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Voorwoord

Dit is de derde uitgave van het onderzoek naar de 
Nederlandse bedrijfsruimtemarkt dat is uitgevoerd 
door Troostwijk Research. We kunnen dus inmiddels 
van een kleine traditie spreken, zoals Troostwijk er als 
80-jarige onderneming meer heeft. Met het rapport 
wordt een zo compleet mogelijk overzicht gegeven 
van de ontwikkelingen op de Nederlandse markt voor 
bedrijfsruimte. De markt voor bedrijfsruimte is in 
onze optiek door haar diversiteit de barometer van de 
Nederlandse economie. Dit rapport presenteert de cijfers 
over 2010 en de stand van zaken aan het begin van 2011.

Na het diepe dal van 2009 krabbelde de bedrijfsruimte-
markt in 2010 voorzichtig weer op. De gerealiseerde 
opnamestijging kwam echter slechts voor rekening van één 
sector (logistiek). Ondanks de opnamestijging steeg het 
aanbod verder. Het goede nieuws is echter dat de groei van 
het aanbod lager was dan in 2009. Ook kan geconcludeerd 
worden dat de toename van het aanbod niet vanzelf-
sprekend slechts te wijten valt aan de verminderde 
economische activiteit, maar zeker ook aan de matige 
kwaliteit en functionaliteit van een deel van de voorraad 
en dus structureel te noemen is. Een goede  afstemming 
tussen vraag en aanbod blijft hiertoe de sleutel.

De lichte economische groei en aantrekkende wereld-
handel heeft de meeste positieve impact gehad op de 
logistieke deelmarkt binnen de bedrijfsruimtemarkt. 
De vraag naar ruimte in die branche houdt echter geen 
gelijke tred met de opname in de markt, omdat veel 
logistieke dienstverleners nog ruimte beschikbaar hadden. 
Daarnaast wordt er zeer zorgvuldig gehandeld waneer het 
om extra meters gaat. 

Op veel vlakken lijken de ontwikkelingen binnen de 
bedrijfsruimtemarkt overigens parallel te lopen aan die 
in de kantorenmarkt: veranderende vraag van gebruikers, 
de problematiek van overaanbod en de financierbaarheid. 
Op het gebied van verouderde bedrijventerreinen met 
veel leegstand kan niet slechts de vinger worden gewezen 
naar de (lokale) overheid. Voor elk deelgebied zou een team 
samengesteld moeten worden bestaande uit gebruikers, 

eigenaren en de overheid. Zo zou er bijvoorbeeld meer 
aandacht moeten komen voor zogenaamde “infill-locaties”.
Dit zijn locaties waarbij dusdanig verouderde bedrijfs-
ruim ten worden gesloopt en (her)ontwikkeld naar vraag 
uit de markt. 

Met name de sloop en de daaropvolgende herbestemming 
van verouderde gebouwen vragen veel van eigenaren en 
hun financiers, maar een omslag in denken is noodzakelijk. 
Dit zal ook gevolgen hebben voor de financiële huishouding 
van gemeenten, vanwege het (gedeeltelijk) wegvallen van 
inkomsten uit uitgifte van bedrijventerreinen. Zo zijn er 
voorstellen geopperd om nieuwbouw slechts toe te staan 
bij gelijktijdige sloop van een oud gebouw, maar dan 
zullen beleggers in plaats van hun gebouwen af te boeken 
gaan wachten op een ontwikkelaar die, door de politiek 
gedwongen, een te forse prijs moet betalen voor dat oude 
gebouw. 
Een andere oplossing zou kunnen zijn een extra heffing 
op nieuwbouw, waarbij die inkomsten (door de gemeente) 
gebruikt kunnen worden voor de opkoop van verouderde 
en leegstaande objecten. De gemeente zou een loket 
kunnen openen waar eigenaren oude gebouwen kunnen 
aanbieden tegen een normale en afgeschreven prijs.

In dit rapport wordt verder ingegaan op de ontwikkelingen 
die op dit moment een rol spelen. Wij proberen voor u een 
helder beeld voor de korte en lange termijn te scheppen 
zodat u uw toekomstige investeringen/beslissingen in 
deze deelmarkt juist kunt inschatten. Troostwijk Real 
Estate wil graag meedenken en wil u hier waar mogelijk 
graag bij ondersteunen door het leveren van toegevoegde 
waarde. Deze onderzoeksreeks levert een belangrijke 
bijdrage aan het transparanter en professioneler maken 
van de vastgoedbranche en ik wil daarom de onderzoekers 
bedanken voor de tijd die aan het onderzoek is besteed. 

Troostwijk Real Estate
Mr Paul I. van Hezik MRICS

Directeur Capital Markets 
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Export motor achter economisch herstel
In 2010 groeide de Nederlandse economie met 1,7%. 
Dat is gelijk aan het gemiddelde van de landen binnen 
de Eurozone. Hoewel in 2009 nog sprake was van een 
economische krimp van 3,9%, lijkt het gematigde econo-
mische herstel wat in het derde kwartaal van 2009 
werd ingezet aan te houden. Er is echter nog steeds 
veel onzekerheid ten aanzien van de economische voor-
uitzichten. De motor achter het economische herstel is 
de aanhoudende export en de daarmee samenhangende 
groei van de industriële productie. De Nederlandse 
economie profiteert daarmee van de aantrekkende 
wereldhandel. De import en de export groeiden met 
respectievelijk 10,9% en 10,6%. Het Centraal Planbureau 
verwacht dat de groei van de export in 2011 zal afvlakken 
(+7,25%). De wederuitvoer, een belangrijke component van 
de Nederlandse economie, komt naar verwachting in 2011 
uit op circa 11%.

Van de aanhoudende groei van de export hebben vooral 
de sectoren industrie, handel en transport kunnen 
profiteren. De krimp in de bouwsector houdt nog steeds 
onverminderd aan. De omzet van de bouwsector daalde 
in 2010 met 9%, tegenover een verlies van 4,5% een jaar 
eerder. De marktontwikkelingen in het Midden- en 
Kleinbedrijf (MKB) is een belangrijke indicator voor de 
vraag naar bedrijfsruimte. Het MKB kreeg het in 2009 
zwaar te verduren en kampte met een omzetkrimp 
van 7,75%. In 2010 vertoonde de sector een bescheiden 
omzetgroei van 2,25%. Voor 2011 wordt een gelijke groei 

verwacht, dankzij een naar verwachting aantrekkende 
binnenlandse vraag (Bron: EIM).

Goederenoverslag veert op
Het belang van de wereldhandel voor de Nederlandse 
economie hangt samen met de wederuitvoer naar andere 
landen binnen Europa en Duitsland in het bijzonder. 
Een kwart van de export gaat naar onze oosterburen. 
Nederland heeft van oudsher binnen West-Europa een 
belangrijke transport- en distributiefunctie. Daarbij spelen 
de mainports Amsterdam, Rotterdam en luchthaven 
Schiphol een belangrijke rol. Dat Nederland kan profiteren 
van de aantrekkende wereldhandel wordt bevestigd door 
de sterke groeicijfers van deze mainports. De goederen-
overslag in de Rotterdamse haven steeg in 2010 met circa 
11%. Daarmee ligt de goederenoverslag weer op het niveau 
van 2008. De vervoersvolumes van Schiphol (luchtvracht) 
zijn in 2010 met ruim 17% toegenomen ten opzichte van 
2009. De goederenoverslag bereikte in het eerste halfjaar 
van 2009 het dieptepunt om daarna weer op te veren. Op 
dit moment ligt de goederenoverslag in beide mainports 
weer op het niveau van voor de economische crisis. De 
zeehavens van Amsterdam kenden een stijging van de 
goederenoverslag van circa 4%. De havens in Amsterdam 
spelen een belangrijke rol in de overslag en bewerking van 
bulkproducten. Rotterdam is meer gericht op de overslag 
van containers en bulkgoederen.

Economische ontwikkelingen
- Gematigd economisch herstel, onzekerheid blijft aanwezig
- Nederland profiteert van aantrekkende wereldhandel
- Sector transport en logistiek krabbelt op

Economische indicatoren (mutaties per jaar in %)

   2008 2009 2010 2011*

Economische groei 2,0 -4,0 1,7 1,75

Consumptie huishoudens 1,3 -2,5 0,4 0,75

Werkloosheid 3,8 4,8 5,5 5,0

Export 1,0 -9,2 10,9 7,25

Wederuitvoer 3,6 -6,9 15 10,75

Import 3,7 -10,4 10,6 6,25

Inflatie 2,5 1,2 1,3 2,0

Relevante wereldhandel 1,6 -12,6 7,5 5,25

Bron: CBS, * prognose CPB

Bron: Havenbedrijf Rotterdam N.V./Schiphol Group

Goederenoverslag mainports Rotterdam/Schiphol  per kwartaal
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Gematigd herstel sector transport en logistiek 
De sector transport en logistiek ging in 2009 door een 
diep dal. De omzet in de sector daalde in 2009 met 12,5%. 
Als gevolg van deze omzetdalingen werden veel bedrijven 
binnen de sector getroffen door een faillissement. Voor 
de sector was 2010 een aanmerkelijk beter jaar, waarbij 
de meeste segmenten zich hebben weten te herstellen. De 
vraag naar transport en andere logistieke diensten is in 
2010 duidelijk toegenomen. Langzaam wordt het herstel 
binnen de sector zichtbaar. De omzet in de sector steeg in 
2010 met circa 2,5%. Vanaf het tweede kwartaal in 2010 
was er na vijf kwartalen van krimp voor het eerst weer 
sprake van omzetgroei. In het derde en vierde kwartaal 
versnelde deze omzetgroei. Volgens brancheorganisatie 
Transport en Logistiek Nederland (TLN) zijn de volumes 
binnen de sector transport en logistiek in 2010 deels 
hersteld, maar is er nog altijd sprake van overcapaciteit en 
druk op de transportprijzen. Er is derhalve nog geen sprake 
van een breed gedragen herstel van de tarieven. Ondanks 
dat er sprake is van volumeherstel, is de situatie binnen de 
sector nog verre van stabiel. Ook ondervinden Nederlandse 
transportbedrijven in toenemende mate de concurrentie 
van buitenlandse transporteurs waardoor de marges 
onder druk blijven. Sterk gestegen brandstofprijzen aan 
het begin van 2011, mede versterkt door de onrust in het 
Midden-Oosten en Noord-Afrika, kunnen een rem zetten 
op het verdere herstel van de sector.

Achterblijvende binnenlandse vraag
Een belangrijke stimulans voor de vraag naar bedrijfs-
ruimte en specifiek logistieke ruimte is de vraag naar 
consumentengoederen. De consumentenbestedingen 
vielen echter tegen in 2010 met een groei van slechts 
0,4%. Hoewel consumenten iets positiever geworden 
zijn, zijn zij nog altijd voorzichtig ten aanzien van grote 
uitgaven. Door de eerste tekenen van economisch herstel 
is eveneens het optimisme onder producenten gedurende 
2010 toegenomen. In het laatste kwartaal van 2010 is het 
producentenvertrouwen voor het eerst sinds eind 2008 
weer positief. Als gevolg van dit gematigde optimisme 
neemt de investeringsbereidheid weer toe. Het aantal 
bedrijven dat in 2010 failliet ging, ligt beduidend lager dan 
in 2009, maar tegelijkertijd nog ruim boven het niveau van 

2008, voor de economische crisis.
Het aantal faillissementen daalde met 8% ten opzichte
van 2009. In de transportsector is het aantal faillisse-
menten nagenoeg gelijk gebleven aan 2009 (Bron: Dun & 
Bradstreet).

Werkloosheid valt lager uit
De voorspellingen ten aanzien van de arbeidsmarkt zijn 
niet uitgekomen. Het werkloosheidspercentage bereikte 
in het eerste kwartaal van 2010 een hoogtepunt (6%). 
In de kwartalen erna daalde het percentage werkloze 
beroepsbevolking tot 5,0% eind 2010. Gemiddeld kwam 
de werkloosheid in 2010 uit op 5,5%. De arbeidsmarkt 
vertoonde een bescheiden banengroei in 2010 van 0,6%. 
Of de daling van de werkloosheid zal aanhouden is nog 
altijd onzeker. Een aantal sectoren verkeert nog steeds 
in zwaar weer. Het CPB verwacht dat het gemiddelde 
werkloosheidspercentage in 2011 zal dalen tot 5%.

Bron: CBS

Consumenten- en producentenvertrouwen (saldo in %)
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Weinig dynamiek
Ondanks het gematigde economische herstel in 2010 is 
de vraag naar bedrijfsruimte nauwelijks toegenomen. De 
opname van bedrijfsruimte kwam in 2010 uit op ruim 2,2 
miljoen m². Dat is een stijging van circa 6% ten opzichte 
van 2009. In de eerste twee kwartalen van 2010 was zelfs 
nog sprake van een daling (-8%) van de opname ten opzichte 
van dezelfde periode in 2009. De tegenvallende opname-
cijfers in het eerste halfjaar, werden in het tweede halfjaar 
van 2010 ruimschoots gecompenseerd (+18%). Het opname-
niveau lag in het tweede halfjaar ook aanzienlijk hoger dan 
in dezelfde periode in 2008 en 2009. Ondanks deze eind-
spurt ligt de opname over heel 2010, voor het tweede jaar 
op rij, aanzienlijk lager dan in voorgaande jaren wat vooral 
te wijten is aan de sterk verminderde bedrijfsactiviteiten. 

Het totaal aantal geregistreerde gebruikerstransacties 
lag een fractie lager (-2%) dan in 2009. Eveneens wordt 
de markt momenteel gekenmerkt door kleinschalige 
transacties. Van alle geregistreerde transacties die in 2010 
hebben plaatsgevonden is circa 40% kleiner dan 1.000 
m². Daarmee is het aandeel in de kleinste grootteklasse 
onveranderd gebleven ten opzichte van het voorgaande 
jaar. De opname steeg vooral in de klasse tussen 5.000 m² 
en 10.000 m² (+27%). Het aantal transacties in deze klasse 
steeg met 25%. Dit terwijl dit segment het in 2009 zwaar te 
verduren kreeg met een forse daling van de opname (-45%). 
In de categorieën tussen 1.000 m² en 5.000 m² vonden 
gemiddeld 6% minder transacties plaats. De opname in 
deze grootteklassen daalde eveneens met gemiddeld 6%.

Verschuiving naar vrije markt
De bedrijfsruimtemarkt is van oudsher een typische ei-
genaargebruikersmarkt, echter hierin is een verschuiving 
zichtbaar. Het aandeel van de huursector laat al enkele 
jaren op rij een stijgende lijn zien. In 2006 had nog 38% 
van alle transacties betrekking op koop voor eigen gebruik 
en 62% op huur. In 2009 had nog maar 22% van de opname 
betrekking op koop voor eigen gebruik. In 2010 had circa 
27% van de opname betrekking op koop voor eigen gebruik. 
Bedrijven willen flexibeler met hun huisvesting om kunnen 
gaan. Deze ontwikkeling wordt mede versterkt door de 
ongunstige financieringsmogelijkheden, die het kopen van 
bedrijfspanden voor ondernemingen lastiger maakt.

Logistiek traditiegetrouw grootste afnemer
Industrie, bouwnijverheid, groothandel en transport 
vormen de belangrijkste sectoren in de vraag naar 
bedrijfsruimte. De logistieke sector is qua volume al 
jaren de grootste afnemer van bedrijfsruimte, het aantal 
transacties is jaarlijks echter beperkt. In 2010 kwam ruim 
een derde van het opnamecijfer voor rekening van deze 
sector. Dat is circa 23% meer dan in 2009. De opname 
van overige bedrijfsruimten daalde echter met 4%. De 
opnamestijging van 6% komt derhalve volledig voor 
rekening van de logistieke sector. Circa een vijfde van de 
totale opname kwam voor rekening van de sector Handel 
en transport overig. Het aandeel van de sector Bouw en 
Industrie bedroeg slechts 22%. De opname in deze sector 
vertoonde een daling van 4% ten opzichte van 2009.

Opname
- Toename vraag bedrijfsruimte zeer beperkt
- Opname gedreven door vervangingsvraag logistieke sector
- Grote verschillen per regio

Opname per jaar (x 1.000m2)
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Opname 2010 naar grootteklasse

Grootteklasse Aantal Metrage Aandeel m²

500 - 999 m² 352 255.000 11%

1.000 - 2.499 m² 324 503.000 22%

2.500 - 4.999 m² 115 388.000 17%

5.000 – 9.999 m² 64 436.000 19%

> 10.000 m² 32 704.000 31%

Totaal 887 2.286.000 100% 
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Regionale verschillen groot
De ontwikkeling van de opname vertoont per regio grote 
verschillen. In Midden- en Oost-Nederland ligt de daling 
van het opnamecijfer gemiddeld op respectievelijk -7% en 
-11%. Terwijl in Noord-, West- en Zuid-Nederland de stijging 
van de opname juist boven het landelijke gemiddelde van 
4% lag. In 2009 daalde de opname hier nog flink. Er werden 
enkele grote transacties gerealiseerd in onder andere Am-
sterdam, Rotterdam, Tilburg en Venray. Als gevolg hiervan 
steeg de opname aanzienlijk in de desbetreffende regio’s. 
De opname in Noord-Nederland vertoont een vertekend 

beeld doordat dienstverlener Graaco circa 65.000 m² lo-
gistieke ruimte aankocht op bedrijventerrein De Heege in 
Coevoerden. Deze transactie was dan ook de reden dat de 
opname in Drenthe aanzienlijk hoger lag dan in 2009. 

In West-Nederland was er vooral veel activiteit in de regio 
Amsterdam. Hier verdubbelde de opname ten opzichte 
van 2009. Begin 201o tekende logistiek dienstverlener 
Fetim een huurovereenkomst voor 6 jaar voor fase II van 
DC Afrikahaven (45.000 m²), een ontwikkeling van DHG. 
Begin 2011 werd fase II opgeleverd. Fase I was al opgele-
verd en is in gebruik bij de bedrijven Kintetsu en Ter Haak 
Logistics. Eveneens in Amsterdam wordt voor logistieke 
dienst verlener DSV Solutions een nieuw en duurzaam 
distributie centrum ontwikkeld met een omvang van circa 
47.000 m². Het distributiecentrum zal medio 2011 worden 
opgeleverd. In Zuid-Nederland werd het opnamecijfer in de 
regio Noord- en Midden-Limburg voor een groot deel 
bepaald door één grote transactie. Industrieel dienst-
verlener Jabil vestigde zich in Venray op bedrijventerrein 
Smakterheide. Jabil zal voor een printerfabrikant de assem -
blage en distributie van printers voor de Europese markt 

Opname bedrijfsruimte per regio (in m2)

  Regio 2009 2010 Stijging/daling

Noord Drenthe 18.800 84.400 +349%

  Friesland 26.400 24.800 -6%

  Groningen 18.000 25.400 +41%

Oost Achterhoek 73.800 29.400 -60%

  Arnhem/Nijmegen 162.700 90.500 -44%

  Rivierenland 33.100 72.500 +119%

  Twente 110.800 79.900 -28%

  Veluwe 58.000 87.500 +51%

  Zwolle/Deventer 10.300 38.800 +277%

Midden Flevoland 63.700 47.900 -25%

  Utrecht 196.400 194.900 -1%

Zuid Den Bosch e.o. 127.600 90.400 -29%

  Eindhoven e.o. 106.000 149.800 +41%

  Noord- en Midden-Limburg 63.700 186.400 +193%

  Tilburg e.o. 108.400 103.500 -5%

  West-Brabant 231.200 122.900 -47%

  Zeeland 12.700 18.500 +46%

  Zuid-Limburg 68.300 76.100 +11%

 West Amsterdam 91.400 181.600 +95%

  Groot-Rijnmond 240.100 285.700 +19%

  Haaglanden 91.400 47.000 -49%

  Haarlemmermeer 65.700 50.500 -23%

  Overig Noord-Holland * 100.000 96.300 -4%

  Overig Zuid-Holland ** 75.500 101.300 +34%

Totaal  2.154.000 2.286.000 +6%

*   Provincie Noord-Holland exclusief de regio’s Amsterdam en Haarlemmermeer.
** Provincie Zuid-Holland exclusief de regio’s Groot-Rijmond en Haaglanden.

Opname 2010 naar sector

39%

13%

22%

19%

7%

 Logistiek

 Handel en transport overig

 Bouw en industrie

 Diensten

 Overig/onbekend
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Nieuwbouw distributiecentrum DSV Solutions op bedrijventerrein Atlaspark in Amsterdam

Grootste gebruikerstransacties 2010

Plaats, locatie Huurder/koper Metrage (m²)

Coevorden, De Mars Graaco 65.000

Venray, Smakterheide Jabil 52.000

Amsterdam, Atlaspark DSV Solutions 50.200

Amsterdam, Atlaspark Fetim 45.000

Tilburg, Loven I GVT Group of Logistics 35.200

Botlek Rotterdam C. Steinweg Handelsveem 32.600

Amsterdam, Sloterdijk III Sligro Food Group 32.000

Dodewaard Hebo Investments 26.500

Maasvlakte Rotterdam C. Steinweg Handelsveem 25.700

Venlo, Trade Port West Geodis Vitesse Expeditie 25.500

Zaltbommel, De Wildeman A2 Logistics 25.000

Bron: Borghese Real Estate

gaan uitvoeren. Hoewel de opname in Oost-Nederland 
daalde, lag in de regio’s Rivierenland en Zwolle/Deventer 
het opnameniveau echter fors hoger dan in 2008 en 2009. 
A2 Logistics huurde ruim 25.000 m² bedrijfsruimte (koel-/
vrieshuis met distributiecentrum) in Zaltbommel. De 
opnamestijging in de regio Zwolle/Deventer kan worden 
verklaard door de zeer geringe activiteit in 2009.
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Opnieuw recordhoogte
In 2010 ging het aanbod van bedrijfsruimte opnieuw naar 
recordhoogte. De stijgende lijn die in 2008 werd ingezet 
houdt hiermee aan. Daarmee is de overaanbodsituatie op 
de bedrijfsruimtemarkt in 2010 opnieuw toegenomen. Het 
aanbod van bedrijfsruimte is toegenomen met circa 13% 
en bedroeg begin 2011 circa 11,4 miljoen m². De stijging is 
echter minder sterk dan in 2009 toen het aanbod met 
ruim 30% toenam. Sinds 2008 is het aanbod toegenomen 
met circa 65% en een groot deel daarvan is structureel van 
aard. De forse toename van het aanbod op de bedrijfs-
ruimte markt heeft meerdere oorzaken. Zo is de toename 
vanzelfsprekend te wijten aan de sterk verminderde 
economische activiteit. De stijging is mede te wijten aan 
de matige kwaliteit en functionaliteit van een groot deel 
van de voorraad. Bovendien wordt er slechts beperkt in 
verouderde bedrijventerreinen geïnvesteerd. Ook wordt 
nauwelijks bedrijfsruimte onttrokken aan de markt.

Toename betreft vooral grootschalig aanbod
Het aanbod nam vooral toe in de categorie tot 2.500 m² 
(+17%) en objecten groter dan 10.000 m² (+21%). Circa 
45% van de bedrijfsruimten in aanbod, in totaal circa 
5,1 miljoen m², is grootschalig (vanaf 5.000 m²). Bijna de 
helft daarvan betreft logistieke ruimte. Het aanbod van 
panden voor industrieel gebruik is altijd zeer beperkt. 
Veelal is de aangeboden bedrijfsruimte voor logistieke of  
voor productiedoeleinden of een combinatie daarvan te 
gebruiken of daartoe geschikt te maken. Het totale aanbod 
is verdeeld over bijna 4.700 objecten. Daarmee steeg het 
aantal aanbiedingen met 9% ten opzichte van begin 2010. 
Het gemiddelde aanbodmetrage per object bedraagt 
momenteel circa 2.425 m² en ligt daarmee iets hoger dan 
begin 2010 (2.350 m²). Het grootste aaneengesloten object 

betreft net als vorig jaar het ProLogis Park Tilburg DC III op 
bedrijventerrein Vossenberg in Tilburg. Het pand (62.000 m²) 
kwam eind 2009 beschikbaar.

Gemengd beeld per regio
De ontwikkeling van het aanbod per regio vertoont 
een gemengd beeld. Met name in West-Nederland, met 
uitzondering van de regio Haarlemmermeer, ligt de 
stijging van het aanbod boven het landelijke gemiddelde 
van 13%. In Noord-Nederland bleef de stijging van het 
aanbod beperkt tot gemiddeld 8%, al zijn de verschillen 
tussen de onderlinge regio’s groot. Dit wordt mede 
veroorzaakt door de eerdergenoemde transactie van 
Graaco in Coevoerden. In Oost-, Midden- en Zuid-
Nederland bedroeg de gemiddelde stijging 11%, net iets 
onder het landelijke gemiddelde.

Het aanbod nam vooral toe in de regio’s Groot-Rijnmond 
(+34%), Den Bosch e.o. (+30%) en Veluwe (22%). Vorig jaar 
was nog in meer dan de helft van de regio’s sprake van een 
forse stijging van het aanbod (>30%). Alleen in de regio’s 
West-Brabant, Flevoland, Rivierenland en Drenthe was 
sprake van een lichte daling van het aanbod. In de overige 
regio’s varieerde de aanbodstijging van 8% tot 21%. In de 
regio’s Haarlemmermeer, Zwolle/Deventer en Noord- en 
Midden-Limburg bleef het aanbod vrijwel onveranderd. 
In de regio Tilburg e.o., vorig jaar nog de regio met de 
grootste aanbodstijging, nam het aanbod toe met 19%. 
Echter in vergelijking tot begin 2009 is het aanbod hier 
ruimschoots verdubbeld. In de regio’s Haarlemmermeer 
en Arnhem/Nijmegen is het aanbod in dezelfde periode 
slechts toegenomen met gemiddeld 15%.

Aanbod
- Stijgende lijn houdt aan, maar groei is lager dan in 2009
- Aanbodstijging West-Nederland boven landelijk gemiddelde
- Toename grootschalig aanbod
- Veel incourant aanbod

Aanbod per jaar (x 1.000 m²)
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Aanbod per 1-1-2011 naar grootteklasse

Grootteklasse Aantal Metrage Aandeel m²

500 - 999 m² 1.748 1.245.000 11%

1.000 - 2.499 m² 1.809 2.795.000 25%

2.500 - 4.999 m² 667 2.280.000 20%

5.000 - 9.999 m² 299 2.075.000 18%

> 10.000 m² 174 3.005.000 26%

Totaal 4.697 11.400.000 100%
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Logistiek dienstverlener Graaco kocht in 2010 het trimodale logistiek centrum op bedrijventerrein De Heege-West in Coevorden. 
Het complex dient daarbij vooral als overslagpunt voor zowel het Nederlandse als het Duitse railnetwerk. Trimodaliteit betekent 
dat veel volume van de weg gehaald kan worden ten gunste van de binnenvaart of het spoorvervoer.

Aanbod bedrijfsruimte per regio (in m²)

 Regio  2009 2010 Stijging/daling

Noord Drenthe 288.000 262.000 -9%

  Friesland 282.000 327.000 +16%

  Groningen 228.000 276.000 +21%

Oost Achterhoek 253.000 277.000 +9%

  Arnhem/Nijmegen 382.000 452.000 +18%

  Rivierenland 296.000 281.000 -5%

  Twente 520.000 610.000 +17%

  Veluwe 306.000 374.000 +22%

  Zwolle/Deventer 282.000 295.000 +5%

Midden Flevoland 383.000 370.000 -3%

  Utrecht 627.000 741.000 +18%

Zuid Den Bosch e.o. 446.000 581.000 +30%

  Eindhoven e.o. 625.000 673.000 +8%

  Noord- en Midden-Limburg 544.000 554.000 +2%

  Tilburg e.o. 463.000 552.000 +19%

  West-Brabant 860.000 834.000 -3%

  Zeeland 115.000 124.000 +8%

  Zuid-Limburg 326.000 389.000 +19%

West Amsterdam 534.000 613.000 +15%

  Groot-Rijnmond 607.000 815.000 +34%

  Haaglanden 295.000 325.000 +10%

  Haarlemmermeer 259.000 270.000 +4%

  Overig Noord-Holland * 704.000 836.000 +19%

  Overig Zuid-Holland ** 470.000 569.000 +21%

Totaal  10.095.000 11.400.000 +13%

*   Provincie Noord-Holland exclusief de regio’s Amsterdam en Haarlemmermeer.
** Provincie Zuid-Holland exclusief de regio’s Groot-Rijmond en Haaglanden.
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Daling huurprijzen duidelijk zichtbaar
De sterk verminderde vraag naar bedrijfsruimte in
combinatie met het toegenomen aanbod heeft geleid tot 
een daling van de huurprijzen. Hoewel in 2009 de huur-
prijzen al onder druk stonden, wordt de daling van de 
huurprijzen nu pas echt goed zichtbaar. Deze daling 
kenmerkt de huidige problemen op de bedrijfsruimtemarkt. 
De gemiddelde gerealiseerde huurprijs kwam in 2010 met 
€ 46 per m² circa 4% lager uit dan in 2009 (€ 48 per m²). 
De mediane huurprijs kwam iets lager uit op € 47 per m² 
ten opzichte van € 48 per m² in 2009. De daling van de 
gemiddelde gerealiseerde huurprijs deed zich voor in bijna 
alle regio’s. In West-Nederland daalde de gemiddelde 
gerealiseerde huurprijs met 8% van € 53 in 2009 naar € 48 

per m² in 2010. In Midden-Nederland was sprake van een 
stijging van het gemiddelde (+5%), de mediane huurprijs 
bleef met € 50 per m² echter ongewijzigd ten opzichte van 
2009. In Noord-Nederland staan de prijzen nog steeds 
onder druk en is sprake van een forse daling van de huur-
prijzen (-10%). Incentives zijn op de bedrijfsruimtemarkt 
minder gangbaar dan in bijvoorbeeld de kantorenmarkt, 
waardoor een daling van de huurprijzen duidelijker merk - 
baar is. Er vonden relatief veel verlengingen van bestaande 
contracten plaats. Daarbij worden veelal kortere contracten 
afgesloten met een lagere huursom. Ook grijpen zittende 
huurders de huidige marktsituatie aan om te heronder-
handelen over het huurcontract om zo een lagere huur of 
een verbetering van huurcondities af te dwingen.

Huurprijzen
- Daling huurprijzen door vraaguitval nu wel zichtbaar
- Daling gemiddelde huurprijs naar € 46 per m²
- Aanhoudende prijsdruk

Gemiddelde gerealiseerde huurprijzen per regio (in € per m²)

 Regio  2009 2010 Stijging/daling

Noord Drenthe 48 40 -17%

  Friesland 39 31 -21%

  Groningen 45 41 -8%

Oost Achterhoek 38 33 -13%

  Arnhem/Nijmegen 47 46 -3%

  Rivierenland 48 52 +9%

  Twente 43 39 -9%

  Veluwe 49 41 -17%

  Zwolle/Deventer 45 44 -2%

 Midden Flevoland 45 48 +7%

  Utrecht 50 53 +4%

 Zuid Den Bosch e.o. 47 45 -5%

  Eindhoven e.o. 51 47 -9%

  Noord- en Midden-Limburg 34 37 +8%

  Tilburg e.o. 42 38 -10%

  West-Brabant 47 41 -13%

  Zeeland - - -

  Zuid-Limburg 43 41 -4%

West Amsterdam 57 56 -2%

  Groot-Rijnmond 56 50 -11%

  Haaglanden 56 52 -8%

  Haarlemmermeer 72 73 +2%

  Overig Noord-Holland * 45 42 -7%

  Overig Zuid-Holland ** 44 47 +6%

Totaal  48 46 -4%

*   Provincie Noord-Holland exclusief de regio’s Amsterdam en Haarlemmermeer.
** Provincie Zuid-Holland exclusief de regio’s Groot-Rijmond en Haaglanden.
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Lichte daling planvoorraad
De planvoorraad voor nieuwe bedrijfsruimte bedroeg per 
1 januari 2011 circa 1,9 miljoen m². Dat is iets minder dan in 
2009 toen circa 2 miljoen m² werd aangeboden. Daarmee 
worden relatief weinig plannen teruggetrokken uit de 
verhuur. Logistiek vastgoed neemt wat betreft volume een 
dominante plaats in binnen de planvoorraad. Circa 45% 
van deze nieuwbouwprojecten betreft logistiek vastgoed 
(805.000 m²). Het aandeel van bedrijfsunits bleef gelijk 
op een kwart van de planvoorraad. Daarbij kan worden 
opgemerkt dat door de huidige marktomstandigheden 
momenteel nauwelijks nieuwe projecten in aanbouw 
worden genomen.

Ruim een derde van de totale planvoorraad staat gepland 
in de provincie Noord-Brabant. In totaal gaat het om ruim 
650.000 m². Het grootste deel betreft logistieke ruimte 
(61%) en is te vinden in de regio’s West-Brabant (254.000 m²) 
en Eindhoven e.o. (261.000 m²). In de provincie Noord-
Holland zijn de meeste projecten te vinden in de regio’s 
Amsterdam (60.200 m²) en Haarlemmermeer (71.000 m²). 
In Gelderland staat de meeste nieuw te realiseren bedrijfs-
ruimte gepland in de regio Arnhem/Nijmegen (90.000 m²) 
gevolgd door de regio Veluwe (70.000 m²). De relatief 
geringe planvoorraad van logistieke ruimte in Gelderland 
is te vinden in Tiel, Zaltbommel en Wijchen. In Zuid-Holland 
ligt het zwaartepunt in de regio Groot-Rijnmond (54.000 m²) 
en Haaglanden (49.000 m²). Er zijn echter geen concrete 
plannen voor de ontwikkeling van logistieke ruimte. 
Wel is er voldoende grond beschikbaar voor de realisatie 
van distributiecentra. In deze regio bestaat de planvoor-
raad voornamelijk uit nieuw te realiseren bedrijfsunits. In 
de rest van Nederland ligt het accent sterk op bedrijfsver-
zamelgebouwen die in units kunnen worden verkocht of 
verhuurd.

Nieuwbouw
- Nauwelijks nieuwe projecten in aanbouw
- Lichte afname planvoorraad
- Aandeel logistiek 45%

Planvoorraad bedrijfsruimte per provincie en type (in m²)

 Provincie Logistiek Bedrijfsunits Overig Totaal

Noord-Brabant        398.000          67.000         188.000         653.000 

Noord-Holland        168.000          53.000          71.000         292.000 

Gelderland         74.000          67.000         122.000         263.000 

Zuid-Holland                -           121.000          60.000         181.000 

Overijssel         23.000          48.000          82.000         153.000 

Utrecht         50.000          28.000          30.000         108.000 

Flevoland         45.000          29.000          26.000         100.000 

Limburg         47.000          17.000          13.000          77.000 

Friesland                -            33.000            7.000          40.000 

Groningen                -              7.000          10.000          17.000 

Drenthe                -            10.000            3.000          13.000 

Zeeland                -              3.000            4.000            7.000 

Totaal      805.000       483.000       616.000    1.904.000 

Planvoorraad bedrijfsruimte naar type

42%

32%

26%

 Logistiek

 Bedrijfsunits

 Overig
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Opnieuw daling beleggingsvolume
De ontwikkelingen op de gebruikersmarkt hebben ook hun 
weerslag gehad op de beleggingsmarkt voor bedrijfsruimte. 
In 2010 werd circa € 480 miljoen in bedrijfsruimten geïn-
vesteerd door beleggers. Dit is een forse daling van circa 
34% ten opzichte van 2009 toen het beleggings volume nog 
circa € 724 miljoen bedroeg. De bedrijfs ruimtemarkt is 
voor het overgrote deel een eigenaar-gebruikersmarkt. In 
een beperkt aantal segmenten van de markt zijn beleggers 
actief. Zo heeft logistiek vastgoed altijd een belangrijk 
aandeel in het totale beleggingsvolume. In 2010 werd circa 
€ 210 miljoen (44%) geïnvesteerd in logistiek vastgoed. De 
beleggingen in overige bedrijfsruimten daalde met 26% 
naar circa € 270 miljoen. Het totale beleggingsvolume 
staat in schril contrast met de voorgaande jaren. Door de 
financiële en economische crisis is sprake van een sterke 
terugval in beleggingen sinds het vierde kwartaal van 
2008. Hoewel er sprake was van een licht economisch 
herstel in het eerste halfjaar van 2010 blijven beleggers 
terughoudend. Maar ook de terughoudendheid bij 
financiers speelt een rol bij de verminderde activiteit op 
de beleg gingsmarkt.
Circa een kwart van het beleggingsvolume komt voor 
rekening van buitenlandse beleggers. Dit is ongeveer gelijk 
aan het aandeel van buitenlandse beleggers in 2009. De 
laatste drie jaren waren buitenlandse beleggers nauwelijks 
actief op de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt. Dit houdt 
enerzijds verband met de economische teruggang en 
anderzijds met het beperkte aanbod van verhuurde 

logistieke projecten, waarin buitenlandse beleggers vooral 
geïnteresseerd zijn. Daarnaast was een algemene trend 
waarneembaar op de vastgoedbeleggingsmarkt, dat 
beleggers zich richtten op hun thuismarkt. Begin 2011 lijkt 
de interesse van buitenlandse beleggers in de Nederlandse 
vastgoedmarkt echter weer toe te nemen.

Er werden in 2010 slechts 9 transacties gerealiseerd boven 
de € 10 miljoen. De grootste transactie betreft de aankoop 
van een distributiecentrum van bijna 58.000 m² in Venray 
door het Duitse Deka Immobilien. De eveneens Duitse 
belegger Commerz Real verwierf via een sale-and-lease-
back constructie het ‘De Rooy Logistic Center’ op bedrijven-
terrein Borchwerf II te Roosendaal. DHG kocht het voor-
malige distributiecentrum van Kinzo op bedrijventerrein 
Heestereng in Ede. Daarnaast vonden nog enkele kleinere 
beleggingstransacties plaats waaronder het onlangs 
gerealiseerde distributiecentrum van Panalpina World 
Transport te Moerdijk.

Beleggingsmarkt
- Daling beleggingsvolume 34%
- Terughoudendheid bij beleggers en financiers
- Stabilisatie aanvangsrendementen: voorbode voorzichtig herstel?

Beleggingsvolume per jaar (in € mln.)
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Grootste beleggingstransacties 2010

Plaats, locatie Koper Metrage Koopsom (€ mln.)

Venray, De Blakt Deka Immobilien 57.900 38,4

Roosendaal, Borchwerf II Commerz Real 44.200 26,8

Amsterdam, Atlaspark GLL Real Estate 50.200 25,7

Zwolle, Hessenpoort Aspen Real Estate Investments 26.000 18,6

Duivendrecht, MediArena Homburg Capital 12.500 13,9

Ede gld., Heestereng DHG 29.700 12,1

Tiel, Riemsdijk ProDelta 22.500 10,5

Rotterdam, Ceintuurbaan een particuliere belegger 12.100 n.b.

Maarheeze, Den Engelsman Maessen Vastgoed Holding 33.500 10,0

Hoofddorp, De President Kenick Real Estate 6.300 8,5
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Licht herstel rendementen
Het stijgende aanbod en de sterk verminderde vraag heeft 
de aanvangsrendementen van bedrijfsruimten in 2009 fors 
onder druk gezet. In 2010 lijken de aanvangsrendementen 
zich te hebben gestabiliseerd. In sommige segmenten van 
de bedrijfsruimtemarkt zijn deze zelfs licht gedaald. Met 
name in West- en Zuid-Nederland was sprake van een lichte 
daling van de aanvangsrendementen op de beste locaties. 
In de rest van Nederland is in veel gevallen sprake van 
een verruiming van de bandbreedte. Het merendeel van 
de aanvangsrendementen liggen in een bandbreedte van 
8,0% tot 10,5%. De aanvangsrendementen voor verouderde 
bedrijfsruimte vertonen nog steeds een stijgende lijn. 
Dit segment van de markt zit aan de bovenkant van de 
bandbreedte en veelal daarbuiten. Er is dan ook zeer 
weinig interesse in dit segment, alleen als er sprake is 
van langjarige verhuur of herontwikkelingspotentie zijn 
beleggers bereid te investeren. 

Bron: Commerz Real

Bandbreedte bruto aanvangsrendementen k.k. (in %)

Regio Locatie 2009 2010 

Noord Beste locaties 9,30 - 11,50 8,75 - 11,60 
 Overige locatie 10,00 -  12,00 9,75 - 12,50 

Oost Beste locaties 9,30 - 10,50 8,75 - 10,50 
 Overige locaties 10,00 - 12,00 9,75 - 12,30 

Midden Beste locaties 8,50 - 9,75 8,20 - 9,75 
 Overige locaties 9,25 - 11,50 9,00 - 11,75 

Zuid Beste locaties 8,10 - 9,90 8,00 - 9,50 
 Overige locaties 9,50 - 11,25 9,25 - 11,50 

West Beste locaties 8,10 - 9,75 8,00 - 9,75 
 Overige locaties 9,60 - 10,80 9,50 - 11,50 

Commerz Real verwerft het ‘De Rooy Logistic Center’ in 
Roosendaal in sale-and-leaseback transactie
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Vooruitblik 2011

Voor 2011 zijn de economische vooruitzichten gematigd 
positief, maar nog vol onzekerheden. De economie zal in 
2011 naar verwachting een vergelijkbare en mogelijk licht 
lagere groei laten zien ten opzichte van 2010. De export 
blijft daarbij een sleutelrol spelen. Een bedreiging vormt 
de afvlakkende wereldhandel en de nog beperkte groei 
van de binnenlandse bestedingen. Een toename van het 
consumentenvertrouwen alsmede een toename van de 
investeringsbereidheid onder producenten duiden op 
een verbetering van het economisch klimaat. Naar alle 
waarschijnlijkheid zal het herstel van het consu men ten-  
 vertrouwen doorzetten wat een positief effect zal hebben 
op de bestedingen in 2011. De export is en blijft de aan-
jager van het economisch herstel, maar deze zal in 2011 
afvlakken. Naar verwachting zal de belangrijkste aanjager 
van de groei van de wereldeconomie, Azië en China in het 
bijzonder, in 2011 wederom fors groeien. In Europa blijven 
zorgen bestaan over de schuldenposities van diverse 
landen (Spanje, Griekenland, Portugal, Ierland en Italië). 

Sinds het begin van de kredietcrisis, eind 2008, is sprake 
geweest van een forse vraaguitval op de bedrijfs ruimte-
markt. Hoewel in 2010 de vraag naar bedrijfsruimte licht 
is toegenomen zal de vraag naar bedrijfsruimte op korte 
termijn naar verwachting nog geen sterke toename laten 
zien. Ondanks het gematigde economische herstel zal 
het aanbod in 2011 verder toenemen. Dit zal in 2011 een 
grote invloed blijven hebben op het huurprijsniveau op 
bedrijfsruimtemarkt.

Veel bedrijfsverplaatsingen zullen ertoe leiden dat 
de voorraad groeit maar ook dat de leegstand zal toe-
nemen van die bedrijfsruimten die wat betreft ligging, 

locatie en duurzaamheid niet meer voldoen aan de 
veranderende wensen van het bedrijfsleven. Op een 
aantal bedrijventerreinen neemt de leegstand en 
daarmee de verpaupering steeds verder toe waardoor 
er een toenemend belang van herstructurering en 
revitalisering ontstaat. Ook de bevolkingsontwikkeling 
en de werkgelegenheid zijn van invloed op de vraag naar 
bedrijfsruimte. In regio’s die te maken hebben of krijgen 
met bevolkingskrimp, zal de vraag naar bedrijfsruimte 
aanzienlijk afnemen. Minder mensen betekent simpelweg 
minder vraag naar goederen en diensten. 
In 2011 wordt een gematigd herstel verwacht van de vraag 
naar moderne logistieke bedrijfsruimte. De ruimtevraag 
van deze sector lijkt toe te nemen en zal, indien het eco no -
 misch herstel doorzet, aanhouden. Dit als gevolg van de 
verwachte economische groei, prognoses voor de wereld-   
handel en de groei van de export. De aanvangsrende men ten 
voor logistieke objecten zullen zich naar verwachting in 
2011 wel verder stabiliseren en mogelijk zelfs aanscherpen. 
Dit hangt samen met de aantrekkende wereldhandel, 
waar de logistieke sector als eerste van profiteert. De 
aanvangsrendementen voor minder courante objecten 
zullen in 2011 onder opwaartse druk staan. 

De forse vraaguitval en het toenemende aanbod waren 
in 2010 duidelijk terug te zien in de investeringen op 
de bedrijfsruimtemarkt in het bijzonder. In 2011 zal dit 
niet anders zijn. De vraag van zowel particuliere als 
institutionele beleggers zal zich uitsluitend richten op 
het courante segment: de moderne (logistieke) bedrijfs-
ruimten met een goede ligging en locatie. Daarbij gaat een 
duurzaam karakter een steeds belangrijkere rol spelen. 
Het beleggingsaanbod hiervan is echter momenteel zeer 

Samenvatting ontwikkeling indicatoren in 2010

  Opname Aanbod Huurprijzen Beleggingsvolume

2009 2.154.000 m² 10.095.000 m² € 47 per m² € 724 mln.

2010   2.286.000 m²    11.400.000 m² € 46 per m²  € 410 mln.

+6% +13%
-3% -34%
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gering. Beleggers zullen om twee redenen ook rekening 
moeten gaan houden met het feit dat er minder vaak 
langjarige huurovereenkomsten worden afgesloten. 
Ten eerste zal de behoefte aan sale-and-leaseback en 
langjarige huurovereenkomsten worden beperkt door 
wijzigingen in regelgeving op het gebied van lease 
accounting. Ten tweede zullen logistieke dienstverleners 

uitsluitend nog huurovereenkomsten afsluiten met een 
huurtermijn die gelijk is aan het contract dat de huurder 
met zijn klant(en) heeft (back-to-back contracten). 
Daardoor ontstaat er een groot verschil tussen de 
beleggingscriteria, financieringscriteria en de eisen 
vanuit eindgebruikers. 

Vooruitblik 2011

 Segment Opname Aanbod Huurprijzen Beleggingsvolume BAR

Moderne bedrijfsruimte/logistiek   / / /

Middensegment  /   

Verouderde bedrijfsruimte     
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Binnen de bedrijfsruimtemarkt neemt logistiek vastgoed 
een prominente plaats in. Nederland beschikt over een 
aantal belangrijke transportcorridors en logistieke 
hotspots zoals: de mainports Amsterdam, Rotterdam en 
de luchthaven Schiphol, de A15 zone (Tiel/Geldermalsen), 
Venlo e.o., West-Brabant (Moerdijk, Roosendaal, Breda) en 
Tilburg e.o. (Waalwijk). Binnen de bedrijfsruimtemarkt 
worden voor logistieke ruimten op deze locaties doorgaans 
de hoogste huurprijzen en de scherpste aanvangsrende-
menten gerealiseerd. Dit is dan ook de reden dat hier 
wordt ingezoomd op dit specifieke segment van de 
bedrijfsruimtemarkt.

Opname en aanbod
De stagnatie van de wereldeconomie en de daaruit 
volgende recessie heeft grote gevolgen gehad voor de 
logistieke sector en voor de dynamiek op de logistieke 
vastgoedmarkt. Veel logistieke ondernemingen moesten 
een pas op de plaats maken. Als gevolg daarvan liep de 
vraag in 2008 en 2009 sterk terug en nam het aanbod toe. 
In 2010 is de vraag naar logistiek vastgoed licht hersteld en 
kan een toename van de opname worden gemeld. In 2010 
bedroeg de opname van logistieke ruimte circa 888.000 
m². Dat is circa 24% meer dan in 2009. In veel gevallen 
betreft de huidige vraag een vervangingsvraag. Veel 
logistieke ondernemingen maken de verhuisbeweging van 
oud naar nieuw logistiek vastgoed. Ondanks de stijging 
van de opname, hebben veel logistieke bedrijven nog 
steeds te kampen met overcapaciteit. Momenteel is circa 
2,1 miljoen m² logistieke ruimte beschikbaar op de vrije 
markt, een stijging van circa 7% ten opzichte van het begin 
van 2010. Een groot deel van het aanbod betreft echter 
verouderd en matig bereikbaar vastgoed. Het aanbod van 

modern, kwalitatief hoogwaardig logistiek vastgoed is 
beperkter van omvang.

In de regio Amsterdam/Schiphol verdubbelde de opname 
ten opzichte van 2009 door een drietal grote transacties 
(DSV Solutions, Fetim en Sligro Food Group). DSV Solutions 
vestigt zich in 2011 in een duurzaam distributiecentrum 
(circa 50.000 m²) op het bedrijventerrein Atlaspark in het 
westelijke havengebied van Amsterdam. De opname in 
regio Rotterdam steeg met 22% ten opzichte van 2009. In 
het Rotterdamse havengebied werden een groot aantal 
verhuurcontracten afgesloten, waaronder enkele met 
logistiek dienstverlener C. Steinweg Handelsveem op de 
distriparken Eemhaven en Maasvlakte. Als gevolg van 
enkele grote transacties (o.a. Jabil, Geodis Vitesse) in de 
regio Venlo/Venray nam ook hier de opname fors toe. De 
opname op de potentiële logistieke hot spots, de 
zogenaamde white spots, Almere/Zeewolde en Arnhem/
Nijmegen is nog altijd zeer beperkt van omvang. Daar 
staat tegenover dat hier ook relatief weinig logistieke 
ruimte op de vrije markt beschikbaar is. Ook zijn er beperkt 
nieuwbouwplannen op deze potentiële hotspots. 

Ruim een derde van het totale aanbod logistieke ruimte is 
te vinden in de regio’s West-Brabant, Rotterdam e.o. en 
Amsterdam/Schiphol. Het aanbod van logistieke ruimte is 
voornamelijk sterk gestegen in de regio’s Tilburg e.o. 

Logistiek

UitgelichtUitgelicht

Aanbod en opname per jaar (x 1.000m2)
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 Aanbod ultimo      Opname

Opname per logistieke regio (in m2)

Regio 2009 2010 Stijging/daling

Rotterdam e.o. 144.000 175.000 +22%

Venlo/Venray 35.000 124.000 +254%

Amsterdam/Schiphol 66.000 137.000 +108%

Tilburg e.o. 67.000 56.000 -16%

Tiel/Geldermalsen 18.000 52.000 +189%

Oss/Den Bosch/Eindhoven 43.000 31.000 -28%

West-Brabant 139.000 30.000 -78%

Arnhem/Nijmegen 30.000 22.000 -27%

Almere/Zeewolde 19.000 7.000 -63%

Zuid-Limburg 19.000 14.000 -26%

Overig 138.000 240.000 +74%

Totaal 718.000 888.000 +24%
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(+41%), Zuid-Limburg (+34%) en Oss/Den Bosch/Eindhoven 
(+31%). De daling van het aanbod in de regio’s Amsterdam/
Schiphol en West-Brabant bleef met respectievelijk -3% en 
-5% relatief beperkt. In de regio’s Tiel/Geldermalsen, 
Almere/Zeewolde en Arnhem/Nijmegen was sprake van 
een daling van het aanbod (>-10%). Opmerkelijk is de 
stijging van het aanbod in de regio Venlo/Venray (+28%) 
gelet op het feit dat juist in deze regio sprake was een 
toename van de opname. Oorzaak van deze stijging is dat 
er in 2010 ruim 65.000 m² logistieke ruimte, onder andere 
op Venlo Trade Port, aan het aanbod is toegevoegd. 
Daarnaast is logistieke ruimte verhuurd in het Distribution 
Centre Venlo. Bovendien heeft de logistieke ruimte (52.000 
m²) in Venray die verhuurd is aan Jabil niet op de 
peildatum in aanbod gestaan. 

Huurprijzen
Na een daling van de huurprijzen voor logistiek vastgoed 
in 2009, lijken de huurprijzen aan het eind van 2010 zich te 
stabiliseren. Aan de onderkant van de markt blijven de 
huurprijzen echter onder druk staan. Het betreft hier 
veelal verouderde objecten die niet meer voldoen aan de 
kwalitatieve eisen. Objecten in dit segment zullen moeilijk 
te verhuren zijn. De hoogste huurprijzen worden gereali-
seerd rondom luchthaven Schiphol.

Nieuwbouw
In 2010 zijn 7 logistieke centra opgeleverd met een totaal 
verhuurbaar vloeroppervlak van circa 124.000 m². Het 
betrof onder andere het voor Hi-Logistics door ProLogis 
ontwikkelde distributiecentrum van 51.500 m² in 
Oosterhout op industrieterrein Weststad. Het complex 
werd in het eerste halfjaar van 2010 opgeleverd. De op -
leve ring van nieuwe logistieke centra zal naar verwach ting 
in 2011 op een iets hoger niveau uitkomen. Momenteel is 
ruim 220.000 m² in aanbouw. Een deel daarvan wordt pas 
in 2012 opgeleverd. 
De volledige planvoorraad van logistieke ruimte heeft 
begin 2011 een omvang van circa 915.000 m². Daarvan 
wordt momenteel circa 805.000 m² voor verhuur of verkoop 
aangeboden. Verreweg het grootste deel van de planvoor-
raad die voor verhuur of verkoop wordt aangeboden, 
is te vinden in de regio Eindhoven. De plannen zijn vooral 
gelegen op het Goederen Distributie Centrum Acht (GDC 
Acht), aan de westzijde van Eindhoven. In de regio 
Amsterdam/Schiphol zijn de nieuwbouwplannen (168.000 
m²) vooral geconcentreerd op het Fokker Logistics Park 
(87.000 m²). Logistieke spelers zoals Uti Worldwide, 
Schenker Logistics en Kerry Logistics hebben zich hier al 
gevestigd. In de regio’s Almere/Zeewolde en Arnhem/
Nijmegen blijft het aanbod van concrete plannen zeer 
beperkt. Het betreft hier locaties die zich in potentie 
zouden kunnen ontwikkelen als volwaardige logistieke 
hotspot.

De afname van de vraag naar bedrijfsruimte en specifiek 
logistieke ruimte heeft grote gevolgen gehad voor de 
verhuur van logistieke ruimte die is opgeleverd in de 
periode 2007-2009. De onverhuurde nieuwbouw is met 
circa 19% toegenomen. Deze stijging wordt veroorzaakt 
door projecten die in 2010 deels op risico in aanbouw zijn 
genomen. Per 1 januari 2011 was van de 770.000 m² die in 
2009 werd opgeleverd nog ruim 240.000 m² niet verhuurd 
(32%). Van de in 2008 opgeleverde nieuwbouw is voor circa 
85.000 m² (42%) nog geen gebruiker gevonden. Het betreft 
hier voornamelijk projecten die op risico zijn ontwikkeld. 
Het grootste deel van de onverhuurde nieuwbouw is te 
vinden in de regio’s Tilburg en West-Brabant. De in 2010 
opgeleverde logistieke ruimte is overigens wel al geheel 
verhuurd. De realisatie van deze distributiecentra is dan 
ook in vrijwel alle gevallen pas gestart nadat een huur-
overeenkomst tot stand is gekomen met een eindgebruiker. 
Door de veranderde marktsituatie worden er door project-
ontwikkelaars nauwelijks logistieke projecten op risico 
gerealiseerd. 

Aanbod per logistieke regio (in m2)

Regio 1-1-2010 1-1-2011 Stijging/daling

Rotterdam e.o. 179.000 200.000 +12%

Venlo/Venray 167.000 214.000 +28%

Amsterdam/Schiphol 166.000 161.000 -3%

Tilburg e.o. 162.000 228.000 +41%

Tiel/Geldermalsen 126.000 106.000 -16%

Oss/Den Bosch/Eindhoven 141.000 185.000 +31%

West-Brabant 362.000 345.000 -5%

Arnhem/Nijmegen 97.000 87.000 -10%

Almere/Zeewolde 83.000 72.000 -13%

Zuid-Limburg 83.000 111.000 +34%

Overig 366.000 350.000 -4%

Totaal 1.931.000 2.060.000 +7%

Bandbreedte huurprijzen per logistieke regio (in € per m2)

Regio 2009 2010

Rotterdam e.o. 45 - 65 40 - 67

Venlo/Venray 40 - 55 30 - 50

Amsterdam 45 - 60 40 - 65

Schiphol 75 - 95 70 - 92

Tiel/Geldermalsen (A15-zone) 40 - 55 35 - 50

Oss/Den Bosch/Eindhoven 45 - 60 40 - 55

West-Brabant 45 - 55 40 - 55

Arnhem/Nijmegen 40 - 52 37 - 52

Zuid-Limburg 30 - 52 30 - 55

Almere/Zeewolde 45 - 57 40 - 55
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Beleggingsmarkt
Binnen de bedrijfsruimtemarkt heeft logistiek vastgoed 
een belangrijk aandeel in het totale beleggingsvolume. In 
2010 daalde het beleggingsvolume van logistiek vastgoed 
met circa 40% van € 361 miljoen in 2009 tot € 210 miljoen 
in 2010. Sinds 2007 zijn de beleggingen fors afgenomen. 
Deels wordt dit veroorzaakt doordat de afgelopen jaren 
minder logistieke centra zijn opgeleverd en verhuurd 
waardoor geschikt beleggingsaanbod schaars was. 
Anderzijds is het beleggingsvolume het resultaat van het 
effect van de economische ontwikkelingen sinds 2008 op 
de logistieke sector. De belangrijkste beleggingsmarkt voor 
logistiek vastgoed bevindt zich ten zuiden van de 
diagonaal Amsterdam - Arnhem/Nijmegen. Ten zuiden van 
deze lijn zijn distributiecentra in aanleg interessant als 
beleggingscategorie. Distributiecentra ten noorden van 
deze lijn worden als minder interessant beschouwd door 
beleggers.

De top aanvangsrendementen voor moderne logistieke 
bedrijfsruimte zijn in 2010 vrijwel onveranderd gebleven 
en lijken zich te hebben gestabiliseerd. Op sommige 
logistieke hotspots stonden deze zelfs onder een bescheiden 
neerwaartse druk. De top aanvangsrendemen ten in 2010 
lagen tussen de 7,70% en 8,2%. Het gemiddelde gereali-
seerde aanvangsrendement kwam uit op circa 8%. De 
tweedeling in de markt tussen moderne en verouderde 
logistieke ruimte blijft toenemen. Dit wordt versterkt 
doordat veel logistieke ondernemingen in 2011 de 
beweging van oud naar nieuw zullen maken. Voor sterk 
verouderde logistieke objecten worden aanvangsrende-
menten gerealiseerd die ver boven de 10% kunnen liggen. 
Deze objecten vergen veelal aanzienlijke investeringen om 
er voor te zorgen dat het pand weer aan de eisen voldoet. 
In 2011 zal deze situatie onveranderd blijven.
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Nieuwbouw logistieke ruimte per logistieke regio naar status (in m²)

 Regio Opgeleverd  in aanbouw  Onverhuurde Planvoorraad in
  2010 per 1-1-2011 nieuwbouw verhuur

West-Brabant 60.000 - 94.000 154.000

Amsterdam/Schiphol 10.000 100.000 68.000 168.000

Rotterdam e.o. - - 43.000 -

Venlo/Venray - - 61.000 5.000

Arnhem/Nijmegen 13.000 - 19.000 13.000

Tiel/Geldermalsen (A15-zone) - 25.000 - 62.000

Almere/Zeewolde 19.000 - - 45.000

Tilburg e.o. 16.000 97.000 124.000 42.000

Oss/Den Bosch/Eindhoven - - - 202.000

Zuid-Limburg - - 22.000 41.000

Overig 6.000 - - 73.000

Totaal 124.000 222.000 431.000 805.000

Beleggingsvolume per jaar (in € mln.)
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Logistiek  7,80 - 10,00 7,70 - 9,80  
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Definities

Aanbod
De hoeveelheid bedrijfsruimte vanaf 500 m² die voor verhuur of verkoop beschikbaar is. 
Het aanbod betreft uitsluitend reeds opgeleverde of nog in aanbouw zijnde complexen. 
Plannen worden niet in de cijfers meegenomen.

Bedrijfsruimte
Vastgoed dat is gebouwd voor bedrijfsactiviteiten, niet zijnde een kantoor of 
of een winkel. Tot bedrijfspanden kunnen worden gerekend distributiecentra, 
bedrijfsverzamelgebouwen, fabrieksgebouwen en opslagruimten. Bedrijfscomplexen 
bestaan veelal uit een combinatie van verschillende componenten, zoals opslagruimte, 
productieruimte, logistieke ruimte, showroomruimte en kantoorruimte. Indien de 
kantoorruimte 50% of meer van het totale metrage beslaat, wordt het totale object niet 
meegenomen in het onderzoek.

Beleggingstransactie
 Kooptransacties van bedrijfsruimte vanaf € 2 miljoen door een belegger. Ook sale- 
 and-leaseback transacties worden hierin meegenomen. Koop ten behoeve van   
 herontwikkeling wordt alleen tot de beleggingstransacties gerekend indien het   
 bestaande object nog minimaal vijf jaar wordt verhuurd.

Bruto aanvangsrendement
 De bruto huuropbrengsten als percentage van de koopsom.

Huurprijzen bedrijfsruimte
 Prijzen per vierkante meter vloeroppervlak. Incentives, BTW en servicekosten worden  
 niet meegenomen. 

Logistiek
 Bedrijfsruimte vanaf 5.000 m² voornamelijk bestemd voor opslag-, overslag-, sorteer- en  
 vervoerfuncties.

Nieuwbouw
 Bedrijfsruimte niet ouder dan twee jaar.

Opname
 Bedrijfsruimte vanaf 500 m² die op de vrije markt is verhuurd of verkocht, met   
 uitzondering van sale-and-leaseback transacties en nieuwbouw ten behoeve van   
 eigenaar-gebruikers (eigenbouw). Huurverlengingen en koop door huurder worden  
 eveneens buiten beschouwing gelaten. Transacties worden geregistreerd op het moment  
 van wilsovereenstemming tussen betrokken partijen. 

Planvoorraad
 Bouwplannen voor nog te realiseren bedrijfsruimte.

Voorraad
 Bestaande of in aanbouw zijnde bedrijfsruimte met een vloeroppervlak van 500 m2  
 of meer.
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Onderzoeksverantwoording

Troostwijk Research voert permanent onderzoek uit naar 
de ontwikkelingen op de diverse vastgoedmarkten in 
Nederland. Diverse gegevens zoals huurtransacties, 
beleggingen, projecten, aanbod, prijsontwikkeling en 
uitgifte bedrijventerrein worden op basis van zowel 
interne als externe bronnen verzameld en verwerkt in onze 
researchdatabase. De marktrapportages, referenties en 
andere onderzoeken en analyses van Troostwijk zijn 
gebaseerd op gegevens uit deze researchdatabase, 
eventueel aangevuld met gegevens van derden, in combi-
natie met eigen marktkennis van Troostwijk Taxaties en 
Troostwijk Real Estate.

Regionale onderverdeling Nederland
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