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Sinds oktober 2017 brengt een team van onderzoekers van de Universiteit Utrecht in opdracht van de 
gemeente Utrecht elke zes maanden een monitor uit van de ontwikkeling van particulier vakantie ver huur 
via het platform Airbnb in de gemeente Utrecht. In dit rapport wordt inzicht gegeven in 1) de omvang 
van het particulier vakantieverhuur via Airbnb in de gemeente Utrecht, 2) waar het particulier vakantie
verhuur via Airbnb zich in de gemeente manifesteert en 3) hoe dit door de tijd ontwikkelt. Het doel van 
deze monitor is om een waardevrij inzicht te geven in de ontwikkeling en aanwezigheid van particulier 
vakantieverhuur via Airbnb. Deze tweede editie van de Airbnb monitor beschrijft de stand van zaken 
rondom Airbnb in maart 2018 en vergelijkt de huidige ontwikkelingen met de gegevens uit de eerste 
editie van de Airbnb monitor. Net als in de vorige editie maakt deze editie gebruik van data aangeleverd 
door het bedrijf AirDNA, welke is geanalyseerd door onderzoekers van de Universiteit Utrecht.

De eerste editie van de Airbnb monitor beschreef de opkomst van Airbnb als belangrijke aanbieder van 
vakantieverhuur in de gemeente Utrecht en de ontwikkeling van Airbnb van augustus 2015 tot oktober 
2017. De achtergrond, opkomst, snelle en soms onstuimige ontwikkeling en het groeiend marktaandeel 
van het verhuurplatform Airbnb binnen de gehele stedelijke accommodatiesector kwamen in deze 
eerste monitor aan bod. Het aantal beschikbare Airbnb’s nam vanaf medio 2016 sterk toe, en ook in het 
totaal aantal verhuurde nachten zat een sterk stijgende lijn. In 2016 nam Airbnb naar schatting 15% van 
het totaal aantal overnachtingen in de Utrechtse accommodatiesector voor haar rekening. Airbnb werd 
hiermee een belangrijke factor in het Utrechts toerisme.

Naast het groeiend belang van Airnb in de Utrechtse accommodatiesector toonde de eerste editie van de 
monitor ook dat er een groeiend aantal verhuurders zeer actief is. De groep verhuurders die hun woning 
in de twaalf maanden voorafgaand aan oktober 2017 meer dan 60 nachten verhuurde, 27% van het totaal 
aantal actieve verhuurders, nam 55% van het totale aantal verhuurde nachten voor haar rekening. Een 
groeiend aantal zeer actieve verhuurders kan er op duiden dat er een professionalisering plaatsvindt 
in het particuliere vakantieverhuur. Wanneer gehele woningen structureel worden aangeboden 
voor particulier vakantieverhuur strookt dit niet met het basisbeginsel van de deeleconomie, welke 
veronderstelt dat er sprake moet zijn van een tijdelijke onderbenutte capaciteit van goederen.

Sinds de vorige editie van het rapport, welke de periode van augustus 2015 tot oktober 2017 besloeg, 
hebben enkele belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden. De groei en mogelijke professionalisering 
van de particuliere vakantieverhuur in 2016 en 2017 gaven aanleiding tot een beleidsdiscussie over de 
toekomst van dit fenomeen in de gemeente Utrecht. Op 8 maart 2018 stemde de gemeenteraad in met 
een wetsvoorstel (Amendement A 2018/15 en Amendement A 2018/16) om tijdelijk vakantieverhuur van 
particuliere woningen, waar een groot deel van de Airbnb accommodaties onder valt, te reguleren. Een 
belangrijke verandering is dat gehele woningen maximaal 60 nachten per kalenderjaar verhuurd mogen 
worden en dat een pand alleen voor particulier vakantieverhuur in aanmerking komt als de eigenaar ook 
op dit adres woont en staat ingeschreven. Het tijdelijk aanbieden van kamers, gedeeld of privé, in een 
woning voor vakantieverhuur valt onder de Bed & Breakfast regeling. Deze regeling kent geen maximaal 
aantal nachten per kalenderjaar, maar stelt wel dat slechts een deel van de woning verhuurd mag worden.

1 Introductie – Airbnb in de gemeente 
Utrecht, ontwikkeling en regulering
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De verandering van de regelgeving rondom tijdelijk particulier vakantieverhuur gaat naar verwachting 
een effect hebben op het aanbod en gebruik van particuliere woningen en kamers op Airbnb. Deze editie 
van het rapport neemt de ontwikkelingen mee tot maart 2018, zodat in volgende edities de effecten van 
de ingevoerde regels vergeleken kunnen worden met de situatie voor de aanpassing van de regulering. 
De structuur en besproken thema’s uit editie 1 worden ook in deze editie aangehouden, achtereenvolgens 
geeft de monitor een overzicht van de huidige stand van zaken omtrent Airbnb in de gemeente Utrecht, 
wordt er een overzicht gegeven van de mate van professionalisering van het particuliere vakantieverhuur 
via Airbnb en worden trends en ontwikkelingen door de tijd heen weergegeven. Waar mogelijk wordt 
een vergelijking gemaakt met uitkomsten uit de eerste editie van de Airbnb Monitor.

METHODIEK: DE ANALYSE EN VISUALISATIE VAN AIRBNB DATA

Oorsprong van de data
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 Airbnb’s 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 voor de aanwezigheid, activiteit en ontwikkeling van het particuliere 
vakantieverhuur via Airbnb. 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 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.

Bedragen en valuta
Bedragen, bijvoorbeeld de prijs per Airbnb per nacht of de geschatte omzet van Airbnb’s, worden
door AirDNA in US$ en € verzameld. In de eerste editie van het rapport zijn bedragen in US$ 
abusievelijk als Euro’s gepresenteerd. In de tweede editie van de Airbnb Monitor is steeds correct gebruik 
gemaakt van de valuta €. Bij vergelijking met de eerste editie van de monitor dient rekening te worden 
gehouden met verschil in valuta.

Berekening van het aantal gebruikers
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 Airbnb in Utrecht.

Kwaliteit en analyse van ruimtelijke data
De exacte locaties van Airbnb accommodaties worden door Airbnb vanwege privacyoverwegingen niet 
beschikbaar gesteld. De in deze monitor weergegeven locatie van elke accommodatie is daarom slechts 
een indicatie van de exacte locatie van waar de Airbnb zich bevindt. Elke Airbnb ligt in werkelijkheid 
tussen de 0 en 150 meter van de weergegeven locatie verwijderd. Gegevens van de aanwezigheid van 
Airbnb’s per buurt zijn via ruimtelijke analyses verkregen. Hierbij werden de gegeven locaties van de 
Airbnb accommodaties gebruikt en geaggregeerd naar de meest gedetailleerde administratieve indeling 
beschikbaar via het CBS: buurten binnen de stad Utrecht. De privacybeschermingsmaatregel van Airbnb 
kan ervoor zorgen dat enkele Airbnb’s bij de aggregatie abusievelijk in de verkeerde buurt zijn geplaatst. 
Ruimtelijke analyses en visualisaties van de Airbnb data zijn gemaakt met het programma ArcGIS 10.4.
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Tussen augustus 2015 en maart 2018 hebben zich 4524 Airbnb accommodaties geregistreerd in Utrecht. 
Een groot deel van deze accommodaties is in deze tijdspanne aangeboden via Airbnb, maar is inmiddels 
niet meer beschikbaar. Om dit verschil duidelijk te maken wordt in dit rapport onderscheid gemaakt 
tussen actieve Airbnb’s en inactieve Airbnb’s. Een Airbnb wordt aangemerkt als ‘actief ’ als deze in het 
jaar voorafgaand aan het meetmoment tenminste één keer is verhuurd. Begin maart 2018 waren 2215 
van de 4524 Airbnb’s actief. Ten tijde van de vorige meting, oktober 2017, waren er 2156 van de 4206 
Airbnb’s actief. Er zijn tussen oktober 2017 en maart 2018 389 actieve Airbnb’s inactief geworden terwijl 
er 448 actieve Airbnb’s bijgekomen zijn. In totaal is het aantal actieve Airbnb’s met 59 accommodaties 
toegenomen, maar het verloop van de Airbnb’s is dus groter dan dat dit aantal zou doen vermoeden. 
Overigens hoeft niet elke nieuwe actieve Airbnb ook daadwerkelijk een nog niet eerder aangeboden 
woning of kamer te zijn. Het kan gaan om een bestaande Airbnb accommodatie die een tijd inactief is 
geweest, of een bestaande Airbnb accommodatie waarvan de aanbieder een nieuwe advertentie heeft 
geplaatst.

Het aantal actieve Airbnb’s geeft een indicatie van de ontwikkeling en omvang van het particuliere 
vakantieverhuur in Utrecht. De classificatie van actief en inactief zegt echter weinig over de mate van 
activiteit van de aangeboden Airbnb’s. Box 1 geeft een analyse van de mate van activiteit en de bezetting 
van Airbnb’s in de verschillende maanden van 2017.

2 Overzicht van Airbnb in Utrecht

BOX 1:  AC TIVITEIT EN BESCHIKBA ARHEID AIRBNB’S NADER BEKEKEN 
IN 2016 EN 2017*

Van het totale aanbod van Airbnb’s wordt een groot deel 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. In 2016 werden in een gemiddelde maand zo’n 1100 Airbnb’s aangeboden voor 
vakantieverhuur die gemiddeld 70%75% van dagen verhuurd of beschikbaar waren. Dit laatste is in 
2017 niet veranderd, terwijl het aantal actieve Airbnb’s per maand wel gestegen is: per maand waren 
ongeveer 1550 Airbnb’s beschikbaar voor verhuur. Aangezien deze Airbnb’s ongeveer 75% van de 
dagen in de maand beschikbaar waren is het gemiddelde aanbod per dag zo’n 1200 Airbnb’s.

Het gemiddelde dagelijkse aanbod was in 2017 zeer stabiel gedurende het jaar, met een kleine piek 
in de zomermaanden (Grafiek 1). Deze stabiliteit valt op, vergeleken met 2016. Toen begon het jaar 
met een beschikbaarheid van ongeveer 900 Airbnb’s per dag, maar was er in maart en april een dip 
en waren er gemiddeld slechts 500 Airbnb’s beschikbaar. In de zomermaanden groeide het aantal 
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Airbnb onderscheidt drie typen accommodaties: volledige huizen of appartementen, privékamers en 
gedeelde kamers. De overgrote meerderheid van de Utrechtse Airbnb’s, 71,7%, is een volledige woning 
(Tabel 1). Deze verhouding is vrij stabiel ten opzichte van de vorige editie van de monitor. 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 625 privékamers en gedeelde kamers ongeveer 100 kamers onderdeel zijn 
van een hostel, hotel of B&B (Figuur 1). Deze kamers zijn vaker gelegen in het historisch 
centrum en zijn met gemiddeld €75 per nacht een stuk duurder dan de particuliere kamers. Ook 
de formele                     accommodatiesector gebruikt dus Airbnb als verhuurplatform; dit zijn echter geen 
particuliere Airbnbverhuurders.

De combinatie van de hoogste gemiddelde prijs en het grote aantal maakt dat volledige woningen meer 
dan 80% van de totale omzet van het gehele aanbod op Airbnb’s in Utrecht vertegenwoordigen. Dit is 
vergelijkbaar met het vorige meetmoment. Ook de prijzen zijn redelijk stabiel gebleven: de prijzen van 
overnachtingen in volledige woningen stegen met gemiddeld 3,3% en die van privé kamers met 7,6%. 
Gedeelde kamers werden juist 2,1% goedkoper. Een opvallende verandering is te zien in het gemiddeld 
aantal verhuurde nachten. Dit steeg, ten opzichte van de vorige meting, met 9% van 67 naar 73 nachten. 

beschikbare Airbnb’s snel, waarna het gedurende de rest van het jaar klom naar een gemiddeld aantal 
van tussen de 1000 en 1200 beschikbare Airbnb’s. Deze stijgende lijn is in 2017 gestabiliseerd rond 
deze waarde. Er zijn dus vergeleken met 2016 niet veel meer actieve Airbnb’s, maar de actieve Airbnb’s 
zijn wel in vaker beschikbaar. De hogere activiteit van de Utrechtse Airbnb’s is ook af te lezen aan 
de stijgende bezettingsgraad. In 2016 werd een beschikbare Airbnb nog zo’n 25% van de beschikbare 
dagen verhuurd, in 2017 groeide dit percentage tot bijna 40%. Op januari, februari en maart 2017 
na bleef de bezettingsgraad het gehele jaar rond de 40% schommelen. De toegenomen activiteit van 
de Airbnb’s in combinatie met een sterk gestegen bezettingsgraad heeft er wel voor gezorgd dat de 
omvang van Airbnb in 2017 ten opzichte van 2016 sterk gegroeid is. Het aantal gereserveerde nachten 
is verdubbeld tot een aantal tussen de 140.000 en 150.000. Meer informatie over de ontwikkeling en 
bezetting van de beschikbare Airbnb’s volgt in hoofdstuk 4, Evolutie van Airbnb.

* in deze box worden de waarden van 2016 en 2017 gegeven omdat ze via deze weg vergelijkbaar zijn met
officiële overnachtingsstatistieken. In de rest van het rapport wordt gekeken naar de afgelopen 12 maanden
per 1-3-2018.
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Grafiek 1  Aantal beschikbare Airbnb accommodaties per dag in 2016 en 2017 (per maand gemiddeld)
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Deze stijging vond plaats in alle drie de typen accommodaties, en kan verklaard worden door een 
stijging van de activiteit en bezettingsgraad van de Airbnb’s (zie ook Box 1).

Het particuliere vakantieverhuur via Airbnb heeft een kenmerkend ruimtelijk spreidingspatroon. Figuur 
2 en Figuur 3 laten zien dat de meeste Airbnb’s zich in of rondom de historische binnenstad bevinden. In 
totaal is ongeveer 20% van alle actieve Airbnb’s gelokaliseerd in de historische binnenstad. Alhoewel de 
historische binnenstad de hoogste dichtheid aan Airbnb’s heeft, bevindt het grootste deel van de Airbnb’s 
zich juist in buurten net buiten de binnenstad. Tabel 2 laat zien dat de buurten met de meeste actieve 
Airbnb’s vaak juist rondom de historische binnenstad liggen. Ook enkele buurten die wat verder buiten 
het centrum liggen hebben een hoog aantal Airbnb’s.

Figuur 1  Beschikbare privékamers en gedeelde kamers via Airbnb uitgesplitst naar particuliere verhuur 
en formele, professionele accommodatiesector (februari 2018)

Kamers onderdeel van reguliere
accommodatisector, actief op Airnbnb

Buurtgrens

Kamers actief op Airnbnb

93
19

Tabel 1  Gemiddelde prijs, aantal verhuurde nachten en opbrengst van actieve Airbnb’s (maart 2017 t/m 
februari 2018), 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 1.589 71,7% € 95,70 72 114.139 € 6.810,- € 10.800

Privékamer 593 26,8% € 56,40 75 44.737 € 3.990,- € 2.350

Gedeelde kamer 32 1,4% € 26,50 56 1.801 € 1.460,- € 50

Totaal 2.215 100,0% € 84,20 73 160.683 € 5.970,- € 13.200
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Alhoewel de aantallen Airbnb’s per buurt wel wat veranderd zijn ten opzichte van de eerste editie 
van de monitor, is het algemene ruimtelijke patroon grotendeels hetzelfde gebleven. Van de zeven 
buurten met de meeste actieve Airbnb’s stonden er zes toen ook al in de top 7. Alleen de Breedstraat en 
Plompetorengracht e.o. is nieuw en neemt de plaats over van de Lange Nieuwstraat e.o.. De buurten met 
de grootste toename van Airbnb’s liggen echter allemaal buiten de historische binnenstad, maar liggen 
wel dichtbij de binnenstad (Tabel 3). De populariteit van deze buurten bij Airbnbaanbieders was al te 
zien in de totale aantallen van Airbnb’s, maar lijkt dus ook door te zetten. Mogelijk komt dit doordat 
deze buurten centraal liggen, maar meer ruimte voor Airbnb’s kennen dan de buurten binnen de singels. 
De Schaakbuurt e.o. is een interessante aanwezige in deze lijst. Deze buurt, gelegen in Zuilen, kent de 
grootste relatieve toename aan Airbnb’s. Een duidelijke verklaring hiervoor is niet gevonden.

Tabel 2  Buurten met de meeste actieve Airbnb’s (maart 2017 t/m februari 2018)

Buurt Aantal

Wittevrouwen 96

Vogelenbuurt 82

Laan van Nieuw-Guinea, Spinozaweg e.o. 79

Rivierenwijk 72

Domplein, Neude, Janskerkhof 71

Pijlsweerd-Zuid 66

Breedstraat en Plompetorengracht e.o. 62

Figuur 2  Spreiding actieve Airbnb’s over de gemeente Utrecht (maart 2017 t/m februari 2018)

Actieve Airbnb

Buurtgrens

93
19
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Tabel 3  Buurten met de grootste toename van actieve Airbnb’s

Buurt Airbnb’s
oktober 2017

Airbnb’s
maart 2018

Verschil

Laan van Nieuw-Guinea, Spinozaweg e.o. 68 79 11

Lombok Oost 39 49 10

Schaakbuurt e.o. 18 26 8

Vogelenbuurt 74 82 8

Rivierenwijk 65 72 7

Buiten Wittevrouwen 45 51 6

In de buurten waar het aantal Airbnb’s het sterkst is afgenomen is een minder duidelijk ruimtelijk 
patroon te herkennen (Tabel 4). In deze lijst staan buurten die relatief ver buiten het centrum liggen, 
rondom het centrum liggen en twee buurten die in de historische binnenstad liggen. De relatief sterkste 
afname vindt plaats in buurten die verder buiten het centrum gelegen zijn, zoals Julianapark e.o. en 
TranswijkZuid. Het Airbnb aanbod blijkt continu in beweging te zijn, in het begin van hoofdstuk 2 
werd al opgemerkt dat vergeleken met de vorige monitor het 389 actieve Airbnb’s inactief geworden zijn 
en er 448 actieve Airbnb’s bijgekomen zijn. De groei van het aantal nieuwe actieve Airbnb’s manifesteert 
zich vooral rondom het historisch centrum, terwijl buurten waar een afname te zien is geen duidelijk 
ruimtelijk patroon laten zien.

Figuur 3  Absoluut aantal actieve Airbnb’s per buurt in de gemeente Utrecht (maart 2017 t/m 
februari 2018)
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Gemiddeld aantal gereser-
veerde nachten per buurt
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Buurten met 5 of minder Airbnb’s of minder dan 500 inwoners

>90                       

Figuur 5  Gemiddeld aantal 
gereserveerde nachten per buurt 
(maart 2017 t/m februari 2018)

Aantal actieve Airbnb’s
per 100 huishoudens per buurt
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Figuur 4  Relatief aantal Actieve 
Airbnb’s per buurt in de gemeente 
Utrecht (maart 2017 t/m februari 
2018)
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Tabel 4  Buurten met de grootste afname van actieve Airbnb’s

Buurt Airbnb’s
oktober 2017

Airbnb’s
maart 2018

Verschil

Domplein, Neude Janskerkhof 77 71 -6

Transwijk-Zuid 34 29 -5

Julianapark e.o. 28 23 -5

Nijenoord, Hoogstraat e.o. 23 18 -5

Lange Nieuwstraat e.o. 60 56 -4

Watervogelbuurt 30 26 -4

Alhoewel de absolute aantallen accommodaties een beeld geven van de aanwezigheid van Airbnb in 
bepaalde buurten, is ook de relatieve aanwezigheid van Airbnb belangrijk. In buurten waar veel Airbnb’s 
ten opzichte van het aantal huishoudens zijn kan de impact sterker merkbaar zijn dan in buurten waar 
misschien meer Airbnb’s zijn, maar waar ook meer mensen wonen. Deze verhouding is in Figuur 3 en 
Tabel 5 weergegeven.

Als het aantal Airbnb’s tegenover het aantal huishoudens wordt gezet is een duidelijke concentratie van 
buurten met relatief veel Airbnb’s in de historische binnenstad zichtbaar. Dit patroon was in de 1e editie 
van de Airbnb monitor ook al zichtbaar en er hebben geen grote veranderingen plaats gevonden in de 
relatieve verdeling van het aantal Airbnb’s over de stad. De gevonden stabiele concentratie van Airbnb’s 
in de historische binnenstad zou ook kunnen verklaren waarom de grootste toename van Airbnb’s net 
buiten de singels plaatsvindt. In de historische binnenstad bevinden zich al relatief veel Airbnb’s, wat 
er op zou kunnen wijzen dat de meeste bewoners van die buurten die een Airbnb kunnen en willen 
aanbieden dat al doen. Buiten de singels ligt het relatieve aantal lager en is dus meer “potentie” voor 
nieuwe Airbnb’s. Daar komt bij dat ze nog steeds erg centraal liggen, zeker voor toeristen die grotere 
steden dan Utrecht gewend zijn.

Tabel 5  Buurten met de meeste actieve Airbnb’s per 100 huishoudens

Buurten Aantal airbnbs/ 
100 huishoudens oktober 2017

Aantal airbnbs/ 
100 huishoudens maart 2018

Hoog-Catherijne NS en Jaarbeurs* 4,9 5,1

Nobelstraat e.o. 4,9 4,9

Lange Elisabethstraat, Mariaplaats e.o. 4,0 4,4

Springweg en omgeving Geertebuurt 4,2 4,3

Domplein, Neude en Janskerkhof 4,7 4,3

* In de buurt ‘Hoog-Catherijne NS en Jaarbeurs zijn relatief erg veel Airbnbs. Dit komt zowel doordat er weinig
woningen zijn in deze buurt, maar ook omdat enkele Airbnbs die net over de grens in andere buurten liggen.
Deze worden wellicht onterecht toegeschreven aan de buurt Hoog-Catherijne NS en Jaarbeurs vanwege de
afwijking van 0 tot 150 meter 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.

In Tabel 6 en Figuur 5 is te zien in welke buurten Airbnb’s gemiddeld het vaakst verhuurd worden. Hier 
lijkt geen duidelijk ruimtelijk patroon in te bestaan. Zowel buurten in en rondom het centrum als ver 
daarbuiten kennen een hoog gemiddeld aantal verhuurde nachten. Hier moet wel bij worden opgemerkt 
dat alle buurten in de onderstaande tabel weinig actieve Airbnb’s hebben. Het gemiddelde wordt in die 
buurten dus erg omhoog getrokken door enkele zeer populaire en actieve Airbnb’s.
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Tabel 6  Buurten met gemiddeld het hoogst aantal verhuurde nachten per actieve Airbnb (maart 2017 
t/m februari 2018)

Buurten met ten minste 5 Airbnb’s Gemiddeld aantal nachten Aantal actieve Airbnb’s

Vechtzoom Zuid 123 7

Voordorp en Voorveldsepolder 119 14

Rubenslaan e.o. 116 13

Hoog-Catherijne NS en Jaarbeurs 110 18

Terwijde West 105 9

Door de inkomsten van alle Airbnb’s in een buurt bij elkaar op te tellen kan de directe economische 
impact in die buurt berekend worden. Deze is het grootst in en rondom de binnenstad, zoals te zien 
is in Tabel 7 en Figuur 6. Het aantal Airbnb’s per buurt lijkt hierin het zwaarst mee te wegen: de top 
3 buurten met de hoogste opbrengst, evenals Breedstraat en Plompetorengracht, staan ook in de tabel 
met buurten met de meeste Airbnb’s (zie tabel 2). Dit is vergelijkbaar met de vorige meting. De gehele 
top 7 buurten met de hoogste inkomsten uit Airbnb bestaat uit buurten die er ten tijde van de vorige 
meting ook in stonden. Wel is de opbrengst van al deze buurten gestegen. De totale inkomsten uit 
particuliere vakantieverhuur via Airbnb in Utrecht zijn gestegen van €11.800.000 naar €13.200.000. Dat 
is een sterkere toename dan het aantal actieve Airbnb’s: 11,9%, vergeleken met een toename van 2,7% 
van het aantal actieve Airbnb’s. De toegenomen economische impact wordt vooral veroorzaakt door 
een toename van de mate van activiteit van de Airbnb’s alsmede door de toegenomen bezettingsgraad. 
Overigens gaat de totale economische impact van Airbnb op de buurt verder dan de omzet uit verhuur. 

Totaal inkomsten uit
verhuur per buurt

1337  - 30.000

30.000 - 75.000

75.000 - 150.000

150.000 - 350.000

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

>350.000                     

Figuur 6  Directe economische 
impact van Airbnb: Totaal 
inkomsten uit verhuur per buurt 
(maart 2017 t/m februari 2018)
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Eerder onderzoek in Utrecht liet zien dat de gebruikers van Airbnb accommodaties de voorkeur hebben 
om gebruik te maken van voorzieningen in de buurt, en daardoor geld uit te geven in de directe 
omgeving van hun Airbnb. Deze indirecte economische impact is in dit onderzoek buiten beschouwing 
gelaten, maar is zeker wel aanwezig.

Tabel 7  Buurten met de hoogste opbrengst uit Airbnb

Buurten Schatting jaarlijkse opbrengst 
uit Airbnb per oktober 2017

Schatting jaarlijkse opbrengst 
uit Airbnb per maart 2018

Domplein, Neude, Janskerkhof € 620.000 € 720.000

Wittevrouwen € 600.000 € 710.000

Vogelenbuurt € 470.000 € 540.000

Lange Nieuwstraat en omgeving € 465.000 € 540.000

Springweg en omgeving Geertebuurt € 450.000 € 520.000

Lombok-West € 430.000 € 500.000

Breedstraat en Plompetorengracht € 420.000 € 460.000
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Er zit een groot verschil in hoe vaak aanbieders hun Airbnb verhuren. Uit het vorige hoofdstuk bleek 
dat meer dan de helft van de geregistreerde Airbnb’s het afgelopen jaar niet verhuurd is. Ook de 
Airbnb’s die wel verhuurd worden kennen een grote variatie in activiteit, zoals in Grafiek 2 te zien is. 
944 Airbnb’s zijn in het jaar voorafgaand aan maart 2018 meer dan 60 nachten verhuurd. Vanaf maart 
2018 is het vanwege de nieuwe regulering omtrent particulier vakantieverhuur niet meer toegestaan 
een gehele woning meer dan 60 nachten te verhuren. Vanwege deze regulering moet dus een groot 
deel van de Airbnb’s haar verhuurgedrag aanpassen. Ongeveer een derde van de 944 Airbnb’s die meer 
dan 60 nachten verhuurd zijn geweest zijn kamers in woningen. Deze vallen niet onder de nieuwe 
regulering. Bij de vorige meting, zes maanden geleden, lag het aantal Airbnb’s dat meer dan 60 nachten 
verhuurd was op ongeveer 800. Ook het aantal Airbnb’s dat meer dan 200 nachten verhuurd werd is 
fors toegenomen, dat zijn er zo’n 180 tegenover 100 bij de vorige meting. De toename van activiteit van 

Airbnb’s is daarmee ook in deze gegevens terug te zien, al valt ook op dat de lange staart met aanbieders 
die hun woning of kamer relatief infrequent verhuren gehandhaafd blijft: meer dan de helft van de 
aanbieders, zo’n 1200, heeft haar woning in de 12 maanden voorafgaand aan maart 2018 minder dan 50 
nachten verhuurd.

In de eerste editie van de Airbnb monitor werd gesteld dat de markt voor Airbnb’s gedomineerd 
wordt door een beperkt aantal aanbieders. Hier werd gesteld dat wanneer een gehele woning meer 
dan 60 nachten verhuurd was, deze met een zekere mate van professionaliteit werd uitgebaat. De 
grens voor 60 nachten is gekozen vanwege de norm die in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht is 
opgelegd voor toegestaan particulier vakantieverhuur. Ook is deze definitie in lijn met de gedachte 

3 De professionalisering van Airbnb
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Grafiek 2  Aantal gereserveerde dagen weergegeven per Airbnb (maart 2017 t/m  
februari 2018)
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van de deeleconomie: het tijdelijk beschikbaar stellen van onderbenutte goederen, eventueel tegen 
een vergoeding. Wanneer een woning meer dan 60 nachten beschikbaar is, kunnen er vraagtekens 
geplaats worden bij de stelling dat deze woning tijdelijk onderbenut is. Er zijn echter ook tal van 
situaties denkbaar wanneer een woning langer dan 60 dagen beschikbaar is via Airbnb. De discussie of 
een woning wel of niet onderbenut is of professioneel uitgebaat wordt valt buiten het doel van deze 
monitor. Wel houdt de monitor de stelling aan dat bij een verhuur van een woning voor particuliere 
vakantieverhuur voor meer dan 60 nachten in de 12 maanden voorafgaand aan het meetmoment een 
zekere mate van professionaliteit optreedt. In de monitor refereren we naar deze groep als zeer actieve 
verhuurders.

De omvang en impact van de zeer actieve verhuurders is duidelijk zichtbaar in Grafiek 3. Deze 
grafiek verbeeldt het aantal Airbnb’s, verhuurde nachten en hun geschatte omzet naar activiteit en 
type aangeboden accommodatie. De zeer actieve verhuurders van woningen en kamers (42,6% van de 
actieve verhuurders) nemen 81,5% van het aantal overnachtingen en 81,9% van de totale omzet voor 
hun rekening. Minder dan een vijfde van de Airbnbboekingen in Utrecht vinden dus plaats bij een 
aanbieder die minder dan 60 nachten per jaar verhuurt. Deze dominante positie van de zeer actieve 
verhuurders was een halfjaar geleden al merkbaar, maar is sterk toegenomen. Toen zorgde 37,8% van de 
actieve Airbnb’s voor 78,5% van het aantal overnachtingen en ruim 77,8% van de omzet.

Het grote en groeiende marktaandeel van de zeer actieve verhuurders geeft een indicatie van de 
professionalisering van de markt voor Airbnb’s. Een andere indicator is het aantal aanbieders dat meer 
dan één woning aanbieden. Een aanbieder van meerdere woningen kan immers niet in alle woningen 
wonen, en opereert hiermee in strijd met de in maart 2018 ingevoerde regels. Er zijn 70 aanbieders van 
meerdere gehele woningen, waarvan de meerderheid er slechts twee aanbieden (Tabel 8). Dit aantal is 
met zes aanbieders afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat 
niet alle aanbieders van meerdere woningen ook daadwerkelijk eigenaar zijn van de woning. Onder 
deze groep vallen ook tussenpersonen en ‘sleutelbedrijven’ die de verhuur voor de eigenaar van het 
pand organiseren. Daarnaast is de definitie van een gehele woning die Airbnb hanteert niet altijd 
overeenkomstig met de definitie die de gemeente Utrecht hanteert. Wanneer een eigenaar besluit een 
verdieping van zijn of haar woning, met alle bijbehorende voorzieningen en een eigen ingang, aan te 
bieden via Airbnb valt deze volgens het verhuurplatform onder de noemer ‘gehele woning’, terwijl het 
eigenlijk een onderdeel van de bestaande woning betreft. De verspreiding van Airbnb’s van aanbieders 
met meerdere woningen (Figuur 7) is sterk vergelijkbaar met de resultaten uit de vorige editie van de 
Airbnb monitor. Onder de aanbieders vallen sleutelbedrijven en aanbieders van panden gelegen in 
dezelfde woning. De aanwezigheid van tussenpersonen en het grootschalig aanbieden van woningen op 
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een platform voor particulier vakantieverhuur duidt op een sterke mate van professionalisering. Echter, 
de gemiddelde jaarlijkse opbrengst per gehele woning was slechts 25% hoger bij aanbieders van meerdere 
woningen dan bij aanbieders die één woning via Airbnb aanboden.

Tabel 8  Airbnbaanbieders naar aantal aangeboden woningen, maart 2018

Type aanbieder van gehele woningen Aantal aanbieders

Aanbieders die meer dan 10 woningen aanbieden 4

Aanbieders die 5 tot 10 woningen aanbieden 5

Aanbieders die 3 tot 5 woningen aanbieden 12

Aanbieders die 2 woningen aanbieden 49

Aanbieders die 1 woning aanbieden 1519

Figuur 7  Verspreiding van Airbnb’s van aanbieders met meer dan 5 gehele woningen
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4 Evolutie van Airbnb in Utrecht,  
augustus 2015 – maart 2018

Sinds augustus 2015 verzamelt het bedrijf AirDNA gegevens over het aanbod en de verhuur in de 
gemeente Utrecht. Het tonen van de ontwikkeling van het aanbod en gebruik van Airbnb sinds augustus 
2015 helpt de recente gegevens in een context te plaatsen. Box 1 liet al zien dat er een sterke groei van 
activiteit en gebruik van Airbnb heeft plaats gevonden, maar dat er in 2017 wel sprake was van een 
stabiliserende trend in het aanbod van Airbnb’s vergeleken met de onstuimige ontwikkeling in 2016. 
Onderstaande grafieken zetten deze ontwikkeling in perspectief door in te gaan op de beschikbare en 
gereserveerde Airbnbs (Grafiek 4), het aantal reserveringen en gereserveerde nachten (Grafiek 5) en de 
bezettingsgraad (Grafiek 6). De gegevens worden steeds per maand weergegeven.

Net als in Box 1 besproken is, laat de ontwikkeling van het aantal beschikbare Airbnb’s een stabiliserende 
trend zien in 2017 en begin 2018. De zomermaanden kennen een piek, in juli 2017 werden 1.847 
verschillende Airbnb’s aangeboden en 1.263 Airbnb’s daadwerkelijk ten minste één keer gereserveerd. 
Hierbuiten is het aantal beschikbare Airbnb’s per maand stabiel op een aantal van ongeveer 1.500 
woningen en kamers. In de meeste maanden wordt twee derde van het beschikbare aanbod aan Airbnb’s 
ook daadwerkelijk verhuurd, waar de maanden februari en maart elk jaar een dip laten zien. Opvallend 
is dat in januari en februari 2018 ongeveer 3,5% minder Airbnb’s werden aangeboden dan in januari en 
februari 2017. Het aantal gereserveerde Airbnb’s steeg echter wel, in januari en februari 2018 werden 10% 
meer beschikbare Airbnb’s ook gereserveerd. Waar de vorige editie van de Airbnb monitor concludeerde 
dat de vraag naar Airbnb’s sterker lijkt te stijgen dan het aanbod, zien we nu dat er een stabilisatie 
optreedt.
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De ontwikkeling van het aantal reserveringen en gereserveerde nachten in Airbnb’s (Grafiek 5) laat 
een duidelijkere trend zien dan het aantal beschikbare en gereserveerde Airbnb’s (Grafiek 4). De dip 
in maart, zowel in 2016 als 2017, is duidelijk te zien, gevolgd door een sterke groei in reserveringen en 
vooral gereserveerde nachten richting de zomermaanden. De 1.263 gereserveerde Airbnb’s in juli 2017 
waren goed voor 4.669 reserveringen met een totaal van 18.791 nachten. Dit is bijna een verdubbeling 
vergeleken met het aantal verhuurde nachten in juli 2016. In juli 2017 werden de gereserveerde Airbnb’s 
gemiddeld 15 nachten verhuurd, 2,5 nacht meer dan in juli 2016. In de zomermaanden worden Airbnb’s 
per reservering ook gemiddeld langer verhuurd dan in de overige maanden.

Ondanks de stabilisering van het aanbod van Airbnb’s is ook begin 2018 nog een groei te zien in het 
aantal reserveringen en gereserveerde nachten vergeleken met dezelfde maanden in 2017. Het aantal 
gereserveerde nachten groeide tussen februari 2017 en februari 2018 bijvoorbeeld met zo’n 8% naar 
9471, terwijl het aantal aangeboden Airbnb’s met 3,5% daalde. Dit verschil uit zich ook in de gestegen 
bezettingsgraad per actieve Airbnb (Grafiek 6). Een actieve Airbnb was in februari 2017 gemiddeld 
ongeveer 29% van de beschikbare dagen verhuurd, terwijl dit in februari 2018 in 33% van de beschikbare 
dagen zo was. Verder valt op dat in het laatste jaar in de maanden april tot en met november actieve 
Airbnb’s een zeer hoge bezettingsgraad hebben, terwijl elk jaar een winterdip zichtbaar is in de maanden 
december tot en met februari/maart.
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Het laatste jaar wordt Airbnb in Utrecht gekenmerkt door een stabiel maandelijks aanbod van ongeveer 
1500 Airbnb’s, waarvan er 1000 daadwerkelijk verhuurd worden (Grafiek 4). Ook is er een groei te zien 
van het aantal reserveringen per Airbnb waarbij in de laatste maanden een stabilisering lijkt op te treden 
(Grafiek 5) en is er een hoge bezettingsgraad over het grootste gedeelte van het jaar (Grafiek 6). In Box 
1 werd al opgemerkt dat het aantal gereserveerde nachten in Airbnb’s tussen 2016 en 2017 verdubbeld is, 
naar schatting werden er in 2017 tussen de 140.000 en 150.000 nachten gereserveerd in Airbnb’s in de 
gemeente Utrecht. Het aantal mensen dat daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van Airbnb in Utrecht 
ligt echter hoger. Over het aantal mensen dat gebruik heeft gemaakt van Airbnb in Utrecht zijn echter 
geen gegevens beschikbaar, wat het lastig maakt om het aandeel van particuliere vakantieverhuur via 
Airbnb in het totale vakantieverhuur in de gemeente Utrecht te bepalen.

Net als in de eerste versie van de Airbnb monitor vond zo’n 70% van de overnachtingen plaats in gehele 
woningen, waarvan een groot gedeelte aangeeft meerdere slaapkamers te hebben. Om een schatting te 
maken van het totaal aantal overnachtingen wordt voor elke Airbnb het aantal gereserveerde nachten 
vermenigvuldigd met 1,5 maal het aantal slaapkamers wat beschikbaar is in de Airbnb. Deze schatting 
gaat uit van een gemiddeld intensief gebruik van de Airbnb waarbij elke slaapkamer per reservering 
door 1,5 persoon gebruikt wordt. Via deze weg kan een vergelijking gemaakt worden met de reguliere 
accommodatiesector. De uitkomst van de schatting, rekening houdend met een maximale overschatting 
van 10 procent in de data, zoals besproken in de introductie van deze monitor, en een aandeel van 
ongeveer 15.000 nachten van de reguliere accommodatiesector die ook gebruik maakt van Airbnb (dit 
aandeel is stabiel gebleven), komt uit op een totaal van 250.000 tot 280.000 overnachtingen in 2017. Dit 
is meer dan een verdubbeling van het aantal overnachtingen in 2016, welke tussen de 105.000 en 120.000 
overnachtingen geschat werd. Ook in de eerste twee maanden van 2018 werden gemiddeld 20.000 
overnachtingen geboekt in Airbnb’s, wat laat zien dat het aantal overnachtingen stabiel hoog blijft.

De data van AirDNA en de analyses van de tweede editie van de Airbnb monitor laat zien dat 
het particuliere vakantieverhuur via Airbnb is uitgegroeid tot een significant deel van het totale 
vakantieverhuur in de gemeente Utrecht. Volgens de laatste cijfers van het CBS werden in 2017 in totaal 
719.000 hotelovernachtingen geregistreerd. Wanneer de overnachtingen in Airbnb’s hierbij op worden 
geteld, komt het totaal aan overnachtingen in de gemeente Utrecht uit op bijna 1 miljoen, waarbij 
particulier vakantieverhuur via Airbnb ongeveer een kwart van het totale aanbod voor haar rekening 
neemt.
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De eerste editie van de Airbnb monitor concludeerde dat Airbnb een grote speler in het Utrechtse 
vakantieverhuur aan het worden is. Deze editie bevestigt dit beeld en laat zien dat met een verdubbeling 
van het aantal reserveringen en overnachtingen in Airbnb’s vergeleken met het vorig meetmoment 
Airbnb een grote speler is geworden. In 2017 was particulier vakantieverhuur via Airbnb naar schatting 
goed voor een kwart van het totaal aantal overnachtingen in de gemeente Utrecht. Het aantal 
overnachtingen in de reguliere sector groeide in 2017 met 35% ten opzichte van 2016, maar ondanks 
deze sterke groei van de reguliere sector heeft Airbnb een groter aandeel van het totale vakantieverhuur 
ingenomen.

De groei van het aantal overnachtingen in Airbnb’s wordt niet verklaard door een toename in het 
aantal aanbieders, dit is namelijk slechts marginaal toegenomen. De groei wordt verklaard door een 
toegenomen aantal zeer actieve verhuurders en door een toename in hun activiteit. Hoewel net als in de 
vorige meting ruim de helft van de aanbieders hun woning of kamer minder dan 50 nachten verhuurde 
in de 12 maanden voorafgaand aan het meetmoment, verhuurden de rest van de aanbieders hun woning 
vaker dan bij het vorig meetmoment. Airbnb’s werden gemiddeld vaker aangeboden, maar vooral de 
bezettingsgraad steeg behoorlijk. Dit maakt dat een Airbnb in de twaalf maanden voorafgaand aan maart 
2018 gemiddeld 73 nachten verhuurd werd, wat 9% meer is dan bij het vorige meetmoment in oktober 
2017. Dit gegeven laat zien dat er een toename is in de vraag naar accommodatie in de gemeente 
Utrecht, waar het platform en de particuliere aanbieders die daar op actief zijn in voorzien.

Het moment van de meting van deze monitor, begin maart 2018, stond aan de vooravond van de 
invoering van nieuwe regulering omtrent particulier vakantieverhuur in volledige woningen. Naar 
schatting vond een kwart van alle overnachtingen in Utrecht in 2017 plaats in een Airbnb. Woningen die 
met meer dan 60 nachten per jaar zeer actief verhuurd worden nemen zo’n 60% van het totaal aantal 
verhuurde nachten op zich, terwijl zij maar 30% van het totale Airbnb aanbod zijn. De hoge activiteit 
van deze woningen duidt op een zekere mate van professionaliteit bij het aanbod van particulier 
vakantieverhuur. Er is in deze gevallen echter niet altijd sprake van een woning die permanent voor 
vakantieverhuur wordt gebruikt. Diverse gesprekken en interviews met verhuurders laten zien dat een 
deel van de zeer actieve verhuurders slechts tijdelijk weinig gebruik maakt van hun woningen, vanwege 
tijdelijke tewerkstelling in het buitenland, lange reizen of latrelaties. Wel laat de omvang van het aantal 
zeer actieve Airbnb verhuurders en de groei van hun activiteit zien dat het fenomeen Airbnb aandacht 
verdient vanuit een beleidsoogpunt.

De invoering van de nieuwe regulering welke bepaalt dat gehele woningen maximaal 60 nachten per 
kalenderjaar mogen worden verhuurd, komt op een moment dat Airbnb een stevig aandeel in het 
Utrechtse vakantieverhuur heeft ingenomen. Tegelijk breidt de reguliere vakantieverhuursector de 
komende jaren verder uit, en kent Utrecht de laatste jaren een sterke groei van het aantal geregistreerde 
overnachtingen. Het toerisme in Utrecht zit onmiskenbaar in de lift, en met het voorbeeld van 
andere Europese steden die beginnen te kampen met de negatieve effecten van een te sterk gegroeide 
toeristische sector is monitoring en beleid noodzakelijk. In deze editie van de Airbnb monitor is de 

5 Conclusie
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ontwikkeling van Airbnb gedurende de laatste 2,5 jaar meegenomen. Deze periode kenmerkte zich door 
ontbrekende of onduidelijke regulering rondom particulier vakantieverhuur van volledige woningen. 
De volgende editie van de Airbnb monitor zal ingaan op de eerste zes maanden na de invoering van de 
nieuwe regulering rondom particulier vakantieverhuur die de activiteit van de verhuurders van volledige 
woningen moet inperken. 
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