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Locaties Reikwijdte Strategie 

Grootstedelijke toplocaties / 
centrumlocaties 
 
 
 

 
(Inter)nationaal: 
Grootstedelijke toplocaties (eersteklas, 
moderne kantoorlocaties in het topsegment) 
aangevuld met direct omliggende 
centrumlocaties in Rotterdam en Den Haag 
CID. Hier zijn meerdere (inter)nationale 
hoofdkantorente vinden 
 
Beide steden hebben meer dan dan 3 
miljoen m2 vvo en een gezamenlijk 
marktaandeel van bijna 60% binnen totale 
kantorenmarkt van Zuid-Holland. De CBD’s 
van beide steden hebben een marktaandeel 
van circa 25% en zijn daarmee ook zeer 
dominant binnen de provinciale 
kantorenmarkt.  
Op deze locaties bevinden zich bovendien  
meerdere (inter)nationale hoofdkantoren.  
 

 
 
Groei  

OV-knooppuntlocaties  en 
centrum/ 
(intercity)stationslocaties  
 
 
 

 
Provinciaal: 
Het gaat hier om OV-knooppuntlocaties die 
zowel per intercity én per auto uitstekend 
bereikbaar zijn (<5 min snelweg) en 
multifunctionaliteit (mix van functies, incl. 
voorzieningen). Daarnaast betreft het 
centrum/(intercity)stationslocaties in de 
grotere kantoorgemeenten in Zuid-Holland.  
 
Feitelijk gaat het daarmee om locaties, die 
na de grootstedelijke toplocaties in Den 
Haag en Rotterdam, de meeste 
toekomstpotentie hebben.  De kwaliteit en 
het onderscheidend vermogen van deze 
locaties is dan ook bovengemiddeld. 

 
 
Afname 
planaanbod én 
beperkte groei 
op enkele 
locaties 

 
Snelweglocaties, ov-
knooppuntlocaties en 
overige 
 

 
Regionaal: 
Het gaat om snelweglocaties,  ov-
knooppuntlocaties (zonder intercity 
bereikbaarheid) en overige locaties met een 
gemeentegrens overschrijdend profiel. 
Gemiddeld genomen zijn op deze locaties 
vooral bedrijven met een regionale reikwijdte 
gevestigd. Daarbij gaat het om een mix van 
kleinschalige en (middel)grote 
eindgebruikers (vaak in een multi-tenant 
omgeving).   
 
Deze locaties kenmerken zich momenteel 
veelal door bovengemiddelde leegstand, 
beperkte multifunctionaliteit en/of zijn terug 
te vinden in gemeenten met een beperkte 
kantorenvoorraad. Het onderscheidend 
vermogen van deze locaties is vaak beperkt.  

 
 
Fors verdunnen  
(afname 
planaanbod én 
bestaand 
aanbod) 

 
Kleinschalige kantoorruimte 
(in bestemmingsplannen)  

 
Lokaal: 
In deze categorie vinden we  vooral 
kantoorgebruikers met een gemiddeld lokale 
reikwijdte. Het gaat vaak om kleinere (of 
middelgrote) eindgebruikers op 
bedrijventerreinen of in de kleinere 
kantoorgemeenten.  

 
 
Verdunnen met 
ruimte voor 
lokaal maatwerk 

 


