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Uit de cijfers over 2010 blijkt dat het geen 
goed jaar was voor de markt voor Neder-
landse bedrijfsruimte. Hoewel de vraag 

naar nieuwbouw ten opzichte van 2009 daalde, steeg 
de opname van bestaande bedrijfsruimte licht naar 
meer dan 2,17 miljoen m². Per saldo nam het 
trans actievolume iets toe. Daarentegen liet vooral  
de vraag naar nieuwe distributiecentra een scherpe 
 daling zien. Daarbij nam het aanbod zodanig toe, 
dat er van een goed functionerende markt geen 
sprake kan zijn. Eind 2010 was er 13,5 miljoen m² 
bedrijfsruimte per direct beschikbaar. Tegelijkertijd 
daalden de huurprijzen van zowel nieuw als 
 bestaand vastgoed. Vooral op bedrijventerreinen 
 binnen de Randstedelijke regio daalden de huur-
prijzen de afgelopen twee jaar substantieel. De 
verminderde vraag naar nieuwe logistieke bedrijfs-
ruimte heeft bovendien een sterke daling van de 
huurprijzen van distributiecentra tot gevolg gehad. 
De verwachting is dat, als er niet op grotere schaal 
wordt geïnvesteerd in het herstructureren van 
verouderde bedrijventerreinen, het aanbod de 

komende jaren alleen nog maar zal toenemen. 
Doordat een groot gedeelte van de bedrijfsruimte 
al lange tijd leegstaat, wordt het aanbod steeds 
incouranter. Het gevolg hiervan is het ontstaan van 
‘no go-area’s’ op bedrijventerreinen, met laagwaar-
dig en goedkoop vastgoed. 

De NVM verwacht niet dat de markt zich het 
komend jaar zal herstellen. Vooral de vraag naar 
grotere bedrijfsruimte zal voorlopig niet toenemen. 
Veel bedrijven waren de afgelopen tijd genoodzaakt 
in te krimpen en voelen dan ook geen behoefte om 
te verhuizen naar een groter pand. Als gevolg van 
de veroudering van veel bedrijfsruimte zal het 
gelegenheidsgebruik het komend jaar toenemen. 
Het slechts gedeeltelijk en tijdelijk in gebruik nemen 
van panden op oudere bedrijven terreinen heeft een 
negatief effect op de staat van het pand, waardoor 
het bedrijven terrein in een negatieve spiraal terecht-
komt. De NVM pleit dan ook voor meer investerin-
gen in het opknappen van verouderde terreinen door 
de overheid het komend jaar. 
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Nieuwbouwtransacties blijven achter
Hoewel het totale transactievolume in 2010 ongeveer 
gelijk is aan dat van 2009, lag het aandeel nieuw-
bouwtransacties substantieel lager dan het jaar 
ervoor. In 2010 is maar liefst 50% minder nieuwbouw 
opgenomen dan in 2009. Dit verschil is voornamelijk 
het gevolg van een verminderde vraag van transport- 
en opslagbedrijven in het hele land. Weliswaar wordt 
er meer dan voldoende nieuwe logistieke bedrijfs-
ruimte aangeboden, maar door de crisis die deze 
sector het afgelopen jaar te verwerken heeft gehad, 
blijft het transactievolume onder niveau. De opname 
van bestaande bedrijfspanden daarentegen laat een 
lichte stijging zien (12%) en duidt op een voorkeur 
van ondernemers voor goedkoper, bestaand vastgoed. 
Wat daarbij opvalt is dat het aantal kooptransacties 
steeg, terwijl het aantal huurtransacties daalde.
Uit de cijfers blijkt dat de crisis op de markt voor 
bedrijfsruimte nog niet voorbij is. De volumes in 
2009 en 2010 vallen in het niet bij de opnames die 
in de drie jaren daarvoor zijn gerealiseerd. Het jaar 
2008 was hierbij het absolute hoogtepunt, niet zozeer 
 vanwege de omvang van de transacties, als wel door 
het aantal transacties.

Vraag naar bestaand vastgoed stijgt 
licht
Opmerkelijk is dat bijna alle regio’s in 2010 een (lich-
te) stijging laten zien in de opname van bestaand be-
drijfsmatig vastgoed. Het zuiden en noordoosten van 
het land spannen hierbij de kroon. De stijging in de 
regio Noord Oost kan volledig op het conto geschre-
ven worden van twee grote transacties in Zwolle. De 
grote uitzondering op de stijging van de opname van 
bestaand vastgoed is de regio Oost. Hier werd ten 
opzichte van 2009 135.000 m² minder opgenomen. 
Met name in Nijmegen is de opname van zowel nieuw 
als bestaand bedrijfsmatig vastgoed substantieel 
gedaald. Vooral binnen het segment 5000 tot 10.000 
m² is een significante toename in de opname te zien. 
Dit is vooral toe te schrijven aan het grote aantal 
transacties van deze omvang in de regio Zuid. Hoewel 
de opname van de grotere volumes (> 10.000 m²) 
net als in 2009 daalde, ligt het zwaartepunt van het 
trans actievolume nog steeds binnen deze categorie. 
Zo kocht Graaco logistiek 65.000 m² op bedrijven- 
terrein De Heege-West in Coevorden.
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Hoewel de opname van bestaande bedrijfsruimte het 
afgelopen jaar enigszins gestegen is, laat het aanbod 
toch een negatieve ontwikkeling zien. Eind 2010 
stond er maar liefst 13,5 miljoen m² bedrijfsruimte 
te huur en te koop, een record voor de afgelopen 
vijf jaar. De agglomeraties Amsterdam, Rotterdam 
en Tilburg zijn hier voor een groot deel debet aan. 
In Amsterdam is het aanbod de afgelopen twee jaar 
gestegen met 260.000 m². In Rotterdam en Tilburg 
vond deze ontwikkeling vooral plaats in 2010 en 
steeg het aanbod met respectievelijk 160.000 en 
150.000 m². In beide steden werd dit voor een groot 
deel veroorzaakt door een toename van het aanbod 
van logistiek vastgoed. Dat komt doordat de afge-
lopen twee jaar te veel nieuwe distributiecentra op 
risico ontwikkeld zijn. De toename van het aanbod 
van logistiek vastgoed vindt overigens in alle wind-
streken van ons land plaats. Alleen Moerdijk en 
Nijmegen laten een lichte daling in het aanbod van 
bedrijfsruimte zien. 

Te veel nieuwe distributiecentra 
De hoofdmoot van het aanbod bestaat uit grotere 
bedrijfsruimtes. Het zal geen verrassing zijn dat het 
hier voornamelijk distributiecentra betreft. Door het 
opdrogen van goederenstromen als gevolg van de eco-
nomische recessie is er de afgelopen twee jaar minder 
op- en overgeslagen. Bovendien is er te veel nieuwe 
distributieruimte gerealiseerd. Deze ontwikkelingen 
zijn direct terug te zien in de aanbodcijfers. De logis-
tieke sector laat dan ook een relatief grotere stijging 
van het aanbod zien dan het overige bedrijfsmatige 
vastgoed. Gemiddeld steeg het aanbod bedrijfsruimte 
de afgelopen twee jaar met 9% (2009) en 13% (2010). 
Voor distributiecentra lagen deze cijfers op maar 
liefst 17% en 23%. 

Structurele leegstand groot probleem
Een groot deel van de op de markt gebrachte bedrijfs-
ruimte wordt al vijf jaar of langer aangeboden. De 
grootste concentratie van deze structurele leegstand 
is te vinden in de Twentse stedenband (Enschede, 
Hengelo, Almelo en Borne) en in de agglomeratie  
Rotterdam. Vooral de categorie 1000 tot 2500 m² 
heeft hier last van. Veel langdurig leegstaande  
bedrijfsgebouwen zijn bovendien verouderd en 
daarom onverkoopbaar en onverhuurbaar. De ver-
wachting is dan ook dat het gelegenheidsgebruik in 
deze panden een grote vlucht zal nemen, wat een 
negatieve uitstraling heeft op zowel het betreffende 
pand als de naaste omgeving.

2. aanBod VaN BedrijfsruiMte

27 %

19 %
22 %

26 %

6 %

   750–1.000 m²      
   1.000–2.500 m²
   2.500–5.000 m²
   5.000–10.000 m²
   > 10.000 m²

aanBod Van 
Bedrijfsruimte naar 
grootteklasse

bron: NVM

21 %

20 %

59 %

   1–2 jaar      
   3–5 jaar  
   ≥ 5 jaar  

aanBod Van 
Bedrijfsruimte naar 
aanBodsduur

bron: NVM

m2

20102009200820072006

16.000.000

14.000.000

12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

0

  Overige Bedrijfsruimte  Logistiek Vastgoed  

aanBod Van Bedrijfsruimte naar soort

bron: NVM

Flinke toename aanbod logistiek vastgoed

27 %

19 %
22 %

26 %

6 %

   750–1.000 m²      
   1.000–2.500 m²
   2.500–5.000 m²
   5.000–10.000 m²
   > 10.000 m²

aanBod Van 
Bedrijfsruimte naar 
grootteklasse

bron: NVM

  Overige Bedrijfsruimte   Logistiek Vastgoed     

200.000 400.000 800.000 1.000.0000 600.000

Amsterdam
Rotterdam
Eindhoven

Twentse Stedenband
Utrecht
Tilburg
Almere

Haarlemmermeer
Nijmegen

Breda
Venlo

Moerdijk
Groningen

Zwolle m2

aanBod Van Bedrijfsruimte naar regio

bron: NVM

NVM BusiNess nederlandse markt Voor Bedrijfsruimte



Huurprijzen in Randstad omlaag
Als gevolg van de stijging van het aanbod daalden 
de huurprijzen de afgelopen periode. Het bestaande 
bedrijfsmatige vastgoed daalde iets sterker in prijs 
dan het nieuwe bedrijfsmatige vastgoed. Vooral in de 
Randstad ging de gemiddelde huurprijs flink omlaag. 
Opvallend is dat buiten de Randstad de prijzen de af-
gelopen vijf jaar relatief stabiel zijn gebleven en rond 
de € 50 per m² schommelen. In de Randstad is vooral 
in de agglomeraties Utrecht en Almere een forse da-
ling te zien. Op de bedrijventerreinen in Almere is de 
afgelopen jaren veel nieuw bedrijfsmatig vastgoed op 
risico ontwikkeld, waarvoor met moeite een gebruiker 
kon en kan worden gevonden. Hierdoor ontstond veel 
concurrentie, met een prijsdaling tot gevolg.

Logistieke sector stabiliseert zich
Opvallend is dat de daling van de huurprijzen voor 
logistiek vastgoed al vanaf 2008 te zien is. Het is dui-
delijk dat de distributiecentra de negatieve gevolgen 
van de crisis al eerder hebben gevoeld dan de overige 
sectoren. Dit is toe te schrijven aan het feit dat de 
huurcontracten binnen deze sector over het algemeen 
van kortere duur zijn en de prijzen dus makkelijker 
aangepast kunnen worden in tijden van recessie. 
Aangezien de huurprijzen voor distributiecentra zich 
dit jaar hebben gestabiliseerd, lijkt het erop dat deze 
sector zijn dieptepunt heeft bereikt. 

Herstructurering noodzakelijk
De daling van de huurprijzen van bestaande 
bedrijfspanden zal de komende jaren doorzetten als 
er niet op korte termijn op grote schaal een herstruc-
turering gaat plaatsvinden. Steeds meer terreinen 
die uitgegeven zijn in de jaren 60 en 70 krijgen te 
maken met veroudering. Aan deze terreinen kleeft 
bovendien het imago dat er ‘alles mag en alles kan’. 
Omdat deze omstandigheden niet gunstig zijn voor de 
panden die op dergelijke terreinen aanwezig zijn, is 
de verwachting dat de huurprijzen hier de komende 
periode nog sterker gaan dalen. 
Hoewel een groot deel van het bedrijfsmatige vast-
goed niet wordt gehuurd maar gekocht, is er weinig 
zinvols te zeggen over de gemiddelde prijzen die in de 
koopsector gerealiseerd zijn. Deze laten namelijk een 
te grote spreiding zien.
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20102009200820072006

80

70

60

50

40

30

20

10

0

  Buiten Randstad  Randstad     

3 

gemiddelde huurprijzen Van Bedrijfsruimte
naar regio

bron: NVM

20102009200820072006

80

70

60

50

40

30

20

10

0

3 

  Nieuwbouw  Bestaande bouw      

gemiddelde huurprijzen Van Bedrijfsruimte

bron: NVM

20102009200820072006

80

70

60

50

40

30

20

10

0

3 

  Logistiek Vastgoed  Overige Bedrijfsruimte     

gemiddelde huurprijzen Van Bedrijfsruimte 
naar soort 

bron: NVM

NVM BusiNess nederlandse markt Voor Bedrijfsruimte



Gelegenheidsgebruik neemt verder toe
NVM-makelaars zijn niet onverdeeld optimistisch 
over de vooruitzichten van de Nederlandse markt 
voor bedrijfsruimte. Niemand verwacht het komende 
jaar een stijging van de huur- en koopprijzen. Door-
dat de maatregelen om verouderde bedrijfsruimte te 
herstructureren nog geen vruchten hebben afgewor-
pen, worden steeds meer vierkante meters onver-
koopbaar en vaak ook onverhuurbaar. Het gevolg 
hiervan is dat het tijdelijke en gelegenheidsgebruik 
van bedrijfsruimte en de leegstand de komende tijd 
verder toe zullen nemen. Een mogelijke kans wordt 
gezien in het aantrekkelijker maken van bedrijfs-
ruimte door verduurzaming. 

Verdere daling vraag verwacht 
NVM Business verwacht het komende jaar geen 
toename van de vraag naar bedrijfsruimte. Met 
name ruimte vanaf 5000 m² zal het in 2011 moeilijk 
houden. De verwachting is dan ook dat de vraag naar 
deze metrages zal blijven dalen. Vooral voor nieuw-
bouw van distributiecentra geldt dat voorzichtig moet 
worden omgegaan met het ontwikkelen op risico. 
Momenteel is er sprake van een overaanbod van 
nieuwe distributiecentra. Overigens lijkt het erop dat 
de vraag naar logistieke ruimte in het zuiden van het 
land weer iets aantrekt. Voor kleinere bedrijfsruimte, 
zoals bedrijfsverzamelgebouwen en kleinere bedrijfs-
hallen, ziet het er rooskleuriger uit. De toename 
van de vraag binnen met name de creatieve sector 
in  gemeenten als Amsterdam en Rotterdam speelt 
hierbij een grote rol. 

Herstructureren moeilijk te financieren
De leegstandsproblematiek zal ook in 2011 de 
aandacht vragen en dan vooral het probleem van 
de veroudering van bestaande bedrijfsruimte. Sloop 
en herbestemming worden als een doeltreffende 
maatregel gezien. Veel gemeenten worstelen echter 
met de vraag hoe dit soort maatregelen gefinancierd 
moeten worden. Hetzelfde geldt voor het duurzaam 
renoveren van bedrijfsruimte. De subsidie die vanuit 
het Rijk beschikbaar is gesteld voor herstructurering 
van verouderde bedrijventerreinen is immers in de 
meeste gevallen niet toereikend om veroudering op 
pandniveau tegen te gaan. Laat staan het aantrek-
kelijker maken van oude panden middels duurzame 
renovatie.
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Bedrijfsruimte
Een ruimtelijk zelfstandige eenheid die grotendeels in gebruik is voor 
werkzaamheden in de sector bouw, transport/logistiek, groothandel, 
lichte en zware industrie, perifere detailhandel en garagebedrijven. Ge-
mengde kantoor/bedrijfsruimte is meegenomen indien de bedrijfsruimte 
meer dan 50% van het gehele complex uitmaakt. 

opname 
Verhuur- en verkooptransacties die op de vrije markt plaatsvinden. 
Gebruikers die in hun eigen huisvestingsbehoefte voorzien (de zoge-
noemde eigenbouw), worden niet tot de opname gerekend. Hetzelfde 
geldt voor sale-and-leasebackovereenkomsten en contractverlengingen 
en bedrijfsruimte kleiner dan 750 m².

aanbod 
Bedrijfsruimte die direct beschikbaar is voor verhuur of verkoop. Be-
drijfsruimte die in voorbereiding is en derhalve nog gebouwd moeten 
worden, wordt in het aanbod niet meegerekend. Het aanbod omvat naast 
leegstaande en nog in aanbouw zijnde bedrijfsruimte ook ruimten die 
nog in gebruik zijn maar waarvan  bekend is dat deze op korte termijn 
worden vrijgemaakt. Het aanbod wordt gemeten in gebouwen waarin 
minimaal 750 m² beschikbaar is.

huurprijs
De gerealiseerde kale huurprijs per vierkante meter verhuurbaar 
vloeroppervlak, exclusief BTW. 

Voor de cijfers in ‘Stand van Zaken – Nederlandse markt voor bedrijfs-
ruimte’ is gebruik gemaakt van een online opiniepeiling die in januari 
heeft plaats gevonden onder NVM-makelaars. De respons bedroeg 43 %; 
277 makelaars van kantoren die actief zijn in de bedrijfs ruimte sector  
hebben de online vragenlijst ingevuld. De gegevens met betrekking tot 
aanbod, vraag en huurprijzen zijn afkomstig van NVM Data & Research 
te Nieuwegein.
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