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1. Aanleiding en context 

1.1 Aanleiding en context 
De twee mainports Rotterdam en Schiphol worden steeds belangrijker in de Nederlandse 
economie. Zelfs in tijden van economische crisis, zien we in deze gebieden nog groei bij 
logistieke bedrijven, zowel in fysieke goederenstromen als in toegevoegde waarde. Het 
aanbieden van voldoende geschikte logistieke terreinen is een belangrijke 
randvoorwaarde voor het behouden van de groei, zowel op de korte als de lange termijn. 
Dit geldt zeker voor de regio Schiphol, waar de komende 20 jaar een forse groei van de 
luchtvracht wordt verwacht. De Provincie Noord-Holland en de overige partijen in het 
Plabeka verband hebben voor de regio de plancapaciteit voor het aanbod van 
bedrijventerreinen opgesteld. De locaties Zwanenburg- Zuid en Nieuw-Vennep A4 Zone 
zijn aangewezen als strategische reserve. 
 
1.2 Nieuw analyse noodzakelijk 
Op basis van een  - in opdracht van Plabeka – uitgevoerde studie, kan er de conclusie 
worden getrokken dat er in de periode na 2020 een overaanbod aan luchthaven-
gerelateerde terreinen dreigt. Deze studie is echter gebaseerd op meer algemene 
ramingen voor heel Noord-Holland, gebaseerd op ontwikkeling van de werkgelegenheid. 
De vraag naar logistieke terreinen is echter niet afhankelijk van de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid, maar de ontwikkeling van de te behandelen goederen. Jomo Vastgoed 
N.V. die eigendom heeft op de locatie Zwanenbrug-Zuid heeft Ecorys gevraagd 
onderzoek te doen naar de vraag-aanbod verhouding van de logistieke sector in het 
gebied.  
 
Ecorys heeft recentelijk met succes een nieuwe methodiek voor het bepalen van de 
ruimte naar logistieke activiteiten toegepast in de andere mainport in Nederland, 
Rotterdam. De verwachting is dat deze methodiek meer recht doet aan de specifieke 
kenmerken van de ontwikkeling van logistieke activiteiten op de lange termijn.  
 
De provincie Zuid-Holland baseert haar  
uitgangspunten voor de nieuwe structuurvisie  
op deze nieuwe methodiek. Onderhavig rapport 
geeft op hoofdlijnen weer wat dit betekent voor  
de regio rond Schiphol in Noord-Holland.  
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2. Geografische afbakening 

2.1 Inleiding 
In deze studie wordt het studiegebied afgebakend als de regio Amstelland-Meerlanden 
(Schiphol) en Amsterdam. Deze afbakening is van belang om zowel voor de vraag- als 
voor het aanbod een zoekgebied te hebben.  
 
2.2 Afbakening 
In onderstaande figuur is de ligging van de regio Amsterdam en de regio Amstelland-
Meerlanden te zien met Schiphol centraal. In de ramingen en bij de bepaling van de 
vraag zijn de bestaande en geplande bedrijventerreinen in deze regio meegenomen. De 
bestaande terreinen zijn in onderstaande kaart aangegeven in het roze.  
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3. Ontwikkeling van de vraag naar logistieke terreinen 

3.1 Methodiek 
In dit hoofdstuk wordt de vraag van logistieke terreinen in het gebied rond mainport 
Schiphol geraamd door middel van de Spectra+ methodiek. Deze methodiek is 
gebaseerd op de ontwikkeling van de toegevoegde waarde (TW) en de 
ruimteproductiviteit (TW/ha). Door middel van deze twee waarden wordt de benodigde 
ruimte aan logistieke terreinen in de regio bepaald. De uitkomsten verschillen van de 
Plabeka-raming, omdat daar de werkzame personen worden gebruikt als basis. Uit 
diverse studies blijkt dat de ruimteproductiviteit gezien wordt als een betere graadmeter 
voor toekomstige ruimtevraag in kapitaalintensieve en arbeidsextensieve sectoren 
(logistiek en industrie).  
 
3.2 Uitkomsten 
In deze studie hebben we naar drie periodes gekeken, te weten 2010-2020, 2021-2030 
en een doorkijk naar 2031-2040. Onderstaande figuur geeft de resultaten van de nieuwe 
ramingen weer en vergelijkt deze met de Plabeka-ramingen. Uitgangspunt is het GE-
scenario, wat gebruikelijk is voor de mainports. Gelet op onzekerheden over de 
ontwikkeling van de ruimteproductiviteit, werken we na 2020 met een bandbreedte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duidelijk is dat de ruimtevraag vanuit logistieke bedrijven hoger ligt dan geraamd voor de 
Plabeka Uitvoeringstrategie. Vooral op de langere termijn wordt zichtbaar dat er een 
blijvende ruimtevraag is naar logistieke terreinen. 
 
 
 
 

5 

0

50

100

150

200

250

2010-2020 2021-2030 2031-2040

Ruimtevraag in netto ha 

GE Bandbreedte Plabeka raming 



4. Ontwikkeling van het aanbod aan logistieke terreinen 

4.1 Inleiding 
Logistieke bedrijven kiezen hun locatie op een aantal eisen. Een belangrijk aspect hierbij 
is de kwaliteit van de terreinen. Logistieke activiteiten vragen om goed ontsloten 
terreinen met ruime kavels op een gunstige locatie ten opzichte van de luchthaven. Onze 
ervaring is dat er vaak aanbod wordt meegeteld dat niet of onvoldoende aan deze eisen 
kan voldoen. Daarom hebben we de locaties geselecteerd die als aanbod te boek staan 
voor (logistieke) bedrijvigheid. Vervolgens is in de bestemmingsplannen gecheckt of 
deze geschikt zijn voor grootschalige logistiek en voldoen aan alle vereisten. Daarvoor 
zijn de bestemming, de voorschriften en randvoorwaarden voor vestiging en de 
vrijstellingsmogelijkheden geanalyseerd.  
 
4.2 Totale aanbod terreinen geschikt voor logistieke activiteiten 
Onderstaande tabel geeft het geplande aanbod aan geschikte terreinen weer in netto ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit de actuele aanbod analyse blijkt dat: 
• Een deel van het in de Plabeka-studie meegenomen aanbod bij nadere analyse 

onvoldoende geschikt is voor huisvesting van logistieke activiteiten 
• Er tot 2020 substantieel aanbod voor logistieke activiteiten beschikbaar is 
• Er in de periode 2020-2030 en daarna zeer beperkt aanvullend aanbod bijkomt op 

basis van de beschikbare plannen (excl. strategische reserve) 
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  Totaal 
uitgeefbaar 

Aanbod 
logistiek 

2010-2020 2021-2030 2031-2040 

Amstelland-Meerlanden           
Haarlemmermeer A4 Zone West² 94 50-70 25-35 25-35   
De President¹ 59 23 23     
De Hoek Noord² 11 11 11     
Green Park Aalsmeer¹ 42 25 25     
Schiphol Logistics Park¹ 44 44 44     
De Loeten¹ 32 10 10     
Schiphol Zuidoost¹ 35 35 35     
Amsterdam           
Airport Business Park Amsterdam-Osdorp¹ 40 37 37     
Atlaspark West (gemengd)¹ 30 30 30     
Sloterdijk III Noord¹ 26 26 26     
Totaal (afgerond) 412 290-310 265-275 25-35 0 
Totaal harde plannen (vastgesteld 
bestemmingsplan) 307 229 229 0 0 
Totaal zachte plannen (nog geen vastgesteld 
bestemmingsplan) 105 61-81 36-46 25-35 0 



5. Vraag en aanbod met elkaar vergeleken 

5.1 Aandachtspunten bij vraag en aanbod analyse 
• We zijn er van uitgegaan dat het beschikbare aanbod geschikt voor logistieke 

activiteiten ook daadwerkelijk benut wordt door deze bedrijven en niet door andere 
type bedrijven buiten het segment logistiek. In de praktijk zal een deel van het door 
ons als logistiek bestempelde aanbod echter ook door andere type bedrijvigheid 
kunnen worden ingevuld. Het beschikbare aanbod voor logistiek bedrijven kan 
daarom lager uitvallen. 

• Vervangingsvraag is niet meegenomen in de vraagraming. De uitgevoerde 
vraagraming betreft de extra ruimte die de logistieke sector in de toekomst nodig 
heeft. Een deel van de daadwerkelijke vaag naar (nieuwe) bedrijventerreinen zal 
echter komen van de verplaatsing van bestaande bedrijven die behoefte hebben 
aan vervanging van hun vastgoed en/of verbetering van hun vestigingslocatie. Dit 
komt mede voort uit de trends van schaalvergroting en modernisering binnen de 
sector.  

• De mogelijkheid tot benutting van bestaande (geherstructureerde) terreinen is 
gering voor logistieke activiteiten. Dit geldt zeker voor de grootschalige bedrijven. 
Op bestaande terreinen en kavels is veelal niet de benodigde schaalgrootte 
(kavelomvang) beschikbaar. Daarnaast geldt zeker voor meer binnenstedelijk 
gelegen locaties dat de ligging en de bereikbaarheid niet voldoende zijn voor veel 
logistieke  bedrijven. 
 

Op basis van de bovenstaande aandachtspunten kan worden gesteld dat de toekomstige 
ruimtevraag naar nieuwe logistieke terreinen mogelijk nog groter zal zijn dan zoals in de 
voorliggende studie tot nu toe aangegeven. Daarnaast zal het daadwerkelijk beschikbare 
en geschikte aanbod voor de sector eerder kleiner zijn dan groter. 
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5. Vraag en aanbod met elkaar vergeleken 

5.2 Vraag en aanbod per periode 
Onderstaand figuur geeft weer hoe zich vraag en aanbod per periode tot elkaar 
verhouden. De blauwe staven geven de vraag weer en de oranje het aanbod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als alle plannen worden gerealiseerd, is in de periode tot 2020 ca. 70 ha aanbod meer 
beschikbaar dan op basis van actuele specifieke raming kan worden verwacht. Echter, in 
de perioden daarna komt er onvoldoende tot geen geschikt aanbod bij volgens de 
huidige plannen. Een deel van de plannen uit de eerste periode zal waarschijnlijk 
doorschuiven naar de volgende, maar ook dan dreigt er een aanbodtekort voor logistiek 
in de loop van de periode 2020-2030.  
 
Noodzaak aanhouden van strategische reserve 
Uiteraard is er nog tijd om voor deze periode voldoende geschikte logistieke terreinen te 
realiseren. Het is daarbij belangrijk nu al ruimte te reserveren. Uit de vraag-aanbod 
analyse blijkt dat er in ieder geval een strategische reserve moet worden 
aangehouden van 150 - 200 ha netto om de verwachte vraag in de periode 2020 – 
2030 te kunnen accommoderen. Het terrein Zwanenburg-Zuid is hiervoor zowel in 
omvang als in kwaliteit geschikt.  
 
Bij bovenstaande dient ook goed rekening te worden gehouden met de eerder 
benoemde aandachtspunten waaruit bleek dat de toekomstige ruimtevraag naar nieuwe 
logistieke terreinen mogelijk nog groter kan zijn dan nu geraamd en dat het beschikbare 
aanbod voor de logistieke sector mogelijk lager kan uitvallen. 
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6. Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 
Op basis van de specifieke vraagraming en de geactualiseerde aanbodanalyse van 
logistieke terreinen in de regio Schiphol, concluderen wij dat: 
• Er voor de periode na 2020 rekening gehouden moet worden met een grotere vraag 

naar logistieke terreinen dan op basis van de Plabeka-studie kon worden verwacht; 
• Een deel van het in de Plabeka-studie meegenomen aanbod bij nadere analyse 

onvoldoende geschikt is voor huisvesting van logistieke activiteiten; 
• Er als gevolg een tekort aan ruimte voor logistieke activiteiten dreigt te ontstaan na 

2020, indien er onvoldoende strategische reserve wordt aangehouden. 
 

6.2 Aanbevelingen 
Het is daarom aan te bevelen om: 
• Een strategische reserve  aan te houden van 150 - 200 ha om de verwachte vraag 

in de periode 2020 – 2030 (en daarna) te kunnen accommoderen; 
• Ook de locatie Zwanenburg-Zuid in beeld te houden voor de invulling van de 

strategische reserve.  
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