DUTCH OFFICE LOCATIONS
RANKING 2016
Het jaarlijkse onderzoek naar de beste Nederlandse
kantorenlocaties voor vastgoedbeleggers

VOORWOORD
Geachte lezer,
‘Where to invest your money’ blijft een actuele discussie in de kantorenmarkt. Als vertegenwoordiger
van nationale en internationale beleggers houdt deze discussie ons alom bezig. Uiteraard hangt het
antwoord af van het beleggersprofiel, maar ook van de sterk uiteenlopende dynamiek op de
Nederlandse kantorenmarkt. Door de crisis zijn grote verschillen ontstaan tussen kantoorlocaties die
voorheen een min of meer gelijkwaardig investerings- en risicoprofiel hadden.

De aangekondigde Brexit kan mogelijk grote gevolgen hebben voor de Europese vastgoedmarkt. De
komende maanden zal moeten blijken of Londen haar positie als belangrijkste beleggingslocatie kan
behouden of dat steden op het vaste land kunnen profiteren van de uittreding. Hetzelfde geldt voor de
vele Europese hoofdkantoren in de Britse hoofdstad, die wellicht de komende maanden hun
standplaats gaan heroverwegen.

In 2015 presenteerde Spring Real Estate haar eerste Office Market Outlook. Het rapport bood een
uitgebreid inzicht in de Amsterdamse kantorenmarkt en introduceerde een nieuwe methodiek waarmee
locaties objectief werden geclassificeerd naar hun investeringsstatus: opportunistisch, value add of
core.
Op basis van diverse datasets hebben wij een analysemethodiek ontwikkeld waarmee de
verhuurbaarheid in een gebied als kans wordt berekend. De verhuurkans wordt door vele aspecten
bepaald, waaronder marktdynamiek, concurrerend aanbod, trends in de markt, nieuwbouw en
onttrekkingen en relatieve in- of uitstroom. Door rekening te houden met deze factoren hebben wij een
uniek model ontwikkeld dat alle kantoorlocaties in Nederland objectief vergelijkt. Zie daar de geboorte
van Dutch Office Locations Ranking.

De ranking heeft voor velen wellicht een verrassende winnaar. De Amsterdamse Zuidelijke IJ-oever
bleek in de analyseperiode een uitermate succesvolle locatie. De Amsterdamse Zuidas is te vinden op
plaats 3. Het Bio Science Park in Leiden streeft de Zuidas net voorbij.

In dit rapport vindt u een volledig overzicht van de Ranking.
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Spring Real Estate heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van 159 kantorenlocaties in 34 gemeenten. Deze verhuurbaarheid is
vertaald naar een score van 0 procent tot 100 procent. De score is een combinatie van de kans dat te huur aangeboden vierkante
meters kantoorruimte in het gebied worden opgenomen en met welke breedte deze opname verdeeld is over individuele gebouwen in
het gebied. De basis van de verhuurkans is de gewogen markthistorie van 2013, 2014 en 2015. In de benaderingswijze van de
verhuurkans is de invloed van zowel relatief grote kantooropnamen alsmede de invloed van relatief betere kantoorgebouwen
meegenomen.

13,2%

Verhuurkans;
De gemiddelde verhuurkans van een kantorenlocatie betreft de kans dat een aangeboden kantoorruimte binnen een jaar wordt verhuurd, op
basis van 3 jaar gewogen markthistorie.
Voorraad;
De huidige voorraad is het totaal aan kantoorruimte groter dan 500 m² ultimo 2015, ongeacht het type eigenaar. De voorraad is inclusief de in
aanbouw zijnde kantoorruimte groter dan 500 m² . Het uitgangspunt daarbij is dat er gestart is met de bouw.
Aanbod;
Het aanbod betreft niet in gebruik zijnde kantoorruimte groter dan 500 m² dat wordt aangeboden binnen de gebouwde voorraad dan wel niet in
gebruik zijnde kantoorruimte groter dan 500 m² dat wordt aangeboden binnen de in aanbouw zijnde voorraad ultimo 2015. Het aanbod van
nog te bouwen kantoorruimte wordt niet meegenomen.
Verandering Voorraad;
De verandering in voorraad betreft het aantal vierkante meters kantoorruimte waarmee de voorraad per saldo is veranderd ultimo 2015 ten
opzichte van één jaar eerder. Hierbij wordt kantoorruimte dat in 2015 in aanbouw is getreden gereduceerd met kantoorruimte dat in 2015 aan
de markt is onttrokken.

Huurprijs;
De bruto huurprijs betreft het bereik van de laagste bruto huur en hoogste bruto huur waarvoor kantoorruimte ultimo 2015 wordt aangeboden.

Opname;
De netto opname wordt uitgedrukt in het 3-jaars gemiddelde van kantoorruimte groter dan 500 m² over de jaren 2013, 2014 en 2015. Dit is
inclusief aankopen voor eigen gebruik en eigenbouw. Dit is exclusief huurverlengingen en sale-and-leaseback constructies.

Beleggingsvolume;
Het beleggingsvolume is het totaal aan beleggingstransacties dat plaatvond gedurende 2015. Meegenomen zijn beleggingstransacties met
een minimaal volume van €1.000.000 dan wel beleggingen in kantoorpanden groter dan 500 m².

Leegstandspercentage

Leegstandspercentage

In 2015 introduceerde Spring een methodiek waarmee locaties objectief geclassificeerd worden naar hun investment style;
Opportunistisch, Value-Add en Core. Door de verhouding tussen het aanbod en bruto huur van de geanalyseerde kantorenlocaties af
te zetten tegen het landelijk gemiddelde ontstaat er een curve. In theorie geldt dat kantoorlocaties die zich onder deze curve bevinden
een relatief lage verhouding aanbod/bruto huur hebben. Er wordt verwacht dat in somminge van deze gebieden de huren hier zullen
stijgen. Voor kantoorlocaties die zich boven deze curve bevinden geldt dat de verhouding aanbod/bruto huur te hoog is. Hier worden
huurprijsaanpassingen verwacht.
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Nederland; €130/m²
* Schematische weergave van de gehanteerde methodiek

Bruto huur / m²

Bruto huur / m²
* De verhouding bruto huur/leegstand van de geanalyseerde kantorenlocaties.
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Zuidelijke IJ-oever
AMSTERDAM

52,1%

De Zuidelijke IJ-oever heeft zich bewezen als een dynamisch woon- en
werkgebied in het hart van Amsterdam. Vooral de sub markt Houthavens
heeft zich de afgelopen jaren spectaculair ontwikkeld. Het gebied kent nu
vrijwel geen leegstand. Het is een belangrijke cluster voor de retailsector
met hoofdkantoren van Calvin Klein, Hugo Boss, Diesel en Gaastra. Ook
de rest van de Zuidelijke IJ-oever kende een sterke aantrekkingskracht
op nieuwe huurders.

03

02

Bio Science Park

46,2%

LEIDEN

Met ruim 60 bedrijven is het Bio Science Park in Leiden het grootste ‘life
science’ cluster van Nederland. Het gebied, ten westen van station
Leiden Centraal, richt zich op het gebruik van biotechnologie voor
medische en biofarmaceutische doeleinden. De nichemarkt is stevig
genesteld in Leiden door zijn nauwe samenwerking met hoog
aangeschreven faculteiten. Door de komst van Batavia en Galapagos in
2015 is nagenoeg de gehele voorraad in gebruik.

323.246 m²

€150 - €285 per m²

165.528 m²

€110 - €170 per m²

18.398 m² (5,7%)

23.619 m²

1.075 m² (0,6%)

2.916 m²

-

€69.300.000

-

€15.450.000

Zuidas
AMSTERDAM

36,4%

De Zuidas is dé locatie voor prominente financiële- en zakelijke
dienstverleners. De voorraad blijft zich uitbreiden met karakteristieke
kantoortorens van de hoogste kwaliteit. Naast een zeer dynamische
gebruikersmarkt, is ook de beleggingsmarkt volop in beweging. Het
zakelijke district is de afgelopen jaren uitgebreid met woontorens, horeca
en winkels. In 2016 zullen er naast de vele kantoorontwikkelingen ook de
eerste onttrekkingen plaatsvinden.
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Centraal Station

33,7%

UTRECHT

Het Centraal Station van Utrecht wordt momenteel verbouwd en
uitgebreid, als onderdeel van een grootse revitalisatie van het
stationsgebied. Aan de westzijde van het station is het nieuwe
stadskantoor opgeleverd. Het gebied wordt in 2018 aangevuld met het
tweede WTC in Utrecht. The Office Operators heeft voor ruim 2.600
vierkante meter getekend in het nieuwe WTC.

714.908 m²

€220 - €400 per m²

640.664 m²

€165 - €195 per m²

51.735 m² (7,2%)

26.635 m²

37.014 m² (5,8%)

16.439 m²

+23.555 m²

€116.596.242

+28.295 m²

-
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Centrum

31,4%

AMSTERDAM

Het Centrum van Amsterdam is rijk aan diversiteit en bestaat uit vele
subgebieden. Het is het gebied waar jaarlijks de meeste huurtransacties
plaatsvinden. Opvallend is de komst van een groot aantal ICTdienstverleners. Onder meer The Next Webb, Travelbird, Atlassian, Ripe
NCC en Booking.com kozen in 2015 voor Amsterdam Centrum.
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Schiphol-Centrum

30,9%

HAARLEMMERMEER

Als een echte ‘core’ markt staat de dynamiek van Schiphol-Centrum
haaks op het aangrenzende Schiphol-Rijk en Schiphol-Oost. Nieuwe
ontwikkelingen zullen in het centrumgebied van Schiphol waarschijnlijk
uitblijven door zowel hoogbouwrestricties als landaanbod. Daardoor is er
in het gebied sprake van frictieleegstand en hoge huren. De
kantoorvoorraad is bijna in zijn geheel in bezit van één eigenaar:
Schiphol Real Estate.

829.029 m²

€150 - €295 per m²

216.678 m²

€160 - €365 per m²

61.091 m² (7,4%)

39.700 m²

14.370 m² (6,6%)

7.589 m²

-25.579 m²

€572.690.000

-

€15.000.000

High Tech Campus

30,7%

EINDHOVEN

De High Tech Campus in Eindhoven is een middelpunt van
technologische ontwikkelingen met meer dan 140 bedrijven. Het is
gelegen aan de rand van Eindhoven, langs de A2. Met de komst van
Brunel is de leegstand in 2015 gedaald tot slechts 1,2%. De ruim
178.000 m² is volledig in handen van één eigenaar. Zij stellen dat er het
komende decennium ruimte is voor uitbreiding.
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Rai & Vivaldi

28,5%

AMSTERDAM

Het Rai- Vivaldigebied ligt in het uiterste zuidoosten van de Zuidas, nabij
het gelijknamige treinstation en congrescentrum. Ten opzichte van de
Zuidas is de voorraad beduidend ouder. Dat vertaalt zich in een lagere
bruto aanvangshuur en hogere incentives. Opvallend is dat transacties
uitbleven in 2015. Station Rai wordt verbouwd en uitgebreid. In 2018
komt hier het grootste hotel van Nederland.

178.900 m²

€140- €170 per m²

148.542 m²

€195 - €265 per m²

2.233 m² (1,2%)

2.865 m²

13.584 m² (9,1%)

7.285 m²

-

-

-

€46.500.000
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Beatrixkwartier

09

26,0%

DEN HAAG

Het Beatrixkwartier heeft een vergelijkbare corporate uitstraling als de
Amsterdamse Zuidas. Een succesvol ‘WTC The Hague’ draagt bij aan
een internationale positie. Zakelijke Dienstverleners als Nationale
Nederlanden en MN Services hebben in het Beatrixkwartier hun
hoofdkantoor. Het Security Delta, het grootste kenniscluster in Nederland
op het gebied van veiligheid, zal zich verder ontwikkelen en uitbreiden in
het Beatrixkwartier.

TOP
10

10

Benoordenhout
DEN HAAG

24,4%

Het statige Benoordenhout huist een aantal unieke organisaties. Het
International Criminal Court betrok in 2015 zijn nieuwe kantoor van circa
40.000 m². Tevens staat hier het hoofdkantoor van de ANWB. In 2015
heeft Shell International ruim 10.500 m² betrokken. ABN Amro en
Provincie Zuid-Holland hebben gezamenlijk ruim 10.000 m² ruimte
overgenomen van de Kamer van Koophandel.

639.724 m²

€100 - €215 per m²

371.669 m²

€90- €165 per m²

54.872 m² (8,6%)

17.248 m²

47.280 m² (12,7%)

25.310 m²

-11.629 m²

€114.600.000

-

€9.700.000

SUMMARY ANALYSIS

Zuidelijke IJ-oever neemt de leiding
De Amsterdamse Zuidelijke IJ-oever neemt de leiding in de ‘Dutch Office Locations Ranking 2016’. Het hoogwaardige woon- en werkgebied wordt op de
voet gevolgd door Bio Science Park in Leiden. Door de komst van Batavia en Galapagos is nagenoeg de gehele kantorenvoorraad in het life science
cluster in gebruik. De Amsterdamse Zuidas completeert de top 3. Er vinden nog altijd veel bouwontwikkelingen plaats in de top 3, zowel op het gebied van
kantoren als andere sectoren.

Top 10
Rest

1. Zuidelijke IJ-oever
6. Schiphol-Centrum
2. Bio Science Park

3. Centrum
3. Zuidas
8. Rai & Vivaldi
4. Centraal Station

*Voorraad vs. gebruik; buitenring is
voorraad, binnenring is gebruik.

*Aanbod vs. Opname; buitenring is aanbod,
binnenring is opname (3jrs-gemiddelde).

Zuidelijke IJ-oever

9. Beatrixkwartier
10. Benoordenhout

Bio Science Park
Zuidas
Centrum
Centraal Station
Schiphol-Centrum
High Tech Campus

7. High Tech Campus

Rai & Vivaldi
Beatrixkwartier
Benoordenhout

*Voorraad vs. gebruik; buitenring is
voorraad, binnenring is gebruik.

*Aanbod vs. Opname; buitenring is aanbod,
binnenring is opname (3jrs-gemiddelde).
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GROOT AMSTERDAM

Core gebieden naderen frictieleegstand.
In de regio Groot Amsterdam is sprake van eens sterke
tweedeling tussen Core-locaties en Value-add locaties. Locaties
binnen de fysieke snelwegring van Amsterdam zijn onverminderd
populair bij zowel internationale als nationale kantoorgebruikers.
Grote opnamevolumes op centraal gelegen locaties hebben het
aanbod aanzienlijk teruggedrongen.

Leegstandspercentage

MARKET
FOCUS

45,0%

40,0%

35,0%

144

30,0%

157
25,0%

Top van Groot-Amsterdam
(1) Zuidelijke IJ-oever, (3) Zuidas, (5) Amsterdam-Centrum, (6)
Schiphol-Centrum, (8) Rai & Vivaldi, (11) Oud-Zuid, (13),
Beukenhorst-Zuid, (14) Amstel Station, (15) Oost, (19) BijlmerArenA, (24) Westas, (29) Diemen, (38) Overamstel, (48)
Sloterdijk, (55) Bullwijk, (81) Buitenveldert, (98) Nieuw-West,
(100) Beukenhorst, (103) Amstelveen, (109) Schiphol-Rijk, (114)
Noord, (125) Riekerpolder, (144) Holendrecht, (151) SchipholOost, (157) Beukenhorst-West.

* Bruto huur/leegstandsverhouding van markten in de regio Amsterdam

‘Binnenstedelijk
Amsterdam is de
motor van de regio’

20,0%

15,0%

100
109
55 103
24
48 125 81
98
145
13
38 11419
15
151

10,0%

29
5,0%

11

8
5

14
1

6

3

Frictieleegstand

De economische groei is het grootst in de regio Groot
Amsterdam. Dat valt met name te verklaren door de toegang tot
een hoog opgeleide en gespecialiseerde werkkracht. Daarnaast
loopt Amsterdam voorop op het gebied van digitale
connectiviteit. De ICT sector is met een groei van ruim 36 nieuwe
bedrijven de snelst groeiende sector in de regio. Populaire
locaties voor deze bedrijven zijn het Centrum, Sloterdijk en Oost
(Science Park). De financiële en zakelijke dienstverlening
groeide in 2015 met ruim 23 nieuwe bedrijven. Deze bedrijven
zijn met name gevestigd op Zuidas, de Zuidelijke IJ-oever en het
Centrum. De creatieve industrie groeide met ruim 15 nieuwe
bedrijven. Deze zijn met name gevestigd op de Zuidelijke IJoever en het Centrum.

0,0%

Bruto huur / m²

Ranking regio Amsterdam
1. Zuidelijke IJ-oever, 3. Zuidas, 5. Amsterdam Centrum, 6. Schiphol-Centrum, 8. Rai
& Vivaldigebied, 11. Oud-Zuid, 13. Beukenhorst-Zuid, 14. Amstel Station, 15.
Amsterdam Oost. 19. Bijlmer ArenA, 24. Westas, 29. Diemen, 38. Overamstel. 48.
Sloterdijk, 55. Bullewijk, 81. Buitenveldert, 98. Amsterdam Nieuw-West, 100.
Beukenhorst-Oost, 103. Amstelveen, 109. Schiphol-Rijk, 114. Amsterdam Noord,
125. Riekerpolder, 144. Holendrecht, 145. Zaandam, 151. Schiphol-Oost, 157.
Beukenhorst-West.
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MARKET
FOCUS

GROOT AMSTERDAM

Aanvangsrendementen

Dalende aanvangsrendementen voor Core.
In de eerste helft van 2016 worden historisch lage
rendementen betaald voor core-producten. Voorbeelden
hiervan zijn het FOZ-gebouw op de Zuidas, en 5Keizers en
The Bank in het centrum. Scherpe rendementen vonden ook
plaats bij A gebouwen in de beste Value-add gebieden.
Voorbeelden hiervan zijn de Say Building A op Riekerpolder en
The New Loft Office in Bijlmer ArenA. Een daling van het
rendement blijft uit bij Value-add.

5 grootste transacties op Core locaties
Gebouw

Locatie

BAR

Volume

01 The Bank

Centrum

4,3%

€ 275 mn

02 Mondriaan

Amstel station

6,3%

€ 123 mn

03 FOZ Building

Zuidas

5,0%

€ 82 mn

18%

04 5Keizers

Centrum

4,3%

€ 81 mn

16%

05 Leeuwenburg

Amstel Station

8,8%

€ 61 mn

14%
12%
10%
8%

5 grootste transacties op Value-add locaties

6%

Gebouw

Locatie

BAR

Volume

4%

01 Number One

Noord

8,0%

€ 76,3 mn

2%

02 Zuidpark

Overamstel

8,0%

€ 32,2 mn

03 Langerhuize

Amstelveen

8,4%

€ 23,4 mn

04 New Loft Office

Bijlmer ArenA

8,2%

€ 18,4 mn

05 Say Building A

Riekerpolder

7,0%

€ 14,6 mn

Bestemming

Metrage

0%

* Spreiding van het bruto aanvangsrendement op Core- en Value-add locaties in
Groot-Amsterdam in 2014, 2015 en Q1 2016.

MARKET
FOCUS
Onttrekkingen buiten Amsterdam beperkt.
De vraag naar woningen en hotels in Amsterdam stijgt.
Transformaties van leegstaande kantoorgebouwen beperken
het aanbod in de regio, maar leegstand biedt niet overal
kansen op transformatie. Milieu- en geluidsrestricties beperken
de mogelijk op transformatie naar wonen in gebieden rondom
Schiphol Airport, waar sprake is van een overaanbod.
Transformatie naar hotel blijft beperkt. Kantooropname is in
2015 de enige oplossing voor leegstandsproblematiek geweest
in Schiphol-Rijk Beukenhorst-Oost.

5 grootste grootste onttrekkingen
Gebouw

Locatie

01 Frankemaheerd

Bijlmer ArenA

Sloop

27.000 m²

02 Holendrecht Ct.

Holendrecht

Sloop

26.259 m²

03 Paleis van Justitie

Centrum

Hotel

12.855 m²

04 NISPA

Holendrecht

Wonen

12.188 m²

05 Bavinckstaete

Amstelveen

Hotel

11.605 m²

Amstelveen
Bullewijk
Schiphol-rijk

5 grootste onttrekkingsgebieden
Locatie

Beukenhorst-Oost
Beukenhorst-West

Metrage

01 Amstelveen

51.696 m²

02 Bijlmer ArenA

31.214 m²

03 Holendrecht

26.259 m²

04 Centrum

25.579 m²

05 Oud-Zuid

16.105 m²

Holendrecht
0%

10%

20%

30%
40%
50%
% leegstand in 2014
% opgenomen in 2015
% onttrokken in 2015

* Leegstand vs. Onttrekkingen in de es gebieden van groot-Amsterdam met de
meeste leegstand.
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Oud-Zuid

23,0%

AMSTERDAM

De kantorenmarkt in Oud-Zuid is zeer divers. De bruto huren van
monumentale kantoorpanden aan het Museumplein behoren tot de
hoogste in Nederland. Het aanbod behelst voornamelijk grootschalige
naoorlogse kantoren aan de rand van het stadsdeel. Zowel de bruto
huren als de kwaliteit van deze kantoren liggen beduidend lager dan de
kantoren in het hart van Oud-Zuid.

13

CBD

22,7%

ROTTERDAM

Verschillende marktpartijen hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd
in het CBD van Rotterdam. De kantorenvoorraad stamt voor het
overgrote deel uit de 20ste eeuw. In 2016 zal het gebied met bijna 34.000
m² worden uitgebreid als FirstRotterdam wordt opgeleverd, een 130
meter hoge kantoortoren naast het Centraal Station, die voor een
gedeelte in gebruik wordt genomen door NautaDutilh en Robeco.

354.113 m²

€130 - €525 per m²

461.840 m²

€90 - €225 per m²

37.499 m² (10,6%)

10.884 m²

95.349 m² (20,6%)

19.702 m²

-16.105 m²

€58.000.000

-

€172.000.000

Beukenhorst-Zuid

22,1%

HAARLEMMERMEER

De kantorenmarkt in Hoofddorp is tweeledig. Terwijl aangrenzende
gebieden kampen met een overaanbod van relatief oude kantoren
hanteert Beukenhorst-Zuid een succesvolle ‘build-to-suit’ formule voor
grote internationale bedrijven als Bluewater, TNT, Fluor en Asics. Op het
Cradle-to-Cradle kantorenpark 20|20 zijn veel eigenaar-gebruikers
gevestigd. In 2015 is het nieuwe kantoor van Plantronics hier in
aanbouw genomen.

15

12

14

Amstel Station

21,6%

AMSTERDAM

De kantorenmarkt rondom het Amstel Station heeft - op de Zuidas na de hoogste gemiddelde bruto huren in Nederland. De ‘high-grade’ core
assets zijn van imposante omvang en ontwikkeld in de jaren ‘90 en het
begin van de 21ste eeuw. Er is een trend zichtbaar waarin bedrijven het
Amstel Stationsgebied verruilen voor de prominente Zuidas, waardoor
het aanbod is licht gestegen.

170.034 m²

€175 - €195 per m²

215.549 m²

€200 - €340 per m²

24.890 m² (14,6%)

3.075 m²

16.906 m² (7,8%)

1.915 m²

+3.500 m²

-

-

€184.200.000

Oost

20,7%

AMSTERDAM

Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in Amsterdam Oost. Relatief
oude kantoorobjecten aan de Wibaut-as zijn onttrokken en
getransformeerd, terwijl nieuwe voorraad wordt toegevoegd aan de rand
van Oost. Dat gebeurt met name in Science Park en IJburg.
Nieuwkomers in het gebied zijn onder meer Citigate First Financial, EVBox en de Reager Stichting.

16

Papendorp

20,2%

UTRECHT

Het kantorenpark Papendorp, in de oksel van de A2 en de A12, is circa
15 jaar geleden ontwikkeld. Na afloop van de eerste huurtermijn hebben
een aantal grote organisaties Papendorp verlaten. Papendorp kampt
momenteel met een bovengemiddelde leegstand, maar sinds 2013 is
een herstel in opname waarneembaar. Webshopgigant Bol.com heeft
ruim 18.000 vierkante meter opgenomen in WTC Papendorp. Recente
huurovereenkomsten zijn getekend met Eli Lily en InControl.

158.486 m²

€135- €225 per m²

327.857 m²

€130 - €185 per m²

20.514 m² (12,9%)

4.615 m²

72.845 m² (22,2%)

17.414 m²

-

€30.000.000

-

-
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Technopolis

20,1%

DELFT

Het hoogwaardige Technopolis Innovation Park van de TU Delft is nog
volop ontwikkeling. In 2010 betrok Exact zijn nieuwe hoofdkantoor,
gevolgd door Applikon en 3M. De komende 25 jaar kan de voorraad
uitgroeien tot 235.000 vierkante meter aan technologische bedrijvigheid
en kantoren.

19

67.551 m²

€130 - €150 per m²

2.500 m² (3,7%)

2.016 m²

-

-

Bijlmer ArenA
AMSTERDAM

Nieuw Centrum

Nieuw Centrum in Den Haag vormt de dynamische overloop van het
stationsgebied naar het oude centrum aan de westzijde en het zakelijke
Beatrixkwartier aan de oostzijde. Nieuw Centrum kenmerkt zich door de
vestiging van een groot aantal overheidsorganen. Andere huurders in het
gebied zijn o.a. Tribes, TNO, BB Capital Management en Bam Bouw.

€110 - €195 per m²

891.883 m²

20

16.172 m²

€95.070.000

- 816 m²

20,0%

20,1%

DEN HAAG

71.332 m² (8,0%)

Bijlmer ArenA, ook wel het Centrumgebied van Amsterdam Zuidoost
genoemd, heeft de afgelopen jaren een aantal grote organisaties naar
zich toe weten te trekken. De kwaliteit van de kantoorgebouwen is hier
beduidend hoger dan andere gebieden in Amsterdam Zuidoost. De
komende jaren zullen zich zowel vele onttrekkingen als
nieuwbouwactiviteiten plaatsvinden. Een voorbeeld daarvan is de
herhuisvesting van ING naar een nieuw te bouwen hoofdkantoor.

21

18

Hanzeland

20,0%

ZWOLLE

De beste kantorenlocatie van Overijssel kampt nog altijd met een
bovengemiddelde leegstand. De kantooropname in Hanzeland is in 2014
en 2015 behoorlijk toegenomen. Grote zakelijke dienstverleners kiezen
Hanzeland boven regionale vestigingen. Ook is Hanzeland in trek bij
maatschappelijke instellingen.

672.483 m²

€115 - €195 per m²

197.791 m²

€100 - €150 per m²

91.454 m² (13,6%)

18.360 m²

34.778 m² (17,4%)

9.306 m²

- 31.124 m²

€73.000.000

-

-

Stadsdeel Centrum
EINDHOVEN

19,6%

Stadsdeel Centrum reikt van mid-scale kantoren ten zuiden van het
Centraal Station tot het zakelijke district Fellenoord in het hart van het
stationsgebied. Het gebied huist voornamelijk regiokantoren van zakelijke
dienstverleners als Rabobank en verzekeraar VGZ. Een bijzonder project
is de ontwikkeling van het nieuwe kantoor van Rabobank. Nieuwkomer in
het gebied is navigatieleverancier HERE Europe (5.600 m²) dat zich
heeft gevestigd in de Kennedytoren.

22

Arnhems Buiten

19,4%

ARNHEM

Het voormalige KEMA-terrein is getransformeerd tot een parkachtige
kantorenlocatie met een nichemarkt voor NUTS-bedrijven. Het biedt
ruimte aan vestigingen van DNV, Nuon en NRG. De monumentale
kantorenvoorraad is in 2013 uitgebreid met het moderne hoofdkantoor
van TenneT.

521.782 m²

€100 - €240 per m²

74.811 m²

€110 - €145 per m²

54.319 m² (10,4%)

19.325 m²

10.908 m² (14,6%)

4.245 m²

+32.155 m²

€78.900.000

-

€15.000.000

SPRING REAL ESTATE
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Kerkenbos

19,4%

NIJMEGEN

Langs de A73 en nabij station Dukenburg ligt Kerkenbos en Brabantse
Poort, het economische centrum van Nijmegen en een van de beste
kantorenlocaties van Gelderland. Een sterke prijs/kwaliteit verhouding
heeft geleid tot een stijging in de kantooropname. Desondanks heeft het
gebied nog relatief veel leegstand.

24

133.412 m²

€50 - €125 per m²

22.901 m² (17,2%)

4.772 m²

-

€5.500.000

Westas

18,9%

AMSTERDAM

In 2014 beschikte de Westas, van alle Amsterdamse gebieden, over het
meeste aanbod. Door een combinatie van een stabiele opname en
succesvolle onttrekkingen, waarbij een goede mix is ontstaan van
wonen, werken en hotellerie, is de leegstand afgenomen.

25

368.214 m²

€90 - €185 per m²

76.825 m² (20,9%)

15.646 m²

- 2.743 m²

€11.715.000

Mariahoeve

18,3%

DEN HAAG

De kantoren nabij station Mariahoeve zijn voornamelijk in gebruik door
verzekeraar AEGON. AEGON sloot een 15-jarig huurcontract, maar
kocht het compex twee jaar later van eigenaar Unibail-Rodamco.

72.765 m²

€115 - €140 per m²

7.370 m² (10,1%)

1.407 m²

-

-

\
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MARKET
FOCUS

MARKET
FOCUS

VALUE-ADD

DEN HAAG

Een kans op waarde toevoeging

Grote verschillen tussen locaties.

Secundaire markten kenmerken zich door een bovengemiddelde
leegstand en relatief lage bruto huren. Bij het juiste product biedt deze
leegstand kansen voor beleggers om waarde toe te voegen. Wij hebben
drie interessante secundaire locaties voor u geselecteerd met een
structureel hoge marktdynamiek.

De kwaliteit van de relatief nieuwe en moderne kantoorgebouwen in
Beatrixkwartier (8) en Nieuw Centrum (13) lopen voorop ten opzichte
van andere locaties in de regio. Nu deze gebieden richting
frictieleegstand bewegen liggen er renovatiekansen voor eigenaren in
nabijgelegen locaties.

20%

Leegstandspercentage

25%

40%

113
112

35%

91
15%

30%

10%

25%

5%

20%

117
36

85
0%

84
32
41 60 10
25
47

15%

10%

* Kantooropname als percentage van de
leegstand op Papendorp, Utrecht.

Frictieleegstand

Na het vertrek van huurders staan
op Papendorp een groot aantal
gebouwen gedeeltelijk of geheel
leeg. Door de uitstekende kwaliteit
van de gebouwen in combinatie
met
perfecte
automobiliteit
vinden er jaarlijks een groot aantal
transacties plaats. Dit biedt
kansen voor beleggers die
waarde toe willen voegen. Met
name middelgrote organisaties
vestigen zich op Papendorp.
Daarnaast is er ook ruimte voor
bedrijven die zoeken naar grote
volumes.

Opname als % leegstand

Papendorp: een tweede levensfase

45%

9 18

154

5%

82

‘Papendorp is interessant voor zowel singleals multi-tenant strategieën’

25%

20%

10%

5%

0%

‘Door het downtown gevoel is Rotterdam CBD
weer in trek bij grote kantoorgebruikers’
Westas Amsterdam: stedelijk en bereikbaar
Opname als % leegstand

* Bruto huur/leegstandsverhouding van markten in de regio Den Haag.
Ranking regio Den Haag;
9. Beatrixkwartier, 10. Benoordenhout, 18. Nieuw Centrum, 25. Mariahoeve, 32. Oude Centrum, 36.
Rokkeveen, 41. Industriegebied-Hage, 47. Congres- Europolgebied, 60. Forepark, 82. Ypenburg. 84
Plaspoelpolder, 85. Laakhaven, 91. Laan van Hoornwijck, 112. In Den Bogaard. 113.
Boerhaavelaan, 117. Binckhorst, 154 Stadscentrum Zoetermeer.

15%

* Kantooropnames als percentage van de
leegstand in CBD, Rotterdam.

MARKET
FOCUS

Overaanbod veroorzaakt geen prijsdruk
Huurprijzen in het Central Business District (12) van Rotterdam
concurreren nauwelijks met de huurprijzen op de Rotterdamse Kop van
Zuid (64). De oplossing voor het terugdringen van het aanbod in het
CBD lijkt te liggen in een huurprijsaanpassing.
45%

40%

35%

25%

30%

20%

25%

15%

20%

10%

ROTTERDAM

15%

128
108
104

61

110

87
12

135

34
97

92
90
Frictieleegstand

Onttrekkingen
hebben
het
overaanbod op de Amsterdamse
Westas teruggedrongen. Door
een
toename
aan
multifunctionaliteit is een perfecte mix
ontstaan van stedelijkheid en
bereikbaarheid. Opname op de
Westas laat weer een opwaartse
trend zien. Door het aantrekken
van de gebruikersmarkt zijn de
huren op ‘prime’ locaties gestegen
De Westas is een goedkoop
alternatief
geworden
voor
aangrenzende gebieden als OudZuid, Zuidas en Centrum. Dit biedt
kansen voor beleggers.

Bruto huur / m²

Leegstandspercentage

RCBD heeft zijn imago de
afgelopen jaren hersteld als
interessante locatie voor grote
kantoorgebruikers, zowel van
nationale als internationale aard.
De kracht van het CBD is zijn
corporatie uitstraling. Hoogbouwkantoren bevinden zich direct in
het Centrum van de stad. Als er
op de juiste prijs wordt ingekocht,
kunnen
beleggers
goede
rendementen behalen op het
huidige aanbod.

Opname als % leegstand

Rotterdam CBD: dynamisch en corporate

0%

122
5%

10%

53 64
5%

0%
0%
* Kantooropnames als percentage van de
leegstand in Westas, Amsterdam.

Bruto huur / m²
* Bruto huur/leegstandsverhouding van markten in de regio Rotterdam.

‘Het imago van de westas zit in de lift door een
low price/high quality karakter’

Ranking regio Den Haag;
12. Central Business District, 34. Waalhaven, 53. Rotterdam The Hague Airport, 61. Delfshaven, 64.
Kop van Zuid, 87. Stadsdriehoek, 90. Rotterdam Centrum Overig, 92. Brainpark, 97. Zuidplein, 104
Prins Alexander, 108. Rivium, 110. Rotterdam Noord, 122. Kralingen-Crooswijk, 128. Bedrijvenpark
Noord-West, 135. Spaanse Polder.
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26

IJsseloord2

18,3%

ARNHEM

IJsseloord2 ligt in een groene omgeving en is met vier snelwegen op een
steenworp afstand een echte snelweg locatie.

29

18,0%

DEN BOSCH

Het Paleiskwartier, ten noorden van station Den Bosch en vlakbij de
aansluiting op de snelwegen A59 en A2, is een van de meest luxueuze
kantorenlocatie van de provincie.

€90 - €145 per m²

191.989 m²

€125 - €150 per m²

23.398 m² (25,0%)

3.792 m²

5.891 m² (3,1%)

1.447 m²

-2.506 m²

€550.000

-

-

Pettelaarpark

17,0%

DEN BOSCH

29

Diemen

16,9%

DIEMEN

Door een succesvolle transformatie van het vrijwel volledig verlaten
Bergwijkpark is de kantorenleegstand in Diemen aanzienlijk gedaald.
Diemen beschikt daardoor weer over een gezonde kantorenmarkt.

136.581 m²

€120 - €135 per m²

191.169 m²

€60 - €140 per m²

19.415 m² (14,2%)

2.365 m²

13.266 m² (6,9%)

4.361 m²

-

-

-

-

Europapark

16,9%

GRONINGEN

Naast het stadion van FC Groningen huist Europapark onder meer het
nieuwe gemeentehuis, het kantoor van Menzis en Mediacentrale, dat als
business center met name gericht is op media- en internetbedrijven.

32

Paleiskwartier

93.768 m²

Pettelaarpark is gelegen aan de A2. Het huist zakelijke dienstverleners
zoals KMPG, BDO, SNS Bank en Yacht. Daarnaast staat het Brabantse
provinciehuis in Pettelaarpark.

30

27

31

A13 Zone

16,5%

DELFT

Aan de A13 liggen op kleine afstand van elkaar een reeks
kantoorparken. Allseas Engineering heeft zich gevestigd in het gebied en
Samsung Electronics heeft haar vestiging uitgebreid.

116.946 m²

€60 - €145 per m²

101.023 m²

€75 - €155 per m²

7.007 m² (6,0%)

1.482 m²

16.872 (15,7%)

3.660 m²

-

-

-

-

Oude Centrum
DEN HAAG

16,4%

In tegenstelling tot het moderne Nieuw Centrum in Den Haag, is het
Oude Centrum voornamelijk monumentaal. In 2015 hebben onder
andere Global Factories en Experian een huurovereenkomst getekend.

33

Centrum

16,2%

BREDA

In het centrum van Breda is een mix van oud en modern aanbod van
kantoren te vinden. In 2015 heeft onder meer BDO zich gevestigd in het
nieuwe stationsgebouw.

734.713 m²

€75- €225 per m²

248.357 m²

€85- €180 per m²

100.654 m² (13,7%)

19.107 m²

28.629 m² (11,5%)

8.017 m²

+15.000 m²

€12.815.000

-

€13.850.000

SPRING REAL ESTATE
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34

Waalhaven

16,2%

ROTTERDAM

Waalhaven is een toplocatie voor havengerelateerde bedrijvigheid.
Onder meer Mainfreight en Sea and Shore Services hebben zich hier
gevestigd in 2015.

36

16,1%

EINDHOVEN

Het voormalige bedrijventerrein dat toebehoorde aan electronicaconcern
Philips wordt inmiddels ontwikkeld tot een creatieve en innovatieve
hotspot met een hoog stedelijk karakter.

€80 - €170 per m²

182.014 m²

€70 - €135 per m²

22.230 m² (15,1%)

4.559 m²

20.677 m² (11,4%)

4.081 m²

-

€12.750.000

-36.500 m²

-

Rokkeveen

16,0%

ZOETERMEER

37

Oost

16,0%

NIJMEGEN

Het kleinschalige Nijmegen Oost bestaat voornamelijk uit monumentale
kantorenvilla’s.
In
2015
vestigden
BeeBeezy
en
Stichting
Jeugdbescherming zich hier.

136.828 m²

€100 - €160 per m²

64.564 m²

€85 - €170 per m²

34.502 m² (25,2%)

5.611 m²

3.029 m² (4,7%)

4.559 m²

-

€28.500.000

-

-

Overamstel

15,9%

AMSTERDAM

In 2010 is door de gemeenteraad besloten het industrieterrein
Overamstel te transformeren naar een locatie met kantoren en lightindustrial. Kledingmerk G-Star heeft hier zijn hoofkantoor gebouwd.

40

Strijp

147.724 m²

De Zoetermeerse kantorenmarkt krabbelt langzaam weer op na een
dieptepunt in de financiele crisis. Rokkeveen neemt daarin de leiding.
Vooral IT-bedrijven vinden de weg naar dit bedrijventerrein.

38

35

39

Stadsdeel Zuidwest

15,8%

HAARLEM

Stadsdeel Zuidwest is een samenvoeging van de karakteristieke wijken
Haarlemmerhoutkwartier en Leidsche Spoorbaan. Het gebied heeft een
relatief lage leegstand en een stabiele opname.

313.311 m²

€65 - €180 per m²

124.652 m²

€95 - €175 per m²

44.991 (14,4%)

8.859 m²

7.630 m² (6,1%)

2.928 m²

-

€35.375.000

-1.320 m²

€1.110.000

Oude Stad

15,6%

HAARLEM

Het huurdersbestand van de Oude Stad te Haarlem is in 2015 uitgebreid
met Roads Zorg en het Stewardess College.

41

Industrie -Hage

15,6%

ZOETERMEER

Lansinghage, Rokkehage en Zoetehage vormen een aaneenschakeling
van terreinen waar een mix van light-industrial en kantoorruimte elkaar
afwisselen

115.216 m²

€90 - €200 per m²

225.437 m²

€75- €125 per m²

10.925 m² (9,5%)

2.597 m²

27.760 m² (12,3%)

4.540 m²

-

-

-

-

SPRING REAL ESTATE

18

42

Stationskwartier

15,5%

LEIDEN

De kantorenmarkt in het Stationskwartier Leiden is voornamelijk in de
laatste drie decennia van de vorige eeuw in ontwikkeling. Grote huurders
in het gebied zijn TNO en Achmea.

43

212.931 m²

€110 - €190 per m²

283.678 m²

€65 - €135 per m²

30.071 m² (14,1%)

3.786 m²

14.685 m² (9,1%)

6.400 m²

-

€2.300.000

Goffertpark

15,5%

NIJMEGEN

Aan de rand van het Nijmeegse stadpark bevindt zich een klein aantal
hoogwaardige kantoorgebouwen. RoyalHaskoning DHV, IqualitY en CIZ
tekende voor het kantoor 52Degrees, waar ook Regus in is gevestigd.

46

45

Binnenstad & Station

15,5%

GRONINGEN

In de binnenstad en het stationsgebied van Groningen wordt zowel veel
opgenomen als onttrokken – met name ten behoeve van huisvesting
voor studenten. Hierdoor is de leegstand laag.

86.261 m²

€95 - €170 per m²

283.678 m²

€85 - €160per m²

12.349 m² (14,3%)

2.328 m²

14.685 (5,2%)

3.091 m²

-

-

-22.026 m²

€10.000.000

Hurk/Lievendaal

15,3%

EINDHOVEN

De Hurk & Lievendaal is een gemengd bedrijventerrein langs de A2 met
ruim 300 bedrijven. Huurders zijn onder meer Altran Bonlangs, Lumileds
en de BAE Groep.

48

15,5%

LEEUWARDEN

In de binnenstad van Leeuwarden is het hoofdkantoor van Achmea
gevestigd. Andere grote huurders in het gebied zijn AEGON en UWV.

-

44

Binnenstad

47

Congres- Europol

15,3%

DEN HAAG

Het huurdersbestand van het Congrescentrum/Europol gebied bestaat
voor een groot deel uit consulaten en ambassades. In het gebied zijn
ook Europol en het Joegoslavië Tribunaal te vinden.

154.590 m²

€80 - €135 per m²

319.575 m²

€100 - €190 per m²

21.938 m² (14,2%)

4.441 m²

27.454 m² (8,6%)

8.740 m²

-

-

+8.850 m²

€2.255.000

Sloterdijk
AMSTERDAM

15,1%

Sloterdijk heeft zich de afgelopen drie jaar ontwikkeld van een
monofunctioneel en problematisch bedrijventerrein naar een
kantorenlocaties met kansen.

49

Kroonpark

15,0%

GRONINGEN

Kroonpark in Groningen kent veel leegstand. Desondanks heeft het
huurdersbestand zich hier de afgelopen jaren uitgebreid met Deloitte,
Webhelp Nederland en HRG.

792.447 m²

€75 - €175 per m²

54.970 m²

€125 - €130 per m²

158.466 m² (20,0%)

25.879 m²

14.131 m² (25,7%)

1.725 m²

-6.200 m²

€77.550.000

-

-
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LOKALE Provincie Gelderland
ARNHEM, APELDOORN, NIJMEGEN
TOP

LOKALE Provincie Utrecht
UTRECHT, AMERSFOORT, NIEUWEGEIN
TOP
De lokale top van de provincie Utrecht bestaat vrijwel alleen uit
stationslocaties en snelweglocaties aan de A2 en A13. Dit bevestigt de
kracht van Utrecht als dynamisch hart van Nederland.
33,7%

1. Centraal Station, Utrecht

20,2%

2. Papendorp, Utrecht

19,4%

1. Arnhems Buiten, Arnhem

19,4%

2. Kerkenbos, Nijmegen

15,0%

3. Stationsgebied, Amersfoort

In Gelderland is de verhuurkans van centrumgebieden relatief kleiner
dan die van aan de rand van de stad gelegen kantorenparken. Het gaat
met name om monofunctionele locaties in een parkachtige omgeving.

18,3%

3. IJsseloord2, Arnhem

4. Maliebaan, Utrecht

13,2%

4. Oost, Nijmegen

16,0%

5. Kanaleneiland, Utrecht

13,0%

5. Goffertpark, Nijmegen

15,5%

6. Rijnsweerd, Utrecht

12,6%

6. Centrum, Nijmegen

7. Binnenstad, Utrecht

12,4%

7. Centrum, Arnhem

12,1%

8. Stadsdeel Noordwest, Apeldoorn

7,0%

9. Kleefse Waard, Arnhem

6,9%

10. Centrum, Apeldoorn

6,9%

8. Poort, Nieuwegein
9. De Hoef, Amersfoort
10. Galgenwaard, Utrecht

Voorraad vs. Bezetting

*Buitenring is voorraad, binnenring is
aanbod.

11,3%
9,7%

Voorraad vs. Bezetting

Aanbod vs. Opname

Arnhem

Amersfoort

Apeldoorn

Nieuwegein

Nijmegen

De Brabantse stedenrij is na de Randstad de beste regio van Nederland
te noemen. De High Tech Campus in Eindhoven neemt een grote
voorsprong op andere gebieden in de provincie.

3. Paleiskwartier, Den Bosch
4. Pettelaarpark, Den Bosch
5. Centrum, Breda
6. Strijp, Eindhoven
7. De Hurk/Lievendaal, Eindhoven
8. Centrum, Den Bosch
9. Spoorzone-Centrum, Tilburg
10. Stadsdeel Oost & Zuid, Breda

Voorraad vs. Bezetting

*Buitenring is voorraad, binnenring is
aanbod.

*Buitenring is aanbod, binnenring is opname (3jrsgemiddelde).

LOKALE Provincie Overijssel
ZWOLLE, HENGELO, ENSCHEDE, DEVENTER, ALMELO
TOP

LOKALE Provincie Brabant
EINDHOVEN, DEN BOSCH, BREDA, TILBURG
TOP

30,7%
19,6%

2. Stadsdeel Centrum, Eindhoven

Aanbod vs. Opname

Utrecht

*Buitenring is aanbod, binnenring is opname (3jrsgemiddelde).

1. High Tech Campus, Eindhoven

11,7%
9,8%

18,0%

Centrumgebieden in Overijssel doen het relatief beter dan aan de rand
van de stad gelegen kantorenparken.

20,0%

1. Hanzeland, Zwolle
2. Binnenstad, Deventer

15,0%

3. Binnensingelgebied, Enschede

14,6%
13,8%

4. Science Park, Enschede

17,0%
16,2%

5. Stadsdeel Oost, Zwolle

16,1%

6. Zuiderval, Enschede

12,9%
12,1%
10,6%

7. Oosterenk, Zwolle

15,3%

9,4%

14,9%

8. Voortserpoort, Zwolle

14,5%

9. Hanzepark, Deventer

6,8%

10. De Marslanden, Zwolle

6,7%

12,6%

Aanbod vs. Opname

Voorraad vs. Bezetting

Aanbod vs. Opname
Zwolle

Eindhoven

Enschede

Den Bosch

Hengelo

Breda

Deventer

Tilburg

Almelo

*Buitenring is voorraad, binnenring
is aanbod.

*Buitenring is aanbod, binnenring is opname (3jrsgemiddelde).

*Buitenring is voorraad, binnenring is
aanbod.

*Buitenring is aanbod, binnenring is opname (3jrsgemiddelde).
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TOP

Rank Locatie

Gemeente

Score

Voorraad

Leegstand

∆ Voorraad

Opname

Beleggingen

31/12/2015

31/12/2015

2015

(3jrs gem)

2015

Huurprijs
Min – max

2.501 m²

€100 - €150 per m²

2.813 m²

€70 - €140 per m²

50

Stationsgebied

Amersfoort

15,0%

113.017 m²

20.362 m² (18,0%)

51

Binnenstad

Deventer

15,0%

118.745 m²

14.449 m² (12,2%)

52

Centrum

Den Bosch

14,9%

239.674 m²

21.701 m² (9,1%)

53

Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam

14,7%

53.144 m²

4.530 m² (8,5%)

54

Randstad

Almere

14,7%

36.790 m²

9.414 m² (25,6%)

1.277 m²

€ 460.000

€90 - €135 per m²

55

Bullewijk

Amsterdam

14,6%

365.494 m²

81.899 m² (22,4%)

19.841 m²

€ 106.099.984

€100 - €160 per m²

56

Binnensingelgebied

Enschede

14,6%

250.281 m²

31.854 m² (12,7%)

5.801 m²

€ 3.200.000

€55 - €150 per m²

57

Spoorzone-Centrum

Tilburg

14,5%

223.835 m²

22.217 m² (9,9%)

3.671 m²

€ 800.000

€90 - €145 per m²

58

Centrum

Almere

14,5%

143.590 m²

22.652 m² (15,8%)

2.882 m²

€ 335.000

€60 - €175 per m²

59

Stad

Hilversum

14,1%

242.546 m²

25.548 m² (10,5%)

4.335 m²

60

Forepark

Den Haag

14,1%

96.350 m²

12.232 m² (12,7%)

2.036 m²

61

Delfshaven

Rotterdam

13,9%

135.039 m²

32.336 m² (23,9%)

62

Business & Science Park

Enschede

13,8%

144.146 m²

30.863 m² (21,4%)

63

Delftechpark & TU-terrein

Delft

13,5%

123.889 m²

7.496 m² (6,1%)

64

Kop van Zuid

Rotterdam

13,4%

361.199 m²

28.789 m² (8,0%)

65

Maliebaan

Utrecht

13,2%

66.438 m²

5.432 m² (8,2%)

-2.394 m²

66

Kanaleneiland

Utrecht

13,0%

427.950 m²

77.936 m² (18,2%)

-13.894 m²

67

Stadsdeel Oost

Zwolle

12,9%

154.978 m²

20.676 m² (13,3%)

68

Stationsgebied

Almere

12,8%

170.180 m²

69

Stadsdeel Oost

Breda

12,6%

70

Rijnsweerd

Utrecht

71

Centrum

72

Stadionkwartier

73

-535 m²

-9.766 m²

-3.258 m²

3.307 m²

€80 - €200 per m²

942 m²

€160 - €175 per m²

3.438 m²

€50 - €190 per m²
€95 - €140 per m²
€ 3.125.000

€65 - €145 per m²
€60 - €150 per m²

4.494 m²
1.773 m²

€ 6.000.000

€75 - €130 per m²

3.886 m²

€ 47.157.500

€110 - €225 per m²

546 m²

€ 1.900.000

€125 - €275 per m²

8.204 m²

€ 28.484.385

€100 - €185 per m²

2.681 m²

€ 1.700.000

€100 - €135 per m²

75.181 m² (44,2%)

3.262 m²

€ 33.628.400

€100 - €195 per m²

157.251 m²

27.884 m² (17,7%)

3.669 m²

€95 - €135 per m²

12,6%

283.764 m²

46.224 m² (16,3%)

7.034 m²

€100 - €165 per m²

Delft

12,5%

93.212 m²

2.710 m² (2,9%)

489 m²

Breda

12,5%

79.343 m²

16.866 m² (21,3%)

1.616 m²

€ 1.200.000

€80 - €155 per m²

Binnenstad

Utrecht

12,4%

154.929 m²

12.286 m² (7,9%)

-1.155 m²

1.866 m²

€ 56.800.000

€140 - €200 per m²

74

Schalkwijk

Haarlem

12,3%

92.037 m²

5.135 m² (5,6%)

-2.364 m²

877 m²

75

Zuiderval

Enschede

12,1%

54.137 m²

3.934 m² (7,3%)

519 m²

€45 - €125 per m²

76

Poort

Nieuwegein

12,1%

66.161 m²

21.425 m² (32,4%)

2.345 m²

€115 - €140 per m²

77

Oost

Haarlem

12,0%

55.399 m²

8.977 m² (16,2%)

78

Centrum

Nijmegen

11,7%

110.130 m²

7.897 m² (7,2%)

79

De Hoef

Amersfoort

11,3%

343.522 m²

78.530 m² (22,9%)

7.966 m²

€ 4.545.000

80

Mediapark

Hilversum

11,0%

207.126 m²

44.787 m² (21,6%)

6.149 m²

€ 1.150.000

81

Buitenveldert

Amsterdam

11,0%

105.011 m²

21.449 m² (20,4%)

2.831 m²

€150 - €285 per m²

82

Ypenburg

Den Haag

10,9%

75.886 m²

1.976 m² (2,6%)

1.640 m²

312 m²

€140 - €170 per m²

83

De Herven

Den Bosch

10,9%

164.367 m²

43.462 m² (26,4%)

-8.025 m²

4.562 m²

€70 - €150 per m²

84

Plaspoelpolder

Rijswijk

10,7%

689.192 m²

106.177 m² (15,4%)

80.000 m²

29.177 m²

85

Laakhaven

Den Haag

10,7%

230.137 m²

42.396 m² (18,4%)

-16.213 m²

3.452 m²

86

Rotterdamse- & Schieweg

Delft

10,7%

62.608 m²

5.534 m² (8,8%)

1.176 m²

87

Stadsdriehoek

Rotterdam

10,6%

603.598 m²

148.934 m² (24,7%)

10.682 m²

€ 44.700.000

€90 - €200 per m²

88

Oosterenk

Zwolle

10,6%

148.545 m²

49.792 m² (33,5%)

7.823 m²

€ 4.900.000

€59 - €145 per m²

89

Arena

Hilversum

10,4%

166.012 m²

30.021 m² (18,1%)

2.736 m²

€ 16.350.000

€75 - €145 per m²

90

Centrum

Rotterdam

10,2%

433.905 m²

69.850 m² (16,1%)

6.101 m²

€ 40.274.780

€75 - €200 per m²

91

Laan van Hoornwijck

Rijswijk

10,0%

181.604 m²

58.185 m² (32%)

3.795 m²

92

Brainpark

Rotterdam

10,0%

195.523 m²

33.930 m² (17,4%)

3.939 m²

€ 40.515.000

€100 - €180 per m²

93

Tongelre & Stratum

Eindhoven

10,0%

112.796 m²

11.686 m² (10,4%)

1.199 m²

€45 - €200 per m²

94

Hoogeind & Moleneind

Breda

9,9%

62.960 m²

13.250 m² (21,0%)

2.116 m²

€45 - €110 per m²

95

Flight Forum

Eindhoven

9,9%

183.635 m²

48.312 m² (26,3%)

5.124 m²

96

Centrum

Arnhem

9,8%

398.083 m²

57.624 m² (14,5%)

97

Zuidplein

Rotterdam

9,8%

76.474 m²

10.094 m² (13,2%)

1.725 m²

98

Nieuw-West

Amsterdam

9,8%

64.190 m²

11.228 m² (17,5%)

1.733 m²

99

Galgenwaard

-19.031 m²

-9.400 m²

-692 m²

-2.662 m²

€100 - €150 per m²

€70 - €150 per m²

1.182 m²

€70 - €125 per m²

1.284 m²

€115 - €165 per m²

4.506 m²

Utrecht

9,7%

70.334 m²

4.392 m² (6,2%)

483 m²

100 Beukenhorst-Oost

Hoofddorp

9,7%

279.384 m²

68.879 m² (24,7%)

6.027 m²

101 Martini Trade Park

Groningen

9,7%

102.773 m²

15.260 m² (14,8%)

1.081 m²

102 Voortserpoort

Zwolle

9,4%

106.881 m²

18.295 m² (17,1%)

103 Amstelveen

Amstelveen

9,2%

635.493 m²

136.574 m² (21,5%)

104 Prins Alexander

Rotterdam

9,1%

216.807 m²

64.109 m² (29,6%)

€65 - €150 per m²

€45 - €145 per m²
€ 35.900.000

€60 - €145 per m²
€99 - €135 per m²

€95 - €150 per m²

€65 - €145 per m²
€ 4.401.000

€65 - €175 per m²

€ 6.000.000

€100 - €175 per m²

€95 - €135 per m²

€135 - €140 per m²
€ 21.867.923

€75 - €180 per m²
€110 - €135 per m²
€90 - €175 per m²

863 m²
-51.696 m²

€70 - €135 per m²

14.394 m²

€ 46.297.417

€50 - €195 per m²

9.417 m²

€ 61.200.000

€65 - €160 per m²
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TOP

Rank Locatie

Gemeente

Score

Voorraad

Leegstand

∆ Voorraad

Opname

Beleggingen

31/12/2015

31/12/2015

2015

(3jrs gem)

201

-1.999 m²

1.402 m²

105 Ettense Baan & Tramsingel

Breda

9,1%

75.538 m²

14.184 m² (18,8%)

106 Lage Weide

Utrecht

9,0%

216.850 m²

58.548 m² (27,0%)

4.430 m²

107 Lammenschans/Kanaalpark

Leiden

8,9%

78.635 m²

17.364 m² (22,1%)

1.069 m²

108 Rivium

Capelle

8,7%

289.861 m²

95.748 m² (33,0%)

6.368 m²

8,7%

226.052 m²

53.263 m² (23,6%)

3.775 m²

109 Schiphol-rijk

Huurprijs
Min – max

€100 - €125 per m²
€75 - €135 per m²
€ 1.452.500

€80 - €170 per m²
€75 - €160 per m²

€ 2.100.000

€90 - €160 per m²
€85 - €150 per m²

110 Noord

Rotterdam

8,4%

93.808 m²

23.580 m² (25,1%)

3.105 m²

111 Industriekwartier

Amersfoort

8,4%

62.939 m²

12.683 m² (20,2%)

1.279 m²

€50 - €145 per m²

112 In den Bogaard

Rijswijk

7,6%

86.797 m²

31.446 m² (36,2%)

-5.500 m²

1.179 m²

€115 - €135 per m²

113 Boerhaavelaan

Zoetermeer

7,6%

174.056 m²

67.360 m² (38,7%)

-6.500 m²

4.674 m²

€ 3.800.000

€85 - €140 per m²

114 Noord

Amsterdam

7,6%

168.583 m²

24.168 m² (14,3%)

+870 m²

1.196 m²

€ 90.647.583

€90 - €200 per m²

115 Bergkwartier

Amersfoort

7,5%

46.321 m²

10.485 m² (22,6%)

-5.138 m²

801 m²

€ 32.000.000

€90 - €180 per m²

116 Bergermeer

Alkmaar

7,3%

152.444 m²

27.698 m² (18,2%)

1.622 m²

117 Binckhorst

Den Haag

7,1%

348.801 m²

93.378 m² (26,8%)

4.137 m²

€ 3.550.000

€60 - €165 per m²

118 Zonnehof

Amersfoort

7,1%

167.393 m²

73.876 m² (44,1%)

5.397 m²

€ 1.165.000

€100 - €160 per m²

119 Stadsdeel Noordwest

Apeldoorn

7,0%

71.942 m²

17.879 m² (24,9%)

1.415 m²

€65 - €155 per m²

120 Kleefse Waard

Arnhem

6,9%

75.875 m²

17.356 m² (22,9%)

640 m²

€50 - €135 per m²

121 Centrum

Apeldoorn

6,9%

135.215 m²

28.182 m² (20,8%)

122 Kralingen-Crooswijk

Rotterdam

6,9%

113.865 m²

13.206 m² (11,6%)

595 m²

123 Hanzepark

Deventer

6,8%

155.416 m²

55.342 m² (35,6%)

3.869 m²

124 De Marslanden

Zwolle

6,7%

82.853 m²

4.917 m² (5,9%)

417 m²

125 Riekerpolder

Amsterdam

6,6%

189.922 m²

36.865 m² (19,4%)

2.133 m²

€ 14.640.000

€100 - €195 per m²

126 Bedrijventerrein West

Leeuwarden

6,3%

93.729 m²

13.357 m² (14,3%)

915 m²

€ 900.000

€60 - €100 per m²

127 Plettenburg-Laaggraven

Nieuwegein

6,3%

272.139 m²

61.529 m² (22,6%)

4.423 m²

€55 - €140 per m²

128 Bedrijvenpark Noord-west

Rotterdam

6,3%

42.037 m²

14.635 m² (34,8%)

1.501 m²

€85 - €130 per m²

129 Stadsdeel Zuidwest

Apeldoorn

6,3%

249.251 m²

25.860 m² (10,4%)

1.643 m²

130 Westermaat

Hengelo

5,9%

147.034 m²

28.366 m² (19,3%)

1.052 m²

131 Woensel

Eindhoven

5,9%

221.118 m²

44.552 m² (20,1%)

3.293 m²

132 Stadskern & Stadsring

Amersfoort

5,8%

100.859 m²

15.934 m² (15,8%)

1.193 m²

€ 1.300.000

€85 - €155 per m²

133 ´t Laar/Tradepark 58

Tilburg

5,6%

105.252 m²

31.505 m² (29,9%)

990 m²

€ 1.400.000

€75 - €145 per m²

134 Gelderse Poort

Arnhem

5,5%

125.372 m²

41.251 m² (32,9%)

1.847 m²

€ 11.187.500

€95 - €150 per m²

135 Spaanse Polder

Rotterdam

5,3%

89.095 m²

14.286 m² (16,0%)

650 m²

€65 - €120 per m²

136 Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord

Apeldoorn

5,3%

103.641 m²

12.568 m² (12,1%)

700 m²

€80 - €100 per m²

137 Binnenstad

Hengelo

5,3%

79.864 m²

14.186 m² (17,8%)

1.330 m²

€80 - €100 per m²

138 Hoge & Lage Mors

Leiden

5,2%

77.128 m²

5.407 m² (7,0%)

226 m²

€90 - €140 per m²

139 Twentekanaal

Hengelo

5,1%

24.459 m²

8.373 m² (34,2%)

462 m²

€65 - €100 per m²

140 Stadscentrum

Nieuwegein

5,1%

64.164 m²

22.106 m² (34,5%)

428 m²

141 Binnenstad

Dordrecht

4,9%

221.602 m²

41.946 m² (18,9%)

142 Hollandsekant

Almere

4,9%

37.892 m²

8.660 m² (22,9%)

503 m²

143 Gooise Kant

Almere

4,7%

110.992 m²

45.942 m² (41,4%)

1.568 m²

€ 1.262.500

€65 - €150 per m²

144 Holendrecht

Amsterdam

4,6%

171.351 m²

53.728 m² (31,4%)

1.468 m²

€ 3.041.667

€95 - €185 per m²

145 Zaandam

Zaandam

4,3%

313.949 m²

49.743 m² (15,8%)

2.485 m²

€80 - €175 per m²

146 Tant- & Voorhof

Delft

4,2%

99.907 m²

19.206 m² (19,2%)

778 m²

€110 - €130 per m²

147 Binnenstad

Almelo

4,1%

128.492 m²

29.393 m² (22,9%)

148 Binnenstad

Leiden

4,0%

67.090 m²

4.242 m² (6,3%)

-2.071 m²

233 m²

149 Zuid

Hengelo

3,8%

84.503 m²

12.713 m² (15,0%)

-7.708 m²

288 m²

150 Velperweg

Arnhem

3,8%

218.125 m²

34.519 m² (15,8%)

-23.845 m²

1.475 m²

151 Schiphol-Oost

-3.964 m²

-41.668 m²

-4.201 m²

-26.259 m²

€55 - €145 per m²

€65 - €155 per m²

2.192 m²

2.828 m²

€ 3.250.000

€110 - €170 per m²
€40 - €130 per m²
€65 - €80 per m²

€80 - €135 per m²
€ 925.000

€60 - €135 per m²
€60 - €140 per m²

€95 - €130 per m²
€ 31.400.000

€50 - €170 per m²
€85 - €150 per m²

€70 - €125 per m²

753 m²
€ 1.527.000

€75 - €190 per m²

€ 16.150.000

€75 - €140 per m²

€50 - €95 per m²

€125 - €175 per m²

3,7%

89.177 m²

9.541 m² (10,7%)

267 m²

152 Osseveld

Apeldoorn

3,6%

44.190 m²

12.882 m² (29,2%)

233 m²

153 Corpus den Hoorn-Zuid

Groningen

3,4%

114.664 m²

15.110 m² (13,2%)

344 m²

€ 3.345.000

€95 - €135 per m²

154 Centrum

Zoetermeer

3,4%

228.949 m²

13.082 m² (5,7%)

386 m²

€ 2.000.000

€70 - €175 per m²

155 De Krogten/Emer-Hintelaken

Breda

3,2%

65.105 m²

8.492 m² (13,0%)

293 m²

156 Prinsenbeek

Breda

3,2%

61.607 m²

22.494 m² (36,5%)

375 m²

157 Beukenhorst-West

Hoofddorp

2,9%

149.841 m²

42.239 m² (28,2%)

158 Stadsdeel Midden

Zwolle

2,4%

158.819 m²

159 Kronenburg & Groningensingel

Arnhem

1,8%

120.552 m²

-2.727 m²

€95 - €120 per m²

€60 - €120 per m²
€90 - €135 per m²

742 m²

€ 1.150.000

€95 - €165 per m²

16.889 m² (10,6%)

420 m²

€ 2.330.000

€65 - €130 per m²

43.107 m² (35,8%)

483 m²

€ 1.700.000

€80 - €145 per m²

-2.180 m²
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SPRING REAL ESTATE
Spring Real Estate is een landelijk opererende
onafhankelijke
vastgoed
adviesorganisatie,
gespecialiseerd in het adviseren van eigenaren en
gebruikers van commercieel vastgoed.
Investment Consultancy
Spring Real Estate adviseert bij de aankoop en
verkoop van beleggingsobjecten zowel op
gebouw- als op portefeuilleniveau.

Leasing
Spring Real Estate begeleidt verhuurtrajecten voor
een selecte groep opdrachtgevers.
Asset Management
Spring Real Estate is specialist in het voeren van
commercieel
asset
management
over
vastgoedportefeuilles bestaande uit kantoren en/of
logistiek vastgoed.

Valutions
Spring Real Estate taxeert voor eigenaren van
vastgoed
ten
behoeve
van
aanen
verkoopbeslissingen van objecten en portefeuilles,
balanswaarderingen, verkrijging van hypotheek,
huurwaardetaxatie, verzekeringsdoeleinden en in
het kader van WOZ.
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Spring Real Estate
Laan der Hesperiden 112
1076 DX Amsterdam
+31 (0)20 658 95 98

www.springrealestate.nl
info@springrealestate.nl

