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De performance van de Nederlandse markt voor 
distributiecentra was in 2011 geenszins een 
afspiegeling van het economische klimaat; 2011 
toonde namelijk een bijzonder grote dynamiek.  
Dit resulteert in de eerste helft van 2012 in een sterk 
lager leegstandspercentage dan in de voorafgaande 
jaren 2009 en 2010. Vrijwel alle objecten die in de 
periode 2008-2010 speculatief werden gebouwd, 
zijn door gebruikers opgenomen, waardoor het 
leegstandspercentage onder de 7% is gezakt. 
De Nederlandse voorraad distributiecentra werd 
daarnaast fors uitgebreid met een groot aantal 
build-to-suit-projecten voor omvangrijke logistieke 
operaties. 

Toch kunnen we niet spreken van een gebalanceerde 
marktsituatie. Gelet op de belangrijkste economische 
parameters die van invloed zijn op de dynamiek in dit 
vastgoedmarktsegment, zou het tij in de loop van 2012 snel 
kunnen keren. De onzekerheid rondom de eurocrisis en de 
aangekondigde bezuinigingen van in het Lente-akkoord 
hebben sterke invloed op consumentenbestedingen en 
bedrijfsinvesteringen. 

Hoewel de onzekerheid rondom de eurocrisis al langere tijd 
parten speelt, kan het in 2012 binnen een tijdsbestek van 

enkele kwartalen opnieuw leiden tot hoge 
leegstandspercentages. De markt nadert in die zin een 
tweesprong waarbij diverse marktpartijen voor keuzes komen 
te staan. Zetten logistiek dienstverleners in op het aanhouden 
van strategische voorraad aan ruimte om in de behoefte 
van hun klanten (lees: verladers) te kunnen voorzien? Of 
maakt men pas op de plaats ter voorkoming van te veel 
‘idle space’? Zetten ontwikkelaars in op nieuwbouw wegens 
schaarste aan nieuwe distributieruimte of niet? De angst 
om te vervallen in een hoog leegstandspercentage zoals in 
de periode 2009-2010 is bij veel partijen groot. Voorlopig 
overheerst echter een redelijk positief sentiment bij logistiek 
dienstverleners en een groot aantal verladers.

Op- en overslagvolumes
Nederland profileert zich bijzonder sterk binnen de 
Europese logistieke markt. Een gunstig fiscaal klimaat op 
het gebied van douane afwikkeling bij op- en overslag 
van goederen maakt Nederland in dit opzicht een 
aantrekkelijke vestigingslocatie. De know-how in Nederland 
distributieland maakt ons land een uitstekende regisseur van 
goederenstromen. 

Onze mainports handhaven zich zeer goed als dé entree 
tot de Europese consument. De havens van Rotterdam en 
Amsterdam lieten in 2011 groeicijfers in overslag zien van 
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1% respectievelijk 3%. Hoewel het Havenbedrijf Rotterdam in 
het vierde kwartaal van 2011 voor het eerst sinds 2009 een 
daling moest noteren, was dat te wijten aan een verminderde 
overslag van natte bulk, zoals ruwe oliën. De voor de 
logistieke sector belangrijke overslag van containers nam in 
2011 ten opzichte van het jaar ervoor met maar liefst 10% 
toe. De luchtvrachtcijfers op Schiphol scheppen een onzeker 
beeld. Hoewel de totale vracht over januari en februari 
gezamenlijk in 2012 is gedaald met -2,9% ten opzichte van 
dezelfde periode 2011, liet februari alleen juist weer een 
sterke toename noteren.  
 
Een deel van het vergrote cargovolume in begin 2012 wordt 
door marktkenners toegeschreven aan de introductie van 
de nieuwe iPad door Apple in de voorbijgaande periode. 
Nagenoeg alle beschikbare luchtvrachtcapaciteit werd in 
korte tijd gebruikt om de populaire tablet in winkels en bij de 
consument te krijgen. 

Incidentele piekmomenten hebben echter niet kunnen 
voorkomen dat een aantal vrachtvervoerders een deel 
van hun luchtvloot buiten gebruik heeft geparkeerd op 
luchthaventerreinen. Gelet op cycli uit het verleden kondigen 
lagere luchtvrachtvolumes meestal een verminderde 
dynamiek in totale op- en overslagvolumes aan. Verladers en 
hun logistieke dienstverleners blijven daarnaast zoeken naar 
nog slimmere oplossingen om met lagere voorraadvolumes 
en een hogere omloopsnelheid de kosten voor op- en 
overslag van producten te verlagen. Dit heeft uiteraard 
gevolgen voor de totale behoefte aan distributieruimte. 

Opnamecijfers
Het eerste kwartaal van 2012 heeft een relatief lage 
transactiedynamiek laten zien. Er werd voor circa 126.000 
m² aan nieuwe gebruikerstransacties gesloten. De grootste 
opname betrof 52.000 m² in de Merwedehaven in Rotterdam 
door commodity speler Henry Bath. Op Schiphol Logistics 
Park startte WDP de bouw van een nieuw DC voor Rapid 
Air. WDP verhuurde ook in Venlo ruimte; 15.000 m² aan 
Arrow Electronics. Met nog een maand voor de boeg laat het 
tweede kwartaal een sterke transactiedynamiek zien, in totaal 
216.000 m². Wanneer we de totale opname inclusief juni 
extrapoleren loopt 2012 met circa 450.000 m² opname in de 
eerste helft van dit jaar, in gelijke pas met 2011 dat als een 
sterk jaar kon worden getypeerd.

De opname van logistieke bedrijfsruimte wordt gekenmerkt 
door een grillig verloop. Dit komt doordat de opname 
wordt bepaald op basis van een relatief klein aantal zeer 
grootschalige transacties. Twee transacties meer of minder 
kunnen een groot effect hebben op het totale opnamecijfer. 
Om een betere indruk te verkrijgen van de opnametrend in 

de markt voor distributiecentra wordt daarom ook gekeken 
naar de voortschrijdend gemiddelde opname van de laatste 
vier kwartalen. Ondanks de beperkte dynamiek in het eerste 
kwartaal van dit jaar, wat historisch gezien geen uitzondering 
is, bleef het gemiddelde over de laatste vier kwartalen 
boven de 230.000 m². Als de opname op deze wijze wordt 
vergeleken, valt op dat deze kwartaalcijfers slechts iets lager 
zijn ten opzichte van de piekjaren 2007 en 2008. 

Hoewel de opwaartse lijn van het vierkwartaalsgemiddelde is 
afgevlakt, houdt de Nederlandse markt voor distributiecentra 
zich kranig. 

Voorraad van distributiecentra
Het grote aantal build-to-suit projecten was een 
onmiskenbare trend in 2011. De ontwikkeling van nieuwe 
distributiecentra zonder vooraf getekende huurovereenkomst 
is grotendeels stil komen te vallen en het aanbod van 
nieuwe distributiecentra droogt snel op. Daarom hebben 
bouwers en projectontwikkelaars hun pijlen gericht 
op potentiële gebruikers van een op maat gesneden 
distributiecentrum. Een centrum dat op een locatie naar 
keuze wordt voorzien van moderne faciliteiten, installaties en 
additionele voorzieningen in termen van duurzaamheid en 
energiebesparing. Enige bijkomstigheid is dat de realisatie 
van nieuwbouw een langere periode in beslag neemt dan het 
betrekken van een bestaand gebouw. 

Evaluatie van transacties leidt tot de conclusie dat 
gebruikers die wat meer tijd hebben, onder de huidige 
marktomstandigheden veelal kiezen voor nieuwbouw. Door 
deze build-to-suit-projecten en het feit dat er slechts weinig 
gebouwen aan de voorraad zijn onttrokken, is de voorraad 
verder toegenomen. De totale voorraad distributiecentra in 
Nederland bedraagt nu zo’n 17,2 miljoen vierkante meter. 

Figuur 1: Opname van logistieke bedrijfsruimte



De transactiedynamiek in 2011 heeft er voor gezorgd dat 
het leegstandspercentage onder de 7% is gezakt. Enkele 
uitzonderingen daargelaten, bijvoorbeeld in Tilburg (ruim 
11%), zijn er vrijwel geen regio’s meer waar een leegstand 
groter dan 10% wordt gemeten. Als we er vanuit gaan dat 
de bezettingsgraad bij logistiek dienstverleners en verladers 
hoog blijft en de transactiedynamiek gemiddeld op hetzelfde 
niveau blijft als in de afgelopen vier kwartalen, kan de situatie 
ontstaan dat in bepaalde logistieke hotspots een directe 
schaarste aan kwalitatief goede ruimte ontstaat. 

Ontwikkelaars worden daarmee geconfronteerd met de 
overweging om nieuwe voorraad aan de markt toe te 
voegen. Deze gedachte is in strijd met de algehele stemming 
in de vastgoedmarkt. De zeer beperkte mogelijkheden voor 
financiering van (speculatief) vastgoed laten ook weinig 
ruimte om speculatieve ontwikkeling te realiseren. In het 
licht van de potentiële dreiging van – opnieuw – hogere 
leegstandscijfers door lagere op- en overslagvolumes in de 
komende maanden, is de aanbeveling dan ook op zijn plaats 
om de ontwikkelingen in het tweede en derde kwartaal af te 
wachten.

Huurprijsontwikkeling
De trendmatige beweging van huurprijzen is onder normale 
marktomstandigheden voornamelijk gekoppeld aan vraag en 
aanbod. Momenteel is nog een andere factor van invloed, 
namelijk de ontwikkeling van bouwprijzen. Bouwbedrijven 
offreren momenteel bijzonder scherpe prijzen voor de 

realisatie van nieuwe distributiecentra. Gemeenten tonen 
flexibiliteit bij de uitgifte van gronden. Ontwikkelaars worden 
in de gelegenheid gesteld om huurprijzen aan te bieden die 
feitelijk onder het marktconforme prijsniveau liggen. 

Gelet op het lagere, gemiddelde leegstandspercentage geldt 
over het algemeen dat de huurprijzen sinds medio 2011 
het dieptepunt zijn gepasseerd. In de meeste gebieden 
is het ook niet meer noodzakelijk om forse incentives te 
verstrekken die in de periode 2010-2011 gebruikelijk waren.

Zoals eerder gemeld zijn er enkele uitzonderingen van 
steden met een hogere leegstand dan gemiddeld, waar nog 
wel incentives tot circa 15% moeten worden verstrekt om 
huurders te verleiden.

Figuur 2: huurprijsontwikkeling



Beleggingsmarkt
Na een periode van relatieve stilte op de beleggingsmarkt 
voor distributiecentra in Nederland, kondigde WDP medio 
maart jl. aan een due dilligence te zijn ingegaan met 
betrekking tot de zogenaamde ‘Lake Side portefeuille’ van 
aannemersbedrijf Van de Ven uit Veghel. WDP heeft deze 
portefeuille bestaande uit acht nieuwe distributiecentra voor 
een prijs van EUR 105 miljoen (v.o.n.) inmiddels gekocht. 
WDP meldt in zijn persbericht een aanvangsrendement van 
7,8% bij een gemiddelde looptijd van 12,5 jaar. 

In het algemeen geldt dat de aanvangsrendementen voor 
A-klasse distributiecentra in de belangrijkste logistieke 
gebieden stabiel zijn. In secundaire gebieden is sprake van 
een lichte stijging. Op Europees niveau is de beleggingsmarkt 
voor logistiek vastgoed stabiel ten opzichte van 2011. 
 
Het aandeel aan vastgoedbeleggingen in distributiecentra 
ten opzichte van het totaal belegd volume groeit sinds 
medio 2010. In dit opzicht tonen beleggers een groeiend 
vertrouwen in dit marktsegment. De verwachting voor 2012 
is dat het belegd volume in logistiek vastgoed ten opzichte 
van het voorgaande jaar stabiel zal blijven. 

 
Of ook in Nederland sprake zal zijn van een stabiliteit of een 
groter volume aan beleggingstransacties, is voor een groot 
gedeelte afhankelijk van de financieringsmogelijkheden die de  
banken (kunnen) bieden.

Voor meer informatie 
Voor meer informatie neemt u contact op met de logistieke 
vastgoedadviseurs van DTZ Zadelhoff via tel. 020 6 644 644 
of via e-mail logistics@dtz.nl. Ook op onze website   
www.dtz.nl vindt u meer informatie.

Figuur 3: Nederlands investeringsvolume en aandeel logistiek
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DTZ Zadelhoff is al ruim 40 jaar de naam in commercieel vastgoed. Uitblinker in advies. 

Perfectionist in uitvoering. DTZ Zadelhoff maakt deel uit van het netwerk van DTZ en 

UGL Services. Deze combinatie telt 27.000 vaste medewerkers en is wereldwijd actief 

met 225 vestigingen in 45 landen. In Nederland is DTZ Zadelhoff vertegenwoordigd met 

eigen kantoren in 12 grote steden.

De professionals van DTZ Zadelhoff gaan voor het beste resultaat. Grondig voorwerk is 

daarbij een voorwaarde. DTZ Zadelhoff beschikt over een in-huis researchteam en ruim 

200 makelaars en adviseurs die continu marktbewegingen volgen en inzichtelijk maken. 

Onze vastgoedspecialisten kennen hun markten als geen ander. Dat leidt tot duidelijke 

adviezen en tot oplossingen. Opdrachtgevers kunnen erop vertrouwen dat DTZ Zadelhoff 

geen enkele kans onbenut laat. 

DTZ Zadelhoff investeert in langetermijnrelaties. We hechten veel waarde aan kwaliteit en 

continuïteit. DTZ Zadelhoff weet altijd wat er speelt in uw omgeving en wat het beste bij 

uw situatie past. Als u hoge eisen stelt, is de keuze helder.

Duidelijk. DTZ Zadelhoff

 

DTZ Zadelhoff is een v.o.f. waarin partners deelnemen via besloten vennootschappen en 

waarin de combinatie DTZ en UGL Services een minderheidsbelang heeft. UGL Services 

is een divisie van UGL Limited dat als UGL is geregistreerd aan de Australian Stock 

Exchange. Voor meer informatie zie www.dtz.nl en www.dtz-ugl.com.

06-2012


