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Hoewel de eerste helft van 2011 positief begon 
met een afname van het aanbod en een forse 
toename van de opname, wist de bedrijfs

ruimtemarkt deze trend in de tweede helft van het 
jaar helaas niet vast te houden. Uit cijfers van NVM 
Business blijkt dat het aanbod op de bedrijfsruimte
markt in 2011 licht is gestegen. Begin 2012 bedroeg 
het aanbod aan leegstaande productie en opslag
ruimten circa 11,6 miljoen m², een toename van 1% 
ten opzichte 2010. Hoewel het aanbod vorig jaar 
verder toenam, liet de vraag naar bedrijfsruimte 
daarentegen wel een gunstige ontwikkeling zien. 
Zo werd in 2011 op de vrije markt 2,35 miljoen m² 
bedrijfsruimte opgenomen, 7% meer dan in 2010. 
Vooral de regio’s Amsterdam, Haarlemmermeer en 
WestBrabant, waar de opname meer dan verdub
belde, profiteerden van de toegenomen vraag naar be
drijfsruimte. Niet alle regio’s hadden echter te maken 
met een toenemende vraag; zo lag in Rotterdam de 
opname in 2011 beduidend lager dan in 2010. 

De toename van het aanbod was met name te wijten 
aan een toename in de logistieke sector. Dit aanbod 
steeg met bijna 40%, terwijl de markt voor overige 

bedrijfsruimtes juist met een daling van het aanbod 
te maken had. Vooral in de regio’s Zwolle, Breda en 
 Tilburg steeg het aanbod fors. De regio Amsterdam 
deed het ook hier goed. Mede door de gunstige vraag 
naar bedrijfsruimte nam het aanbod er met ruim 
20% af. De toegenomen vraag naar bedrijfsruimte 
had een positief effect op de koop en huurprijzen 
die ge realiseerd werden. Hoewel incentives de 
 huurprijzen vertroebelen, lieten de huurprijzen 
ten opzichte van 2010 een stijging zien. 
Het beleggingsvolume steeg in 2011 tot 470 miljoen 
euro, waarbij opviel dat vooral distributiecentra in 
het zuiden van ons land populair waren. 

Al met al was 2011 een positief jaar voor de be
drijfsruimtemarkt, zowel de opname als het beleg
gingsvolume nam toe en het aanbod bleef redelijk 
stabiel. Voor 2012 verwacht NVM Business dat 
deze lijn zich zal voortzetten en dat met name de 
 logistieke markt zal aantrekken. Punten van zorg 
zijn het nog altijd ruime aanbod van bouwrijpe 
grond op nieuwe bedrijven terreinen en het feit dat 
het steeds langer duurt  voordat het bestaande aan
bod wordt opgenomen.
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Opnamestijging zet door
Vooral dankzij een goed eerste halfjaar kwam de op
name in 2011 hoger uit dan in 2010. Met een stijging 
van 7% ten opzichte van 2010 en een opname van 
2,35 miljoen m² kon 2011 positief worden afgesloten 
en werd de stijgende lijn die in 2009 werd ingezet 
doorgetrokken. In vergelijking met 2010 lag het 
aandeel nieuwbouwtransacties in 2011 op een gelijk 
niveau (circa 5% van de transacties), maar in vier
kante meters was de opname ruim 40% hoger dan in 
2010. Ten opzichte van 2010 deed de logistieke markt 
het goed. De opname steeg met ruim 12% en kwam 
voor heel 2011 uit op 877.000 m². 

Verhuurmarkt regio Zuid doet het goed
De opname van bedrijfsruimte was traditiegetrouw 
in absolute zin het sterkst in het zuiden van ons land. 
In 2011 werd daar in totaal 864.565 m² bedrijfsruim
te opgenomen. Een toename van 17% ten opzichte 
van 2010. De toename voor deze regio is vooral toe te 
schrijven aan de gunstige ontwikkeling in de opname 
van logistiek vastgoed. Deze was in 2011 ruim 50% 
hoger dan in 2010. Vooral de regio WestBrabant 
deed het goed. Zo huurde DHL 30.000 m² in zowel 
Roosendaal als Oud Gastel en TNT bijna 34.000 m² 
in Bergen op Zoom. In Tilburg huurde Syncreon 
50.000 m² logistiek vastgoed, maar de totale opname 
bleef hier ten opzichte van 2010 stabiel. Ook de regio 
Eindhoven kende een vrijwel stabiele opname ten 
opzichte van 2010. Uitzonderingen waren de regio 
Venlo en de regio Waalwijk, waar de opname sterk 
achterbleef bij die van vorig jaar. 

Sterke regionale verschillen
De grootste procentuele stijging van de opname was 
echter voor de regio Noord Oost, waar 27% meer be
drijfsruimte werd opgenomen dan in 2010. Dit werd 
veroorzaakt door twee grote transacties. Zo huurde 
Timberland 40.000 m² in Almelo en kocht Graaco 
een distributiecentrum van 65.000 m² in Coevorden. 
Het westen van ons land deed het eveneens goed, 
waarbij opviel dat de opname in de regio Amsterdam 
(verdubbeling) en de regio Haarlemmermeer (+70%) 
fors toenam. Rotterdam was echter een opvallende 
uitzondering. Hier daalde de opname met 30%. 
Alleen in de regio Midden en de regio Oost bleef de 
opname achter bij die van voorgaande jaren. Hier 
nam de opname van bedrijfsruimte ten opzichte van 
2010 af met respectievelijk met 9% en 27%. In de 
regio Oost was het met name het achterblijven van de 
opname in Nijmegen dat de opname sterk deed dalen.

1. opname Van bedrijfsruimte
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Toename aanbod logistiek vastgoed
Hoewel de opname zich in 2011 gunstig ontwikkelde, 
kon dit helaas niet gezegd worden voor het aanbod, 
dat licht steeg. Stond eind 2010 ongeveer 11,5 miljoen 
m² bedrijfsruimte te koop of te huur, eind 2011 bedroeg 
het aanbod circa 11,6 miljoen m². De toename van 
bijna 1% ten opzichte van 2010 is minimaal te noemen, 
maar kwam wel onverwacht, gezien het goede eerste 
halfjaar van 2011. De toename in het aanbod werd 
vooral veroorzaakt door een stijging van het aanbod lo
gistiek vastgoed. Hier steeg het aanbod met bijna 40% 
tot 2,2 miljoen m². De overige bedrijfsruimtes deden 
het goed met een daling van het aanbod van ruim 5%.
De toename van het aanbod is vooral toe te schrijven 
aan het noorden en zuiden van ons land, waar het 
aanbod met circa 10% toenam. Met name in de regio’s  
Zwolle, Breda en Tilburg steeg het aanbod fors. In het 
midden en westen van ons land nam het aanbod juist 
met 10% af. Zo daalde het aanbod in de regio Amster
dam met ruim 20%. In Rotterdam bleef het aanbod 
stabiel. Het oosten van ons land deed het met een 
toename van 2% iets slechter dan gemiddeld. 

Looptijden nemen toe
Van het huidige aanbod staat een kwart van de ob
jecten langer dan 2 jaar in aanbod en 10% langer dan 
3 jaar. Het structurele aanbod is in het noorden en oos
ten van ons land het sterkst vertegenwoordigd, waar 
bijna 30% van de objecten langer dan 2 jaar te huur 
of te koop staat en bijna 13% van de objecten langer 
dan 3 jaar. Het structurele aanbod neemt overigens in 
heel Nederland toe. Zo duurde het in 2011 gemiddeld 
60 dagen langer voordat een transactie plaatsvond dan 
in 2010 en zelfs bijna 300 dagen langer dan in 2006.

Kleinschalige bedrijfsruimte in beeld
NVM Business heeft voor het eerst ook het aanbod 
kleiner dan 750 m² geregistreerd. Als dit kleinschalige 
aanbod wordt meegenomen in het aanbod, komt het 
totale aanbod bedrijfsruimte aan het begin van 2012 
uit op 13,6 miljoen m² met een totale opname in 2011 
van 2,6 miljoen m².
De bedrijfsruimtemarkt blijkt qua aantallen vooral 
een markt van kleinschalige bedrijfsruimtes: meer 
dan 60% van de bedrijfsruimtes die worden aange
boden is kleiner dan 750 m², maar in vierkante meters 
uitgedrukt vertegenwoordigen deze bedrijfsruimtes 
slechts 15% van het totale aanbod vierkante meters. 
De cijfers onderstrepen de grote diversiteit op de 
bedrijfsruimtemarkt, waar het aanbod varieert van 
100 m² voor een kleine bedrijfsunit tot meer dan 
60.000 m² voor een groot distributiecentrum. Ten 
opzichte van de markt voor grote bedrijfsruimtes is 
de markt voor kleinschalige bedrijfsruimtes meer een 
koopmarkt en zijn de kleinschalige bedrijfsruimtes 
minder vertegenwoordigd in het structurele aanbod. 

2. aanBod Van bedrijfsruimte
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Lichte stijging huurprijsniveaus
De toegenomen vraag naar bedrijfsruimte in 2011 
had een positieve invloed op de huurprijsniveaus. 
De gemiddelde gerealiseerde huurprijs, exclusief 
eventuele incentives, voor bestaande bouw steeg in 
2011 ten opzichte van 2010 met gemiddeld 2,5% naar 
€ 48,50 per m² per jaar. De stijging van de huurprij
zen deed zich zowel voor in de Randstad als in de rest 
van Nederland. Voor nieuwbouw bleven de huurprij
zen stabiel op circa € 66 per m² per jaar. 
De dalende trend in de huurprijzen die in de logis
tieke sector waarneembaar was, lijkt tot een halt 
gekomen te zijn, want ook de logistieke sector had te 
maken met een lichte prijsstijging. De huurprijzen 
stegen hier van € 52 per m² per jaar naar gemiddeld 
€ 54 per m² per jaar in 2011. 

Koopprijzen ook omhoog
Ook de koopprijzen gingen in 2011 omhoog. Waar 
in 2010 nog gemiddeld € 570 per m² moest worden 
betaald voor een bedrijfsobject bedroeg de gemiddelde 
transactieprijs voor 2011 gemiddeld € 604, een stij
ging van 6%. 

3. prijzen Van bedrijfsruimte

gemiddelde Huurprijzen van Bedrijfsruimte
naar regio

bron: NVM

gemiddelde Huurprijzen van Bedrijfsruimte

bron: NVM

gemiddelde Huurprijzen van Bedrijfsruimte 
naar  geBouwtype      

bron: NVM
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Beleggingen nemen fors toe
Het totaal aan vastgoedbeleggingen is in 2011 met 
bijna 75% gestegen naar circa 470 miljoen euro. 
Het beleggingsvolume bedraagt echter nog altijd niet 
eens de helft van het beleggingsvolume in de top
jaren (2007 – 2008). In totaal vond circa 800.000 m² 
bedrijfsruimte zijn weg naar een nieuwe eigenaar. 
Hiervan had meer dan driekwart betrekking op 
 logistiek vastgoed.

Rendementen licht gestegen
Ten opzichte van 2010 zijn de rendementen licht 
gestegen en bedragen deze gemiddeld 9% voor de 
Randstad en 10% voor de rest van Nederland.  
De rendementen liggen gemiddeld 25 basispunten 
(0,25 procentpunt) hoger dan in 2010. Gezien de 
grote variatie in zowel het soort bedrijfsruimtes als 
de kwaliteit ervan moeten de genoemde rendementen 
met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 
Voor langjarig verhuurde nieuwbouw liggen de rende
menten aanmerkelijk lager. 

Gevaar overaanbod distributiecentra
De markt voor logistiek vastgoed is erg conjunctuur
gevoelig. Grote fluctuaties in opname en aanbod zijn 
daardoor niet ongebruikelijk. Wat voor 2011 echter 
opvalt en zorgen baart, zijn de tegengestelde bewe
gingen in de opname (+ 12%) en het aanbod (+ 40%) 
in combinatie met het toegenomen beleggingsvolume 
(+ 75%) op de markt voor logistiek vastgoed. Door de 
relatief lage bouwkosten van distributiecentra is de 
ontwikkeling hiervan erg lucratief, waardoor het ge
vaar ontstaat van overproductie en overaanbod, met 
forse leegstand tot gevolg.

Veroudering van bedrijventerreinen 
blijft punt van aandacht
Door het nog altijd ruime aanbod van bouwrijpe 
grond op nieuwe bedrijventerreinen blijven veroude
ring en leegstand van bestaand vastgoed een punt 
van zorg. De bedrijfsruimtemarkt is nog altijd vooral 
een nieuwbouwmarkt en voorkomen moet worden 
dat bedrijfsruimte een wegwerpartikel wordt. Sterk 
toegenomen looptijden en structurele leegstand on
derschrijven deze ontwikkeling. 
Het ruime aanbod aan goedkope grond voor nieuw
bouw staat investering in en herontwikkeling van 
bestaand vastgoed in de weg. Voor vastgoedeigenaren 
is het kiezen voor een laagwaardige gelegenheidsge
bruiker vaak een aantrekkelijker alternatief. Indien 
op de huidige voet wordt verdergegaan, verwacht 
NVM Business dat de leegstand op de bedrijfsruimte
markt de komende jaren explosief zal stijgen. Beper
king van de uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen is 
dan ook noodzakelijk.

4. Beleggingen in bedrijfsruimte
Beleggingen in Bedrijfsruimte naar geBouwtype

bron: NVM
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Bedrijfsruimte
Een ruimtelijk zelfstandige eenheid die grotendeels in gebruik is 
voor werkzaamheden in de sectoren bouw, transport en logistiek, 
 lichte en zware industrie en groothandel. Gemengde kantoor en 
bedrijfs gebouwen zijn meegenomen indien het bedrijfsdeel 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 saleandleasebackovereenkomsten en contractverlengingen. 
Vanaf 2012 registreert de NVM transacties vanaf 100 m². In verband 
met de consistentie in de historische reeksen en vergelijking met voor
gaande jaren wordt hiervoor in een aantal gevallen nog de oude onder
grens van 750 m² aangehouden.

aanbod 
Bedrijfsruimte die direct beschikbaar is voor verhuur of verkoop. 
 Bedrijfsruimten die in voorbereiding zijn en derhalve nog gebouwd 
 moeten worden, worden in het aanbod niet meegeteld. Het aanbod 
omvat naast leegstaande en nog in aanbouw zijnde bedrijfsruimten 
ook ruimten die nog in gebruik zijn, maar waarvan bekend is dat deze 
op korte termijn worden vrijgemaakt. Vanaf 2012 registreert de NVM 
het aanbod in gebouwen waarin minimaal 100 m² beschikbaar is. 
In  verband met de consistentie in de historische reeksen en vergelijking 
met voorgaande jaren wordt hiervoor in een aantal gevallen nog de oude 
ondergrens van 750 m² aangehouden.

Huurprijs
De gerealiseerde kale huur per vierkante meter verhuurbaar vloer
oppervlak, exclusief btw. 

Bruto-aanvangsrendement 
De brutojaarhuur op het moment van aankoop als percentage van 
de totale investering. 

begripsomschrijVingen
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