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Seinen op groen

De stand van de economie heeft een grote invloed 
op de markt voor distributiecentra. De mondiale 
industriële productie genereert intercontinentale 
goederenstromen die over talloze schijven lopen 
totdat de supply chain uiteindelijk de consument 
bereikt. Een demping van de economische groei 
heeft daarom een direct effect op de dynamiek 
van de markt voor logistiek vastgoed.

Over de eerste drie kwartalen van 2010 is de 
opname van distributiecentra door gebruikers ten 
opzichte van dezelfde periode in 2009 verder 
teruggelopen. Het aanbod aan beschikbare 
distributiecentra is daarentegen fors toegenomen. 
Zowel door gebruikers als door vastgoedeigenaren 
wordt op dit moment een uiterst afwachtende 
houding aangenomen. Een bevreemdende situatie, 
aangezien vrijwel alle macro-economische 
indicatoren wijzen op een herstel van de 
economische groei wereldwijd. 
 

In 2009 zakte het opnameniveau voor het eerst 
sinds jaren onder het langjarig gemiddelde. Net als 
op de kantorenmarkt blijven veel gebruikers van 
distributiecentra zitten waar ze zitten en wordt 
afgewacht wat de economische toekomst brengt. 
Deze tendens van een dalende opname en een 
stijgend aanbod kon in de eerste drie kwartalen 
van 2010 wederom worden waargenomen. De 
economische situatie is echter in de loop van 
2010 sterk aan de beterende hand. Alle seinen 
staan inmiddels weer op groen en niets lijkt een 
spoedig herstel van de markt in de weg te staan. 
Of toch wel?  
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Marktvisie

2009, vraaguitval   
De marktomstandigheden voor de sector transport en logistiek zijn 

sinds 2009 drastisch veranderd. De gehele economie kwam abrupt  

tot stilstand en consumenten hielden massaal de hand op de knip, 

waardoor goederenstromen opdroogden en fabrikanten de productie 

sterk verminderden. Logischerwijs had dit zo haar invloed op de 

huisvestingsbehoefte van logistiek dienstverleners. Daar waar in het 

verleden huurders zonder lang nadenken tekenden voor nieuwe of 

grotere distributieruimte, werd vanaf dat moment evident dat de verhuur 

van zowel nieuwe als bestaande panden aanzienlijk stroever zou gaan 

verlopen.

Al snel werd duidelijk dat de situatie voorlopig niet zou herstellen 

waardoor logistiek dienstverleners hun huisvestingsbehoeften hebben 

aangepast. Er ontstond een overcapaciteit aan opslagruimte, omdat 

minder goederen werden op- en overgeslagen en omdat er nieuw 

ontwikkelde, op risico gerealiseerde distributiecentra bijkwamen. Het 

aanbod nam toe, terwijl de opname ten opzichte van 2008 met 34% 

daalde. Het mes sneed wat dat betreft aan twee kanten en zorgde  

voor een zeer ongebalanceerde marktsituatie.

2010: gelijke tendens, beter sentiment   
In 2010 kent de dynamiek op de logistieke vastgoedmarkt op het 

eerste gezicht eenzelfde tendens als in 2009. Zo is in de eerste drie 

kwartalen de opname verder teruggelopen en het aanbod nam 

versterkt toe. Cijfermatig kan de situatie dan wel hetzelfde lijken,  

maar het verhaal achter de cijfers is anders. 

Hoewel de interesse in logistiek vastgoed fors toenam, vertaalde dit 

zich tot dusver veelal niet in meer en/of grotere gebruikerstransacties.  

In de eerste 9 maanden van 2010 is in totaal 295.000 m² aan 

distributieruimte opgenomen. Het is de verwachting dat daarnaast in 

het resterende kwartaal ongeveer 100.000 m² wordt opgenomen.  

Op basis hiervan zal de opname uitkomen op circa 400.000 m² en 

vergeleken met 2009 zou dit een daling betekenen van 30%. 2010  

zou daarmee voor het tweede opeenvolgende jaar sluiten met een 

jaaropname onder het gemiddeld historisch opnameniveau (circa 

550.000 m²).

Het aanbod is in 2010 verder verruimd. Stond vorig jaar de teller nog  

op 1,8 miljoen vierkante meter, op dit moment is dat opgelopen tot 2,1 

miljoen vierkante meter: een stijging van 19%. Hoewel de markt voor 

logistiek vastgoed in zijn totaliteit beperkt is van omvang en enkele 

distributiecentra méér, relatief gezien al voor een flinke aanbodstijging 

kunnen zorgen, is het wel een teken aan de wand. 

Opmerkelijk is ook dat in 2010 de samenstelling van het aanbod is 

gewijzigd. Waren in 2009 vooral nog verouderde, relatief kleine 

distributiecentra verantwoordelijk voor de aanwas van het aanbod, 

vanaf de tweede helft van 2009 en het begin van 2010 zijn daarbij 

echter hagelnieuwe distributiecentra met doorgaans forse 

vloeroppervlaktes op de markt gekomen. Deze op risico ontwikkelde 

distributiecentra zijn het resultaat van ontwikkelingsplannen uit de 

periode 2007-2008 en wachten sinds hun oplevering nog steeds op 

een eerste gebruiker. Opvallend is dat dit type aanbod veelal in 

Noord-Brabant en Limburg is gesitueerd. De DTZ Zadelhoff 

VastgoedVisiekaart brengt duidelijk in beeld dat in dit deel van het land 

zowel de voorraad als het aanbod van logistieke huisvesting groot is. 

Lichtpuntje aan de horizon   
Een somber beeld doemt op wanneer enkel naar de harde cijfers wordt 

gekeken om de dynamiek op de logistieke vastgoedmarkt te illustreren. 

Toch is het sentiment op de markt beduidend positiever dan de kille 

cijfers aanduiden. Eerder werd al beschreven dat de logistieke 

vastgoedmarkt weliswaar vertraagd (laat-cyclisch), maar heftig reageert 

op conjuncturele schommelingen. Het is dan ook interessant te kijken 

of verschillende economische indicatoren wellicht een herstel voor de 

komende periode aankondigen. 



Seinen op groen Pagina 4

Marktvisie

Wereldwijd heeft de industriële productie de opwaartse lijn weer 

gevonden. Dit heeft ertoe geleid dat goederenstromen weer in volume 

aan het toenemen zijn en dat de overslagcijfers op zee- en luchthavens 

terugkeren op de niveaus van voor de crisis. Let hierbij bijvoorbeeld op 

de recordcijfers die de overslag in de Rotterdamse haven laten zien.

Nog belangrijker is dat het vertrouwen van de consument weer 

toeneemt en daarmee samenhangend het bestedingspatroon. 

Exemplarisch hiervoor is het stijgende volume dat aan duurzame 

goederen wordt besteed. Dit groeicijfer wordt mede veroorzaakt 

doordat de verkoop van personenauto’s aantrekt. Een aantal seinen dat 

duidt op herstel van de dynamiek op de logistieke vastgoedmarkt, lijkt 

een voor een weer op groen te springen. Een herstel van de logistieke 

vastgoedmarkt in 2011 is in dit perspectief aannemelijk. 

Azië neemt wereldeconomie op sleeptouw     
De kredietcrisis die een diepe, maar relatief korte economische recessie 

veroorzaakte, heeft niet overal dezelfde impact gehad. Er zijn zelfs 

landengroepen die hooguit een groeivertraging hebben ondervonden. 

Zo hebben de opkomende economieën in Azië, met als absolute 

uitschieter China, ook in 2009 sterke economische groeicijfers laten 

noteren. Door niet alleen te blijven produceren, maar ook in 

toenemende mate te consumeren, hebben deze ‘emerging markets’ de 

wereldeconomie op sleeptouw genomen. Zij blijken steeds meer een 

kansrijk afzetgebied voor producten uit de rest van de wereld. Op deze 

manier is de groei van de wereldeconomie minder afhankelijk geworden 

van Amerikaanse en in mindere mate Europese consumenten. 

Extreem korte productietijden
Behalve de volumes van goederenstromen veranderen tevens de 

productiewijzen van de verschillende toonaangevende Aziatische 

producenten. Door de snelle veroudering van producten zoals 

computers, telefoons en/of afgeleide producten wordt door een aantal 

grote spelers in dit segment het concept van decentrale productie 

wellicht op korte termijn in praktijk gebracht. Op deze wijze kan de tijd 

van productie tot het moment dat het product in de winkel ligt drastisch 

worden beperkt. Fabrikanten kunnen zo direct inspelen op de snel 

veranderende behoefte van de consument door sneller met nieuwe 

producten te kunnen komen. Daarnaast hoeft er pas te worden 

geproduceerd op het moment dat een order binnenkomt. Daarmee 

vervalt tevens de noodzaak om grote voorraden aan te houden.  

Op deze manier wordt het risico van economische veroudering van 

opgeslagen producten verkleind.  

Klampt logistiek Nederland aan?  
Aangezien goederenstromen toenemen door toenemende productie, 

wordt de behoefte aan op- en overslagruimte bij logistiek 

dienstverleners ook weer groter. Op het eerste gezicht ligt het voor de 

hand dat dit leidt tot een hernieuwde ruimtevraag. Toch is dat niet direct 

te concluderen. Doordat veel logistiek dienstverleners door de 

afgelopen periode qua huisvesting ruim in hun jasje zitten, kan de 

aantrekkende goederenstroom in eerste aanleg intern worden opgelost 

zonder daadwerkelijk fysiek nieuwe huisvesting te hoeven betrekken. 

Voordat de opname daadwerkelijk een stijging laat zien, zal dus eerst 

de gehuurde, maar niet gebruikte ruimte (verborgen leegstand) worden 

benut, voordat behoefte is aan meer ruimte. 

Een andere vertragende factor is het feit dat aflopende contracten de 

afgelopen twee jaar tegen zeer gunstige voorwaarden voor de gebruiker 

zijn verlengd. Vastgoedeigenaren kunnen zich immers geen leegstand 

veroorloven en sturen op cash-flow. Door dit gegeven is straks geen 

sprake van een golf aan uitgestelde verhuisbewegingen die de markt zal 

overspoelen. Overigens geldt wel dat de looptijd van de verlengde 

contracten vergeleken met het verleden gemiddeld korter is. 

Een laatste vertragende factor voor herstel van de opname van logistiek 

vastgoed ligt in het gegeven dat het momenteel een echte 

huurdersmarkt betreft. Hierdoor hebben veel potentiele huurders geen 

haast met het afsluiten van nieuwe huurcontracten. Daarnaast zijn de 

laatste jaren door projectontwikkelaars veel distributiecentra op risico 
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ontwikkeld en verkocht aan beleggers met een huurgarantie, 

voornamelijk in Noord-Brabant en Limburg. Met een zogenaamde 

huurgarantie verplichtten de ontwikkelaars zich bij het uitblijven van een 

huurder, tot het betalen van de beoogde huurprijs van het object aan de 

belegger meestal voor de periode van een à twee jaar. 

De komende maanden zullen deze huurgaranties voor veel nieuwe 

distributiecentra, die op dit moment leeg staan, eindigen. Vanaf dat 

moment is het (financiële) leegstandsrisico voor rekening van de 

vastgoedeigenaar. Dit kan er toe leiden dat een aantal beleggers een 

lagere huurprijs gaat vragen. 

Hoewel veel logistiek gebruikers in 2010 informeerden naar logistiek 

vastgoed, bleek deze interesse niet gestoeld op het direct daadwerkelijk 

fysiek willen verplaatsen, maar op een prijsbenchmark. Anders gezegd: 

huurders informeerden niet om distributiecentra te huren, maar om te 

kijken of zij zelf nog steeds een marktconforme huurprijs betalen. Door 

de aantrekkende economie leeft de verwachting echter sterk dat de 

interesse in logistiek vastgoed zich zal vertalen in een hoger 

transactievolume. DTZ Zadelhoff schat de potentiële opname op 

150.000 tot 200.000 m² in de komende 3 à 4 maanden. Een gedeelte 

van het aanbod aan distributiecentra zoals weergegeven op de DTZ 

Zadelhoff VastgoedVisiekaart, zal hierdoor weer worden gevuld. Indien 

deze voorspelling uitkomt wordt begin 2011 een stap in de goede 

richting van marktevenwicht gezet.

Voorraad inzichtelijk   
Op de DTZ Zadelhoff VastgoedVisiekaart is de voorraad distributiecentra 

inzichtelijk gemaakt. De inventarisatie van deze voorraad is niet nieuw. 

Wel is voor de eerste maal de voorraad in gebruik en het aanbod per 

plaats weergegeven en wordt op een heldere manier inzichtelijk gemaakt 

waar de voorraad distributiecentra zich bevindt.  

Per 1 september 2010 kwam de voorraad van distributieruimten uit op 

16,2 miljoen vierkante meter. Dit getal komt tot stand door een 

optelsom van zowel de commerciële markt als de zogenaamde ‘eigen 

bouw’. Van deze 16,2 miljoen vierkante meter stond per september 

2010 nagenoeg 2,1 miljoen vierkante meter in aanbod, wat neerkomt 

op 13% van de totale voorraad. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit 

niet per se leegstand betreft. Immers, niet elk pand dat wordt 

aangeboden staat ook daadwerkelijk fysiek leeg. De fysieke leegstand 

wordt ingeschat op iets minder dan 1 miljoen vierkante meter. Aan de 

VastgoedVisiekaart ligt een inventarisatie van DTZ Zadelhoff ten 

grondslag die het mogelijk maakt om de logistieke markt op lokaal of 

regionaal niveau verder te analyseren. In het kader ‘de markt voor 

distributiecentra in Tilburg’ wordt een voorbeeld gegeven van de 

gegevens die zijn geïnventariseerd per gemeente. 

Voorraad niet gelijkmatig verdeeld  
Aan de hand van de DTZ Zadelhoff VastgoedVisiekaart wordt duidelijk 

dat de voorraad van logistieke ruimte niet evenwichtig is verdeeld over 

Nederland, maar dat een duidelijk geografisch zwaartepunt te 

onderscheiden is. Zoals verwacht zijn de grootste concentraties 

distributiecentra te vinden nabij de grote Mainports Schiphol en 

Rotterdam en langs de verkeersassen tussen deze Mainports en het 

Europese achterland. 

De transportcorridors zijn goed te herkennen zoals de Brabantroute die 

vanaf de Rotterdamse haven via West Brabant, Tilburg en Eindhoven 

naar Venlo en Born loopt en de A15 route vanaf Rotterdam door de 

Betuwe langs Tiel richting het Ruhrgebied. Buiten deze routes is een 

verhoogde concentratie logistieke voorraad terug te vinden nabij 

inlandse rail- en bargeterminals. Deze trimodale vervoersknooppunten 

vormen een belangrijke schakel voor het succes van Nederland 

distributieland.

De ruimtelijke spreiding van distributiecentra doet sterk denken aan 

een boog die vanaf de Randstad via Zuid-Nederland de Belgische en 

Duitse grens aantipt, ofwel de ‘logistieke banaan van Nederland’. 

Deze logistiek banaan sluit goed aan bij de zogenaamde Europese 

‘blauwe banaan’ die de boog weergeeft van bevolking- en 

inkomensconcentratie in Europa (kort gezegd vanuit Groot-Britannië 

naar Noord-Italië). 

Buiten de weergave van de voorraad geeft de DTZ Zadelhoff 

VastgoedVisiekaart ook het daadwerkelijk aangeboden deel van de 

voorraad weer en het deel dat reeds in gebruik is. Hieruit valt te 

concluderen dat de plaatsen met een grote logistieke voorraad ook een 

relatief groot aanbod kennen. Dit heeft te maken met het feit dat in de 

kernen met een logistieke voorraad buiten het concentratiegebied 

nauwelijks sprake is van grootschalig aanbod. De voorraad logistieke 

bedrijfsruimte binnen het ‘banaangebied’ behoort derhalve 

daadwerkelijk tot de commerciële bedrijfsruimtemarkt, terwijl de 

logistieke voorraad buiten dit gebied vooral tot de ‘eigen bouw’ kan 

worden gerekend. Objecten in de ‘eigen bouw’ zijn onder normale 

omstandigheden niet voor de verhuur beschikbaar.  

Marktverhoudingen
Het hoge leegstandspercentage c.q. het aantal distributiecentra dat te 

huur staat, leidt in bepaalde regio’s tot ongezonde marktverhoudingen. 

In sommige gevallen betreft het aanbod meer dan 25% van de 

voorraad. Uiteraard betreft de logistieke markt vooral een markt waar 

grote metrages in omgaan, waardoor dit beeld sterk kan fluctueren als 

gevolg van een beperkt aantal transacties. Toch is op veel plaatsen in 

Nederland reden tot zorg. Nederlandse gemeenten zouden de 

marktdynamiek beter moeten monitoren en daar hun gronduitgiftebeleid 

op moeten aanpassen. Op provinciaal niveau zou de uitgifte van 

gronden per gemeente of regio zodanig gestuurd moeten worden dat 

de markt niet verder in onbalans raakt. De laatste twee jaar zijn er voor 

of door diverse specifieke gebruikers distributiecentra bijgekomen, 

terwijl op hetzelfde bedrijventerrein of in de directe omgeving nagenoeg 

dezelfde type distributiecentra leeg stonden. 
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Een andere mindset  
Daarnaast is door de tegenvallende economie de afgelopen twee jaar 

een andere mindset bij logistiek gebruikers ontstaan. Ondernemingen 

sturen op kostenbeheersing. Er wordt veel kritischer gekeken naar de 

hoeveelheid voorraad die van een product wordt opgeslagen. Ook de 

omloopsnelheid van producten wordt steeds hoger, waardoor 

voorraden kleiner worden. Dit omdat de kans bestaat dat anders een 

product dat nog op voorraad ligt alweer is verouderd nog voordat het  

in de schappen ligt. Deze trend draagt bij aan de zogenaamde 

efficiencyslag door de logistieke markt. Geavanceerde ICT-oplossingen 

helpen om deze efficiencydoelstellingen te bereiken. Het is dan ook de 

vraag of in een aantrekkende markt behoefte is aan een verder 

expanderende voorraad van logistieke bedrijfsgebouwen.  

Beleggingsmarkt 
Het beeld op de beleggingsmarkt is in de tweede helft van 2010, 

gemeten naar transactievolume, weinig veranderd ten opzichte van 

2009 en de eerste drie kwartalen van 2010. Naast de verkoop van 

enkele single-assets, vond in 2010 nog geen enkele portefeuille-

transactie plaats. In de eerste drie kwartalen werd dan ook ‘slechts’ 

voor circa EUR 85 miljoen aan logistieke vastgoedtransacties 

geregistreerd.

Hoewel deze cijfers geen verbetering van marktdynamiek laten zien,  

is het sentiment op de beleggingsmarkt duidelijk verbeterd. Naast de 

Duitse open-end fondsen die actief zijn gebleven, hebben diverse 

partijen wederom aangegeven in logistiek vastgoed te willen investeren. 

Er is in toenemende mate kapitaal beschikbaar dat in deze asset 

categorie kan worden besteed.

Tegelijkertijd neemt ook het aanbod in dit segment toe. Na de afgelopen 

zomerperiode worden meer single assets op de markt aangeboden en 

zijn enkele portefeuilles op de markt gebracht. 

Hoewel nog moet blijken of er sprake is van een match tussen 

opbrengstverwachting van verkopers en de rendementen die kopers in 

gedachten hebben, lijkt het spanningsveld dat geruime tijd tussen deze 

parameters bestond, in ieder geval voor prime assets, voor een groot 

gedeelte te zijn opgelost.

Van bestaand logistiek vastgoed dat wordt gekenmerkt door een 

hogere leeftijd, gedeeltelijke leegstand, kortlopende contracten en/of 

mindere locaties wordt weinig dynamiek verwacht. Voor dergelijke 

objecten worden door beleggers onder de huidige 

marktomstandigheden grote risico’s voorzien. Bovendien tonen 

financiers voor dergelijke objecten een mindere bereidheid om 

beleggers op de gewenste condities van kapitaal te voorzien.

Met het oog op een aantal ‘build-to-suit’ projecten die op verschillende 

locaties in het land zijn gecontracteerd, kijkt de markt met belangstelling 

uit naar de rendementen die beleggers voor deze projecten willen 

aangaan. Hoewel er nog geen transactie bekend is gemaakt onder het 

scherpste yield-niveau van circa 7,75% bruto aanvangsrendement  

(vrij op naam), is de verwachting dat we dergelijke rendementen voor 

eersteklas vastgoed in de komende periode opnieuw wel gaan zien.  

Dit zou dan ook de lijn volgen die in een aantal Europese landen al 

eerder dit jaar is ingeslagen en waar de rendementen circa 50 tot 75 

basispunten scherper liggen dan in Nederland. 

De concrete vraag die momenteel boven de markt hangt, kan de 

leegstand in bepaalde regio’s naar een acceptabel niveau brengen.  

Dit zou een belangrijke steun in de rug geven om de 

aanvangsrendementen voor 1e klas distributiecentra weer op min of meer 

gelijk niveau van 2007 te brengen.

Bruto aanvangsrendementen v.o.n. distributiecentra in Nederland* (%) 

   Nieuwbouw Bestaande Bouw

Regio   medio 2009  medio 2010 medio 2009  medio 2010

Amsterdam/Rotterdam 7,75-8,00 7,50-8,00 8,50-9,00 8,50-9,00

Logistieke hotspots 7,75-8,75 7,50-8,25 8,50-9,00 8,50-9,00

Overige regio’s  8,00-8,50 8,00-8,50 9,50-9,75 9,50-9,75 

* De grondslag voor de aanvangsrendementen voor eersteklas distributiecentra is een langjarige
 huurovereenkomst en een solvabele huurder 

De Tilburgse markt voor distributiecentra
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DTZ Zadelhoff VastgoedVisiekaart
Voorraad in gebruik en aanbod per stad
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DTZ Zadelhoff Vastgoedvisiekaart  
Voorraad in gebruik en aanbod per stad

De DTZ Zadelhoff VastgoedVisiekaart komt tot stand op basis van een 

database met objectgegevens. Deze kaart kan diverse statistische 

gegevens en causale verbanden in kaart brengen. De kaart op deze 

pagina geeft de voorraad distributiecentra en het aanbod op gemeentelijk 

niveau weer. Er kan per gemeente of regio worden ingezoomd en er 

kunnen verschillende parameters in beeld worden gebracht. 

Het voorbeeld van ‘de Tilburgse markt voor distributiecentra’ op pagina 6 

illustreert de mogelijkheden.
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De Europese en Noord Amerikaanse economieën blijken over 

veerkracht te beschikken. Na de diepe recessie in 2009, zit er 

voor de meeste landen weer een bescheiden groei in het vat. De 

Verenigde Staten zullen uitkomen op een groei van 3%. Het herstel in 

de Eurozone gaat een stuk stroever en komt uit op hooguit 1%.  

Of de groei de komende periode sterk zal doorzetten is echter 

hoogst onzeker. Nog steeds wordt in de Verenigde Staten gevreesd 

voor de Double Dip: een nieuwe economische recessie op het 

moment dat de steunmaatregelen van de overheid eindigen. In de 

Eurozone is voorlopig een nieuwe schuldencrisis afgewend, maar 

zorgen hierover blijven bestaan.

Het patroon van de intercontinentale goederenstromen is het 

afgelopen decennium van karakter veranderd. Met de opkomst van 

China en in mindere mate India als economische grootmachten, 

heeft het Aziatische handelsblok aan relevantie gewonnen. Hoewel 

de op export gerichte economieën lange tijd als werkplaats van de 

wereld fungeerden, is de laatste jaren tevens een goederenstroom 

richting Azië op gang gekomen. De recente stakingsgolf in China en 

de daarmee samenhangende loonstijging is onderdeel van een veel 

grotere trend, namelijk dat de Aziatische consument rijker wordt. In 

China stijgt het netto besteedbaar inkomen jaarlijks met 12 tot 15%. 

Ter illustratie: de 4 grootste opkomende economieën ter wereld 

(Brazilië, Rusland, India en China) hebben bij gelijke omstandigheden 

aan het einde van het decennium meer huishoudens met een budget 

van meer dan USD 10.000,- dan Europa en Noord-Amerika bij elkaar.

De economische recessie in Nederland is voor de in- en 

uitvoerwaarden niet zonder gevolgen gebleven. Zowel de invoer als 

uitvoer zijn in 2009 sterk teruggelopen met respectievelijk 18% en 

14%. Nooit eerder zijn dergelijke dalingen voorgekomen. Desondanks 

was in 2009 sprake van een handelsoverschot. Voor 2010 zijn de 

tekenen gunstig. Vergeleken met medio 2009 zijn de invoer en uitvoer 

alweer met 19% in waarde toegenomen. Indien het herstel doorzet, 

zijn deze waarden ultimo 2010 weer op het niveau van het jaar 

2007. Hiermee kan het pad van jarenlange stabiele groei van in- en 

uitvoerwaarden worden voortgezet.   
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Ondanks de forse daling van de invoerwaarde in 2009 van bijna 20% 

is de verdeling naar herkomstgebied redelijk contstant gebleven. 

Ook dit jaar is de Nederlandse invoerwaarde voor 55% afkomstig 

uit de Europese Unie. De invoer uit China leverde in 2009 het minst 

in: een daling van 12% ten opzichte van 2008. De landen die het 

meest naar Nederland exporteren zijn Duitsland, België en China. 

Van de EUR 274 miljard aan geïmporteerde goederen namen de drie 

landen respectievelijk EUR 53 miljard, EUR 27 miljard en EUR 22 

miljard voor hun rekening. In 2009 werd 44% van de door Nederland 

geïmporteerde producten (al dan niet na een kleine bewerking) 

opnieuw uitgevoerd. Deze wederuitvoer vormt een essentieel deel 

van de Nederlandse export en wordt bovendien als onderdeel van 

de export elk jaar groter. In 2008 bedroeg de wederuitvoer namelijk 

41%. Deze ontwikkeling duidt op een toenemend aandeel van de 

transport en logistieke sector in de Nederlandse economie.

De Nederlandse export bedroeg over heel 2009 circa EUR 309 

miljard. Ten opzichte van 2008 betekent dit een forse daling van 

16%. Deze daling is echter minder groot dan de daling van de invoer. 

Positieve uitzondering hierop betreft de export naar China. Deze is in 

2009 met maar liefst 20% toegenomen. Toch blijft de Nederlandse 

uitvoer vooralsnog sterk geconcentreerd op de Europese Unie. 

Maar liefst 75% van alle Nederlandse export heeft een land in 

de EU als eindbestemming. Nederland handhaaft hiermee haar 

positie als logistiek knooppunt van Europa. Immers, een steeds 

groter wordend deel van onze export (44%) is te bestempelen 

als wederuitvoer en de belangrijkste importproducten zijn tevens 

de belangrijkste exportproducten. Onze buren blijven veruit onze 

belangrijkste handelspartners: 25% van de Nederlandse export 

ging naar Duitsland gevolgd door België en het Verenigd Koninkrijk 

(respectievelijk 12% en 8%).   

De Rotterdamse haven is naast een van de Nederlandse 

Mainports ook een belangrijke hub in de goederenoverslag voor 

Noordwest-Europa. Hoewel in 2009 sprake was van een dip in 

de overslag van circa 8%, werd in de eerste helft van 2010 alweer 

213 miljoen ton aan goederen verwerkt. Hierdoor is de overslag 

terug op het niveau van 2008. Vrijwel alle goederensoorten lieten 

een groei noteren. Vooral de overslag van ertsen en schroot liet 

een verdubbeling in de overslag zien. De aantrekkende industriële 

productie op het Europese vasteland is hier verantwoordelijk voor. 

Daarnaast viel op dat de groei in de containeroverslag dubbele cijfers 

noteerde: Er zijn 18% meer containers in de eerste helft van 2010 

overgeslagen in vergelijking met de eerste periode vorig jaar. 
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Met een totaalvolume van 387 miljoen metrische ton was de haven 

van Rotterdam in 2009 veruit de grootste haven van Europa. Hoewel 

de overslag met 8% is teruggelopen in 2008, is de voorsprong ten 

opzichte van de nummer twee verder toegenomen. De Antwerpse 

haven moest een daling van 16% incasseren. De overslag in de 

haven van Hamburg daalde met liefst 21%, waardoor in 2009 de 

derde plaats wat betreft overslag aan de Russische Zwartezeehaven 

Novorossiysk ten deel valt. Contanstanza heeft relatief gezien het 

slechtste jaar achter de rug. Hier viel de overslag terug met 32%. 

De enige twee zeehavens die groeicijfers konden noteren waren 

Primorsk en Zeebrugge.  

Amsterdam is in 2009 nog steeds de op twee na grootste 

vrachtluchthaven van Europa. Als gevolg van de economische crisis 

werd de mainport Schiphol in 2009 geconfronteerd met teruglopende 

overslagvolumes. Ten opzichte van 2008 werden 18% minder 

goederen overgeslagen. Het voorzichtige herstel van de economie 

heeft echter in de eerste zes maanden van 2010 gezorgd voor een 

stijging van de overslag met liefst 22%. Deze sterke schommeling in 

overslagvolumes heeft deels te maken met het feit dat luchtvracht 

uitermate gevoelig is voor economische recessies doordat 

consumenten doorgaans als eerste bezuinigen op hoogwaardige en 

tijdsgevoelige consumptiegoederen, die vaak per vliegtuig naar de 

plaats van bestemming worden gebracht. 

De prijzen van belangrijke grondstoffen zijn de afgelopen tien jaar 

spectaculair gestegen als gevolg van een structurele schaarste die 

is ontstaan doordat veel landen in Azië zich in economisch opzicht 

sterk hebben ontwikkeld. Vanaf medio 2008 daalden de prijzen van 

nagenoeg alle grondstoffen sterk door vraaguitval als gevolg van de 

economische crisis. Opmerkelijk is de explosie van de ijzerertsprijzen 

vanaf 2009. Vanaf april 2010 zijn de drie grote mijnbedrijven Vale, 

Rio Tinto en BHP Biliton overgegaan op kwartaalcontracten op 

basis van spotprijzen in plaats van de tot dusver gehanteerde 

jaarcontractprijzen. Prijsstijgingen tot 90% worden door het 

IMF verwacht, mede doordat onder andere China als eerste is 

overgegaan op dit nieuwe systeem en 60% van de mondiale vraag 

naar ijzererts uit China komt. 

Top 9 Havens van Europa  
Overslag in miljoen metrische ton in 2009 en mutatie (%) t.o.v. 2008  

Bron: Haven van Rotterdam
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Grootste Europese luchthavens naar volume goederenoverslag, 2009 

   % verandering

Ranking Plaats Ton vracht t.o.v. 2008 

1 Parijs, Charles de Gaulle 1.818.500 -10,8%

2 Frankfurt 1.808.000 -10,6%

3 Amsterdam 1.286.500 -17,9%

4 Londen, Heathrow 1.278.500 -8,7%

4 Luxemburg 628.500 -20,2%

5 Keulen 549.500 -4,0%

6 Luik 482.000 -7,1%

7 Brussel 449.000 -31,9%

8 Milaan, Malpensa 333.500 -17,3%

9 Kopenhagen 314.500 -9,4%

Bron: Schiphol Group 

Economie en handel
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De consumentenbestedingen leveren doorgaans een belangrijke 

bijdrage aan de economische groei. Deze bijdrage hangt voor een 

gedeelte samen met het consumentenvertrouwen. Na de forse 

terugval van de bestedingen in 2009 is medio 2010 sprake van een 

krachtig herstel en is het vertrouwen van de consument weer aan 

het toenemen. Meer bestedingen leiden tot een hogere afzet van de 

detailhandel, waardoor goederenstromen toenemen. 

De daling van de overslag op Schiphol is in grote mate te wijten 

aan de teruggevallen vraag vanuit Noord-Amerika en Azië met circa 

20%. Van de vracht die in Schiphol wordt overgeslagen komt of 

gaat 60% van of naar deze continenten. De overslag van/richting 

het Midden-Oosten liep zelfs met 37% terug. Opmerkelijk was de 

groei in de afhandeling van goederen van/richting Afrika met 3,4%. 

In 2009 bedroeg het Afrikaanse vrachtvolume 180.000 ton en neemt 

daarmee na Azië en Noord-Amerika een derde plaats in.

Aan de relatief sterke stijging van de nieuwbouwkosten van een 

distributiecentrum is in 2009 een einde gekomen. De bouwkosten 

voor nieuwe distributiecentra kent een volatiel verloop in vergelijking 

met de nieuwbouwkosten voor kantoren of woningen. Een 

gebouw is feitelijk een product van de combinatie van arbeid- en 

materiaalkosten. Het is voor te stellen dat de prijs van een modern 

hoogwaardig DC meer wordt bepaald door materiaalgebruik dan door 

arbeid in vergelijking met de ontwikkeling van een kantoorgebouw. 

Materiaalkosten fluctueren naar de stand van de economie en zo ook 

de ontwikkelingskosten van een DC. Deze fluctuatie komt naar voren 

uit de grafiek, waarbij de index ‘hallen en DC’s’ sterk daalt ten tijde 

van de economische stagnatie van 2003 en 2004 en sterk oploopt 

ten tijde van hoge economische groei en/of uit de hand lopende 

grondstofkosten. 
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Op de Nederlandse markt voor bedrijfsmatig onroerend goed is een 

belangrijke plaats weggelegd voor logistiek vastgoed. In totaal werd 

in 2009 in dit segment 525.000 m² door gebruikers opgenomen, 

circa 28% van de totale opname aan bedrijfsruimte in Nederland. 

De opname ligt daarmee ongeveer een derde lager dan in 2008. 

Ook in 2010 is van herstel van de opname nog geen sprake. In de 

afgelopen 9 maanden is in totaal 290.000 m² logistieke bedrijfsruimte 

opgenomen. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar betekent 

dit een daling van 24%.  

Het aanbod aan logistieke bedrijfsobjecten is versneld toegenomen. 

Aan het einde van het derde kwartaal 2010 stond de teller op 2,1 

miljoen m² opslag- en distributieruimte, een stijging van 19% ten 

opzichte van 2009. Deze aanbodstijging wordt zowel gevoed door 

het op de markt komen van oudere incourante distributiecentra, 

maar ook door de ruime beschikbaarheid van nieuwe, op risico 

ontwikkelde DC’s die onlangs op de markt zijn gekomen.

De markt voor logistiek vastgoed is te verdelen in een kleinschalig 

en een grootschalig segment. Bij de distributiecentra van 5.000 m² 

tot 10.000 m² valt op dat de opname in 2009 harder is gedaald dan 

de opname in het grootschalige segment (respectievelijk -67% om 

-18%). Het aanbod kleinschalige DC’s nam in 2009 met 13% toe, 

terwijl het aanbod grootschalige DC’s juist met 8% afnam. Voor 2010 

lijken de rollen te zijn omgedraaid: minder aanbod van kleinschalige 

DC’s (-14%) en fors méér aanbod grootschalige distributiecentra 

(+34%). Dit is in hoge mate te wijten aan recent opgeleverde en op 

risico ontwikkelde grootschalige distributiecentra in het zuiden van 

het land. 

Er zijn in Nederland momenteel zes concentraties van logistieke 

bedrijvigheid. Hieronder vallen de Mainports Amsterdam/Schiphol en 

Rotterdam evenals ruwweg de provincie Utrecht en Noord-Brabant 

en plaatsen zoals Venlo en Arnhem/Nijmegen. Vond in 2009 nog 

90% van opname aan logistieke bedrijfsruimte plaats in de hotspots, 

tot en met het derde kwartaal van 2010 is dat percentage gedaald 

naar 78%.

Logistieke Vastgoedmarkt Nederland  
Opname en aanbod van distributieruimte op de vrije markt (x 1.000 m² v.v.o)

Bron: DTZ Zadelhoff 
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Hoewel de opname en aanbod van logistieke centra in de hotspots 

het beeld blijven bepalen, is de opname in de hotspots harder 

gedaald dan in Nederland als geheel en is het aanbod in de hotspots 

sterker gestegen dan in Nederland als geheel.  

De verruiming van de markt voor distributiecentra leidt momenteel 

tot dalende huurprijzen. Wel wordt inmiddels met incentives gewerkt 

om potentiële huurders over de streep te trekken. Was in 2008 nog 

sprake van oplopende huurprijzen voor eersteklas distributieruimte 

op goede locaties, vanaf dit jaar is deze ontwikkeling gestagneerd 

en is nu sprake van stabiele huurprijsniveaus met een toenemende 

druk op het topsegment. De recent opgeleverde hoogwaardige 

distributiecentra hebben meer dan voldoende kunnen voorzien in de 

nog resterende vraag naar kwalitatief betere huisvesting. 

De prijzen voor moderne distributiecentra liggen tussen de EUR 

50 per m² in Venlo en Nijmegen tot meer dan EUR 100 per m² op 

Schiphol. Het huurprijsniveau loopt op naarmate een DC dichter bij 

de Randstad ligt.  

Ontwikkeling logistiek vastgoed zes hotspots vs Nederland 
Index opname en aanbod van distributieruimte op de vrije markt (2002 = 100)

Bron: DTZ Zadelhoff
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Plaats Locatie Koper Koopsom

Roosendaal Borchwerf Commerz Real   28.000.000 

Zwolle  Hessenpoort Aspen Real Estate  18.600.000 

Coevorden Mars I Graaco   10.800.000 

Tiel  Medel  Prodelta  10.500.000

Soesterberg Amersfoortsestraat Van Uden  9.500.000

Beuningen Zilverwerf Kenick Capital  6.250.000 

’s-Heerenberg Immenhorst Synvest Real Estate  5.700.000 

Omvangrijke gebruikerstransacties distributiecentra Nederland
2010    

 
Plaats Locatie Huurder/Koper Metrage

Amsterdam  Westelijk Havengebied Fetim  45.000 

Amsterdam  Westelijk Havengebied Sligro  32.500 

Rotterdam Botlek Steinweg  32.000 

Waalwijk  Haven VII Spar  26.000 

Venlo Trade Port West UPS  21.000 

Tilburg Kraaiven Panalpina  14.500 

Utrecht  Lage Weide  TNT Post  11.500 
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Aanbod
Gebouwen waarin minimaal 5.000 m² opslagruimte (inclusief de 

bijbehorende kantoorruimte) voor de verhuur of verkoop beschikbaar is. 

Het aanbod heeft uitsluitend betrekking op reeds opgeleverde of nog in 

aanbouw zijnde complexen. Projecten in voorbereiding worden niet 

meegeteld.

Bedrijfsruimte
Ruimte bestemd voor productie, opslag en distributie van goederen. 

Ook bedrijfspaviljoens met een verhoogde kantoorcomponent - soms 

oplopend tot 50 procent van het totale vloeroppervlak - vallen hieronder.

Bestaande bouw
Kantoor- en/of bedrijfsgebouwen ouder dan twee jaar.

Bruto aanvangsrendement
De bruto huurinkomsten vóór afschrijvingen en eigenaarslasten als 

percentage van de totale verwervingsprijs vrij op naam.

Distributiecentrum
Grootschalige bedrijfsruimte waarin (een scala aan) logistieke activiteiten 

worden uitgevoerd, zoals opslag, overslag, groupage, etcetera. Een 

distributiecentrum heeft een minimale omvang van 5.000 m² v.v.o., een 

minimale vrije hoogte van 8 meter, een minimale werkvloerbelasting van 

3.000 kg/m² en beschikt over loadingdocks waarbij een ratio van één 

dock per 750 m² tot 1.000 m² kan worden gehanteerd. Gebouwen 

welke bestemd zijn voor bulkoverslag, vloeistoffen opslag, 

veilingcomplexen en dergelijke zijn niet in beschouwing genomen.

Eersteklas bedrijfsruimte
Modern, courant onroerend goed dat tegemoetkomt aan de 

hedendaagse wensen en eisen van het bedrijfsleven en zich op een 

goede locatie bevindt. Bedrijfsruimte jonger dan vijf jaar op de beste 

(werk-)locaties wordt in het algemeen gezien als eersteklas 

bedrijfsruimte. 

Eigenbouw
Kantoor- en/of bedrijfsgebouwen die voor rekening van de gebruiker 

gerealiseerd worden.

Huurprijs
Prijzen per vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak per jaar exclusief 

BTW, servicekosten en huurderspecifieke inrichtingskosten.

Netto aanvangsrendement 
De bruto huurinkomsten vóór afschrijvingen en eigenaarslasten minus 

de totale exploitatielasten van het onroerend goed, als percentage van 

de totale verwervingsprijs vrij op naam. 

Nieuwbouw
Kantoor- en/of bedrijfsgebouwen jonger dan twee jaar. Ook bestaande 

bouw, welke zeer ingrijpend gerenoveerd is, wordt als nieuwbouw 

aangemerkt.

Opname
Bedrijfsruimte die op de ‘vrije markt’ is verhuurd en verkocht met een 

metrage vanaf 5.000 m² v.v.o. met uitzondering van sale and leaseback 

transacties, huurverlengingen en nieuwbouw ten behoeve van eigenaar-

gebruikers (de zogenoemde eigenbouw). Opnamecijfers worden 

geregistreerd op het moment dat tussen betrokken partijen 

wilsovereenstemming is bereikt.

Verhuurbaar vloeroppervlak (v.v.o.)
De oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande 

scheidingsconstructies die de desbetreffende ruimte omhullen, inclusief 

de zogenaamde glaslijncorrectie. Bij de bepaling van de verhuurbare 

oppervlakte worden de volgende elementen niet meegenomen: 

technische ruimtes, verticale stijgpunten en dragende binnenwanden 

(NEN 2580).

Vrije markt
De huur- en/of koopmarkt waarin projectontwikkelaars en beleggers 

kantoor-, bedrijfs- en/of winkelgebouwen aanbieden voor nog 

onbekende gebruikers.

Begrippenlijst
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DTZ Zadelhoff, afdeling Logistics
Onze afdeling Logistics, een team van gespecialiseerde makelaars en adviseurs 
in logistiek vastgoed, adviseert zowel gebruikers als ontwikkelaars en beleggers 
in logistiek vastgoed. In de eerste 3 kwartalen van 2010 was dit team betrokken 
bij circa 2/3 van het aantal gebruikerstransacties en een substantieel gedeelte 
van de beleggingstransacties in dit marktsegment. U vindt altijd een specialist in 
uw regio.

Gerwin Vos +31 10 4 33 35 55 gvos@dtz.nl
Marcel Hoekstra +31 20 5 71 14 19 mhoekstra@dtz.nl
Nico Keijzer +31 10 4 33 35 55 nkeijzer@dtz.nl
Toine van Summeren +31 40 2 12 51 25 tsummeren@dtz.nl
Patricia Miltenburg +31 76 5 20 92 09 pmiltenburg@dtz.nl 

DTZ EuroLogistics
DTZ beschikt over een wereldwijd netwerk van specialisten op het gebied 
van logistiek vastgoed. Voor meer informatie over DTZ EuroLogistics staan de 
volgende personen tot uw dienst:

Simon F. Lloyd +44 121 200 2050 simon.f.lloyd@dtz.com
Robert A. Hall +44 20 3296 3000 robert.a.hall@dtz.com 

Over DTZ Zadelhoff 
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, dat met ruim 
10.000 medewerkers wereldwijd actief 
is in 43 landen. In Nederland is DTZ 
Zadelhoff vertegenwoordigd met eigen 
kantoren in 12 grote steden.  
DTZ Zadelhoff beschikt over een in-huis 
researchteam en ruim 200 makelaars en 
adviseurs die continu marktbewegingen 
volgen en inzichtelijk maken.  
DTZ Zadelhoff is een v.o.f. waarin 
partners deelnemen via besloten 
vennootschappen. Eén van de partners 
is DTZ Holdings plc, sinds 1987 
geregistreerd aan de London Stock 
Exchange.

Voor meer informatie over dit rapport 
belt u met:  
Gerwin Vos, afdeling Logistics  
Tel.: 010 4 333 555
Frank van der Sluys, afdeling Research
Tel.: 020 8 407 201

Extra exemplaren, evenals een Engelse 
versie van dit rapport, zijn verkrijgbaar bij:
 
DTZ Zadelhoff, afdeling Research
Postbus 74030, 1070 BA Amsterdam
Apollolaan 150, 1077 BG Amsterdam
Tel.: 020 8 407 251
Fax: 020 8 407 280
E-mail: research@dtz.nl 
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