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In het toerisme wordt de deeleconomie steeds belangrijker. Al vele jaren worden bijvoorbeeld vakantie
huizen te huur aangeboden wanneer ze niet door de eigenaar gebruikt worden. De opkomst van het 
internet, en in het bijzonder sociale media, hebben de toeristische deeleconomie een nieuwe boost 
gegeven. Naast de websites en platforms waar woningen voor vakantieverhuur worden aangeboden, 
hebben verschillende andere vormen van de deeleconomie gestimuleerd door internetplatforms een 
vlucht genomen. Denk hierbij aan het tijdelijk ruilen van een huis met dat van iemand anders, het 
aanbieden van een slaapplaats middels ‘couchsurfing’ of een lege plaats in een auto aanbieden aan andere 
reizigers die dezelfde kant op gaan. De discussie rondom de deeleconomie in het toerisme focust zich 
momenteel echter op de grote, meer commerciële initiatieven zoals Uber en Airbnb.

Sinds de oprichting van het bedrijf ‘Airbnb’ in 2008 heeft het snel een stevige plaats ingenomen in 
de wereldwijde accommodatiesector. Deels door een groeiend gebruik van, en vertrouwdheid met 
online activiteiten onder de bevolking, maar ook door het creëren van een succesvolle formule en 
gebruiksvriendelijk platform. Het platform biedt momenteel in 191 landen meer dan 3 miljoen 
accommodaties aan. Ze verzorgen hiermee een ‘broker’ functie tussen aanbieders van accommodaties 
en toeristen, en zijn dus geen eigenaar van de aangeboden huizen en kamers. Airbnb is hiermee een 
voorbeeld van een netwerkorganisatie die verbindingen tussen vraag en aanbod mogelijk maakt. Naast 
het verbinden van accommodaties met accommodatiezoekers maakt Airbnb het momenteel ook 
mogelijk om toeristische ervaringen aan te bieden.

Ondanks het succes van Airbnb, gekenmerkt door de bijna exponentiele groei in actieve aanbieders en 
succesvolle koppelingen tussen vraag en aanbod, is het concept niet zonder kritiek. Er wordt gesteld 
dat Airbnb strijdig is met de filosofie van de deeleconomie, omdat het naast tijdelijke verhuur van 
overbodige capaciteit voor een kleine vergoeding ook commercieel verhuur van woonruimte mogelijk 
maakt. Deze verhuur voldoet vaak niet aan de lokale regels voor vakantieverhuur. Op deze manier 
maakt Airbnb het mogelijk dat woonruimte aan het woonaanbod onttrokken wordt en dat in populaire 
bestemmingen vakantieverhuur dermate dominant wordt dat het lokale inwoners verdringt en sociale 
cohesie doet afbrokkelen. Ook zou het bedrijf te weinig doen om te zorgen dat haar aanbieders zich aan 
lokale regels houden omtrent het betalen van belasting, veiligheid en duur van verhuur. Naast de kansen 
die Airbnb brengt voor aanbieders en toeristen, maar ook voor toeristische bestemmingen, kan dit type 
van vakantieverhuur ook negatieve effecten hebben.

In opdracht van de Gemeente Utrecht werkt een team van onderzoekers van de Universiteit Utrecht aan 
een halfjaarlijkse monitor die de omvang en de verspreiding van Airbnb in Utrecht in kaart brengt. Deze 
monitor omvat 4 rapporten en factsheets die een inzicht geven in 1) hoe groot vakantieverhuur via het 
platform Airbnb in de gemeente is, 2) waar het plaats vindt en 3) hoe dit door de tijd ontwikkelt. Het 
doel van deze monitor is om een waardevrij inzicht te geven in de aanwezigheid van vakantieverhuur 
via het platform Airbnb. Momenteel is Airbnb het en meest gebruikte platform dat particulier vakantie
verhuur aanbiedt in Utrecht. Sinds 2016 is er een stijging te zien van het aantal kleinschalige aanbieders 
van vakantieverhuur via websites als Booking.com. Momenteel worden er ongeveer 60 appartementen 

1 Introductie – Airbnb, van ‘new kid  
on the block’ naar volwassen aanbieder 
van vakantieverhuur
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in Utrecht aangeboden via Booking.com, waarvan er ongeveer 40 in de laatste twee jaar voor het eerst 
op de website zijn verschenen. Hoewel de aantallen aangeboden kleinschalige accommodaties via andere 
platformen dan Airbnb nog klein zijn, is dit wel een ontwikkeling die in de gaten gehouden dient te 
worden.

De data waar dit rapport zich op baseert is verkregen via het bedrijf AirDNA. AirDNA verzamelt haar 
data door de website van Airbnb dagelijks te bevragen middels een zogenaamde ‘scraper’. De resultaten 
worden vervolgens opgeslagen in een database, waarbij informatie over de activiteit van Airbnbs in 
Utrecht tijdens de afgelopen 12 maanden terug te vinden is, alsmede informatie over de maandelijkse 
activiteit van elke Airbnb aanbieder vanaf augustus 2015. Gegevens verkregen via AirDNA wijken volgens 
verschillende onderzoeken voor maximaal 10% af van de daadwerkelijke situatie, en zijn daarmee een 
behoorlijk betrouwbare graadmeter. Onderzoek gedaan door de Universiteit Utrecht onder Utrechtse 
Airbnb aanbieders laat zien dat de data voor de aantallen (actieve) Airbnbaanbieders in Utrecht volledig 
accuraat is, maar dat er een kleine overschatting te vinden is in het aantal reserveringen, gereserveerde 
nachten en behaalde opbrengst per Airbnbaanbieder. Bij de interpretatie en weergave van de resultaten 
in dit rapport wordt met deze overschatting rekening gehouden, en dit wordt steeds verduidelijkt in de 
bijbehorende tekst.

Informatie over het aantal toeristen dat gebruik heeft gemaakt van Airbnb in Utrecht is niet beschikbaar 
in de gebruikte data. Dit wordt derhalve geschat door de onderzoekers op basis van een combinatie 
van AirDNA data op aantal gereserveerde nachten, capaciteit per aangeboden accommodatie en eigen 
verkennend onderzoek onder Airbnb aanbieders in Utrecht. De gegeven aantallen dienen daarom 
ter indicatie van de omvang en ontwikkeling van het tijdelijk vakantieverhuur in Utrecht middels 
Airbnb. Dit rapport geeft een overzicht van Airbnb in Utrecht, kijkt naar de professionalisering van het 
vakantieverhuur via Airbnb en geeft de evolutie weer van de omvang van Airbnb in Utrecht.
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Vanaf de oprichting van het platform Airbnb tot oktober 2017 registreerden zich 4206 Airbnb 
accommodaties in Utrecht. Veel van deze accommodaties zijn momenteel niet meer actief. Er was 
bijvoorbeeld een sterke groei van het aanbod rondom de start van de Tour de France in 2015. Een 
Airbnb wordt in dit rapport als ‘Actief ’ aangemerkt als deze tenminste één keer verhuurd is in het 
jaar voorafgaand aan het meetmoment. In het jaar voorafgaand aan oktober 2017 waren 2156 Airbnb 
accommodaties tenminste één keer verhuurd, en dus actief. Een toelichting over de activiteit van 
Airbnb’s en wat dit betekent voor de totale capaciteit van Airbnb in Utrecht en het gebruik daarvan 
volgt in Box 1.

2 Overzicht van Airbnb in Utrecht

BOX 1: AC TIVITEIT EN BESCHIKBA ARHEID AIRBNB’S NADER BEKEKEN

Zoals hierboven staat beschreven worden sommige Airbnb’s niet verhuurd, deze zijn dus inactief. 
Airbnb’s die wél actief zijn, zijn echter ook niet altijd beschikbaar. Zo bieden sommige aanbieders 
hun woning of kamer alleen aan als ze bijvoorbeeld zelf op vakantie zijn. Het dagelijks aanbod 
aan beschikbare Airbnb accommodaties wijkt dus af van het totale aanbod van actieve Airbnb 
accommodaties. Maandelijks was in 2016* ongeveer de helft van het totale aanbod aan actieve 
Airbnb’s beschikbaar. Dit maakt dat er elke maand gemiddeld 1100 verschillende Airbnb’s actief 
waren, welke in die maand 7075 procent van de tijd beschikbaar of verhuurd waren. Het dagelijks 
aanbod van Airbnb’s was daarmee in 2016 gemiddeld 800 Airbnb’s (Grafiek 1).

Grafiek 1  Aantal beschikbare Airbnb accommodaties per dag in 2016 (per maand gemiddeld)
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Er zijn 3 typen Airbnb accommodaties: volledige huizen of appartementen, privékamers en gedeelde 
kamers. Uit de onderstaande tabel blijkt dat de overgrote meerderheid van de Airbnb’s in Utrecht valt 
onder het type ‘volledige woning’ (Tabel 1). Omdat dit type Airbnb voor gemiddeld de hoogste prijs 
wordt verhuurd, is de gemiddelde opbrengst ook het hoogst. Privékamers worden echter gemiddeld 
vaker verhuurd. Een verklaring hiervoor kan zijn dat er in het aanbod van 588 kamers ongeveer 100 
kamers onderdeel zijn van een hostel, hotel of B&B. De volledige woningen brengen met gemiddeld 
meer dan €7.000 ook het meeste op voor de verhuurders. De hoge opbrengst en het hoge totaal aantal 
verhuurde nachten maken dat gehele woningen zo’n 80 procent van de gehele Airbnb opbrengst in 
Utrecht opmaken, tegenover 70 procent van het totaal aantal verhuurde nachten en 70 procent van het 
totale aanbod. De totale opbrengst voor verhuurders van Airbnb accommodaties in Utrecht in het sinds 
1 oktober 2016 wordt geschat op ruim 13,5 miljoen Euro, verdeeld over 2.156 actieve accommodaties en 
ruim 140.000 geboekte nachten.

Tabel 1  Gemiddelde prijs, aantal verhuurde nachten en opbrengst van actieve Airbnb’s (oktober 2016 
t/m september 2017), naar type

Type Aantal Relatief 
aantal

Gemiddelde
prijs

per nacht

Gemiddeld 
aantal 

verhuurde 
nachten*

Totaal aantal 
verhuurde 
nachten*

Gemiddelde 
opbrengst 

per Airbnb*

Schatting 
Totale 

opbrengst
(x € 1000)

Volledige woning 1.536 71,3% € 111,30 66 101.600 € 7.160,- € 11.000

Privékamer 588 27,2% € 62,80 69 40.800 € 4.200,- € 2.500

Gedeelde kamer 32 1,5% € 32,60 50 1.600 € 1.530,- € 50

Totaal 2.156 100,0% € 96,90 67 144.000 € 6.270,- € 13.550

* AirDNA geeft een garantie dat de aangeleverde data over het aantal overnachtingen niet meer dan 10 procent afwijkt van het 
daadwerkelijk aantal overnachtingen. Eigen onderzoek toont aan dat de data van AirDNA in Utrecht een overschatting geeft 
van het aantal overnachtingen.

De meeste Airbnb’s bevinden zich in of rondom de historische binnenstad. Op de onderstaande kaarten 
(Figuur 1 & 2) is te zien waar de actieve Airbnb’s in Utrecht zich bevinden. Op de eerste kaart staan de 
locaties van alle actieve Airbnb’s in Utrecht, op de tweede kaart staat weergegeven hoeveel Airbnb’s er 
in elke buurt van Utrecht zijn. Naast de historische binnenstad, waar één van de vijf buurten met de 
meeste Airbnb’s te vinden zijn er ook enkele andere buurten met veel Airbnb accommodaties (Tabel 2). 
Rivierenwijk, Wittevrouwen, Vogelenbuurt en Laan van NieuwGuinea, Spinozaweg e.o. liggen buiten 
het centrum, maar hebben ook een hoog aantal Airbnbs. Zo’n 20 procent van het aanbod is te vinden 
in de historische binnenstad. Hoewel er veel Airbnb’s in de historische binnenstad te vinden zijn, is het 
geen uitsluitend aan de binnenstad gebonden fenomeen.

Hierbij valt op dat wanneer een Airbnb in een gegeven maand actief is, deze gemiddeld 24 dagen 
beschikbaar is. De beschikbaarheid van de actieve Airbnb ligt hiermee behoorlijk hoog, en deze trend 
lijkt stabiel over het laatste jaar. De bezettingsgraad van de beschikbare Airbnb’s was in 2016 ongeveer 
25%, met uitschieters tot 40% in de drukkere zomermaanden. Dit maakt dat in 2016 in totaal tussen 
de 70.000 en 80.000 reserveringen zijn gedaan via Airbnb. Meer informatie over de bezetting van de 
beschikbare Airbnb’s volgt in hoofdstuk 4, Evolutie van Airbnb.

* In deze box worden de waarden van 2016 gegeven omdat het zo vergelijkbaar is met officiële overnachtingsstatistieken. In 

het overige rapport wordt gekeken naar de afgelopen 12 maanden sinds 1-10-2016
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Figuur 1  Spreiding actieve Airbnb’s over de gemeente Utrecht per oktober 2017

Figuur 2  Absoluut aantal actieve Airbnb’s per buurt in de gemeente Utrecht per oktober 2017
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Tabel 2  Buurten met de meeste actieve Airbnb’s per oktober 2017

Buurt Aantal actieve Airbnb’s

Wittevrouwen 93

Domplein, Neude, Janskerkhof 77

Vogelenbuurt 74

Laan van Nieuw-Guinea, Spinozaweg e.o. 68

Rivierenwijk 65

Pijlsweerd-Zuid 63

Lange Nieuwstraat e.o. 60

Om meer inzicht te krijgen in de omvang van Airbnb in bepaalde buurten is het nuttig om ook te 
kijken naar het aantal Airbnb’s in verhouding tot het aantal huishoudens. Dit is in de onderstaande 
kaart (Figuur 3) en tabel 3 weergegeven. In de binnenstad zijn relatief de meeste Airbnb’s, namelijk 
gemiddeld 4,2 Airbnb’s per 100 huishoudens. In de gehele stad ligt dit getal lager, met 1,2 Airbnb’s per 
100 huishoudens. Er zijn dus wel buurten buiten de binnenstad met vergelijkbaar hoge aantallen Airbnb’s, 
maar in de binnenstad staan hier minder huishoudens tegenover. De buurten buiten het centrum met 

Aantal Airbnb’s per
100 huishoudens

<0,5

0,5 - 1

1 - 2

2 - 3,5

>3,5

Domplein,
Neude,

Janskerkhof

Zeeheldenbuurt,
Hengeveldstraat

en omgeving

Staatslieden-
buurt

Leidseweg en
omgeving

Transwijk-Zuid

L. Napoleon-
plantsoen

en omgeving

Nijenoord,
Hoogstraat

en omgeving

Wijk C

Oudwijk

Tuindorp en
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Elinkwijk
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93
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Figuur 3  Relatief aantal actieve Airbnb’s per buurt per oktober 2017
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veel Airbnb’s trekken dus wel een deel van de toeristen uit het centrum, zonder dat een bovengemiddeld 
aantal huishoudens hun woning op het platform aanbiedt.

Terwijl de spreiding van Airbnb over de buurten in Utrecht laat zien dat er in de binnenstad relatief 
veel Airbnb’s te vinden zijn, is er geen duidelijk ruimtelijk patroon te vinden in de populariteit van de 
Airbnb’s. Figuur 4 laat zien hoe vaak Airbnb’s gemiddeld verhuurd worden per buurt. De Airbnb’s in 
de binnenstad worden gemiddeld niet het vaakst verhuurd. De buurten met de Airbnb’s die gemiddeld 
het meest verhuurd worden liggen rondom het centrum, maar ook ver daarbuiten (Tabel 4). Wel moet 
hierbij worden opgemerkt dat in de buurten waar de verhuurduur het hoogste ligt, het totaal aantal 
Airbnb’s relatief laag ligt (met uitzondering van de buurt Springweg en omgeving Geertebuurt). 
Hierdoor is de invloed van enkele zeer actieve Airbnb’s op het buurtgemiddelde sterk.

Tabel 3  Buurten met de meeste actieve Airbnb’s per 100 inwoners per oktober 2017

Buurt Actieve Airbnb’s per 100 huishoudens

Nobelstraat e.o. 4,9

Hoog-Catharijne NS en Jaarbeurs* 4,9

Domplein, Neude Janskerkhof 4,7

Springweg en omgeving Geertebuurt 4,2

Lange Elisabethstraat, Mariaplaats e.o. 4,0

* In de buurt ‘Hoog-Catherijne NS en Jaarbeurs zijn relatief erg veel Airbnbs. Dit komt doordat er zowel weinig woningen 
zijn in deze buurt, maar ook omdat enkele Airbnbs die net over de grens in andere buurten liggen. Deze worden onterecht 
toegeschreven aan de buurt Hoog-Catherijne NS en Jaarbeurs vanwege de de afwijking die door Airbnb wordt meegegeven 
aan de locatie van de accommodatie om de privacy van de aanbieder te beschermen. Elke accommodatielocatie wordt iets 
aangepast, waarbij de kans bestaat dat deze net in een andere buurt wordt geplaatst.

Tabel 4  Buurten met de meeste gereserveerde nachten per Airbnb (oktober 2016 t/m september 2017)

Buurt (met tenminste 5 Airbnb’s) Gemiddeld aantal gereserveerde nachten per Airbnb

Leidseweg e.o. 99

Schepenbuurt Cartesiusweg e.o. 95

Langerak 95

Springweg en omgeving Geertebuurt 94

Terwijde Oost 92

De combinatie van het aanbod van Airbnb’s en het aantal gereserveerde nachten geeft een inzicht in de 
economische impact van vakantieverhuur via Airbnb op buurtniveau. De directe economische impact 
uit Airbnb wordt berekend door de inkomsten uit alle Airbnb’s per buurt op te tellen (Figuur 5). De 
economische impact van Airbnb is het grootst in en rondom de binnenstad. Het aantal Airbnb’s in de 
buurt lijkt hierbij belangrijker dan het gemiddeld aantal gereserveerde nachten per Airbnb. Drie van 
de vijf buurten met de hoogste jaarlijkse opbrengst komen ook voor in de vijf buurten met de meeste 
Airbnb’s (Tabel 5 & Tabel 2). De economische impact van Airbnb op de buurt gaat echter verder 
dan de opbrengst uit verhuur. Eerder onderzoek in Utrecht laat zien dat de gebruikers van Airbnb 
accommodaties de voorkeur hebben om gebruik te maken van voorzieningen in de buurt, en daardoor 
geld uitgeven in de directe omgeving van hun Airbnb. Hieruit kan worden opgemerkt dat vooral in de 
historische binnenstad de impact van Airbnb groot is, maar dat ook buurten als Lombok, Pijlsweerd, 
Rivierenwijk en Wittevrouwen een sterke economische impact door Airbnb kennen.
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Totale inkomsten
x €1000

<€30

€30 - €75

€75 - €150

€150 - €350

Buurten met 5 of minder Airbnb’s of minder dan 500 inwoners

>€350

Figuur 5  Directe economische 
impact van Airbnb: Totaal 
inkomsten uit verhuur per buurt 
(oktober 2016 t/m september 2017)

Aantal gerserveerde
nachten per Airbnb

<40 nachten

40 - 60 nachten

60 - 75 nachten

75 - 90 nachten

Buurten met 5 of minder Airbnb’s of minder dan 500 inwoners

>90 nachten

Figuur 4  Gemiddeld aantal 
gereserveerde nachten per buurt 
(oktober 2016 t/m september 2017)
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Tabel 5  Buurten met de hoogste opbrengst uit Airbnb (oktober 2016 t/m september 2017)

Buurten Schatting Jaarlijkse opbrengst uit Airbnb

Domplein, Neude, Janskerkhof 740.000

Wittevrouwen 720.000

Vogelenbuurt 560.000

Springweg en omgeving Geertebuurt 555.000

Lange Nieuwstraat e.o. 540.000

Breedstraat en Plompetorengracht e.o. 510.000

Lombok West 500.000
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Er zit een groot verschil in hoe vaak aanbieders hun Airbnb verhuren (Grafiek 2). Uit het vorige 
hoofdstuk bleek dat ongeveer de helft van de geregistreerde Airbnb’s het afgelopen jaar niet verhuurd is. 
Daarnaast loopt onder de actieve Airbnb’s die dus wel verhuurd worden het aantal gereserveerde nachten 
sterk uiteen. De 100 meest verhuurde Airbnb’s zijn bijvoorbeeld in het afgelopen jaar meer dan 200 
nachten verhuurd, terwijl meer dan de helft van de Airbnb’s minder dan 50 nachten verhuurd werd. Om 
deze verschillen duidelijk te maken is een onderscheid gemaakt tussen Airbnb’s die meer dan 60 nachten 
verhuurd worden en Airbnb’s die minder vaak verhuurd worden. De grens van 60 nachten is gekozen 
omdat dit bekend staat als de zogenaamde ‘Amsterdam norm’. Hierbij wordt verondersteld dat een 
langere verhuur dan 60 nachten in een kalenderjaar strijdig is met het principe van de deeleconomie, en 
nijgt naar professionalisering. In Utrecht zouden ruim 800 Airbnb’s buiten deze norm vallen.

Binnen de Airbnb’s die vaker dan 60 nachten verhuurd zijn is een onderscheid gemaakt op type 
accommodatie. Als een Airbnb aangeboden wordt als volledige woning/appartement en vaker dan 60 
nachten verhuurd is, kan deze categorie aangemerkt worden als ‘professioneel’. Deze woningen zijn 
namelijk een aanzienlijk deel van het jaar alleen gebruikt voor vakantieverhuur. Hier is dus minder 
waarschijnlijk sprake van activiteiten die binnen de deeleconomie vallen. Naast deze zeer actieve gehele 
woningen is er ook een groep Airbnb’s die vaker dan 60 nachten verhuurd wordt en geen hele woning 
betreft. Deze Airbnb’s zijn kamers, privé of gedeeld in een woning. Voor deze Airbnb’s is het de vraag 
of ze als professioneel aangemerkt kunnen worden, omdat de woning waarin ze zich bevinden op het 
moment dat de Airbnb verhuurd wordt ook bewoond kan zijn.

3 De professionalisering van Airbnb
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Grafiek 2  Aantal gereserveerde dagen weergegeven per actieve Airbnb (oktober 2016 t/m  
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Binnen de aangeboden kamers werden er de afgelopen 12 maanden op het platform ook 103 kamers 
aangeboden die herkenbaar zijn als hostel, hotelkamer of Bed & Breakfast. In principe zijn deze 
aanbieders niet te vergelijken met particulieren die hun huis of kamer aanbieden via Airbnb. Deze 
kamers vallen namelijk onder geregistreerd vakantieverhuur, maar de aanbieder maakt gebruik van het 
platform Airbnb om de kamer te verhuren. In totaal verhuurden deze aanbieders 7.000 keer een kamer 
via Airbnb. Deze kamers zijn voornamelijk te vinden in het historisch centrum (Figuur 6)

De verdeling van verschillende typen Airbnb’s naar activiteit is weergegeven in grafiek 3. In eerste 
instantie is het belangrijk om op te merken dat slechts de helft van alle geregistreerde Airbnb’s in dit jaar 
actief was. De andere helft is geen enkele keer verhuurd, en dus als inactief aangemerkt. Het aantal zeer 
actieve, en daarom professionele Airbnb’s is relatief klein, maar hun impact op de markt is erg groot. Ze 
hebben een aandeel van 27% van de actieve Airbnb’s, maar nemen 55% van het aantal overnachtingen 
en meer dan 60% van de omzet van alle Airbnb’s voor hun rekening. Het grootste deel van de toeristen 
die in Utrecht in een Airbnb verblijft, verblijft dus bij een relatief professionele Airbnb aanbieder. Het 
aantal zeer actieve verhuurders die slechts een kamer op Airbnb aanbieden (11% van de actieve Airbnb’s) 
neemt tevens een groot gedeelte van het totaal aantal nachten voor haar rekening (23% van de nachten). 
De lagere prijs per nacht die voor (privé)kamers gevraagd wordt, in vergelijking met hele woningen, 
verklaart het verschil in het aandeel van de totale omzet.

Een andere indicator van profesionalisering van het tijdelijk vakantieverhuur via Airbnb is de mate 
waarin aanbieders meerdere woningen aanbieden. Wanneer een aanbieder meer dan één volledige 
woning aanbiedt, kan de aanbieder er immers niet zelf wonen. In Utrecht worden 76 woningen 
aangeboden door aanbieders die meer dan één woning aanbieden (Tabel 6). De meerderheid van de 

Figuur 6  Verspreiding van particulier en professioneel aangeboden kamers in Utrecht
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aanbieders die meerdere woningen aanbieden, biedt een klein aantal woningen aan. Onder de aanbieders 
die meerdere woningen aanbieden vallen zowel zogenaamde ‘sleutelbedrijven’en andere tussenpersonen 
die de verhuur van woningen van derden organiseren zonder eigenaar van het pand te zijn als eigenaren 
van panden die de woningen commercieel uitbaten. De Airbnb’s van ‘host 55686201’ (Figuur 7) worden 
bijvoorbeeld ook via booking.com aangeboden, terwijl de Airbnb’s van ‘host 15429464’ voor een groot 
deel in hetzelfde gebouw liggen. Enkele andere veelaanbieders zijn inmiddels van de website van Airbnb 
verdwenen.

Tabel 6  Type aanbieders verdeeld over aantal aangeboden gehele woningen per oktober 2017

Type aanbieder Aantal aanbieders

Aanbieders die meer dan 10 woningen aanbieden 3

Aanbieders die 5 tot 10 woningen aanbieden 5

Aanbieders die 3 tot 5 woningen aanbieden 12

Aanbieders die 2 woningen aanbieden 56

Aanbieders die 1 woning aanbieden 1289

Aantal Airbnb’s Aantal nachten
verhuurd
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Grafiek 3  Aantal Airbnb’s, verhuurde nachten en omzet (oktober 2016 t/m september 2017)
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Figuur 7  Verspreiding van de Airbnb’s van aanbieders met meer dan 5 gehele woningen

Hosts met meer
dan 5 Airbnb’s
(alleen gehele
woningen)

55686201

5444654

53738257

50795236

15429464

3970745

104255368

24593162

93
19

17 | Airbnb monitor Utrecht



Om een beeld te krijgen van de evolutie van Airbnb in Utrecht is het aantal beschikbare Airbnb’s een 
goede indicator. Omdat Airbnb’s vaak niet het hele jaar beschikbaar zijn voor verhuur geeft dit een beter 
beeld van de evolutie van het aanbod van Airbnb’s in de gemeente. Daarnaast zijn het aantal Airbnb’s dat 
daadwerkelijk gebruik wordt en het totaal aantal reserveringen belangrijk, omdat deze de ontwikkeling 
van de vraag laten zien. Deze drie variabelen staan voor de afgelopen twee jaar in grafieken 4 en 5 
weergegeven.

Grafiek 4  Ontwikkeling aantal gereserveerde en beschikbare Airbnb’s in Utrecht per maand 
(augustus 2015 t/m september 2017)

Het aantal per maand beschikbare Airbnb’s is tussen augustus 2015 en augustus 2017 gestegen van 953 
naar 1748, een toename van ruim 83%. Het aantal beschikbare Airbnb’s daalt na augustus wel weer licht, 
maar dit lijkt een seizoensgebonden daling te zijn die elk jaar voorkomt. Er zijn dus mensen die hun 
Airbnb alleen in de zomer verhuren, bijvoorbeeld omdat ze dan zelf op vakantie zijn. Uit grafiek 5 valt 
ook af te leiden dat het aantal reserveringen sterker toeneemt dan het aantal beschikbare Airbnb’s, en het 
aantal gereserveerde nachten sterker toeneemt dan het aantal reserveringen. De vraag naar Airbnb’s lijkt 
hiermee sterker te stijgen dan het aanbod.

De grafieklijn van het aantal gereserveerde nachten laat een vergelijkbare trend zien als het aantal 
reserveringen, met pieken in de zomermaanden en relatief rustige wintermaanden (Grafiek 5). Ook 
hier is te zien dat de vraag naar Airbnb’s sterker lijkt te groeien dan het aanbod. Zowel het deel van de 
beschikbare Airbnb’s dat ook daadwerkelijk gereserveerd wordt als het aantal reserveringen per Airbnb 
nemen licht toe. Dit wordt duidelijk als gekeken wordt naar de bezettingsgraad van beschikbare Airbnb’s 

4 Evolutie van Airbnb in Utrecht,  
Augustus 2015 - September 2017
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(Grafiek 6). In de eerste plaats vallen de seizoensgebonden pieken en dalen in de bezettingsgraad 
op. Naast deze pieken en dalen is een duidelijke groei in de bezettingsgraad te zien, die in de 
zomermaanden van 2017 gegroeid is tot een bezetting van 45 procent, wat wil zeggen dat de actieve 
Airbnb’s in de zomer van 2017 bijna de helft van de beschikbare dagen verhuurd waren. In maart bereikt 
de bezettingsgraad elk jaar een dieptepunt, maar in 2017 ligt dit de bezettingsgraad wel vijf keer hoger 
dan een jaar eerder.

Een groei van de bezettingsgraad, in combinatie met een groei van het aantal beschikbare Airbnb’s 
maakt dat Airbnb een grote speler begint te worden in de totale overnachtingseconomie in Utrecht. In 
hoofdstuk 1 werd al opgemerkt dat op een gemiddelde dag zo’n 70 tot 75 procent van het in die maand 
actieve Airbnb aanbod beschikbaar is voor verhuur, en deze beschikbare Airbnb’s worden vervolgens in 
een kwart van de gevallen (in de rustige maand maart) tot bijna de helft van de gevallen (in de drukke 
zomermaanden) daadwerkelijk verhuurd. In 2016 werden iets minder dan 80.000 nachten in een Airbnb 
gereserveerd. De beschikbare data geeft helaas geen uitsluitsel over de hoeveelheid toeristen die via 
Airbnb in Utrecht verblijven. Om een schatting te kunnen maken van het totaal aantal toeristen dat 
gebruik heeft gemaakt van Airbnb wordt rekening gehouden met de capaciteit van de aangeboden 
Airbnb’s. Ruim 70 procent van de reserveringen vond plaats in gehele woningen, waarvan een groot 
gedeelte aangeeft meerdere slaapkamers te hebben. Wanneer we uitgaan van een gemiddelde bezetting 
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per beschikbare slaapkamer van 1,5 persoon per reservering (schatting bij gemiddeld intensief gebruikt) 
en een maximale overschatting van 10 procent in de data* komt dit op een aantal van tussen de 110.000 
en 135.000 toeristische overnachtingen via Airbnb in 2016. Hiervan neemt de officiële sector (bijv. 
hostels en B&B’s) die kamers aanbiedt via Airbnb ten minste 15.000 toeristische overnachtingen voor 
haar rekening, wat het totaal brengt op tussen de 105.000 en 120.000 toeristische overnachtingen in de 
particuliere sector in Utrecht, iets meer dan 15 procent van het totaal aantal toeristische overnachtingen. 
In 2017 staat de teller voor de eerste 9 maanden op maximaal 190.000 toeristische overnachtingen in de 
particuliere sector, als we dezelfde rekensom toepassen. De groei wordt met name verklaard door een 
sterk groeiende bezettingsraad, een gestaag groeiend aanbod en een stabiel hoge beschikbaarheid per 
actieve Airbnb.

* AirDNA geeft een garantie dat de aangeleverde data over het aantal overnachtingen niet meer dan 10 procent afwijkt van het 

daadwerkelijk aantal overnachtingen. Eigen onderzoek toont aan dat de data van AirDNA in Utrecht een overschatting geeft 

van het aantal overnachtingen.
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Airbnb wordt een grote speler in het Utrechtse vakantieverhuur. Waar in 2016 Airbnb goed was voor 
naar schatting 15 procent van de overnachtingen, lijkt dit aandeel in 2017 verder toe te nemen. De groei 
van Airbnb lijkt wel voor een belangrijk deel door een groeiende vraag te komen: Airbnb’s zijn niet 
per definitie vaker beschikbaar, de beschikbare Airbnb’s worden vooral vaker gereserveerd. Vooral in 
de zomer van 2017 werden zeer hoge bezettingsgraden van actieve Airbnb’s waargenomen. Het aantal 
actieve aanbieders groeide de laatste twaalf maanden gestaag, vooral in het voorjaar van 2016 nam het 
aantal actieve Airbnb’s sterk toe gevolgd door een afvlakking van de groei. Echter, vanwege de hoge 
bezettingsgraad en beschikbaarheid zorgt een gestage groei in aanbod voor een sterkere groei in het 
aantal overnachtingen. De groei van de vraag naar Airbnb lijkt parallel te lopen met een groeiende 
populariteit van Utrecht als toeristische bestemming. Het CBS liet bijvoorbeeld zien dat gedurende het 
eerste half jaar van 2017 het aantal hotelovernachtingen een groei van 34 procent doormaakte.

Een groot gedeelte van de overnachtingen, zo’n 55 procent, vindt plaats bij een relatief klein aandeel 
professionele aanbieders. Deze aanbieders, 27 procent van het totaal, verhuren een gehele woning meer 
dan 60 dagen per jaar. Hoewel een behoorlijk aantal woningen voor een geruime tijd wordt aangeboden 
op Airbnb, is er in Utrecht nog geen bewijs van inmenging van investeerders of andere spelers die 
meerdere woningen op Airbnb aanbieden. Wel zijn er partijen actief die de verhuur van panden van 
derden organiseren via Airbnb. Deze zogenaamde sleutelbedrijven verzorgen de verhuur, communicatie 
met (eventuele) huurders, schoonmaak en sleuteloverdracht voor de huiseigenaren die zelf vaak elders 
verblijven.

De geografische spreiding van Airbnb over stad laat zien dat ook buiten de binnenstad woningen en 
kamers beschikbaar zijn en verhuurd worden. Zo’n 80 procent van het aanbod bevindt zich buiten de 
historische binnenstad. Wel zijn met name buurten die grenzen aan de historische binnenstad populair. 
Deze buurten kenmerken zich door oudere bouwstijlen (>1930), relatief weinig sociale huurwoningen 
en lagere WOZwaarden. Wat de doorslaggevende reden is waarom huiseigenaren actief zijn op Airbnb is 
echter niet bekend.

Airbnb heeft een groeiende impact op Utrecht. Huiseigenaren kunnen, relatief succesvol vanwege de 
hoge vraag, hun huis voor een goede prijs verhuren wanneer zij deze zelf niet gebruiken. De sterke 
en groeiende populariteit van Airbnb in Utrecht laat ook zien dat er een groeiende vraag is naar 
accommodatie in de stad, die (nog) niet vervuld wordt door de reguliere sector. Ook spreidt Airbnb 
toeristen over de stad en zorgt het zo ook voor een economische impact buiten het historisch centrum. 
Daarentegen kan Airbnb ook zorgen voor overlast voor omwonenden en kan het indien er gebieden 
ontstaan waar veel woningen vaak worden aangeboden op Airbnb, negatieve effecten hebben op sociale 
cohesie, buurtgevoel en woonplezier. Ook kan het woningen onttrekken aan het krappe woonaanbod 
in de stad. De impact van Airbnb is niet behandeld in dit rapport. Wel kan geconcludeerd worden dat 
Airbnb in Utrecht groeit, zowel in omvang als intensiteit. Hierdoor wordt het een steeds belangrijker 
aspect van zowel het toerisme in de stad, als de stad als woonomgeving.

5 Conclusie
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