtenpand eigendom 

geworden van Bridges Real Estate. 
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Behouden en gerenoveerde 
elementen
Van Zuylen is de plek waar verleden, heden en toekomst 

samenkomen in een uniek kantoorpand. Het biedt de ruimte 

voor uw onderneming van vandaag en uw plannen voor de 

toekomst, zonder de authentieke elementen uit het oog 

te verliezen. Deze zijn met zorg behouden gebleven en in 

originele staat hersteld.
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Hoge ramen met originele kozijnen.

Sierlijk trappenhuis met terrazzo vloer en authentieke elementen in het traphek.
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Klassiek houten lambrisering.

Ornamenten in het plafond.



21

De ‘Blauwe Kamer’ is in originele staat hersteld. Maak in deze 18e eeuwse kamer indruk op gasten met een eerste ontmoeting.
Dit karakteristieke decor is een fantastische omgeving voor evenementen, bijeenkomsten en voor het creëren van nieuwe, grootse ideeën! 
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Hedendaags luxe 
door uitzonderlijke 
afwerking
Van Zuylen is tot in detail afgewerkt met de meest moderne 

voorzieningen. Aan alles is gedacht. Raak geïnspireerd door 

de volledig gemoderniseerde ruimtes, kom tot grootse ideeën 

in de ruim opgezette kantoortuin en vergader in de lichte 

vergaderruimtes met uitzicht op de Domtoren. Luxe en gemak 

staan voorop in deze omgeving, die creativiteit en prestatie 

maximaal faciliteert. 
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Moderne maatwerk keukens met plafondhoge pantry’s.
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Complete vloerafwerking
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Zeer luxe sanitair.
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Airconditioning per kamer regelbaar.

Snel internet door glasvezelverbinding.Stijlvolle, hoogwaardige, stalen kozijnen.
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Duurzaamheid 
en het comfort 
van morgen
De dag van morgen is dichtbij. Daarom kijken we alvast vooruit, naar de toekomst. Dit 

eeuwenoude kantoorpand is onder de oppervlakte uitgerust met de meest duurzame 

voorzieningen, zodat het nog eeuwenlang mee kan gaan.  
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Voorzien van energielabel A+

Duurzame LED verlichting die de productiviteit van uw medewerkers 

bevordert

Het allerbeste monumenten- en geïsoleerd glas

Stadsverwarming als warmtebron, waarbij de warmte die de stad 

afgeeft slim wordt hergebruikt

Aanwezigheid van elektrische laadpalen
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Ruimte om ambities 
waar te maken 
Aan ruimte geen gebrek in dit majestueuze kantoorpand. De verdiepingen 

hebben diverse indelingen, van hoogwaardige vergaderruimtes in diverse 

groottes en modern gerenoveerde werkplekken verspreid over meerdere 

kamers. Fijne ruimtes voor alle manieren van werken: van gezamenlijke 

brainstorms en inspirerende presentaties tot stille focustijd. 

 

Alle ruimte

1.110,45 m² v.v.o voor single tenant gebruik

Drie kantoorverdiepingen en een kelder van elk circa 330 m² 

17 ruimtes van verschillende formaten

Logische indelingen met ruimtes in verschillende groottes*

7 vergaderruimtes

9 kantoorruimtes

1 kantoortuin

Hoogwaardige voorzieningen

Elke verdieping is voorzien van een keuken

Elke verdieping is voorzien een toiletgroep

De begane grond is voorzien van een invalidentoilet en douche ruimte

28 *De ruimtes zijn naar eigen voorkeur in te delen.
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Begane grond
332,41 m2
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1e verdieping
327,08 m2



32



33

2e verdieping
336,26 m2
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“Van Zuylen biedt
ruimte voor uw 
onderneming van 
vandaag en uw 
plannen voor de 
toekomst.”
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4e verdieping
xx m2

2e verdieping
xx m2

Nieuwe buren

Aan de Kromme Nieuwegracht is een variatie van woningen en hoogwaardige 

kantoren te vinden. Andere kantoorgebruikers aan de gracht zijn onder 

meer advocatenpraktijken, marketingbureaus, een dokterspraktijk, een 

onderzoekscentrum en de Universiteit Utrecht.

De beste restaurants, de mooiste winkels

Aan de Kromme Nieuwegracht bevinden zich een aantal verborgen parels als 

het gaat om restaurants. Schuin tegenover de entree van Van Zuylen vindt 

u restaurant Maeve. Perfect wanneer u gaat voor casual fine-dining. Ook 

restaurant Hemel & Aarde met bijbehorend boetiekhotel The Nox in het Polman’s 

huis leent zich hier perfect voor. Voor andere horecazaken hoeft u ook maar 

enkele minuten te lopen.

Voorkeur voor andersoortige uitstapjes? In het centrum vindt u de mooiste 

winkels. Ook de Stadsschouwburg ligt op 3 minuten afstand. Bij lekker weer is het 

daarnaast heerlijk om een boottocht te maken over de grachten. 
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Bruisende omgeving
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“Een inspirerende 
omgeving maakt de 
beleving compleet.”
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“Van Zuylen is
meer dan een 
kantoorgebouw. 
Het is een beleving.”

Het verhaal dat Van Zuylen te vertellen heeft, ervaart u pas echt wanneer u aan de 

Kromme Nieuwegracht het gebouw binnenstapt. Het is namelijk zoveel meer dan 

een kantoor; het is een beleving. Graag nodigen we u uit om Van Zuylen met eigen 

ogen te bekijken. Neem contact op met één van onze makelaars. 

Achter de deuren van 
Van Zuylen
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BRIDGES REAL ESTATE

+31 (0)30 204 5014
huren@bridgesre.nl

ir. Edgar Willems
+31 (0)6 42 424 058
edgar.willems@springrealestate.com

ir. Rolf Vermeer 
 +31 (0)6 42 424 075
rolf.vermeer@springrealestate.com

Coen Vermeij MRICS RT RM
+31 (0)6 53 48 11 98
vermeij@molenbeek.nl
 
drs. Gert-Jaap van Keulen MRICS
+31 (0)6 21 21 65 74
vankeulen@molenbeek.nl



Disclaimer

Aan de inhoud van deze teaser, die met grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen geen rechten worden ontleend.


