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Sprekende Cijfers Bedrijfsruimtemarkten

Voorwoord 

Het delen van kennis is in de huidige vastgoedmarkt van onmiskenbaar belang. Dynamis 

draagt door middel van haar periodieke rapportages over de verschillende vastgoedseg-

menten hier graag aan bij.  Inmiddels publiceren wij al meer dan 20 jaar onze bevindingen 

over het marktsentiment en spreken wij onze marktverwachtingen uit voor de toekomst. 

Met trots presenteren wij hierbij onze achtste editie Sprekende Cijfers Bedrijfsruimtemark-

ten. Graag tonen wij u in deze rapportage de regionale verschillen, alsmede een goed 

totaaloverzicht.

Als makelaarsorganisatie met ruim 30 vestigingen verspreid over heel Nederland beschikt 

Dynamis over specifi eke kennis van alle regionale markten waarover deze rapportage rap-

porteert. De cijfers zijn tot stand gekomen door de researchafdeling van Dynamis en met 

controle en borging van de bedrijfsmakelaars die werkzaam zijn in de desbetreffende regio. 

Hierdoor kan de betrouwbaarheid van de gepubliceerde cijfers worden gegarandeerd.

Met het publiceren van Sprekende Cijfers Bedrijfsruimtemarkten hopen wij u te voorzien 

in een duidelijk beeld van de markt voor bedrijfsruimte in Nederland. Heeft u vragen naar 

aanleiding van deze rapportage, neemt u dan gerust contact op met ondergetekende of 

een Dynamis-partner bij u in de regio.

Met vriendelijke groet, 

ir. Monique Tetteroo

Directeur Dynamis B.V.

 

Met vriendelijke groet, 
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Sprekende Cijfers Bedrijfsruimtemarkten

Inleiding

In de achtste editie van Sprekende Cijfers Bedrijfsruimtemarkten wordt een beeld geschetst 

van de ontwikkelingen op de bedrijfsruimtemarkt binnen 24 regio’s. In tegenstelling tot 

voorgaande edities, waar de onderzoeksperiode van juli tot juli betrof, wordt vanaf heden 

deze markt over een kalenderjaar beschreven. Hierdoor komt de Sprekende Cijfers Bedrijfs-

ruimtemarkten niet langer traditiegetrouw uit in augustus maar in februari. De inhoud van 

de rapportage blijft gehandhaafd, waarbij het transactievolume met bijbehorende huurprij-

zen, branchering en grootteklasse, alsmede het aanbod nader worden beschouwd. 

Na een jaar waarin Nederland te maken heeft gehad met een record aantal faillissementen, 

hoge werkloosheid, bezuinigingsmaatregelingen en beperkte bedrijfsinvesteringen lijken 

zich aan het einde van 2013 toch enkele positieve ontwikkelingen voor te doen. In het 

vierde kwartaal van 2013 is een economische groei van 0,7% geconstateerd en ook voor 

2014 wordt een lichte groei voorspeld. Echter de bedrijfsruimtemarkt ondervindt hinder van 

de moeizame economie in het afgelopen jaar wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een da-

lend opnamevolume voor 2013.

In een periode waarin onzekerheid een belangrijke factor is in de economische en daarmee 

tevens de vastgoedwereld, is het monitoren van ontwikkelingen in de markt meer dan ooit 

van groot belang. Middels deze rapportage hoopt Dynamis Vastgoedconsultants en Make-

laars u een zo volledig mogelijk beeld te geven van de situatie op de Nederlandse bedrijfs-

ruimtemarkt. 

Shirley Bröcker

Research Manager Dynamis B.V.   
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 Regio  Aanbod 1-1-2014  Aantal objecten  Gemiddelde grootte Aanbod t.o.v. 1-7-2013

 Region  Supply 1-1-2014  Amount of objects  Average size Supply compared to 1-7-2013

1 Rotterdam 869.000 652 1.333 72%

2 Amsterdam 511.600 214 2.391 -2%

3 Utrecht 452.700 371 1.220 -3%

4 Den Haag 361.900 393 921 26%

 Totaal G4 2.195.200 1.630 1.347 23%

5 Tilburg 368.000 122 3.016 -7%

6 Eindhoven 354.500 114 3.110 3%

7 Breda 274.900 193 1.424 -6%

8 Almere 261.500 237 1.103 6%

9 Nijmegen 233.500 91 2.566 -1%

10 Enschede 194.500 139 1.399 5%

11 Den Bosch 188.900 97 1.947 -21%

12 Amersfoort 186.100 104 1.789 -8%

13 Drechtsteden 173.200 170 1.019 0%

14 Arnhem 166.300 111 1.498 21%

15 Zwolle 155.000 218 711 9%

16 Apeldoorn 145.500 152 957 -2%

17 Deventer 107.300 88 1.219 -6%

18 Almelo 94.600 83 1.140 2%

19 Groningen 94.500 86 1.099 5%

20 Hengelo 91.700 88 1.042 2%

21 Maastricht 87.500 42 2.083 26%

22 Leeuwarden 86.800 84 1.033 28%

23 Heerlen 66.400 29 2.290 -11%

24 Assen 51.800 53 977 37%

 Totaal overig 3.382.500 2.301 1.470 0%

 Totaal Nederland 5.577.700 3.931 1.419 8%

Bedrijfsruimtemarkt in Nederland

Aanbod
Het aanbod op 1 januari 2014 bedraagt in de 24 onderzochte regio’s 5.577.700 vierkante 

meter. Daarmee is sprake van een aanbodtoename van 8% ten opzichte van een half jaar 

geleden. In de cijfers zijn nu binnen de regio Rotterdam tevens Ridderkerk en Nieuwerkerk aan 

den IJssel meegenomen. Wanneer deze toevoeging buiten beschouwing wordt gelaten is 

sprake van een toename in het aantal beschikbare vierkante meters bedrijfsruimte van 5% ten 

opzichte van 1 juli 2013. Het aanbod is tot stand gekomen door 3.931 bedrijfsruimten. 

Derhalve is een ruimte gemiddeld 1.419 vierkante meter groot. Uit het aanbod kan worden 

opgemaakt dat diverse objecten al geruime tijd worden aangeboden. De verhuurkans is hier 

dermate klein dat de vraagprijs zeer laag is of dat grote incentives dienen te worden gegeven. 

Daarnaast worden verscheidende ruimten in aanbod slechts voorzien van tijdelijke invulling, 

wat uiteindelijk de beschikbare vierkante meters bedrijfsruimte hoog houdt. 

Aan het begin van 2014 bedraagt het aanbod bedrijfsruimte in de vier grote steden in totaal 

2.195.200 vierkante meter, 39% van het totale aanbod in Nederland. In de regio Rotterdam 

worden de meeste bedrijfsruimtemeters aangeboden, te weten 869.000 vierkante meter op 1 

januari 2014. Dit is een aanzienlijke toename ten opzichte van een half jaar geleden toen 

505.300 vierkante meter beschikbaar was. Enerzijds is dit te verklaren door de toevoeging van 

de aanbodgegevens van Ridderkerk en Nieuwerkerk aan den IJssel en anderzijds door diverse 

grote bedrijfsruimten die actief in aanbod zijn gekomen. Naast Rotterdam noteert ook Den 

Aanbod van bedrijfsruimten 
in m2 vvo per regio 

op 1 januari

Supply of industrial space 
of lettable fl oor area per 

district on January 1st 
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Haag een hoger aanbodniveau dan op 1 juli 2013. Op 1 januari 2014 staat in deze regio 

361.900 vierkante meter bedrijfsruimte te koop of te huur. Ter vergelijking, een half jaar 

geleden bedroeg het aanbod hier 286.400 vierkante meter. Net als bij Rotterdam is ook hier 

sprake van grootschalige bedrijfsruimten die in het afgelopen jaar in aanbod zijn gezet en 

hiermee een deel van de procentuele toename verklaren. Den Haag behoort op basis van het 

totaal aantal beschikbare vierkante meters bedrijfsruimte niet tot de grootste vier bedrijfs-

ruimtemarkt steden van Nederland, dit is namelijk de regio Tilburg.  Amsterdam en Utrecht 

noteren beiden een lager aanbodniveau in vergelijking met 1 juli 2013, te weten -2% en -3%. 

In de overige regio’s is het aantal beschikbare vierkante meters bedrijfsruimte nagenoeg gelijk. 

Op 1 januari 2014 staat in deze 20 regio’s in totaal 3.385.500 vierkante meter in aanbod. Dit is 

61% van het totale aanbod in Nederland. Het aanbod in de overige regio’s wordt gevormd door 

2.301 actief aangeboden bedrijfsruimten. Tilburg en Eindhoven registreren het hoogste aanbod-

volume van de 20 overige regio’s. Aan het einde van 2013 stond in de regio Tilburg 368.000 

vierkante meter bedrijfsruimte te koop of te huur en in Eindhoven 354.500 vierkante meter. Het 

grootste aaneengesloten aangeboden metrage betreft 70.000 vierkante meter bedrijfsruimte in 

Eindhoven. Het gaat hier om een complex gelegen op het Goederen Distributiecentrum te Acht 

aan de westzijde van Eindhoven. Naast de 70.000 vierkante meter bedrijfsruimte wordt in dit 

complex tevens 3.500 vierkante meter kantooroppervlakte aangeboden. 

Van het totale aanbod bedrijfsruimte in Nederland wordt 50% aangeboden in de Randstad, 

24% in het zuidelijke deel van het land, 19% in het oosten en 7% in het noorden. In de 

Randstad wordt het aanbod met name bepaald door de steden Amsterdam, Rotterdam, 

Utrecht en Den Haag. In het zuidelijk deel van het land noteren Tilburg en Eindhoven het 

grootste aanbodvolume. In het oosten wordt het overgrote deel aan vierkante meters bedrijfs-

ruimte aangeboden in Nijmegen, te weten 233.500 vierkante meter. Zwolle kent in de 

noordelijke regio’s nog altijd het hoogste aanbodvolume met 155.000 vierkante meter. 

Het aantal beschikbare bedrijfsruimten is in een half jaar met 277 objecten toegenomen tot 

3.931. Nog altijd neemt het aantal kleinere bedrijfspanden toe. Op 1 januari 2014 betreft 59% 

van het aanbod een bedrijfsruimte met een grootte kleiner dan 500 vierkante meter. Ter 

vergelijking, een half jaar geleden betrof dit 51%. Verder noteert 17% van het aantal 

beschikbare ruimtes een grootte tussen 500 en 1.000 vierkante meter. De grootteklasse van 

1.000 tot 5.000 vierkante meter noteert 20% van het totale aanbodcijfer. Slechts 3% van de 

bedrijfspanden in aanbod noteert een aaneengesloten metrage groter dan 5.000 vierkante 

meter.

Opname in de periode 1 januari 2013 tot 1 januari 2014
In de periode van 1 januari 2013 tot 1 januari 2014 zijn in Nederland 1.164 bedrijfsruimtetransacties 

geregistreerd. Van het totaal aantal transacties betreft 15% een kooptransactie voor eigen gebruik 

en 85% een huurtransactie. In totaal noteren deze transacties een opnamevolume van 1.317.900 

vierkante meter bedrijfsruimte. Daarmee is sprake van een forse opnamedaling van 24% in verge-

lijking met dezelfde periode een jaar eerder. Als gevolg van enkele grote transacties of het uitblijven 

daarvan is sprake van forse schommelingen ten opzichte van de cijfers van een jaar geleden. 

Dergelijke grote opnames hebben veelal een incidenteel karakter en komen niet in iedere onder-

zoeksperiode voor. Dit blijkt ook uit de cijfers van het voorbije jaar, in 2012 zijn namelijk ruim twee 

keer zoveel grootschalige transacties genoteerd dan in 2013. De roerige economie van het 

afgelopen jaar, met een record aantal faillissementen (10% meer dan in 2012) hoge werkloosheid, 

beleidswijzigingen en terughoudende bedrijfsinvesteringen is de bedrijfsruimtemarkt in Nederland 

niet ten goede gekomen. Aan het einde van 2013 lijken de vooruitzichten positiever en noteert het 
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CBS een economische groei van 0,7%. Voor aankomend jaar blijft naar verwachting de werkloos-

heid met 7,5% hoog en nemen de bedrijfsinvesteringen met 4% toe. Voor 2014 verwacht het CPB 

een economische groei van 0,5%. Opvallend is dat de bedrijfsinvesteringen in het vierde kwartaal 

van 2013 onverwachts stegen. Echter is gebleken dat uitzonderlijke veranderingen doorgaans aan 

een specifieke wijziging te wijten zijn. In dit geval hebben de toenemende bedrijfsinvesteringen te 

maken met een fiscale maatregel. Door een aanscherping van de CO2-norm met ingang van 1 

januari 2014 kunnen de kosten van de BPM en zakelijk bijtelling toenemen. Dit heeft zakelijke rijders 

doen besluiten hun aankoop naar voren te halen. Het gevolg hiervan is derhalve dat de vervroegde 

aankopen een mogelijk drukkend effect hebben op de verwachtte groei in 2014. 

In de vier grote steden is in 2013 in totaal 562.300 vierkante meter bedrijfsruimte opgenomen, dit 

bedraagt 43% van het totale transactievolume in Nederland. Wanneer het opnamevolume wordt 

vergeleken met het hieraan voorafgaande jaar is sprake van een afname van 20%. Met name de 

forse daling van het opnamevolume in de regio Rotterdam verklaart de sterke opnamedaling binnen 

de vier grote steden. Het sterke karakter van het opnameniveau in deze regio in 2012 heeft te 

maken met diverse grote transacties. Dergelijke grote opnames hebben een incidenteel karakter en 

komen niet ieder jaar terug, zoals in het afgelopen jaar is gebleken. Nog altijd noteert Rotterdam 

van de vier grote steden het hoogste transactievolume, te weten 205.200 vierkante meter. 

Amsterdam en Utrecht vertonen tevens een sterke opnamedaling tot een niveau van 113.500 en 

123.700 vierkante meter. Daar staat tegenover dat in de regio Den Haag de vraag naar bedrijfs-

ruimten aanzienlijk is gestegen tot 119.900 vierkante meter. Ter vergelijking, in 2012 bedroeg de 

vraag in deze regio 53.100 vierkante meter. Vijf grote transacties in 2013 van tezamen circa 40.000 

vierkante meter verklaren voor een groot deel de opnamestijging in deze regio.

 Regio Opname Q1 2013 Opname Q2 2013 Opname Q3 2013 Opname Q4 2013 Totale opname % t.o.v. vorig jaar  

 Region  Take-up Q1 2013  Take-up Q2 2013  Take-up Q3 2013 Take-up Q4 2013 Total take-up % compared to last year

1 Rotterdam 52.100 57.100 42.300 53.700 205.200 -74% 

2 Utrecht 25.300 39.100 22.900 36.400 123.700 -15%

3 Den Haag 45.400 31.700 15.600 27.200 119.900 126% 

4 Amsterdam 46.900 26.100 13.800 26.700 113.500 -24%

 Totaal G4 169.700 154.000 94.600 144.000 562.300 -20% 

5 Tilburg 11.500 1.700 47.900 56.200 117.300 -41% 

6 Breda 8.000 62.300 9.200 6.000 85.500 34%

7 Amersfoort 20.200 9.800 32.300 17.200 79.500 58% 

8 Enschede 21.600 37.000 9.700 10.300 78.600 -5%

9 Eindhoven 11.400 9.900 8.600 34.600 64.500 -33% 

10 Nijmegen 4.500 17.600 6.500 14.700 43.300 -65%

11 Almere 13.200 9.500 12.800 1.800 37.300 -48% 

12 Arnhem 5.700 13.800 1.000 14.000 34.500 -16%

13 Drechtsteden 4.600 11.300 10.800 7.000 33.700 42% 

14 Deventer 5.000 6.100 10.500 11.300 32.900 -30%

15 Apeldoorn 7.000 6.500 15.100 2.300 30.900 -44% 

16 Den Bosch 3.100 7.900 12.400 4.200 27.600 -51%

17 Hengelo 5.000 9.500 1.900 6.500 22.900 -5% 

18 Zwolle 6.400 1.700 2.500 9.800 20.400 -43%

19 Maastricht 500 1.200 11.200 2.700 15.600 156% 

20 Groningen 4.600 2.900 1.000 2.300 10.800 -33%

21 Almelo 4.100 1.500 1.000 4.200 10.800 -58% 

22 Heerlen 0 3.700 0 0 3.700 -53%

23 Leeuwarden 0 0 1.700 1.500 3.200 -51% 

24 Assen 1.200 500 700 200 2.600 73%

 Totaal overig 137.600 214.400 196.800 206.800 755.600 -27%

 Totaal Nederland 307.300 368.400 291.400 350.800 1.317.900 -24% 

  

Opname van bedrijfsruimte in 
m2 vvo per kwartaal naar regio

Take-up in square meters 
lettable fl oor area per quarter 

of a year
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In de overige regio’s is het afgelopen jaar in totaal 755.600 vierkante meter bedrijfsruimte opgeno-

men. Daarmee is sprake van een daling van 27% in vergelijking met 2012. Hiermee vertonen de 

overige regio’s een sterkere daling in de vraag naar bedrijfsruimte dan de vier grote steden. 

Desalniettemin is een algehele dalende vraag naar vierkante meters bedrijfsruimte in Nederland 

waargenomen, ook in de vier grote steden. Tilburg en Breda noteren het hoogste opnamevolume 

van de 20 overige regio’s. In 2013 is in de regio Tilburg 117.300 vierkante meter verhuurd of ver-

kocht. Wanneer dit vergeleken wordt met de vraag naar bedrijfsruimte in Amsterdam, dan is de 

behoefte in deze regio groter. De vraag in de regio Tilburg is in 2013 minder groot dan in het voor-

gaande jaar toen ter vergelijking 199.800 vierkante meter bedrijfsruimte is verhuurd. De grootste 

transactie heeft het afgelopen jaar plaatsgevonden op de Aletta Jacobsweg in Tilburg. Dit betreft 

een kooptransactie voor eigen gebruik waarbij circa 45.000 vierkante meter is opgenomen. In Breda 

is in het afgelopen jaar 85.500 vierkante meter bedrijfsruimte opgenomen, dit is een toename van 

bijna 22.000 vierkante meter in vergelijking met een jaar geleden. De opname van enkele grote 

bedrijfsruimten door een logistieke partij liggen hieraan ten grondslag. 

Van het totale transactievolume bedrijfsruimte in Nederland wordt 54% opgenomen in de 

Randstad, 24% in het zuiden van het land, 19% in het oosten en 3% in het noorden. Met name de 

vier grote steden bepalen het transactievolume van 712.800 vierkante meter in de Randstad. De 

zuidelijke regio’s noteren in het afgelopen jaar tezamen een totaal van 314.200 vierkante meter. In 

het oosten van Nederland noteert wederom de regio Enschede het hoogste aantal opgenomen 

vierkante meters bedrijfsruimte, te weten 78.600 vierkante meter. In totaal is in de periode van 1 

januari 2013 tot 1 januari 2014 in het oosten 253.900 vierkante meter bedrijfsruimte verkocht of 

verhuurd. De noordelijke regio’s registreren een transactievolume van 37.000 vierkante meter, 

waarbij het meest is opgenomen in de regio Zwolle met 20.400 vierkante meter. In het noorden 

worden relatief gezien de meeste bedrijfsruimten verkocht, namelijk 26% van het aantal geregi-

streerde transacties in de noordelijke regio’s. In het oosten bedraagt dit percentage 20% en in de 

Randstad en Zuid Nederland ieder 13%. Landelijk gezien is het percentage verkochte objecten 15% 

van het totaal aantal geregistreerde transacties in Nederland. 

In het afgelopen jaar zijn sterke verschillen waarneembaar tussen de kwartalen. Met name het 

derde kwartaal van 2013 noteert een terughoudend karakter. In de maanden juli, augustus en 

september is 291.400 vierkante meter bedrijfsruimte opgenomen. Wanneer dit vergeleken wordt 

met het derde kwartaal van 2012 is sprake van een daling van 2%. Ondanks dat de eerste twee 

kwartalen en het vierde kwartaal van 2013 een opnameniveau van meer dan 300.000 vierkante 

meter noteren, registreren deze kwartalen een grotere procentuele afname ten opzichte van 
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dezelfde periode een jaar geleden. In het eerste halfjaar van 2013 was het transactievolume 26% 

lager dan in vergelijking met het eerste halfjaar van 2012. De bedrijfsruimtemarkt vertoonde in 2012 

een sterk karakter met 1.741.200 vierkante meter. Ter vergelijking was het aantal verhuurde of 

verkochte vierkante meters bedrijfsruimte in 2011 in totaal 1.434.100 vierkante meter. Wanneer het 

opnamevolume in 2013 wordt vergeleken met 2011, is sprake van een procentuele daling van 8%. 

Bedrijfsruimtemarktratio
Met de bedrijfsruimtemarktratio wordt de verhouding weergegeven tussen de opname in een 

bepaalde periode en het aanbod aan het einde van deze periode. In deze rapportage wordt de 

opname van januari 2013 tot januari 2014 bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aanbod op 1 

januari 2014. Wanneer de ratio stijgt is sprake van een krapper wordende markt, wanneer deze 

daalt is sprake van verruiming. Deze ratio maakt duidelijk of sprake is van een gezonde vraag- en 

aanbodverhouding. In Nederland ligt de bedrijfsruimtemarktratio eind 2013 op 24%, dit is zes 

procentpunt lager dan medio 2013. Daarmee zet de negatieve trend van een ruime bedrijfsruim-

temarkt nog door.

Naast de landelijke daling van de bedrijfsruimtemarktratio noteren ook de vier grote steden een 

daling, te weten twaalf procentpunt tot 26%. In de overige regio’s is tevens sprake van een rui-

mere markt. Hier is de ratio met vier procentpunt afgenomen tot 22%. Hieruit blijkt dat de vier 

grote steden tezamen nog altijd aantrekkelijker zijn dan de overige 20 regio’s.
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 Regio  Totale opname 2013  Aanbod 1-1-2014  Ratio

 Region  Total take-up  Supply 1-1-2014  Ratio

1 Den Haag 119.900 361.900 33%

2 Utrecht 123.700 452.700 27%

3 Rotterdam 205.200 869.000 24%

4 Amsterdam 113.500 511.600 22%

 Totaal G4 562.300 2.195.200 26%

5 Amersfoort 79.500 186.100 43%

6 Enschede 78.600 194.500 40%

7 Tilburg 117.300 368.000 32% 

8 Breda 85.500 274.900 31%

9 Deventer 32.900 107.300 31%

10 Hengelo 22.900 91.700 25%

11 Apeldoorn 30.900 145.500 21% 

12 Arnhem 34.500 166.300 21%

13 Drechtsteden 33.700 173.200 19% 

14 Nijmegen 43.300 233.500 19%

15 Eindhoven 64.500 354.500 18% 

16 Maastricht 15.600 87.500 18%

17 Den Bosch 27.600 188.900 15% 

18 Almere 37.300 261.500 14%

19 Zwolle 20.400 155.000 13% 

20 Groningen 10.800 94.500 11%

21 Almelo 10.800 94.600 11% 

22 Heerlen 3.700 66.400 6%

23 Assen 2.600 51.800 5% 

24 Leeuwarden 3.200 86.800 4%

 Totaal overig 755.600 3.382.500 22%

 Totaal Nederland 1.317.900 5.577.700 24%
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Mediane huurprijzen
Door middel van het in kaart brengen van de gerealiseerde transactieprijzen per vierkante meter 

wordt een duidelijk beeld geschetst van de huurprijzen in de bedrijfsruimtemarkt per landsdeel en 

in heel Nederland. De huurprijzen worden weergegeven als mediaan waarbij, in vergelijking tot 

gemiddelden, uitersten minder zwaar meetellen en de prijs dichter tot de daadwerkelijk gereali-

seerde huurprijs komt. 

De mediane huurprijs per vierkante meter van een bedrijfsobject komt op basis van 149 waarne-

mingen voor heel Nederland uit op € 63,- in het afgelopen jaar. De huurprijzen zijn zowel op basis 

van de gerealiseerde prijzen voor bedrijfsruimte alsmede het kantoorgedeelte binnen het object. 

Daarmee is de mediane transactieprijs per vierkante meter in Nederland in vergelijking met de 

publiceerde huurprijs in de hieraan voorafgaande rapportage met één euro gestegen. Verder ver-

schillen de mediane huurprijzen voor bedrijfsruimten in de diverse landsdelen onderling. In het 

oosten zijn onvoldoende waarnemingen om een representatieve indicatie te geven over de 

betaalde huurprijs per vierkante meter. In het noorden is voor een bedrijfsruimte een mediane prijs 

van € 46,- per vierkante meter betaald. In het zuiden liggen de prijzen iets hoger, namelijk € 55,-. 

In de Randstad kost een bedrijfsruimte mediaan het meeste, te weten € 68,- per vierkante meter. 

De huurovereenkomsten die worden gesloten zijn net als in de kantorenmarkt steeds vaker van 

kortere duur en flexibel. Daarnaast geven verhuurders incentives weg om een huurder aan te trek-

ken of juist te behouden. De incentives zijn veelal niet transparant en maken geen onderdeel uit 

van de mediane huurprijzen. Dit heeft tot gevolg dat de daadwerkelijk gerealiseerde huurprijzen 

lager zijn. 
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  Regio   Gerealiseerd 2013

 Region   Realised 2013

1  Randstad   68

2  Zuid | South  55

3  Noord | North   46

4  Oost | East  -

 Totaal Nederland  63
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Branchering
De transacties op de bedrijfsruimtemarkt zijn onderverdeeld in een viertal branches waarin de 

huurder of koper actief is; Bouw en Industrie, Diensten, Transport en Groothandel en Detailhandel. 

Landelijk wordt met 29% van alle vierkante meters het meest opgenomen door bedrijven die actief 

zijn in de transportbranche. Een kwart van het aantal opgenomen vierkante meters bedrijfsruimte 

wordt betrokken door bedrijven die actief zijn in de bouw en industrie. Verder betreft 24% van het 

totale opnamevolume bedrijven uit de dienstensector en 22% uit de groothandel en detailhandel. 

In voorgaande jaren was de dienstensector veelal verantwoordelijk voor de grootste opname. 

Inmiddels heeft de transportsector en bouw en industriesector in de bedrijfsruimtemarkt een gro-

ter aandeel in de opname dan de dienstensector.

In de verschillende landsdelen noteren andere branches het grootste aandeel van de bedrijfsruim-

teopname. In het noorden is het merendeel van de bedrijven traditiegetrouw afkomstig uit de 

dienstensector, namelijk 51%. In het oosten zijn meer bedrijven actief in de branche groot- en 

detailhandel. Ruim 36% van de bedrijfsruimteopname in het oosten valt binnen deze branche. In 

de Randstad is de branche transport verantwoordelijk voor het grootste opnameaandeel, te weten 

32%. Ook in het zuiden hebben transportbedrijven de meeste vierkante meters opgenomen. In 

deze regio betreft 33% van het opnamevolume een huurder of koper uit de transportbranche. 

Bedrijfsruimtemarkten 1 januari 2013 - 1 januari 2014 | 11

Opname per branche 
januari 2013 tot januari 2014

Take-up by sector 
January 2013 up to January 2014
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Grootteklasse
De vraag naar kleinschalige bedrijfsruimten neemt door de jaren heen gematigd toe. Daarnaast 

worden aanzienlijk minder grote ruimten opgenomen. Van alle geregistreerde gebruikerstransac-

ties in het afgelopen jaar valt 61% in de grootteklasse tot 500 vierkante meter. Het aantal opna-

men waarvan het metrage groter dan 10.000 vierkante meter betreft is in 2013 slechts 1%, 

oftewel veertien transacties. Wanneer het aantal grote transacties wordt vergeleken met het hier-

aan voorafgaande jaar is sprake van een daling van 56%, met andere woorden een afname van 

achttien transacties. Door het beperkte aanbod van dergelijke grote objecten blijven opnames in 

deze grootteklasse achter. Voor de grootteklassen geldt, hoe groter het metrage des te minder 

Opname per groottklasse 
januari 2013 tot januari 2014

Take-up by sector 
January 2013 up to January 2014
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opnames zijn genoteerd. Na de grootteklasse kleiner dan 500 vierkante meter worden de meeste 

transacties geregistreerd met een grootte tussen de 500 en 1.000 vierkante meter bedrijfsruimte, 

namelijk 195. Verder is 10% van de opnames tussen de 1.000 en 2.000 vierkante meter groot. 

Van het aantal gebruikerstransacties betreft 8% een bedrijfsruimte met een oppervlakte tussen de 

2.000 en 10.000 vierkante meter. Hiervan heeft twee procentpunt een oppervlakte groter dan 

5.000 vierkante meter. 

In de voorgaande Sprekende Cijfers Bedrijfsruimtemarkten rapportage met de onderzoeksperiode 

van 1 juli 2012 tot 1 juli 2013 was de gemiddelde transactiegrootte van een bedrijfsruimte 1.312 

vierkante meter. Over heel 2013 gezien is een bedrijfsruimte gemiddeld 1.132 vierkante meter. 

Ondanks dat het aantal transacties op niveau blijft, is door een dalende ruimtebehoefte per 

bedrijfsruimtegebruiker minder vierkante meters opgenomen. Wanneer de gemiddelde transactie-

grootte verder blijft dalen, is een stijgend opnamevolume onwaarschijnlijk. 
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Bijlage

Voor dit rapport zijn de volgende definities en afbakeningen gehanteerd:

Regio’s / landsdelen
Er is voor gekozen om de regioafbakening zoveel mogelijk te laten overeenkomen met de rappor-

tage Sprekende Cijfers Kantorenmarkten. Echter, voor de regio Amsterdam geldt alleen de stad 

Amsterdam is onderzocht en niet de omliggende steden zoals Diemen, Amstelveen en 

Badhoevedorp. Voor de andere steden in de G4 zijn de volgende kernen meegenomen in het 

onderzoek:

• Regio Den Haag: Den Haag, Delft, Leidschendam, Rijswijk, Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer

• Regio Rotterdam: Rotterdam, Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Barendrecht, Spijkenisse, 

Rhoon, Hoogvliet, Poortugaal, Schiedam, Ridderkerk en Nieuwerkerk a/d IJssel

• Regio Utrecht: Utrecht, Bunnik, De Bilt, Bilthoven, Houten, Maarssen, Nieuwegein, Zeist en 

Driebergen

 

Onder de deelregio Drechtsteden vallen de steden: Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en 

Zwijndrecht. 

In deze rapportage wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende landsdelen. Deze zijn als volgt 

opgedeeld:

• Randstad: Amsterdam, Utrecht e.o., Rotterdam e.o., Den Haag e.o., Drechtsteden, Amersfoort 

en Almere

• Noord: Groningen, Leeuwarden, Assen en Zwolle

• Oost: Arnhem (incl. Duiven, Velp en Westervoort), Nijmegen (incl. Wijchen en Beuningen), 

Apeldoorn, Deventer, Enschede, Hengelo en Almelo

• Zuid: Maastricht, Heerlen, Den Bosch, Eindhoven, Tilburg en Breda

Aanbodcijfers
De aanbodcijfers zoals die in dit rapport zijn weergegeven zijn gemeten op 1 januari 2014 en vor-

men zodoende een momentopname. Er wordt geen ondergrens gebruikt, met uitzondering van de 

regio Amsterdam, waar geen objecten kleiner dan 200 vierkante meter worden meegenomen. In 

het aanbod worden uitsluitend bestaande objecten (gereed of in aanbouw/renovatie en daadwer-

kelijk binnen 12 maanden beschikbaar komend en niet reeds uit de markt genomen) geregistreerd. 

Dit kan inhouden dat bedrijfsruimte in het aanbod wordt meegenomen zonder dat er sprake is van 

leegstand; de ruimte kan nog in gebruik of in aanbouw/ renovatie zijn.

Opnamecijfers
Ook voor de opnamecijfers wordt geen ondergrens gehanteerd met betrekking tot het metrage. 

Uitzondering hierop is de stad Amsterdam. Hier worden objecten kleiner dan 200 vierkante meter 

niet meegenomen. De opnames (transacties) moeten op de ‘vrije’ markt zijn verhuurd of verkocht. 

Beleggingstransacties worden buiten beschouwing gelaten. De gebruikerstransacties die in dit rap-

port zijn meegenomen moeten zijn geregistreerd in de periode van 1 januari 2013 tot 1 januari 

2014. 

Bedrijfsruimte met kantoorruimte
Veel objecten in de categorie bedrijfsruimte hebben ook een bepaald metrage kantoorruimte. 

Indien de kantoorruimte 50% of meer van het totale metrage beslaat, wordt het totale object niet 

meegenomen in het onderzoek. 
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Gerealiseerde huurprijzen
De huurprijzen worden gewaardeerd in euro’s per vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak per 

jaar. In de mediane gerealiseerde huurprijzen wordt geen rekening gehouden met eventuele 

aparte huurprijzen voor kantoorruimte. De gemiddelde huurprijzen per vierkante meter voor 

bedrijfsruimten en kantoorruimten tezamen worden wel in de berekening meegenomen. 

Bedrijfsruimtemarktratio
De bedrijfsruimtemarktratio wordt bepaald door de opname- en aanbodcijfers. Een deling van 

deze twee getallen levert een ratio op. Gezien het feit dat grote metrages in zowel het aanbod als 

de opname geen uitzondering vormen, kan deze ratio voor bepaalde regio’s hoog uitvallen en in 

sommige gevallen zelfs boven de 100% uitkomen.

Branches
Om een goed beeld te krijgen van de aard van de bedrijven die in het afgelopen jaar bedrijfs-

ruimte hebben gehuurd of gekocht, zijn de transacties op de bedrijfsruimtemarkt per landsdeel 

onderverdeeld in een viertal branches, te weten: Bouw en Industrie, Diensten en Groothandel en 

Transport.

Grootteklasse
Bij de verdeling van de transacties in verschillende grootteklassen wordt dezelfde verdeling gehan-

teerd als bij Sprekende Cijfers Kantorenmarkten. Dit houdt in dat de verdeling er als volgt uitziet:

       

• 0 – 500 m² Uitsplitsing naar kleinere metrages:

• 500 – 1.000 m² • 0 – 100 m²

• 1.000 – 2.000 m² • 100 – 200 m²

• 2.000 – 5.000 m² • 200 – 300 m²

• 5.000 – 10.000 m² • 300 – 400 m²

• > 10.000 m² • 400 – 500 m²

Methodologie
Om deze rapportage tot stand te brengen, zijn vanaf 1 juli 2008 de volgende aanbod- en opna-

megegevens van de huur- en koopmarkt verzameld en in een database verwerkt:

• straatnaam • postcode • type vastgoed • prijs • deelgebied

• huisnummer • oppervlakte • branche • bedrijventerrein • jaar

Naast het gebruik van eigen data zijn voor de aanbodcijfers de website van Realnext en Funda 

gehanteerd alsmede websites van de lokale makelaars die niet zijn aangesloten bij Realnext. Voor 

de opnamecijfers zijn zowel eigen data, als de databases van Vastgoedmarkt en PropertyNL 

gebruikt. Voor zowel het aanbod als de opname geldt dat elk object door een researchmedewerker 

en/of makelaar in de desbetreffende regio is gecontroleerd.     

Betrouwbaarheid
Hoewel de cijfers zijn verzameld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, zijn er desondanks 

beperkingen op het gebied van betrouwbaarheid. Veel bedrijven en hun vastgoedadviseurs die een 

huurovereenkomst sluiten met een eigenaar/belegger zijn niet altijd bereid alle uitkomsten van het 

onderhandelingsproces openbaar te maken. Afspraken over de kosten van herinrichting van een 

gebouw of ruimten, of verbeteringen aan installaties zijn vaak verdisconteerd in de huur. Ook de 

periode van het huurcontract is van belang voor de hoogte van de huurprijs. (Ver)kooptransacties 

worden eveneens gezien als vertrouwelijk. De huur- en koopprijzen zijn derhalve indicatief. 
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dynamis@dynamis.nl
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Boek & Offermans Makelaars
Akerstraat 39-41
Postbus 677
6400 AR  Heerlen
t 045 574 32 33
f 045 560 09 09
info@boek-offermans.nl
www.boek-offermans.nl
(ook in Maastricht)

Bramer Bedrijfsmakelaars
Burg. van Roijensingel 18
Postbus 1015
8001 BA  Zwolle
t 038 4 224 225
f 038 4 222 300
bog@bramer.biz
www.bramer.biz

Frisia Makelaars
Javastraat 1a
2585 AA  Den Haag
t 070 342 01 01
bog@frisiamakelaars.nl
www.frisiamakelaars.nl

HRS Bedrijfsmakelaars
Vughterweg 47D
Postbus 2073
5202 CB  's-Hertogenbosch
t 073 80 000 08
f 073 80 000 09
info@hrsbedrijfsmakelaars.nl
www.hrsbedrijfsmakelaars.nl 

Lamberink Bedrijfsmakelaars
Stationsstraat 24 -26 
Postbus 993 
9400 AZ  Assen 
t 059 233 84 20 
f 059 233 84 14 
bedrijfsmakelaars@lamberink.nl
www.lamberink.nl 

Molenbeek Makelaars
Maliebaan 77 
3581 CG Utrecht
t 030 256 88 11
f 030 256 88 77
info@molenbeek.nl
www.molenbeek.nl

Ooms.com
Maaskade 113
Postbus 24040
3007 DA  Rotterdam
t 010 424 88 88
f 010 424 88 89
bog@ooms.com
www.ooms.com
(ook in Dordrecht)

Rodenburg Makelaars
Paslaan 19
Postbus 10054
7301 GB  Apeldoorn
t 055 5 268 268
info@rodenburg.nl
www.rodenburg.nl
(ook in Deventer)

Snelder Zijlstra 
Bedrijfsmakelaars
Hoedemakerplein 1
Postbus 2022
7500 CA  Enschede
t 053 485 22 44
f 053 485 22 04
bedrijfsmakelaars@snelderzijlstra.nl
www.snelderzijlstra.nl

Strijbosch Thunnissen 
Bedrijfsmakelaars
St. Canisiussingel 22
Postbus 1005
6501 BA  Nijmegen
t 024 365 10 10
f 024 365 10 20
info@s-t.nl
www.stmakelaars.nl
(ook in Arnhem)

Van der Sande VanOpstal 
Bedrijfsmakelaars
Vijverstraat 1
4818 ST Breda
t 076 514 74 54
f 076 513 93 40
bog@vandersande.nl
www.vandersande.nl

Verschuuren & Schreppers
Bedrijfsmakelaars
Kennedyplein 230
Postbus 8730
5605 LS  Eindhoven
t 040 211 11 12
f 040 235 05 05
info@verschuuren-schreppers.nl
www.bedrijfsmakelaar.nu


