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Voorliggend marktrapport is onderdeel van een jaarlijks monitoringsinstru-
ment dat Cushman & Wakefield heeft ontwikkeld in opdracht van provincie 
Zuid-Holland. Het monitoringsinstrument is ontwikkeld om de Zuid-Hollandse 
kantorenmarkten op een uniforme wijze in kaart te brengen, zodat alle regio’s en 
gemeenten met elkaar vergeleken kunnen worden. Nadrukkelijk is het de bedoe-
ling om deze kwantitatieve gegevens op een kwalitatieve wijze in te kaderen, 
waarmee de cijfers beter kunnen worden geduid en in context kunnen worden 
geplaatst. 

Twee jaar coronapandemie heeft de mensheid veel geleerd.  De samenleving 
is stressbestendiger en flexibeler geworden, omdat aanpassingsvermogen is 
getoond met betrekking tot snel veranderende omstandigheden. Hoewel in 
2022 vanuit conjunctureel opzicht er grote onzekerheid blijft rondom thema’s 
als pandemie, oorlog op het Europese continent en rente- en prijsontwikkeling, 
tekenen structurele transitieprocessen zich steeds helderder af op alle vlakken 
van economie en maatschappij. Dit verklaart ook de dynamiek op de commerciële 
vastgoedmarkten, waarbij er vier meerjarige hoofdtrends te onderscheiden zijn: 
digitalisering (Vierde Industriële Revolutie), weerbare economie en samenleving, 
schaarste-economie en institutionalisering van duurzaamheid.

Er is sprake van een paradoxale ontwikkeling op de kantorenmarkt. De aard van 
kantoorwerk verandert al langere tijd door automatisering en digitalisering. Veel 
kantoorwerkzaamheden zijn hierdoor relatief plaatsonafhankelijk geworden. 
Hoewel de gemiddelde kantoorwerker in deze tijd dus prima (langere tijd) ‘op 
afstand’ kan werken, is er toch sprake van een concentratie van transactiedy-
namiek. Het zijn vooral hoogwaardige kantoorgebouwen op multimodale zeer 
goed bereikbare locaties die op de meeste interesse kunnen rekenen. Op de 
eerste plaatst komt dit door de veranderende functie van kantoor (werken wordt 
ontmoeten), maar ook speelt de ‘War for Talent’, duurzaamheid en de wens tot 
meer maatschappelijke betrokkenheid bij kantoorhoudende organisaties een rol.

Bovenstaande ontwikkelingen hebben dus zijn weerslag op kantoorgebruik. 
Het is daarom raadzaam om nader te onderzoeken of de huidige structuur van 
het kantoorbeleid nog voldoet aan de huidige en toekomstige vraag naar kan-
toorruimte van bedrijven en organisaties. In 2021 is het op de markt aangeboden 
metrage kantoorruimte in de provincie Zuid-Holland met circa 4% afgenomen 
tot 1,0 miljoen m² en dit is onder andere het gevolg van de opname van diverse 
hoogwaardige nieuwbouwontwikkelingen, die eveneens tot een toename van de 
kantooropname hebben geleid. In 2021 bedroeg het leegstandspercentage in de 
provincie Zuid-Holland 7,0% (landelijke leegstandspercentage 8,4%). Daarmee 
is het leegstandspercentage licht toegenomen ten opzichte van 2020, toen het 
leegstandspercentage 6,5% bedroeg (landelijk leegstandspercentage 8,2%). Er is 
dus sprake van een dalend aanbod terwijl de leegstand binnen het aanbod licht is 
toegenomen. 
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Tussen de kantorenregio’s en hun specifieke deelgebieden bestaan verschil-
len.  Specifiek voor de kantoorregio’s geldt dat de Rotterdamse regio en regio 
Midden-Holland een hoger leegstandspercentage hebben dan gemiddeld in de 
provincie, respectievelijk 8,9% en 7,4%. In beide regio’s is het leegstandspercen-
tage licht toegenomen ten opzichte van 2020 omdat zowel de voorraad gedaald 
is en het aantal leegstaande meters toegenomen is.  De Haagse regio, Holland 
Rijnland en de Drechtsteden noteren leegstandspercentages van respectievelijk 
5,9%, 5,5% en 4,8%, wat lager is dan het gemiddelde leegstandspercentage van 
Zuid-Holland. In de Haagse regio is de voorraad afgenomen, terwijl het aantal 
leegstaande meters (licht) is gestegen. In Holland Rijnland zijn zowel de voorraad 
als het aantal leegstaande meters licht gestegen. Enkel de regio Drechtsteden 
laat een afname zien van het leegstandspercentage: in deze regio is de voorraad 
toegenomen bij een daling van het aantal leegstaande meters. 

Binnen de hoofdstructuur kantorenlocaties van de provincie Zuid-Holland is te 
zien dat de grootstedelijke toplocaties hun naam waarmaken: slechts 19% van 
het huidige aanbod in Zuid-Holland is te vinden op deze locaties terwijl 55% van 
provinciale opnamedynamiek op deze locaties werd geregistreerd. De leegstand 
ligt eveneens veelal onder de frictieleegstand van 5%. Daarnaast blijkt dat ook 
de provinciale OV-Knooppuntlocaties (intercity) en Centrum locaties nog steeds 
en alweer in trek zijn bij gebruikers: een snelle afname van de leegstand en het 
aanbod en stijging in de opname is zichtbaar in de cijfers. Deze plekken bieden 
vaak net zoals de grootstedelijke toplocaties een attractieve en bruisende omge-
ving waar een inspirerende werkplek kan worden gevonden. Hieruit blijkt dat 
ook buiten de grootstedelijke toplocaties, op veel meer plekken in de provincie 
Zuid-Holland een creatief en inclusief werkmilieu kan worden geboden. 

Tot slot is duurzaamheid een belangrijk onderdeel geworden van een aantrekke-
lijke kantooromgeving. Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw in Nederland 
over minimaal energielabel C beschikken om nog als kantoor te mogen worden 
gebruikt.  Ultimo 2021 was van ongeveer 20% van het totale kantooroppervlak 
in de provincie Zuid-Holland het energielabel nog niet bekend. Dit is exclusief 
objecten met een monumentstatus. Circa 40% van het totale oppervlakte had 
minimaal energielabel A. Respectievelijk 13% en 13% van het kantooroppervlakte 
had energielabel B of C. 13% van het kantooroppervlakte had een energielabel 
lager dan C. Hoe groter het oppervlakte van de kantoorvoorraad dat beschikt 
over minimaal energielabel C, hoe toekomstbestendiger de kantoorvoorraad is.
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Inleiding

Voor u ligt de derde kwalitatieve rapportage over de kantorenmarkten van 
Zuid-Holland met daarin een duiding van de cijfers zoals deze uit het moni-
toringsinstrument zijn te herleiden. Zowel de kwalitatieve rapportage als het 
monitoringsinstrument wordt door Cushman & Wakefield jaarlijks opgesteld. 
Het is nadrukkelijk de bedoeling om de kwantitatieve gegevens uit het monito-
ringsinstrument op een kwalitatieve wijze in te kaderen, waarmee de cijfers beter 
kunnen worden geduid en in context kunnen worden geplaatst. 

Het monitoringsinstrument is erop gericht meer samenwerking tot stand te 
brengen tussen de provincie en de afzonderlijke kantorenregio’s. Bij alle partijen 
bestond er de wens om de Zuid-Hollandse kantorenmarkten op een uniforme 
wijze in kaart te brengen door middel van de voorliggende monitor en rappor-
tage. Er worden uniforme definities voor geheel Zuid-Holland gehanteerd, zodat 
alle regio’s en gemeenten met elkaar vergeleken kunnen worden. 

Door de grote regionale verscheidenheid is goede afstemming tussen gemeenten 
van groot belang. Er moet voor de regio’s voldoende ruimte zijn om de vraag 
te faciliteren. Het monitoringsinstrument en de ondersteunende kwalitatieve 
rapportage bieden inzichten welke gebruikt kunnen worden bij het formuleren 
van een kantoorbeleid, om zo – door middel van een goed functionerende 
kantorenmarkt – te werken aan een sterke economie. 

Na de inleiding volgt een update over de economie en inzicht in de structurele 
trends. Vervolgens wordt de Nederlandse kantorenmarkt uiteengezet, waarbij 
aandacht wordt besteed aan de effecten van de coronacrisis op het gebruik van 
kantoren en de ontwikkeling rondom thuiswerkhubs. Eveneens wordt aandacht 
besteed aan de ontwikkeling van de kantorenmarkt in de G5. Hierna volgt een 
overzicht van de energielabels, waarmee de kwaliteit van de kantorenmarkt in 
Zuid-Hollland op het gebied van duurzaamheid wordt geduid. Daarbij wordt ook 
aandacht besteed aan de ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptatie 
en klimaatmitigatie. Na de bovengenoemde hoofdstukken wordt het provinciaal 
kantorenbeleid van Zuid-Holland uiteengezet, waarna de kantorenmarkten van de 
kantoorregio’s worden toegelicht. Binnen dit onderdeel van de rapportage is een 
extra verdiepingsslag van de leegstandscijfers terug te vinden. Het bovenstaande 
vormt uiteindelijk input voor de ruimtelijke vertaling, die zal eindigen met een 
aantal beleidsaanbevelingen voor de provincie Zuid-Holland. 
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1.1 ECONOMIE
Twee jaar coronapandemie heeft de mensheid veel geleerd. Structurele trends 
in economie en maatschappij hebben zich drastisch versneld, waardoor transi-
tieprocessen zichtbaar zijn geworden.  De samenleving is stressbestendiger en 
flexibeler geworden, omdat aanpassingsvermogen is getoond met betrekking 
tot snel veranderende omstandigheden. Het heeft er onder andere toe geleid 
dat economische prognoses altijd positiever uitvielen dan aanvankelijk berekend. 
Ook de impact van de pandemie op de kantorenmarkt bleef relatief beperkt. 
De impact ligt vooral in de acceleratie van de al reeds bestaande trends. Dit zal in 
hoofdstuk 2 verder aan bod komen.  

Waar de onzekerheid omtrent corona in de economie en de kantorenmarkt 
langzaam wegebt, brengt de oorlog in Oekraïne nieuwe onzekerheden met zich 
mee. Op de eerste plaats wordt vooral de impact op de Nederlandse en Europese 
economie zichtbaar door de onzekerheid met betrekking tot de levering en 
prijzen van energie en grondstoffen. Deze onzekerheid wordt uitvergroot met 
gevolgen voor economische groei en koopkracht. De stijgende energieprijzen zijn 
een aanjager van de huidige inflatie. Hoge inflatie en hoge energieprijzen kunnen 
uiteindelijk leiden tot renteverhogingen en verdamping van economische groei, 
wat invloed heeft op de vastgoed-/ kantorenmarkt omdat dit respectievelijk 
financiering duurder maakt en een rem zet op de groei van de werkgelegenheid. 
Hiernaast draagt de oorlog bij aan de al sterk gestegen bouwkosten als gevolg 
van de stijgende prijzen voor energie en bouwmaterialen. Rusland is een belang-
rijke leverancier van hout en staal en dit aanbod valt als gevolg van de sancties nu 
grotendeels weg. Ook energie-intensieve producten zoals aluminium en bakste-
nen bereiken nieuwe prijsrecords, waardoor bouwkosten (voor o.a. kantoren) in 
Nederland zijn gestegen. 

Hoewel de koopkracht van de Nederlander in 2022 fors zal dalen (-2,7%) door 
sterk gestegen prijzen voor energie en voedingsmiddelen verwacht het CPB 
door geringe systeemexposure van de Nederlandse economie aan de situatie in 
Oekraïne, een economische groei van 3,6% bij een historisch lage werkloosheid. 
Naarmate het conflict echter langer voortduurt, kunnen prijzen in de volle breedte 
stijgen, wat uiteindelijk door een loon-prijsspiraal en inflatie de groeivooruitzich-
ten onzeker maakt.  

1. Economie & Structurele trends
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1.2 STRUCTURELE TRENDS
Hoewel in 2022 vanuit conjunctureel opzicht er grote onzekerheid blijft rondom 
thema’s als pandemie, oorlog op het Europese continent en rente- en prijsont-
wikkeling, tekenen de structurele transitie processen zich steeds helderder af op 
alle vlakken van de economie. Dit verklaart ook de dynamiek op de commerciële 
vastgoedmarkten, waarbij er vier meerjarige hoofdtrends te onderscheiden zijn. 

1. Digitalisering (Vierde Industriële Revolutie)
2. Weerbare economie en samenleving
3. Schaarste-economie
4. Institutionalisering van duurzaamheid

1. Digitalisering / 4IR 

-  Naar een nieuwe relatie tussen mens, machine 
en maatschappij door gelijktijdige revoluties 
op het gebied van informatietechnologie en 
biotechnologie

-  Zichzelf versterkende en versnellende innovaties 
door toepassing neurale netwerken en slimme 
algoritmes

-  Toepassing van kunstmatige intelligentie en 
robotisering leidt tot drastische verandering van 
het economisch model: de Vierde Industriële 
Revolutie 

3. Schaarste-economie

-  Vergrijzende economie zorgt voor tekort aan 
arbeidskrachten 

-  Werkloosheid historisch laag 
-  Vaste organisatieverbanden niet langer nodig om 

goed te kunnen werken: The Great Resignation
-  De factor arbeid is door digitalisering meer 

plaatsonafhankelijk geworden
-  Schaarste werkt ongelijkheid in de hand 
-  Economische welvaart komt bij een steeds 

kleiner wordend deel van de samenleving terecht

2. Weerbare economie en samenleving

-  Sterk toegenomen bewustzijn van systeem-
kwetsbaarheid op veel vlakken in economie en 
samenleving 

-  Mondiale goederendistributieketens bleken 
kwetsbaar door schoksgewijze vraag- en 
aanboduitval en gevoelig voor incidenten 

-  Coronamaatregelen brachten maatschappelijke 
problemen aan het licht zoals eenzaamheid in 
onze geïndividualiseerde samenlevingen    

-  Westerse democratieën onder druk van buitenaf 
en binnenuit: van geopolitieke spanningen tot 
wantrouwen jegens eigen overheid door virusbe-
strijding 

4. Institutionalisering van duurzaamheid

-  Door digitalisering van economie en maatschap-
pij is het steeds moeilijker wegkijken van door 
mens veroorzaakte klimaatverandering

-  Pressiegroepen en activistische aandeelhouders 
succesvol met doorvoeren systeemveranderin-
gen van binnenuit

-  EU pakt leidende rol door Green Deal door 
invoering EU Taxonomie en zet de financiële 
sector in het hart van duurzaam en inclusief 
economisch herstel
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2.1 STRUCTURELE TRENDS OP DE KANTORENMARKT
De impact van de coronapandemie vertaalt zich kortom voornamelijk in de 
acceleratie van structurele trends in economie en maatschappij. Voor de kanto-
renmarkt betekent onder andere dat de aard van kantoorwerk sneller verandert 
door automatisering en digitalisering. Kantoorwerk wordt creatiever van aard en 
is steeds minder afhankelijk van een fysieke locatie zoals een kantoorgebouw. 
Ondanks het feit dat de gemiddelde kantoorwerker langere tijd ‘op afstand’ 
kan werken, is er geografische concentratie in de transactiedynamiek zichtbaar. 
Zo nemen langjarig bezien de grotere stedelijke gebieden van Nederland een 
steeds groter aandeel van de kantooropname voor hun rekening. Het zijn vooral 
hoogwaardige kantoorgebouwen op multimodale zeer goed bereikbare locaties 
die aantrekkelijk blijken voor kantoorhoudende organisaties. De multimodale 
locatie in combinatie met hoogwaardige kantoren stellen werkgevers in staat in te 
spelen op de veranderende functie van het kantoor waarbij het samenkomen c.q. 
ontmoeten centraal is komen te staan. Daarnaast kan er nieuw talent een inspi-
rerende werkplek worden aangeboden in de race om het aantrekken van nieuwe 
medewerkers (‘War for Talent’) die ook gemakkelijker maatschappelijk betrokken 
kunnen raken: niet langer meer weggestopt langs de snelweg, maar kantoorme-
dewerkers die midden in de samenleving staan.  Het kantoor vervult op dagelijkse 
basis een essentiële rol in het samenbrengen van collega’s, klanten, kennis, sociaal 
contact en gemeenschappelijk gedragen waarden, waarbij de werkomgeving 
een sociaal veilige, gezonde en inclusieve ruimte moet zijn voor alle werknemers. 
Hierbij spelen ook duurzaamheidsoverwegingen een rol. Vanuit dit perspectief 
wordt inmiddels anders nagedacht over toekomstige locatiekeuzes, zoals kanto-
ren die in de nabijheid van OV-knooppunten belangrijker worden.

Kantooromgevingen kunnen complementaire of ondersteunende functies aan 
het kantoor als centrale ontmoetingsplaats bieden. Hierbij zijn diverse configu-
raties denkbaar zoals een ver van het hoofdkantoor weg gelegen vergader- of 
‘aanlandfaciliteit’ voor respectievelijk een specifiek regionaal klantbereik of voor 
de regionaal woonachtige collega’s. Deze satellietkantoren kunnen separaat door 
de moederorganisatie worden gehuurd, maar kunnen ook worden ondergebracht 
bij reeds op de markt aanwezige aanbieders van flexibele werkplekconcepten, 
zoals onder andere Spaces en  WeWork. Een aantal aanbieders richt zich specifiek 
op het gebruik van het flexibele kantoor als alternatieve thuiswerkplek nabij de 
eigen woonomgeving als invulling op het ‘hybride werken’. Op deze wijze heeft de 
werknemer wel de voordelen van het thuiswerken (woon-werkverkeer), maar niet 
de nadelen (niet alle kantoorvoorzieningen). 

Tijdens de coronapandemie is het gebruik van flexibele werkplekconcepten 
begrijpelijkerwijs sterk teruggelopen. De coronamaatregelen (thuiswerken en 
afstand houden) verhielden zich slecht met deze kantoren omdat de meerwaarde 
vooral wordt gevonden in het gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen. 
Parallel aan het opheffen van de coronamaatregelen, neemt het gebruik van de 
flexibele kantoren weer toe. Toch zal de flexwerkplek, al dan niet als vervanging 
van de thuiswerkplek, beperkte impact hebben op de kantooropname van 
organisaties. De verbindende rol van de kantooromgeving met betrekking tot 
collegiaal contact, klantrelatie en effectieve kennistransfer, ofwel ontmoeten, mist 
bij deze flexwerkplek. Op de flexwerkplek is er uiteindelijk weinig synergie tussen 
individuele gebruikers, waardoor een gedeelde thuiswerkvoorziening uiteindelijk 
beperkte toegevoegde waarde heeft. 

2. Kantorenmarkt Nederland & G5

KANTORENMARKT ZUID-HOLLAND 202110

 Terug naar inhoudsopgave



2.2 GEBRUIKERSMARKT
Over geheel 2021 is er in Nederland door organisaties circa 1.040.000 m² 
kantoorruimte gehuurd of voor eigen gebruik gekocht. Daarmee ligt de totale 
ingebruikname of opname in 2021 13% hoger dan het jaar ervoor. In dit metrage 
zijn verlengingen van bestaande huurcontracten buiten beschouwing gelaten en 
dit metrage heeft dus betrekking op de marktdynamiek van zich verplaatsende 
of startende kantoorhoudende organisaties. Gedurende het jaar 2020 werd het 
groot deel van de lopende huisvestingstrajecten tijdelijk ‘on-hold’ gezet als gevolg 
van de pandemie. Deze werden grotendeels hervat vanaf de tweede helft van 
2021. De stijging in het opnamevolume van 13% is gerealiseerd onder aanhoudend 
krappe marktomstandigheden met een gemiddelde landelijke leegstand van 8,4% 
eind 2021, slechts iets hoger dan het laagste niveau in 2002. 

Van deze landelijke opname vond in 2021 45% plaats in de G5-steden (Amster-
dam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven) en komt neer op een opname 
van 468.300 m². Dit is een lichte toename ten opzichte van 2020, waarin 44% 
van de opname plaatsvond in de G5. Amsterdam liet in 2021 met een aandeel van 
21% in de landelijke opname een hoger niveau zien dan 2020. Rotterdam laat een 
stabiel verloop zien in de landelijke opname met circa 10%, evenals Den Haag en 
Utrecht met beide 6%. Eindhoven daalde iets naar 2% van de landelijke opname. 

De stijging van de kantooropname in 2021 is grotendeels gefaciliteerd door de 
beschikbaarheid van nieuw ontwikkelde kantoorruimte. Dit nieuwe kwalitatief 
hoogwaardige aanbod heeft transactiedynamiek mogelijk gemaakt dat heeft 
geresulteerd in een hogere kantooropname. Voor 2022 wordt verwacht dat de 
vraag op toplocaties aanzienlijk groter zal zijn dan het aanbod en dat over geheel 
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2022 het opnamevolume voor kantoorruimte zal uitkomen op circa 1,1 miljoen m². 
Dit is gebaseerd op de geïdentificeerde zoekvraag van kantoorgebruikers die in 
2022 een nieuwe huurovereenkomst willen afsluiten en als gebruikers genoegen 
nemen met minder hoogwaardige kantoorgebouwen. 

In 2021 is het aanbod van kantoorruimte afgenomen met circa 11% tot 4,6 
miljoen m². De daling van het kantooraanbod is een gevolg van de hierboven 
beschreven opname van de recentelijk opgeleverde of nog in aanbouw zijnde 
kantoorgebouwen.

Het thans beschikbare kantooraanbod is zeer beperkt, waarbij er op diverse 
deelmarkten leegstandspercentages worden genoteerd die op of onder frictie-
leegstand (+-5%) liggen. Wanneer leegstandspercentages onder frictieniveau 
worden geregistreerd betekent dat de vraag naar kantoorruimte van organisaties 
niet altijd aansluit op het beschikbare aanbod. Denk hierbij aan een organisatie 
die een kantoorgebouw van 5.000 m² zoekt terwijl er in het zoekgebied slechts 
10 units à 500 m² beschikbaar zijn. Uiteindelijk beperkt het kantoorhoudende 
organisaties in hun groei, wat uiteindelijk ook een remmend effect zal hebben op 
economische groei. 

Hoewel in Amsterdam het leegstandspercentage in 2021 toenam tot 7,3% van de 
voorraad, werd dit veroorzaakt door oplevering van een aantal nieuw gebouwde 
kantoorobjecten die mede door de onzekerheid omtrent het coronavirus en de 
beperkende maatregelen niet direct verhuurd zijn. Ook in de andere steden van 
de G5 lieten de leegstandscijfers een lichte stijging noteren, waarbij leegstand in 
Den Haag het laagst was met 4,2%. Dit leegstandscijfer is enerzijds een gevolg 
door (zeer) beperkt aanbod in nieuwbouwontwikkelingen, zo is er in de afgelopen 
jaren weinig nieuwe kantoorruimte toegevoegd in Den Haag. Anderzijds is dit 
een gevolg van de stabiele gebruikersmarkt, die met name wordt gevormd door 
overheidsinstanties. Den Haag wordt gevolgd door Utrecht met een leegstand 
van 5,5%, Eindhoven van 7,3% en Rotterdam met een leegstand van 8,3%. Deze 
percentages liggen allemaal onder het landelijk gemiddelde leegstandscijfer van 
8,4%. Ten opzichte van het leegstandspercentage in provincie Zuid-Holland (7,0%) 
laten alleen Utrecht en Den Haag lagere leegstandspercentages zien. De huidige 
kwalitatieve schaarste zoals zichtbaar in de vijf grote steden kan leiden tot een 
gedempte opnamedynamiek. 

2.3  DUURZAME KWALITEIT KANTORENMARKT

2.3.1 Klimaatadaptatie en klimaatmitigatie
De stroom aan nieuwsberichten op internet, TV en de radio over aan klimaatver-
andering gerelateerde rampen bereiken ons inmiddels dagelijks. De gevolgen voor 
vastgoed doen zich het sterkst gelden in de stedelijke omgeving. De voordelen 
die een stad normaliter gesproken met zich meebrengt, komen door klimaat-
verandering onder druk te staan. Neem als voorbeelden de productiviteits- en 
bereikbaarheidsvoordelen. Wanneer de temperatuur vanwege klimaatverandering 
blijft stijgen en de kans op hittestress en overstromingen toeneemt gaat dit ten 
koste van de productiviteit en de toegankelijkheid van bijvoorbeeld kantoren. 
Dit heeft een direct effect op de waarde van het vastgoed. 

KANTORENMARKT ZUID-HOLLAND 202112

 Terug naar inhoudsopgave



Wanneer een kantoorgebouw niet verduurzaamd wordt, kunnen klimaatrisico’s 
dus een negatief effect hebben op de waardeontwikkeling van het vastgoed. 
Indien er wel verduurzaamd wordt, ontstaat er een positief effect op de waarde. 
Erkend duurzame kantoorgebouwen kennen een stabielere waardeontwikkeling 
dan kantoren die bijvoorbeeld niet over een (duurzaam) energielabel beschikken. 
Zo is er meer zekerheid dat het gebouw gedurende langere tijd als kantoor kan 
worden gebruikt wat de beleggingswaarde ten goede komt. Tevens kunnen 
beleggers gebruik maken van goedkopere externe financiering. 

Een van de instrumenten die de Nederlandse overheid heeft ingevoerd om 
klimaatverandering tegen te gaan is het verplicht stellen van energielabels. Per 1 
januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal over energielabel C beschikken. 
Voldoet het kantoorgebouw niet aan de eisen, dan mag het gebouw vanaf 1 
januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden.        

2.3.2 Toekomstbestendigheid kantorenmarkt Zuid-Holland
Om een inschatting te kunnen maken van de verduurzamingsopgave van kantoor-
gebouwen in Zuid-Holland is de verdeling van de energielabels weergegeven in 
de nevenstaande kaarten. 

Zuid-Holland – Energielabel A of hoger Zuid-Holland – Energielabels B of C

Zuid-Holland – Energielabel D of lager Zuid-Holland – Energielabel onbekend
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Ultimo 2021 was van ongeveer 21% van het totale kantooroppervlak het energiela-
bel onbekend. Dit is exclusief objecten met een monumentstatus. Circa 40% van 
het totale oppervlakte had minimaal energielabel A. 26% van het kantooropper-
vlakte had energielabel B (13%) of C (13%). 13% van het kantooroppervlakte had 
een energielabel van D of lager. Hoe groter het oppervlakte van de kantoorvoor-
raad dat beschikt over minimaal energielabel C, hoe toekomstbestendiger de 
kantoorvoorraad is. Hierbij moet echter wel rekening worden gehouden met een 
aantal uitzonderingen. De verplichting voor het hebben van minimaal energielabel 
C geldt niet voor monumentale panden, waardoor vele historische panden in de 
oude binnensteden reeds zijn vrijgesteld. Ook vervalt de verplichting als minder 
van 50% van het gebouw als kantoorruimte wordt gebruikt. 

Het toevoegen van nieuwbouw heeft een grote positieve invloed op de energie-
prestaties van een kantorenwijk. Er wordt immers volgens de laatste standaarden 
gebouwd, waardoor nieuwe kantoren praktisch altijd met een energielabel A 
of beter worden opgeleverd. De provincie Zuid-Holland stuurt mede door het 
Convenant Klimaatadaptief bouwen aanvullend op het minimaliseren van klimaat-
risico’s, wat positief doorwerkt op de toekomstbestendigheid. Daarnaast zal extra 
aandacht nodig zijn voor verduurzaming van de bestaande bouw, met name voor 
het kantooroppervlak dat nog niet over een energielabel beschikt dan wel een 
energielabel lager dan C heeft. De toekomstbestendigheid van deze panden staat 
namelijk onder druk omdat vanaf volgend jaar deze panden niet meer als kantoor 
mogen worden verhuurd. Daarnaast richten gebruikers én beleggers zich steeds 
meer op kwalitatief goed (en daarmee duurzaam) vastgoed. Indien gebouwen 
vanuit deze twee groepen niet meer op interesse kunnen rekenen omdat de ener-
gieprestaties niet goed genoeg zijn, zal de provincie zich de vraag moeten stellen 
wat er met deze gebouwen moet gebeuren en wat een alternatieve aanwendbaar-
heid is voor dit vastgoed. 

21%

13%

26%

40%

26%

14%

26%

34%

-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%

Onbekend

D of lager

B of C

A of hoger

Provincie Zuid-Holland | Kantorenvoorraad
Energielabels in aantal vierkante meters vs aantal kantoorobjecten

Oppervlak in m² In aantal kantoren
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3. Kantorenmarkt provincie 
Zuid-Holland

3.1  KANTORENSTRUCTUUR PROVINCIAAL BELEID
Zuid-Holland wil een toonaangevende provincie zijn met een goed woon-, 
werk- en leefklimaat. Tegen dat licht is een goede kantorenmarkt noodzakelijk. 
Om dit te bewerkstelligen is het van belang dat de vraag en het aanbod van 
kantoren kwantitatief en kwalitatief in balans is en dat er voldoende ruimte is om 
kantoorwerkgelegenheid op de juiste plekken te huisvesten. Uit de vigerende 
behoefteraming blijkt dat de toekomstige vraag naar kantoren in Zuid-Holland 
een bandbreedte tussen de 1,6 miljoen en 4 miljoen m² tot 2030 kent. 

Het huidige beleid beredeneert dat het creëren van een goede kantorenmarkt 
vraagt om enerzijds een aantal sterke kantoorclusters en anderzijds ook 
(beperkte) ruimte voor kleine kantoren met lokale reikwijdte. Het kantoorbeleid is 
dan ook gericht op het concentreren van kantoren op de juiste plek, het reduce-
ren van plancapaciteit op kansarme plekken en het bevorderen van transformatie 
van leegstaande kantoren. Om dit te bewerkstellingen maakt provincie Zuid-Hol-
land onderscheid tussen vier verschillende locaties: 

1. Grootstedelijke toplocaties / centrumlocaties
2. OV-knooppuntlocaties en centrum/(intercity)stationslocaties
3. Snelweglocaties, OV-knooppuntlocaties en overige
4. Kleinschalige kantoorruimte (in bestemmingsplannen)

De grootstedelijke toplocaties worden in het beleid aangeduid als eersteklas, 
moderne kantoorlocaties in het topsegment, aangevuld met direct omliggende 
centrumlocaties in Rotterdam en Den Haag CID. De strategie die provincie 
Zuid-Holland momenteel op deze locaties hanteert is een groeistrategie. 
Het bestemmingsplan kan dan ook voorzien in nieuwe kantoren op gronden 
die binnen deze grootstedelijke top- en centrumlocaties liggen. De OV-knoop-
puntlocaties en centrum/(intercity)stationslocaties worden aangeduid als 
OV-knooppuntlocaties die zowel per intercity als per auto uitstekend bereikbaar 
zijn. Eveneens worden deze locaties gekenmerkt door een multifunctionaliteit. 
Daarnaast betreft deze typologie centrum/(intercity)stationslocaties in grotere 
kantoorgemeenten in Zuid-Holland. De huidige strategie achter deze locaties richt 
zich op de afname van het planaanbod, maar laat beperkte groei toe op enkele 
locaties. Een bestemmingsplan kan ook op deze locaties voorzien in nieuwe 
kantoren, mits is aangetoond dat de behoefte aan kantoren groter is dan de nog 
onbenutte plancapaciteit voor kantoren op de desbetreffende locaties. 

De derde typologie (snelweglocaties, OV-knooppuntlocaties en overige) heeft 
betrekking op snelweglocaties, OV-knooppuntlocaties (zonder intercity bereik-
baarheid) en overige locaties met een gemeentegrens overschrijdend profiel. 
De strategie rondom deze locaties zet in op het verdunnen en daarmee de afname 
van het planaanbod én het bestaande aanbod. De laatste typologie (kleinscha-
lige kantoorruimte) heeft (vaak) betrekking op bedrijventerreinen of kleinere 
kantoorgemeenten, met vaak kleinere (of middelgrote) eindgebruikers. Ook voor 
deze locaties luidt de strategie verdunnen, hoewel er wel ruimte moet blijven voor 
lokaal maatwerk. 
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3.2 KANTORENMARKT PROVINCIE ZUID-HOLLAND

Kantorenregio 2019 2020 2021

Rotterdamse regio Voorraad 4.545.400 4.511.600 4.496.200

Leegstand 8,7% 8,1% 8,9%

Opname 159.900 96.900 129.600

Aanbod 425.900 489.400 448.300

Kanslabel aanbod. 
Respectievelijk 
kansrijk, 
kanshebbend 
en kansarm

22%
43%
35%

23%
50%
27%

23%
56%
21%

Aanbod-
opnameratio

2,7 5,1 3,5

Haagse regio Voorraad 5.879.200 5.837.500 5.774.000

Leegstand 6,5% 5,4% 5,9%

Opname 160.700 86.500 78.600

Aanbod 415.000 382.800 407.800

Kanslabel aanbod. 
Respectievelijk 
kansrijk, 
kanshebbend 
en kansarm

18%
46%
36%

25%
53%
22%

45%
42%
13%

Aanbod-
opnameratio

2,6 4,4 5,2
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Kantorenregio 2019 2020 2021

Midden-Holland Voorraad 706.200 692.000 672.600

Leegstand 9,1% 7,1% 7,4%

Opname 6.500 5.000 10.200

Aanbod 80.900 67.200 57.100

Kanslabel aanbod. 
Respectievelijk 
kansrijk, 
kanshebbend 
en kansarm

3,3%
50%
47%

3,3%
54%
43%

2,6%
63%
34%

Aanbod-
opnameratio

12,4 13,4 5,6

Holland Rijnland Voorraad 1.025.400 1.037.700 1.049.300

Leegstand 7,6% 5,2% 5,5%

Opname 55.000 31.300 34.000

Aanbod 118.600 87.200 90.000

Kanslabel aanbod 
Respectievelijk 
kansrijk, 
kanshebbend 
en kansarm

29%
38%
33%

27%
28%
45%

32%
25%
43%

Aanbod-
opnameratio

2,5 2,8 2,7

Drechtsteden Voorraad 614.500 615.300 621.600

Leegstand 8,9% 7,8% 4,8%

Opname 9.700 4.600 19.200

Aanbod 57.300 57.700 33.100

Kanslabel aanbod 
Respectievelijk 
kansrijk, 
kanshebbend 
en kansarm

1,0%
22%
77%

0%
39%
61%

%
40%
60%

Aanbod-
opnameratio

5,9 12,5 1,7
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De vijf bovenstaande kantorenregio’s hebben elk hun eigen afbakening en functie. 
Het provinciale dashboard en de voorliggende rapportage hebben tot doel een 
accuraat en geïntegreerd overzicht te bieden door op uniforme wijze de kantoren-
markten in kaart te brengen die de afzonderlijke beleidsvisies kunnen onderzoe-
ken. Praktisch alle cijferreeksen en percentages zijn af te lezen uit het dashboard. 

De provincie Zuid-Holland had in 2021 een kantorenvoorraad van circa 12,6 
miljoen m², wat neerkomt op circa 28% van de in Nederland aanwezige als 
‘kantoor’ aangemerkte ruimte. Deze kantoren bieden gezamenlijk ruimte aan circa 
1,7 miljoen arbeidsplaatsen. Dit betreft het totaal van alle werkzame personen, 
ofwel personen die betaalde activiteiten verrichten op of vanuit de vestiging. 
Dit weergeeft het totaal van deeltijd en voltijd banen. 

Haagse regio
Van de totale kantorenvoorraad in de provincie valt circa 46% toe te schrijven aan 
de Haagse regio. Deze regio kent een voorraad van circa 5,8 miljoen m² in 2021 
en huisvest hiermee circa 518.000 arbeidsplaatsen. Hoewel het grootste aandeel 
binnen de totale voorraad van provincie Zuid-Holland toegeschreven kan worden 
aan de Haagse regio, heeft deze regio niet de hoogste opname. Enkel 29% van 
de totale opname binnen de provincie valt in de Haagse regio. Dit heeft te maken 
met de schaarste van kwalitatief goed kantooraanbod op de populaire locaties, 
zoals bijvoorbeeld Den Haag CID, waar het leegstandspercentage op 3,9% ligt. 
Met een leegstandspercentage van onder frictieniveau (+/-5%) hebben bedrijven 
onvoldoende ruimte om zich te bewegen, laat staan extra kantoorruimte op te 
nemen. Het verschil met de Rotterdamse regio, waar 48% van de totale opname 
heeft plaatsgevonden, is 19 procentpunt. 

Het verschil in aanbod tussen de Haagse en Rotterdamse regio is kleiner. Zo ligt 
39% van het aanbod in Zuid-Holland in de Haagse regio, een verschil van 4% ten 
opzichte van de Rotterdamse regio (43%). Het grootste gedeelte van het aanbod 
wordt bestempeld als kansrijk (45%), dit valt te verklaren door een aantal grote 
objecten in Rijswijk en Den Haag (>25.000 m²) die als kansrijk zijn bestempeld. 
Met een aanbod van circa 407.800 m² en een opname van circa 78.600 m² komt 
de aanbod-opnameratio uit op 5,2:1 voor de Haagse regio. Voor een gezonde 
marktverhouding wordt een aanbod-opnameratio van 1,5:1 aangehouden. 
Dit betekent, in theorie, dat het huidige aanbod binnen 1,5 jaar door de opname 
is opgenomen. De kantorenmarkt in de Haagse regio lijkt dus ruim, hoewel er wel 
degelijk sprake is van krapte in populaire deelgebieden zoals het CID.

Tussen 2019 en 2021 wisselt de aanbod-opnameratio van 2,6:1 (2019) naar 4,4:1 in 
2020 naar 5,2:1 in 2021. Sinds 2019 is de opname in de regio sterk gedaald, met 
46% in 2020 tot circa 86.500 m² en met 9% in 2021 tot circa 78.600 m². Dit is een 
gevolg van de uitbraak van het coronavirus, waardoor bedrijven huisvestingsplan-
nen tijdelijk op ‘on-hold’ hebben gezet. Het aanbod daalde tussen 2019 en 2020 
met 7%, van 415.000 m² tot circa 382.800 m², maar steeg in 2021 weer met 7% tot 
circa 407.800 m². 

Rotterdamse regio
De Rotterdamse regio volgt de Haagse regio in de voorraad. Met een aandeel van 
36% in de provinciale kantorenvoorraad huisvest zij 1,5 miljoen banen. Op basis 
van de voorraad registreert de Rotterdamse regio een leegstandspercentage van 
8,9%. Ten opzichte van de andere regio’s kent de Rotterdamse regio relatief de 
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meeste leegstand. Dit is enerzijds een gevolg van de dalende voorraad, waardoor 
de noemer in de berekening kleiner wordt. Daarnaast kunnen gebruikers door 
de hoeveelheid aanbod gemakkelijker een efficiëntieslag maken. Met andere 
woorden, gebruikers kunnen zich nog verplaatsen in deze markt en hebben de 
mogelijkheid om op een betere locatie minder meters te huren. Wanneer de 
achtergebleven meters leeg staan, en daarmee de teller groter wordt, doet dit het 
leegstandspercentage stijgen. Met name de gemeenten Rotterdam en Capelle aan 
den IJssel hebben relatief groot aandeel in deze leegstand.

Met deze voorraad trekt de Rotterdamse regio het grootste aandeel van de 
opname binnen de provincie naar zich toe. 48% van de opname (ca. 129.600 
m²) in de provincie in 2021 is gevallen in de Rotterdamse regio. Daartegenover 
staat echter wel dat de Rotterdamse regio ook het grootste aandeel (43%) 
heeft in het totale aanbod (448.300 m²) van de provincie. Enkel 23% van het 
aanbod is bestempeld als kansrijk, dat zich bevindt op de multimodale locaties 
zoals Delftseplein, Weena en Blaak. Het grootste deel van het aanbod (56%) is 
bestempeld als kanshebbend en ook in deze klasse ligt het grootste deel van de 
leegstand (47%). Dit duidt erop dat het grootste gedeelte van het leegstaande 
aanbod (kanshebbend), niet altijd overeenkomst met de vraag naar kwalitatief 
hoogwaardig vastgoed. 

De aanbod en opname cijfers resulteren in een aanbod-opnameratio van 3,5:1 in 
de Rotterdamse regio, waarmee de regio dus een redelijk ruime kantorenmarkt 
lijkt te hebben. Desalniettemin moet er rekening gehouden worden met ver-
schillen tussen deelgebieden. Zo ligt bijvoorbeeld het leegstandspercentage van 
Rotterdam CBD (7,1%) al onder de gemiddelde leegstand van de regio. Tussen 
2019 en 2021 fluctueert de aanbod-opnameratio in de Rotterdamse regio tussen 
2,7:1 in 2019, naar 5,1:1 in 2020 tot 3,5:1 in 2021. In 2020 nam de opname met 
38% af tot 96.900 m², waarna in 2021 de opname met 31% steeg tot 129.600 m². 
Het aanbod steeg in 2020 met 15% tot 489.400 m², maar daalde in 2021 weer met 
8% tot 448.300 m².

Holland Rijnland
Na de Haagse regio en de Rotterdamse regio heeft de regio Holland Rijnland de 
grootste kantorenvoorraad. Met een voorraad van 1,05 miljoen m² heeft de regio 
een aandeel van 8% in de totale voorraad van provincie Zuid-Holland. De regio 
registreert circa 105.000 banen. Holland Rijnland noteerde in 2021 een aanbod 
van circa 90.000 m², wat neerkomt op een aandeel van 8% in het totale aanbod 
van de provincie. In absolute aantallen is het aanbod daarmee aanzienlijk kleiner 
in vergelijking met de Rotterdamse regio en de Haagse regio. Het grootste 
gedeelte (43%) van het aanbod in regio Holland Rijnland is bestempeld als 
kansarm. 32% van het aanbod is bestempeld als kansrijk. Hoewel de omvang 
zeer beperkt is, is dit kansrijke aanbod gelegen in het stationsgebied in Leiden, 
maar ook Oegstgeest, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn registeren kansrijk 
aanbod. De opname kwam in 2021 in Holland Rijnland uit op circa 34.000 m², 
ofwel een aandeel van 13% in de totale opname in de provincie Zuid-Holland. 
Door het gebrek aan kwalitatief goed aanbod (enkel twee aangeboden panden in 
het stationsgebied worden aangemerkt als kansrijk) in het stationsgebied is hier 
geen opname van kwalitatief hoogwaardig vastgoed geregistreerd. De vraag naar 
kantoorruimte richt zich vooral op kwalitatief hoogwaardig vastgoed, terwijl dit 
aandeel in het aanbod beperkt is. Er is derhalve sprake van een mismatch tussen 
vraag naar en aanbod van kantoorruimte in Holland Rijnland. 
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De aanbod-opnameratio kwam in 2021 uit op 2,7:1. Daarmee heeft Holland 
Rijnland een krappere markt dan de Rotterdamse regio (3,5:1) en de Haagse regio  
(5,2:1). Tussen 2019 en 2021 laat Holland Rijnland een stabiel patroon zien in de 
aanbod-opnameratio’s. Zo kent de 2019 een ratio van 2,2:1 en 2020 een ratio van 
2,8:1. Hoewel de coronacrisis ook impact heeft gehad op de opname in deze regio, 
daalde in hetzelfde jaar ook het aanbod. Ten opzichte van 2019 daalde de opname 
met 43% tot 31.300 m², maar daalde tegelijkertijd het aanbod met 26% tot 87.200 
m². In 2021 steeg de opname met 8% tot 34.000 m² en steeg het aanbod met 4% 
tot 90.000 m². 

Midden-Holland & Drechtsteden
De kantorenvoorraad van de regio’s Midden-Holland en de Drechtsteden liggen 
in grootte dicht bij elkaar. Midden-Holland heeft een voorraad van 672.600 m², 
ofwel een aandeel van 5,4% van de totale voorraad van Zuid-Holland. De regio 
Drechtsteden heeft een voorraad van 621.600 m², wat neerkomt op een aandeel 
van 4,8% in de totale voorraad van provincie Zuid-Holland. Midden-Holland en de 
Drechtsteden kennen in 2021 een opname van respectievelijk circa 10.200 m² en 
19.200 m². Het aanbod in de regio’s komt neer op 57.100 m² en 33.100 m² in 2021. 
Het grootste gedeelte (63%) van het aanbod in Midden-Holland wordt bestem-
peld als kanshebbend terwijl het grootste gedeelte (60%) van het aanbod in de 
regio Drechtsteden wordt bestempeld als kansarm. Regio Drechtsteden heeft 0% 
kansrijk aanbod, regio Midden-Holland heeft 2,6% kansrijk aanbod. Dit kansrijke 
aanbod in Midden-Holland betreft één pand in het centrum van Gouda. Dat de 
dynamiek op de vastgoedmarkt vooral zichtbaar is in het kanshebbende en 
kansarme segment, heeft te maken met het tekort aan kansrijk aanbod in beide 
kantorenregio’s. 

De aanbod-opnameratio’s liggen respectievelijk op 5,6:1 en 1,7:1. De regio Drecht-
steden heeft daarmee de meest krappe kantorenmarkt, terwijl Midden-Holland de 
meest ruimte kantorenmarkt heeft. Met weinig aanbod in het kansrijke segment 
zoals de bovenstaande cijfers doen inzien, valt te bezien of de toekomstige vraag 
naar kantoorruimte wel kan worden opgevangen door het huidige aanbod. 

Midden-Holland had in 2019 een aanbod-opnameratio van 12:1. Doordat de 
opname met 23% daalde tot 5.000 m² in 2020 en het aanbod daalde met 17% 
tot 67.200 m² steeg de aanbod-opnameratio naar 13:1. In 2021 steeg de opname 
met 104% tot 10.200 m² en daalde het aanbod met 15% tot 57.100 m² waardoor 
de aanbod-opnameratio weer krapper werd (5,6:1). De regio Drechtsteden had 
in 2019 een aanbod-opnameratio van 5,9:1. In 2020 nam deze ratio toe tot 12:1 aan-
gezien de opname met 52% daalde tot 4.600 m² en het aanbod nagenoeg gelijk 
bleef. In 2021 steeg de opname met 316% tot 19.200 m², en daalde het aanbod tot 
33.100 m², met een krappe aanbod-opnameratio van 1,7:1 tot gevolg. 
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3.3 LEEGSTAND

Kwaliteit van de leegstand: duurzaamheid versus energielabels.
Om de kwaliteit van de leegstand in de provincie Zuid-Holland inzichtelijk te 
maken, is het aantal leegstaande meters uitgezet naar aantal jaren leegstand en 
naar energielabel. In deze tabel wordt specifiek ingezoomd op de kantorenmarkt 
van de provincie als geheel, om zo de algemene trend te kunnen duiden. 

 2019 2020 2021

Korter dan 3 jaar in aanbod

A of hoger 70.600
7%

56.600
7%

182.500
21%

B of C 99.800
10%

87.500
11%

86.100
10%

D of lager 79.300
8%

56.200
7%

30.900
3%

Onbekend 133.100
14%

89.900
11%

137.500
15%

Tussen de 3 en 5 jaar in aanbod

A of hoger 56.100
6%

40.400
5%

52.200
6%

B of C 47.500
5%

56.000
7%

42.400
5%

D of lager 49.900
5%

44.700
5%

23.200
3%

Onbekend 73.700
8%

68.400
8%

50.100
6%

Langer dan 5 jaar in aanbod

A of hoger 94.500
10%

122.400
15%

115.000
13%

B of C 72.100
7%

45.500
5%

57.800
7%

D of lager 72.900
7%

65.300
8%

16.700
2%

Onbekend 125.000
13%

97.700
11%

90.900
9%

Ultimo 2021 was de leegstand van 
de kantorenmarkt in de provincie 
Zuid-Holland 7,0%, wat neerkomt 
op 885.300 m² kantoorruimte. Circa 
8% van het leegstaande metrage 
heeft een energielabel D of lager 
en  moet verduurzaamd worden 
verduurzamen om te voldoen 
aan de verplichting van minimaal 
energielabel C die vanaf 1 januari 
2023 zal gelden. Van ongeveer 32% 
van het leegstaande oppervlak is het 
energielabel onbekend. Dit bete-
kent dat momenteel 60% van de 
leegstaande kantoorruimte in de 
provincie Zuid-Holland voldoet aan 
de energielabel C eis. 
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In 2021 bedroeg het leegstandspercentage in de provincie Zuid-Holland 7,0%. 
Daarmee is het leegstandspercentage licht toegenomen ten opzichte van 2020, 
toen het leegstandspercentage 6,5% bedroeg. De toename van het leegstand-
spercentage is het gevolg van de lichte stijging van het aantal leegstaande meters 
(ca. +54.600 m²) bij een licht afgenomen voorraad (-0,1%). De toename van het 
absolute aantal leegstaande meters blijft, ten opzichte van de voorraad, dus zeer 
beperkt.

Wanneer de vijf kantorenregio’s met elkaar vergeleken worden, komt naar voren 
dat de Rotterdamse regio in 2021 het hoogste leegstandspercentage kent (8,9%). 
Deze regio noteert daarmee een stijging van 0,8 procentpunt ten opzichte van 
2020, toen het leegstandspercentage nog 8,1% bedroeg. Het aantal leegstaande 
meters in de Rotterdamse regio valt toe te schrijven aan de gemeenten Rot-
terdam en Capelle aan de IJssel. Ook in de Rotterdamse regio is de voorraad 
gedaald (-0,3%), terwijl het absoluut aantal leegstaande meters is gestegen (ca. 
+36.800 m²). 

In de regio Midden-Holland bedraagt het leegstandspercentage 7,4%, een lichte 
toename ten opzichte van 2020 (7,1%). De stijging van de leegstand vindt zijn 
oorzaak in de daling van de voorraad (-2,8%), terwijl het aantal absolute meters 
leegstand nagenoeg gelijk is gebleven (ca. +200 m²).

De Haagse regio kent een leegstandspercentage van 5,9%, een stijging ten 
opzichte van 2020, toen het leegstandspercentage 5,4% bedroeg. Hoewel de 
voorraad licht is gedaald (-1,1%), is de toename in absolute aantal leegstaande 
meters relatief hoog (+29.600 m²). De regio’s met de laagste leegstandspercenta-
ges zijn regio Holland Rijnland en de Drechtsteden met een leegstandspercentage 
van respectievelijk 5,5% en 4,8%. Het leegstandspercentage van Holland Rijnland 
is ten opzichte van 2020 gestegen met 0,3 procentpunt: de voorraad is licht 
toegenomen (+1,1%). Hetzelfde geldt voor het leegstaande metrage (+4.000 m²). 
De regio Drechtsteden is de enige regio waar de leegstand ten opzichte van 
2020 is gedaald. In 2020 bedroeg het leegstandspercentage nog 7,8%. In deze 
regio is de voorraad gestegen (+1%), maar de absoluut aantal leegstaande meters 
afgenomen (ca. -18.200 m²). De regio’s Drechtsteden en Holland-Rijnland hebben 
leegstandspercentages die rond het niveau van frictieleegstand (+/- 5%) liggen. 
Daarmee kennen deze regio’s een krappe markt. 
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Hoewel het leegstandspercentage per regio een inschatting kan geven van de 
ruimte of krapte binnen een kantorenmarkt, is het ook van belang om de absolute 
leegstaande meters in ogenschouw te nemen. In de onderstaande tabel is de 
leegstand in absolute aantallen uitgesplitst naar het aantal jaren in aanbod. Onder 
leegstand wordt verstaan het aantal leegstaande meters dat in de markt wordt 
aangeboden. Leegstand in kantoren die niet op de markt worden aangeboden, 
blijven buiten beschouwing. Dit is echter van zeer beperkte omvang omdat de 
leegstaande kantoorruimte die niet op de markt wordt aangeboden al vaak in 
transformatieprocessen tot een andere functie is betrokken en dus in de toekomst 
niet meer als kantoorruimte gebruikt zal worden.  

Kantorenregio Leegstand 
in aanbod

2019 2020 2021

Rotterdamse regio Korter dan 3 jaar in aanbod

< 1.000 m² 25.200
(6,4%)

24.100
(6,6%) 

24.500
(6,1%) 

> 1.000 m² 150.300
(38%)

120.500
(33%) 

160.600
(40%) 

Tussen 3 en 5 jaar in aanbod

<1.000 m² 7.300
 (2,8%)

13.200
(3,2%)

13.000
(3,2%)

>1.000 m² 85.800
(29%)

79.400
 (32%)

87.400
 (22%)

Langer dan 5 jaar in aanbod 

<1.000 m² 11.200
(1,9%)

11.900 
(3,6%)

9.500
(2,6%)

>1.000 m² 113.800
(22%)

117.600
 (22%)

108.400
(27%)

Totaal 
aantal panden

178 188 193
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Kantorenregio Leegstand 
in aanbod

2019 2020 2021

Haagse regio Korter dan 3 jaar in aanbod

< 1.000 m² 18.000
(4,7%)

23.900 
(7,7%)

8.700
(2,6%)

> 1.000 m² 82.600
(22%)

65.700
 (21%)

177.800
(52%)

Tussen 3 en 5 jaar in aanbod

< 1.000 m² 8.200
 (2,1%)

9.600
(3,1%)

5.400
 (1,6%)

> 1.000 m² 89.000
(23%)

62.100 
(20%)

15.300
(4,4%)

Langer dan 5 jaar in aanbod

< 1.000 m² 6.900 
(1,8%)

8.700
(2,8%)

8.200
 (2,4%)

> 1.000 m² 179.200
(47%)

142.300 
(46%)

128.700
(37%)

Aantal panden 131 144 113

Midden-Holland Korter dan 3 jaar in aanbod

< 1.000 m² 5.300
 (8,4%)

2.900
(5,9%)

3.000
(6,0%)

> 1.000 m² 24.800
(39%)

7.400
 (15%)

17.900
(36%)

Tussen 3 en 5 jaar in aanbod

< 1.000 m² 520 
(0,8%)

2.100
(4,3%)

1.300
(2,7%)

> 1.000 m² 10.600
(17%)

15.400 
(31%)

18.600
 (38%)

Langer dan 5 jaar in aanbod

< 1.000 m² 4.100 
(6,4%)

3.400
(6,9%)

600
(1,2%)

> 1.000 m² 18.500
(29%)

18.100
 (37%)

8.200
(17%)

Aantal panden 37 30 20
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Kantorenregio Leegstand 
in aanbod

2019 2020 2021

Holland Rijnland Korter dan 3 jaar in aanbod

< 1.000 m² 6.800 
(8,7%)

5.300
(9,9%)

2.500
(4,4%)

> 1.000 m² 43.500
(56%)

22.600 
(42%)

32.600
(56%)

Tussen 3 en 5 jaar in aanbod

< 1.000 m² 4.800
 (6,1%)

4.100
(7,6%)

1.700
(2,9%)

> 1.000 m² 8.600

 (11%)

13.400
 (25%)

14.000
 (24%)

Langer dan 5 jaar in aanbod

< 1.000 m² 4.700 
(5,9%)

4.800
(9,0%)

1.400
(2,4%)

> 1.000 m² 10.000
(13%)

3.800
 (7,0%)

5.800
 (10%)

Aantal panden 50 42 36

Drechtsteden Korter dan 3 jaar in aanbod

< 1.000 m² 5.000
 (9,1%)

4.600
 (9,5%)

4.600
(15%)

> 1.000 m² 21.200
(39%)

13.100
(27%)

4.800
(16%)

Tussen 3 en 5 jaar in aanbod

< 1.000 m² 1.500
 (2,7%)

2.600
(5,3%)

2.000
(6,7%)

> 1.000 m² 10.800
(20%)

7.700
 (16%)

9.100
(30%)

Langer dan 5 jaar in aanbod

< 1.000 m² 2.900
 (5,4%)

3.700
(7,8%)

2.900
(9,5%)

> 1.000 m² 13.200
(24%)

16.500 
(34%)

6.700
 (22%)

Aantal panden 34 34 24
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Rotterdamse regio
De Rotterdamse regio kent naast 
het hoogste leegstandspercentage 
(8,9%) ook de meeste absolute 
aantal leegstaande kantoormeters. 
In 2021 stond circa 403.400 m² aan 
kantoorruimte leeg, verdeeld over 
193 panden. Van deze leegstaande 
meters is circa 88% groter dan 1.000 
m². In totaal komt dit neer op 128 
panden. Het grootste deel (40%) van 
de leegstaande meters is groter dan 
1.000 m² en staat minder dan drie 
jaar in aanbod. 22% van het aantal 
leegstaande meters is eveneens 
groter dan 1.000 m² en staat tussen 
de drie en vijf jaar in aanbod. 27% van 
het totaal aantal leegstaande meters 
is groter dan 1.000 m² en staat langer 
dan vijf jaar in aanbod. Dit metrage 
is over 39 panden verdeeld. 
Het aanbod dat langer dan vijf jaar in 
aanbod staat, bevindt zich voor een 
groot deel in Rotterdam. Zo ligt 33% 
van het aantal leegstaande meters in 
het CBD, 7,5% in Rotterdam Alexan-
der en 36% in overige deelgebieden 
in Rotterdam. Buiten Rotterdam 
bevindt zich een groot deel (18%) van 
de langdurige leegstand in buurge-
meente Capelle aan den IJssel.

Haagse regio
In de Haagse regio stond in 2021 
circa 344.100 m² aan kantoorruimte 
leeg, verdeeld over 113 panden. 
Van alle leegstaande kantoormeters 
is 93% groter dan 1.000 m², verdeeld 
over 82 panden. 52% van de totale 
leegstaande kantoormeters is groter 
dan 1.000 m² en staat minder dan 
drie jaar in aanbod. 4,4% van het 
totale leegstaande metrage is groter 
dan 1.000 m² en staat tussen de 
drie en vijf jaar in aanbod. 37% van 
de totale leegstand is groter dan 
1.000 m² en staat langer dan vijf 
jaar in aanbod. Deze oppervlakte is 
verdeeld over 29 panden. Van de 
leegstand die langer dan vijf jaar 
in aanbod staat, is ongeveer 66% 
gelegen in de gebieden rondom Den 

28

 Terug naar inhoudsopgave

KANTORENMARKT ZUID-HOLLAND 2021



Haag zoals Zoetermeer, Rijswijk en 
Leidschendam-Voorburg.  In het 
CID district in Den Haag is maar een 
klein deel (6,7%) van de leegstaande 
meters (boven 1.000 m²) die langer 
dan vijf jaar in aanbod staan te 
vinden. 

Midden-Holland
In regio Midden-Holland stond in 
2021 in totaal circa 49.600 m² aan 
kantoorruimte leeg. In totaal betrof 
dit 20 panden. Van de totale leeg-
staande meters is 90% groter dan 
1.000 m², ofwel 13 panden. Van de 
leegstaande meters in 2021 was 
het grootste deel (38%) groter dan 
1.000 m² en stond tussen de drie 
en vijf jaar in aanbod. 36% van de 
totaal leegstaande meters was groter 
dan 1.000 m² en stond minder dan 
drie jaar in aanbod. Van de totale 
leegstaande meters was 17% groter 
dan 1.000 m² en stond langer dan vijf 
jaar in aanbod. Dit betreft enkel twee 
panden, gelegen in Oud-Beijerland 
en Gouda. Het leegstaande metrage 
dat langer dan vijf jaar in aanbod 
staat is dus relatief beperkt. 

Holland Rijnland
De regio Holland Rijnland heeft 
in 2021 in totaal circa 58.000 m² 
aan leegstaande kantoorruimte 
geregistreerd, verdeeld over 36 
objecten. Van de totale leegstaande 
meters was 90% groter dan 1.000 
m², ofwel 27 objecten. Het grootste 
gedeelte (56%) is groter dan 1.000 
m² en staat minder dan drie jaar in 
aanbod, gevolgd door leegstand 
eveneens groter dan 1.000 m² wat 
tussen de drie en vijf jaar in aanbod 
staat. 11% van de leegstaande meters 
in regio Holland Rijnland is groter 
dan 1.000 m² en staat langer dan vijf 
jaar in aanbod. Dit zijn in totaal vier 
panden, waarvan twee gelegen in 
Leiden, één in Lisse en één in Alphen 
aan den Rijn. De regio kent daarmee 
betrekkelijk weinig leegstand dat 
langer dan vijf jaar in aanbod staat. 
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Drechtsteden
De regio Drechtsteden kent de 
minste leegstaande meters. In 2021 
stond circa 30.000 m² aan kantoor-
ruimte leeg, verdeeld over 11 panden. 
68% van totaal leegstaande meters is 
groter dan 1.000 m², ofwel 11 objec-
ten. Circa 16% van de leegstaande 
kantoormeters is groter dan 1.000 
m² en staat minder dan drie jaar in 
aanbod. 30% van de leegstaande 
kantoormeters is groter dan 1.000 
m² en staat tussen de drie en vijf 
jaar in aanbod. Circa 22% van de 
leegstaande kantoormeters is groter 
dan 1.000 m² en staan langer dan vijf 
jaar in aanbod. In totaal zijn dit enkel 
drie panden, waarvan één gelegen 
in Zwijndrecht, één in Sliedrecht en 
één in Dordrecht. Ook deze regio 
kent daarmee betrekkelijk weinig 
leegstand dat langer dan vijf jaar in 
aanbod staat. 
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4. Ruimtelijke vertaling 

Kantoorhoudende organisaties hebben continu in te spelen op snel veranderende 
economische en maatschappelijke omstandigheden. Een pandemie en aansluitend 
oorlog op het Europese continent hebben de afgelopen twee jaar koelbloedigheid 
en standvastigheid gevraagd van alle stakeholders die zich bezighouden met het 
vormgeven van een goed functionerende kantorenmarkt. Inzichten die tijdens het 
eerste coronajaar werden opgedaan, zoals het min of meer permanent vanuit huis 
werken, bleek niet voor elke kantoorgebruiker even geschikt. Zo hadden kleinbe-
huisde medewerkers simpelweg niet de fysieke en mentale ruimte om dag in dag 
uit het leven binnen de muren van de eigen woning vorm te geven en bleek het 
sociale aspect van met elkaar op kantoor werken danig onderschat. 

In 2018 werd door de provincie Zuid-Holland ingezet op een hoofdstructuur 
kantorenlocaties met een grootstedelijke top met ruimte voor uitbreiding van de 
kantorenvoorraad, terwijl in de kleinere concentratiegebieden juist werd ingezet 
op een significante verdunning van de plancapaciteit. Met deze strategie kon een 
effectief beleidsantwoord worden geformuleerd op een toenemende voorkeur 
van kantoorgebruikers naar hoogwaardige kantoorruimte in de nabijheid van 
intercity treinstations in een dynamische en inspirerende omgeving. Door de jaren 
heen is het aandeel van deze toplocaties in de totale kantorenopname dan ook 
steeds groter geworden. 

De digitalisering van werk, de sterk toegenomen notie kwetsbaar te zijn voor ver-
storingen van buitenaf, een toenemende schaarste van materialen tot personeel en 
de noodzakelijke transitie naar een duurzame en klimaatweerbare samenleving zijn 
belangrijke trends die uiteindelijk zijn weerslag zullen hebben op het gebruik van 
kantoorruimte. Door deze structurele trends zijn vestigingseisen van bedrijven aan 
verandering onderhevig, die voornamelijk terug te zien is in de verbinding tussen 
het kantoor en het stedelijke weefsel. Dit betekent dat een deel van de huidige en 
toekomstige vraag nog steeds zal landen in de grootstedelijke toplocaties, maar 
zich niet slechts tot deze toplocaties zullen beperken. Het is daarom de vraag in 
hoeverre de huidige hoofdstructuur kantoorlocaties in de provincie Zuid-Holland 
nog voldoende aansluit op de huidige én toekomstige vraag naar kantoorruimte. 

4.1  PLANCAPACITEIT EN VOORRAAD IN RELATIE TOT DE HUIDIGE 
MARKTDYNAMIEK  

Grootstedelijke toplocaties / centrumlocaties
Met het Rotterdamse CBD, als samenvoeging van het Central District, Blaak en 
Rotterdamse binnenstad en het nog volop in ontwikkeling zijnde Central Innova-
tion District in ’s-Gravenhage beschikt de provincie Zuid-Holland over twee van 
zogeheten grootstedelijke toplocaties. 

Na 2024 hebben de twee toplocaties in ieder geval tot 2030 een ontwikkelruimte 
van circa 1 miljoen m² kantoorruimte tot hun beschikking. Hoewel het hier de 
gesommeerde plancapaciteit van de Haagse en Rotterdamse kantorenregio’s 
betreft, is er feitelijk alleen op deze twee toplocaties ruimte voor significante groei 
van de kantorenvoorraad. Hierop zijn echter wel uitzonderingen te maken zoals 
het op andere locaties kunnen toevoegen van kantoormeters, wanneer er elders 
kantoormeters aan de voorraad onttrokken worden. Uit het dashboard blijkt dat 
de grootstedelijke toplocaties hun naam waarmaken. In de provincie Zuid-Holland 
stond eind 2021 iets meer dan 1 miljoen m² kantoorruimte in aanbod (een daling 
van 4% t.o.v. 2020), waarvan slechts 196.500 m² (ofwel 19%) op de grootstedelijke 
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toplocaties werd aangeboden. Op basis van de transactiedynamiek lijken de rollen 
te zijn omgedraaid: van de 271.600 m² kantorenopname in de gehele provincie 
werd circa 148.900 m² geregistreerd op de twee grootste locaties (ofwel 55% van 
de waargenomen transactiedynamiek). 

De twee grootstedelijke toplocaties kennen met gemiddeld slechts 5,3% maar 
weinig leegstand die zich daarmee rondom frictieniveau begeeft. Een kanto-
renmarkt heeft een minimale leegstand nodig om goed te kunnen functioneren. 
Sinds lange tijd wordt een vuistregel van 5% van de voorraad als minimale 
frictieleegstand gehanteerd. Rondom frictieleegstand is er niet direct voor elk 
geïnteresseerde organisatie de gewenste ruimte beschikbaar. Een leegstandsper-
centage van 5,3% duidt derhalve op krappe marktomstandigheden.   

Het reële aanbod kantoorruimte op de grootstedelijke top ligt echter nog lager dan 
het al krappe leegstandspercentage doet vermoeden. Uit het dashboard blijkt dat 
circa 70% procent van het huidige aanbod kantoorruimte door C&W als ‘kansrijk op 
snelle wederverhuur’ wordt bestempeld. Dit betekent dat voor de resterende 30% 
van het aanbod geldt dat de gebouwkwaliteit onvoldoende recht doet aan de top-
locatie waarop ze zijn gesitueerd. Deze gebouwen zijn voornamelijk gelegen in het 
centrum van Rotterdam en het centrum van Den Haag en worden daarmee geken-
merkt als grootstedelijke toplocatie volgens de hoofdstructuur kantorenlocaties. 
Het betreft veelal relatief oudere kantoorgebouwen met kleine vloeroppervlakken 
(< 800 m²) met bijbehorende stramienmaat, palenplan en voorzien van gedateerde 
installaties en/of kantoren die lastig te vinden zijn door onder andere een slechte 
zichtbaarheid vanaf de openbare weg door een verstopt of klein toegangsportaal. 

Uit het dashboard blijkt dat circa de helft (46%) van de kantorenvoorraad op de 
twee grootstedelijke toplocaties een bouwjaar heeft van voor 1980 en slechts 18% 
van het totale metrage kantoorruimte is gerealiseerd na het jaar 2000. Hoewel 
dit niet alles zegt over de staat van onderhoud en indelingsmogelijkheden van de 
vloer, is het wel degelijk een indicator voor de relatieve staat en kwaliteit van de 
kantoorgebouwen en de huidige aanbodsituatie. 

Een belangrijke overweging voor organisaties om zich te vestigen in hoogwaar-
dige kantoren op toplocaties is de noodzaak zich te willen presenteren als een 
aantrekkelijke werkgever in the ‘War for Talent’.  Kantoren met een gedateerde 
uitstraling zullen ondanks de locatie niet in overweging worden genomen bij een 
nieuw huisvestingstraject. Het komt tot uitdrukking in de ontwikkeling van het 
huurprijsniveau en de ontwikkeling van langdurige leegstand. 

Het tophuurprijsniveau in zowel het Haagse CID (EUR 235 per m² per jaar) als het 
Rotterdamse CBD (EUR 245 per m² per jaar) blijft de laatste jaren achter bij de 
toplocaties die worden gevonden in Amsterdam (EUR 485 per m² per jaar) en 
Utrecht (EUR 285 per m² per jaar). In Utrecht zorgde de toevoeging van vooral 
nieuwe, hoogwaardige kantoorgebouwen in de directe nabijheid van het Centraal 
Station voor een scherpe stijging van het huurprijsniveau tussen 2015 en 2019. 

Hetzelfde beeld komt naar voren uit de leegstandsanalyse in paragraaf 3.3 van 
deze rapportage. Circa 35% van de langdurig aangeboden kantoorruimte in 
Rotterdam (langer dan 5 jaar), wordt in het CBD gevonden, hoewel in het CID 
district maar een klein deel (14%) van de leegstaande meters wordt gevonden die 
langer dan vijf jaar in aanbod staan in Den Haag (boven 1.000 m²).
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Provinciale OV-knooppuntlocaties (intercity) en centrumlocaties 
Verreweg het grootste deel van de beschikbare plancapaciteit voor de ontwik-
keling van nieuwe kantoren in de provincie Zuid Holland na 2024 is gereserveerd 
v(d)oor de twee grootstedelijke toplocaties in de regio’s Haaglanden en Rotter-
dam. De resterende 15% (174.500 m²) van de plancapaciteit is bedoeld om op 
provinciale knooppunten beperkte groei op enkele locaties mogelijk te maken. 
Het betreft hier de zeer centraal gelegen en goed met OV bereikbare kantoorlo-
caties van Delft, Dordrecht, Gouda, Leiden, Rotterdam Alexander en Schiedam. 
Ook Rotterdam Kop van Zuid en Laakhaven HS in Den Haag maken formeel 
onderdeel uit van deze classificatie, maar blijven buiten beschouwing omdat data 
over Kop van Zuid niet opvraagbaar is in het dashboard en Laakhaven HS als 
kantorenlocatie nu is opgegaan in het CID. 

Per ultimo 2021 is de gemiddeld gewogen leegstand op de provinciale OV-knoop-
puntlocaties uitgekomen op 4,9% van de aanwezige voorraad, daar waar het aan 
het einde van 2020 nog 8,3% betrof en waar het percentage in 2014 zelfs 24% 
bedroeg. De snelle afname van de leegstand houdt verband met de consequente 
afname van het aanbod op deze locaties. De som van te huur staande kantoor-
ruimte op deze zes provinciale knooppuntlocaties kwam uit op 33.100 m² en ligt 
daarmee 80% onder het niveau van 2014 toen het gezamenlijke aanbod op deze 
locaties nog 156.000 m² betrof. De daling verloopt grotendeels gelijkmatig, maar 
lijkt de afgelopen twee jaar te zijn versneld. De primaire driver achter de daling 
van het kantorenaanbod betreft de transformatie van leegstaande kantoren naar 
andere functies, zoals (studenten)woningen of hotels. De laatste jaren is daar 
echter ook de hernieuwde zoekvraag van kantoorhoudende organisaties bijgeko-
men wat de aanboddaling heeft versneld. 

De gezamenlijke opname lag met 14.200 m² circa 64% hoger dan het jaar daar-
voor. Hoewel dat overeenkomt met ongeveer kwart van de opname die op de 
grootstedelijke toplocaties werd gerealiseerd (57.800 m²) betreft het niettemin 
een toename dat past in een patroon. Dit toont aan dat ook deze locaties nog 
steeds en alweer in trek zijn bij gebruikers en dat een gematigd groeibeleid op zijn 
plaats zou zijn in plaats van de huidige neiging tot beperkte groei en/of balans 
zoeken c.q. verdunning van de plancapaciteit.

Van het beschikbare aanbod geldt 26% momenteel als kansrijk (makkelijk opnieuw 
verhuurbaar), terwijl de helft van het aanbod als kanshebbend wordt gezien en 
24% als kansarm (moeilijk verhuurbaar, zelfs in deze markt, op marktconforme 
tarieven). Dus ook op de provinciale knooppuntlocaties is er sprake van deels 
incourante (verouderde) kantoorruimte, waardoor de reële leegstand vermoede-
lijk nog lager ligt dan de berekende 4,9%. In tegenstelling tot de grootstedelijke 
toplocaties is er slechts een klein deel van de provinciale plancapaciteit beschik-
baar op deze locaties. 

Kleinere kantoorlocaties kunnen wel degelijk grootstedelijk zijn en kantoorgebou-
wen kunnen op deze locaties een belangrijke en positieve bijdrage aan de omge-
ving leveren. In dit licht bezien zou de provincie kunnen overwegen de vigerende 
hoofdstructuur kantorenlocaties, met zijn relatief sterke hiërarchische afbakening 
tussen de geïdentificeerde kantorenlocaties deels los te laten door enige mate 
van overlap tussen de grootstedelijke toplocaties en de provinciale knooppunt 
en centrumlocaties toe te staan. Op deze wijze kan de wederkerige relatie tussen 
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kantorenlocatie en omliggend stedelijk weefsel in relatie tot de verblijfswaarde 
van een gebied juist veel sterker kunnen meewegen in de vaststelling welke 
kantoorlocaties relevant zijn en blijven. 

4.2 BELEIDSAANBEVELINGEN
Als gevolg van structurele trends op de kantorenmarkt onderhouden veel 
kantoorgebruikers een directe(re) relatie met de nabije omgeving. De aard van 
het werk dat in kantoorgebouwen wordt uitgevoerd verandert structureel van 
karakter. Door digitalisering en automatisering zijn veel typische kantoorwerk-
zaamheden aan het verdwijnen. Het personeelsbestand van banken, verzekeraars 
en administratiekantoren krimpt al jaren in. Tegelijkertijd daarmee is het reste-
rende kantoorwerk veel creatiever van aard geworden, maar stelt hele andere 
vestigingsplaatseisen dan vroeger. Steeds meer en vaker werken collega’s én 
opdrachtgevers samen in multidisciplinaire groepen in de sterkst mogelijke opstel-
ling. Werknemers van grote kantoren worden steeds meer zelfstandig opererende 
professionals die vooral ‘naar buiten’ moeten, om te ontmoeten, te netwerken, 
te werken, te recreëren; samengevat geïnspireerd te raken om het werk zo goed 
mogelijk uit te voeren wat de preferentie voor een hoogwaardig kantoor op een 
toplocatie voor een groot deel verklaart.   

Het heeft gezorgd voor nieuwe en hoge eisen aan de vestigingsplaats zoals een 
inclusieve, diverse mixed use omgeving waar je goed kunt werken, wonen én 
verblijven tegelijkertijd. Dat blijkt onder andere uit het feit dat al langere tijd vesti-
gingsplaatsfactoren van verschillende typen vastgoed convergeren. De steden die 
in de afgelopen jaren de werkgelegenheid sterk hebben zien toenemen, beschik-
ken over deze inclusieve, dynamische omgevingen. 

Naast een veranderende sectorstructuur als gevolg van digitalisering, is de directe 
relatie van kantoorgebruikers met de nabije omgeving tevens het resultaat van 
de wens tot een grotere maatschappelijke betrokkenheid. Niet langer verstopt 
werken in een park langs de snelweg, maar midden in de samenleving, dikwijls 
met een semi-openbare publieke functie, zoals een ontmoetingsplaats, lunch- of 
expositieruimte als bijdrage aan de Agora . Kortom, het kantoor speelt een 
bepalende en verbindende rol van een organisatie. 

Samenvattend, structurele trends zoals hybride werken leidt tot meer vraag naar 
hoogwaardige kantoorgebouwen op multimodale zeer goed bereikbare locaties, 
maar het blijft niet beperkt tot de twee grootstedelijke toplocaties in de provincie 
Zuid-Holland. Het is daarom raadzaam om nader te onderzoeken of de huidige 
structuur van het kantoorbeleid nog voldoet aan de huidige en toekomstige vraag 
naar kantoorruimte van bedrijven en organisaties. 

Op meer locaties in de provincie Zuid-Holland kunnen kantorenlocaties een 
inspirerende werkplek bieden zodat op hun eigen schaal een creatief en inclusief 
werkmilieu ontstaat, waar functies elkaar ondersteunen. Op deze wijze kunnen 
kantoorgebouwen een positieve bijdrage leveren aan de publieke ruimte. Provin-
ciale knooppuntlocaties zijn daarbij uitermate geschikt om deze positieve bijdrage 
te kunnen leveren, blijkt zowel uit het kwalitatieve als kwantitatieve perspectief. 
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Gebiedsprofielen

Den Haag - CID
Het Central Innovation District (CID) is één van de twee grootstedelijke toplo-
caties in provincie Zuid-Holland. Het profiel van deze locatie sluit dan ook aan 
op de reikwijdte van de classificatie van de provincie. Het is internationaal, met 
eersteklas moderne kantoorlocaties in het topsegment. Dat ook de gemeente Den 
Haag dit naleeft is te zien aan de ambitie en de plannen die geformuleerd zijn voor 
dit gebied. Het CID wordt (door)ontwikkeld tot een internationaal economisch 
topmilieu met voldoende ruimte voor kantoren en instellingen met een aantrekke-
lijk vestigingsklimaat en innovatieve buitenruimte. 

Momenteel beslaat het CID afzonderlijke kantoorlocaties tussen en rondom Den 
Haag Centraal, Laan van NOI en Hollands Spoor. Ondanks dat de ambitie uitge-
sproken is om deze drie gebieden als één geheel te zien, is dit nog niet in de ruimte 
vertaald. Het gebied wordt nog niet als één locatie met één kantorenmarkt ervaren. 
Daarvoor is er te weinig samenhang in de identiteit van de afzonderlijke gebieden. 
Zo wordt het gebied rondom Den Haag centraal momenteel door een verschei-
denheid aan publiek gebruikt zoals reizigers, toeristen, werkenden en studenten. 
Ook het type kantoorgebruiker is divers, zoals bijvoorbeeld woningcorporatie 
Staedion en Pels Rijcken. In het Wijnhavenkwartier zijn daarentegen gebruikers 
als Rijksoverheid maar ook faculteiten van Universiteit Leiden te vinden. Daar 
tegenover staat dat het Beatrixkwartier een duidelijk focus op kantoren heeft, met 
gebruikers in de traditionele zakelijke dienstverlening. Desalniettemin hebben deze 
deelgebieden in ieder geval één gemeenschappelijke deler: internationale allure. 

De drie kantoorlocaties rondom de drie treinstations zullen worden getrans-
formeerd tot één samenhangend geheel. Om dit te bewerkstelligen heeft de 
gemeente zeven ruimtelijke principes opgesteld: 1) Het CID wordt een cen-
trummilieu, 2) de drie losse stationsgebieden worden met een triple hashtag 
verbonden door lange lijnen, 3) nieuwe ontwikkelingen dienen als motor om het 
CID en haar omgeving schoner en rijker te maken en 4) functiemenging wordt het 
nieuwe normaal, 5) het karakter van buurten wordt versterkt zonder dat er overal 
verandering is, 6) er is een raamwerk van reuring, rust en ruis als middel van 
een goede balans en tot slot wordt 7) ingezet op het slim combineren waardoor 
ruimte ontstaat om alle opgave op te lossen. 

Met deze ruimtelijke principes zet de gemeente Den Haag in op de ontwikkeling 
van een hoogstedelijk en verbonden gebied met een hoge concentratie aan 
woningen, werkplekken en voorzieningen waarbij een hoge verblijfskwaliteit en 
een uitstekende bereikbaarheid belangrijke speerpunten zijn. De functiemen-
ging staat hoog op de agenda, waarbij de bestaande kwaliteit en identiteit van 
gebieden in acht wordt genomen. Daarbij varieert eveneens de mate van func-
tiemenging. Een ander belangrijk topic is de schaarste ruimte. In de ruimtelijke 
principes wordt door het delen en combineren van functies de schaarste ruimte 
optimaal benut. 

Door middel van deze ruimtelijke principes lijkt de gemeente in te spelen op de 
structurele trends, zoals digitalisering en automatisering. Tegelijkertijd anticipeert 
Den Haag daarmee in op de nieuwe en hoge eisen van gebruikers ten aanzien 
van de vestigingsplaatsfactoren. Deze eisen vertalen zich naar een inclusieve, 
diverse mixed use omgeving waar men kan werken, wonen én verblijven allemaal 
tegelijkertijd. Een andere structurele trend die door vertaald wordt in de ruimtelijke 
principes van de gemeente Den Haag is het inzetten op belangrijke duurzaam-
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heidsthema’s. In het CID wordt bij de 
verdichting en nieuwbouw ingezet op 
het versnellen van de energietransitie 
en klimaatbestendigheid van de stad. 
Ook dit draagt bij aan een inclusieve 
leefomgeving die de (kantoor)
gebruikers zo waarderen. 

Het inzetten op deze structurele 
trends zal het CID klaar maken voor 
de toekomstige vraag. Dat het CID 
momenteel ook al in trek is bij de 
kantoorgebruikers blijkt uit de cijfers. 
Sinds 2015 loopt het aanbod al sterk 
terug. In 2021 stond ca. 91.800 m² 
aan kantoorruimte in aanbod, wat 
slechts 8% van het totale aanbod 
in de provincie. Daarvan is echter 
26% bestempeld als kanshebbend, 
waardoor het vastgoed minder 
goed voldoet aan de hedendaagse 
gebruikerseisen.

Ook het aandeel van het CID in de 
leegstand (in absolute meters) in de 
provincie is beperkt (5%). De relatief 
beperkte hoeveelheid leegstaande 
kantoormeters uit zich eveneens 
in het lage leegstandspercentage 
van het deelgebied. Sinds 2015 
daalt het leegstandspercentage, 
mede door de afgenomen voorraad. 
In 2021 bedraagt de leegstand 3,9%. 
Daarmee ligt de leegstand onder de 
grens van de frictieleegstand (+/- 5% 
van de voorraad). 

Zowel het beperkte aanbod en een 
leegstandspercentage, wat onder de 
gezonde grens van frictieleegstand 
ligt, hebben er toe geleid dat bedrij-
ven beperkte mogelijkheden hebben 
om zich in het CID te vestigen als 
ze zouden willen. Dit heeft zowel 
betrekking op de huidige gevestigde 
bedrijven die (extra) ruimte willen 
bijhuren, of bedrijven van buitenaf. 
De lage verplaatsingsdynamiek 

36

 Terug naar inhoudsopgave

KANTORENMARKT ZUID-HOLLAND 2021



heeft geleid tot daling van de opname in 2021, een trend die eveneens zichtbaar 
is in 2019 en 2020. Het jaar 2021 registreerde een opname van 7.500 m², wat een 
daling van 86% ten opzichte van 2020. 

De ruimte die in het gebied vrijkomt betreft vaak kleinere kantoorvloeren, terwijl 
nieuwbouw kantoren (nog) beperkt worden ontwikkeld. De kantoorontwikke-
lingen die momenteel plaatsvinden zijn vaak mixed-use kantoren. Enerzijds een 
goede ontwikkeling voor de inclusieve en mixed-use (kantoor)omgeving, terwijl 
het anderzijds ook risico’s met zich meebrengt. Bij de ontwikkeling van deze 
kantoren is het van belang te blijven kijken naar de hedendaagse gebruikerseisen. 
Zo zijn bijvoorbeeld kantoorvloeren vanaf 1.000 m² aantrekkelijk voor gebruikers, 
iets wat centraal zou moeten staan in de ontwikkeling van kantoorruimte. 

Hoewel de gemeente Den Haag tracht meer (verplaatsings)dynamiek tot stand te 
brengen in het CID door middel van het toevoegen van nieuwe planvoorraad, zal 
de krapte op de kantorenmarkt de komende jaren naar verwachting aanhouden. 
De gemeente ziet zich geconfronteerd met vertragingen van diverse project-
ontwikkelingen, waardoor momenteel alleen de renovatie en uitbreiding van de 
Groene Toren zal leiden tot de toevoeging van 22.000 m² kantoorruimte in het 
jaar 2025.

De schaarste van beschikbare kantoorruimte heeft tot nu toe tot beperkte huur-
prijsstijging geleid. In het Beatrixkwartier stijgt de huurprijs richting EUR 235,- per 
m² per jaar. Daarmee blijft de huurprijs achter op grootstedelijke toplocaties buiten 
Zuid-Holland, zoals Utrecht en Amsterdam. Wanneer de verplaatsingsdynamiek de 
komende jaren toeneemt, kan dit ook positief doorwerken op de huurprijzen.  
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Rotterdam - CBD
Het Rotterdamse Central Business District is net zoals het Haagse CID een 
grootstedelijke toplocatie in de kantorenstrategie van de provincie Zuid-Holland. 
Gelijk aan het CID betreft het CBD een samentrekking van weliswaar aaneenge-
sloten, maar ruimtelijk onderscheidende locaties, grof omlijnd door Rotterdam 
Central District, binnenstad, Coolsingel, Blaak, Wijnhavenkwartier en Boompjes.  
Hoogwaardig Openbaar Vervoer is steeds nabij door de HSL-verbinding via het 
Centraal Station, de IC-status van station Blaak ende twee RandstadRail metro-
stations, met Beurs-Churchillplein als knooppunt van twee lijnen.

Rotterdam en haar binnenstad zijn sterk in beweging. De binnenstad van Rot-
terdam is verrijkt met architectonische iconen zoals de Zalmhaven, het Centraal 
Station en de Markthal en ook voor de komende jaren staat er nog van alles op 
de planning mede in het licht van de omvangrijke woningbouwontwikkeling. 
De Binnenstad wordt nog steeds aantrekkelijker gemaakt als verblijfsgebied 
(o.a. verkeersluwe en groene Coolsingel)  En dit gaat gepaard met spectaculaire 
nieuwbouw zoals Treehouse en The Modernist en met ingrijpende renovaties 
en transformaties zoals Central Plaza, het Schieblok en AIR offices (voormalige 
Hudson’s Bay): in Rotterdam is onmiskenbaar sprake van de ontwikkeling richting 
een hoogstedelijke diensteneconomie. Rotterdam  heeft in de afgelopen jaren een 
groei van het aantal start- en scale-ups (m.n. in de ICT-sector met exponenten als 
CoolBlue, Mendix en HousingAnywhere), waarbij faciliteiten zoals het Cambridge 
Innovation Center een belangrijke aanjagende functie hebben. Steeds meer 
economische activiteiten concentreerden zich binnen de Metropoolregio Rotter-
dam – Den Haag, terwijl de stad vanuit haar industriële verleden een relatief kleine 
dienstensector kent. De gemeente zet met de nota Kantoren (2019) in op een 
kwaliteitsverbetering van de kantorenvoorraad met een horizon tot 2030. Hierbij 
is het van belang dat de huidige mismatch wordt aangepakt die bestaat tussen 
enerzijds de vraag naar hoogwaardige kleine kantoren voor start- en scale-ups 
(<1.000 m²) en grootschalige ‘top’-bedrijven (> 10.000 m²) en anderzijds het 
aanbod dat momenteel voor 80% bestaat uit metrages tussen de 1.000 en 
10.000 m².

De huidige kantorenvoorraad in het CBD toont zich al een aantal jaar zeer 
stabiel. In 2021 omvatte het kantoorareaal circa 1,5 miljoen m². Uitgesplitst naar 
bouwperiode blijkt dat de meeste kantoorgebouwen voor 1980 zijn gerealiseerd 
(846.000 m², circa 60%) en dat er na 2010 98.000 m² aan de voorraad is 
toegevoegd. Met andere woorden: minder dan 7 procent van de kantoorruimte 
in het CBD is jonger dan 12 jaar. Hoewel oudere kantoorgebouwen kunnen en 
worden gerenoveerd, ogen veel van deze kantoorgebouwen gedateerd, zowel van 
buitenkant als van de binnenkant. Kleine en niet aanééngesloten kantoorvloeren 
en onduidelijke toegangsportalen vanaf de openbare weg geven het gevoel 
weggestopt te zijn en is strijdig met de huidige beleving van de kantoorgebruiker 
die interactie zoekt met zijn omgeving. Enerzijds om zich als een aantrekkelijke 
werkgever te presenteren in the ‘War for Talent’ en anderzijds omdat er een 
verschuiving van bedrijfsfilosofieën is waar te nemen die zich richt op het leveren 
van een maatschappelijk relevante bijdrage en die zich minder richt op ‘het 
maximaliseren van Shareholder Value’.

Er is in het CBD van Rotterdam daarmee sprake van een tekort aan kwalitatief 
hoogwaardig aanbod. Ondanks dit gegeven bestaat er een stabiele vraag naar 
kantoorruimte en als er dan geschikt aanbod voor een partij op de markt komt, 
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leidt dit vrijwel direct tot een hogere opname. In 2021 lag deze opname 61% 
hoger dan 2020. Dat was voor een deel te danken aan Microlab Eindhoven dat 
in het grondig te renoveren Rotterdam Building circa 7.500 m² huurde om tegen 
een ‘vriendelijke prijs’ ruimte te bieden aan een community waarbij co-working, 
flexwerk en een werkplekconcept voor ZZP-ers centraal staat. 

De hoge opname van 2021 vertaalde zich niet in een afnemend aanbod. Vrijwel 
gelijk aan vorig jaar omvatte het aanbod kantoorruimte 104.800m² en lag 
daarmee circa 2% lager ten opzichte van 2020. Het is illustratief voor de hierboven 
beschreven situatie waarbij een weliswaar bestaand aanbod kantoorruimte sim-
pelweg niet aan de eisen van de potentiele gebruiker voldoet ondanks de veelal 
zeer gunstige ligging ten opzichte van OV-knooppunten. Dat het aanbod niet 
aansluit op de vraag blijkt ten slotte uit de licht opgelopen leegstand (van 6,4% 
naar 7,0%) terwijl er sprake is van een lichte afname van het aangeboden metrage. 

De aanbod/opname-ratio laat een positieve ontwikkeling zien. Deze is gedaald 
van 7:1 in 2014 naar 2:1 in 2021. Weliswaar niet in een rechte lijn, maar de dalende 
trend zet door. In 2020 was er een stijging naar 3,4:1, wat te maken heeft met de 
lage opname als gevolg van de pandemie. De schaarste aan kwalitatief goede 
gebouwen heeft de laatste jaren een stijging van het huurprijsniveau laten zien, 
maar deze heeft zich in 2021 niet doorgezet; de tophuurprijs ligt in het CBD 
onveranderd op EUR 235 per m² per jaar. 
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Rotterdam Kop van Zuid – Katendrecht 
De Rotterdamse Kop van Zuid geldt als één van de meest toonaangevende 
gebiedsontwikkelingen van Nederland. Op de Wilhelminapier staan het iconische 
HAL gebouw (Hotel New York) en de Cruise Terminal Rotterdam op steenworp 
afstand van hedendaagse architectonische hoogstandjes zoals ‘Vertical City’ De 
Rotterdam van (Rem Koolhaas, 2013),het World Port Center (Norman Foster, 
2001) en de Toren op Zuid (Renzo Piano, 2000). Aan de andere kant van de 
Posthumalaan staat onder meer de Maastoren (Dam & Partners, 2010) en is de 
Rechtbank, het OM, de Belastingdienst en Hogeschool InHolland gevestigd. 
Met het Nieuwe Luxor Theater (2001) aan de voet van de Erasmusbrug heeft de 
locatie door de jaren heen een spectaculaire ontwikkeling doorgemaakt naar een 
grootstedelijke locatie met ruimte voor werken, wonen, kunst en cultuur, gastro-
nomie en recreatie.  

De Kop van Zuid heeft bovendien als bruggenhoofd gefunctioneerd voor verdere 
hoogwaardige stedelijke ontwikkeling in Rotterdam Zuid met de ontwikkeling 
en bouw van Parkstad en de grootschalige nieuwe woongebouwen op Katend-
recht. Deze buurt heeft in de afgelopen 10 jaar een transformatie doorgemaakt 
van industriële no-go area naar een hippe woon- en verblijfsbestemming (o.a. 
Deliplein) en theater Walhalla). Grootschalige ontwikkelingen van nieuwe woon-
complexen aan de kop van het schiereiland, een foodhall en een buurt die via 
een loopbrug over de Rijnhaven makkelijk vanaf de Wilhelminapier bereikbaar is, 
hebben in hoge mate bijdragen aan de sterke herprofilering van het gebied zelf 
en de toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid van de stad Rotterdam. In de nabije 
toekomst zullen de twee gebieden nog hechter met elkaar worden verbonden 
doordat een deel van de Rijnhaven zal worden gedempt ten behoeve van woning-
bouw, voorzieningen en de aanleg van de stadspark en een strand. Het park zal 
onder meer bestaan uit drijvende delen die aan de Wilhelminapier en de zuidelijke 
Katendrechtse kademuren worden bevestigd met daartussen drijvende wandel-
paden. Het geheel is goed bereikbaar dankzij  twee hoogwaardige (RandstadRail)
metrostations. 

De herontwikkeling van het havenbekken bevat alle noodzakelijke ingrediënten 
voor een creatief en inclusief werkmilieu waarin een diversiteit aan kantoren een 
positieve bijdrage kunnen leveren aan de publieke ruimte. Tot op heden is de 
kantoorfunctie binnen Kop van Zuid redelijk scherp afgebakend op de Wilhelmi-
napier en -kade. Door de grootschaligheid van de bestaande kantoorgebouwen is 
er beperkte interactie met de omgeving. Door ruimte te bieden aan meer klein-
schaliger kantoorconcepten in deze mixed-use omgeving kan de Kop van Zuid 
zich complementair ontwikkelen aan het Rotterdamse CBD als grootstedelijke 
toplocatie. 

Sinds het gereedkomen van De Rotterdam is de voorraad kantoorruimte op de 
Kop van Zuid nagenoeg stabiel en omvatte per ultimo 2021 circa 326.000 m², 
waarvan op dat moment 4,2% leeg stond. Daarmee is de leegstand ten opzichte 
van 2019 bijna gehalveerd (8,0%) en bovendien onder het niveau van frictieleeg-
stand gekomen. Grote transacties in 2020 zoals de huur van 7.000 m² kantoor-
ruimte door de RVB in de Maastoren droegen bij aan de daling. Over 2021 viel de 
opname met 3.700 m² relatief gering uit. Het aanbod omvatte per ultimo circa 
19.000 m² en was te vinden in zeven kantoorgebouwen. 
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Met een leegstand van slechts 4,2% is er op de Kop van Zuid sprake van een zeer 
krappe marktsituatie waarbij geldt dat er niet zonder meer plaats is voor een 
geïnteresseerde kantoorgebruiker. Bovendien ligt de leegstand daarmee onder 
de 7,0% leegstand van het CBD. Van een kwalitatieve mismatch tussen vraag en 
aanbod is nauwelijks sprake, alleen is betaalbare ruimte voor starters beperkt. 
Panden zijn over het algemeen modern en courant, maar zijn schaars. Een en 
ander blijkt uit het gerealiseerde huurprijsniveau. De tophuurprijs ligt met EUR 
235 per m² per jaar inmiddels op het niveau van het CBD.  
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Leiden - Stationsgebied
Met circa 124.000 inwoners in de gemeente en een centraal station wat op 
nummer zes in de lijst van grootste stations van Nederland staat, is het stations-
gebied in Leiden een druk bezocht gebied. Op een gemiddelde werkdag maken 
ruim 102.000 mensen gebruik van het station, waarvan 82.000 mensen het 
station als begin- of eindpunt hebben. Het station Leiden Centraal vormt het hart 
van het stedelijke en regionale openbaar vervoer netwerk en ontwikkelt zich tot 
Knooppunt Leiden Centraal. 

Dat het stationsgebied een OV-knooppunt is, wordt ook onderschreven in de kan-
torenstructuur van provincie Zuid-Holland. Deze locatie behoort namelijk tot de 
categorie OV-knooppuntlocaties en centrum/(intercity)stationslocaties. Ondanks 
dat Leiden een middelgrote stad is, ademt het stationsgebied een grootstedelijke 
dynamiek, met voorzieningen en verschillende typen gebruikers (o.a. reizigers, 
werkenden, studenten en inwoners van Leiden en regio). Waar de combinatie van 
de bovenstaande voorzieningen meestal leidt tot extra aantrekkingskracht, is dit 
potentieel de afgelopen jaren onderbelicht gebleven. 

Dat het stationsgebied meer in zich heeft dan nu tot uiting komt, wordt ook door 
de gemeente Leiden benoemd. De gemeente beschrijft het huidige gebied als 
een onpersoonlijke plek met een haastige sfeer, die niet uitnodigt om er langer 
te blijven. De diverse openbare ruimtes rondom het station zijn onaantrekkelijk 
en onoverzichtelijk. Ook blijft de barrière tussen de historische binnenstad en het 
Leiden Bio Science Park niet onbenoemd, het is zelfs een van de redenen om het 
stationsgebied verder te ontwikkelen. 

Tegen deze achtergrond zet de gemeente Leiden in op de ontwikkeling van een 
bruisende en hoogwaardige verblijfsplek waar ontmoeting en verbinding centraal 
staan en een verblijfsplek die dient als een aantrekkelijke stadsentree. Daarbij zal 
het stationsgebied in Leiden aansluiten op de structurele trends die voor kantoor-
gebruikers van belang zijn. Zo vraagt de automatisering en digitalisering om goed 
(via OV) bereikbare kantoorlocaties omdat werknemers op een centrale en goed 
bereikbare plek willen samen komen om elkaar te ontmoeten, te overleggen en te 
werken. Deze locatie, in combinatie met kwalitatief goede kantoren en bijhorende 
voorzieningen op een inspirerende plek, stelt werkgevers in staat in te spelen op 
de ‘War for Talent’. Het kantoor vervult een belangrijke rol in het samenbrengen 
van mensen en kennis, maar dit moet wél een inspirerende plek zijn in een aan-
trekkelijke omgeving, waar ook duurzaamheid een belangrijke rol in speelt.  Naast 
de ruimtelijke ontwikkeling in het stationsgebied, vindt ook een herontwikkeling 
van de kantoren aan de Schipholweg plaats en maken beide gebieden onderdeel 
uit van de duurzaamste kilometer. Het monofunctionele kantoorgebied aan de 
Schipholweg wordt herontwikkeld tot een werk-woongebied dat past bij het 
hoogstedelijke karakter van het stationsgebied.

Rondom het OV-knooppunt in Leiden zal een nieuwe stedelijke buurt ontstaan, 
met een levendig karakter en verbinding tussen verschillende functies zoals 
reizen, wonen, werken, studeren, winkelen en ontspannen. De beide stationsplei-
nen worden uitnodigend mede door het uitgebreide aanbod aan voorzieningen, 
die eveneens de kantoorfunctie zullen ondersteunen. Het bovenstaande zal leiden 
tot een inclusieve, inspirerende mixed use omgeving. Zeker met de historische 
binnenstad en een Leiden Bio Science Park op loopafstand, waar je door het 
groen in het stationsgebied en aan de Rijnsburgersingel en  het LUMC gebied 
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gelijk in een aantrekkelijke omgeving 
wordt verwelkomt.  Bij de herinrich-
ting staan ook relevante duurzaam-
heidsvraagstukken op de agenda 
zoals onder andere klimaatadaptatie, 
duurzame energie en circulariteit. 

In de kantorenstrategie van Holland 
Rijnland wordt het stationsgebied 
van Leiden aangeduid als de 
belangrijkste ontwikkellocatie voor 
kantoren in de regio. Voor de functie 
‘Werken’ zal er de komende jaren 
circa 65.700 m² aan kantoorruimte 
worden toegevoegd met onder 
andere de ontwikkelingen van De 
Lorentz (gedeeltelijk al opgeleverd) + 
K5 maar ook door de ontwikkelingen 
op Trafo- en buslocatie.  Dat nieuwe 
kantoorruimte gewenst is blijkt ook 
uit de ontwikkelingen in de voorraad 
en op de gebruikersmarkt.  Hoewel 
de voorraad in het stationsgebied in 
Leiden tussen 2015 en 2021 ongeveer 
gelijk is gebleven (-260 m²), is het 
leegstandspercentage van 21% naar 
1,3% gedaald. Dit leegstandspercen-
tage is zeer krap, waardoor er voor 
kantoorhoudende organisaties geen 
ruimte is om zich te kunnen verplaat-
sen of vestigen. Ook het aanbod 
loopt sterk terug en is met ongeveer 
74% gedaald sinds 2015. In 2021 
is er een aanbod van 6.300 m² 
geregistreerd. 85% van het aanbod 
wordt bestempeld als kansrijk, maar 
dit betreft enkel twee aangeboden 
kantoorruimtes aan de Schipholweg.

43

 Terug naar inhoudsopgave

KANTORENMARKT ZUID-HOLLAND 2021



De opname in het stationsgebied laat een redelijk stabiel verloop zien, hoewel de 
opname zeer laag is voor een locatie met veel potentie zoals het stationsgebied 
in Leiden. Deze lage opname cijfers zijn geen gevolg van ontbrekende vraag, 
maar een gevolg van ontbrekend kwalitatief goede kantoorruimte. Met andere 
woorden, de vraag kan niet worden beantwoord door het aanbod, met lage opna-
mevolumes tot gevolg. In 2021 is er 2.000 m²  kantoorruimte in gebruik genomen, 
een stijging van 280% ten opzichte van 2020, toen de opname historisch laag lag 
op 535 m² als gevolg van de coronacrisis. Van de opname is 100% bestempeld als 
kansarm. Dit valt te verklaren door het beperkte aanbod in het kansrijke segment. 
In het kansrijke segment stonden enkel twee panden in aanbod. Dit biedt 
beperkte mogelijkheden om de vraag naar kansrijke kantoorruimte te beantwoor-
den, met als gevolg opname in het kansarme segment.  De bovenstaande situatie 
schetst een markt die zeer krap te noemen is waardoor de tophuurprijs op een 
niveau van EUR 165 per m² per jaar blijft. 
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Rijswijk - Plaspoelpolder
De Plaspoelpolder is gelegen aan de rand van Rijswijk langs de A4. Het gebied 
is bereikbaar per auto, tram of sprinter. In de hoofdstructuur van de provincie 
Zuid-Holland wordt deze locatie dan ook gezien als snelweg/OV-knooppuntloca-
ties met regionale reikwijdte. 

Met een omvang van 63 hectare is de Plaspoelpolder een van de grootste bedrij-
venterreinen in de Haagse regio. Het is een belangrijke werklocatie, met circa 
15.000 banen en 1.000 gevestigde ondernemers. Doordat de ruimtelijke structuur 
van Plaspoelpolder een uitgestrekt karakter kent, is er weinig samenhang en 
synergie in het gebied. Ook de individuele gebieden in de Plaspoelpolder missen 
synergie tussen het vastgoed en de buitenruimte: geasfalteerde wegen en vele 
parkeerplaatsen domineren het straatbeeld en er is weinig aandacht voor groen 
en voetgangers. De kantoorruimte vindt weinig aansluiting bij de openbare ruimte 
door de hoge of lege plinten. Hoewel een mix aan kantoorgebruikers te vinden 
zijn in het gebied, zoals de European Patent Office, MVGM en GenScript Biotech, 
hebben zij weinig mogelijkheden om elkaar te ontmoeten door een laag voorzie-
ningenniveau. Door de bovenstaande elementen mist de Plaspoelpolder nog over 
de karakteristieken die een gebied tot een prettig verblijfsklimaat maken. 

Dat de huidige indeling en functionaliteiten niet meer voldoen aan de eisen die 
kantoorgebruikers tegenwoordig stellen blijkt onder meer uit de waargenomen 
dynamiek op de vastgoedmarkt. In lijn met het provinciaal beleid, dat inzet op 
het fors verdunnen van plan- en bestaand aanbod op snelweglocaties, heeft de 
gemeente Rijswijk de kantorenvoorraad op Plaspoelpolder gereduceerd. Tussen 
2015 en 2021 is de kantorenvoorraad gekrompen van 616.100 m² naar 500.900 
m². De afname van de voorraad heeft tussen 2015 en 2018 geleid tot een sterk 
gedaalde kantorenleegstand: van 20% in 2015 naar 10% in 2018. In 2019 steeg de 
leegstand weer, maar liet in 2020 weer een daling zien tot 8,3%, mede door de 
reductie van kantoorruimte. In 2021 is, mede door een daling van de voorraad, de 
leegstand meer dan verdubbeld tot 18%. Bij de interpretatie van dit leegstandscij-
fer moet echter in ogenschouw worden genomen dat de toename van de leeg-
stand vooral te wijten valt aan grote metrages die in 2021 (op)nieuw in de markt 
zijn aangeboden. Zo heeft het pand aan de Lange Kleiweg 40, met een omvang 
van bijna 28.000 m², een grote invloed op de stijging van het leegstandspercen-
tage. In 2021 werden ook de leegstaande meters aan De Bruyn Kopstraat 15 en 9 
(ca 5.000 m² en 3.000 m²), Generaal Eisenhowerplein 111 (5.800 m²) en Volmer-
laan 20 (2.200 m²) op de markt aangeboden. Deze panden hebben logischerwijs 
ook invloed op de stijging van het aanbod in 2021. Tussen 2015 en 2020 nam het 
aanbod in Plaspoelpolder af van 124.500 m² naar 48.600 m². In 2021 steeg het 
aanbod met 82% tot 88.700 m². 

Van het aanbod in 2021 werd 63% bestempeld als kansrijk. Dit zijn drie panden, 
waarvan twee groter dan 25.000 m² (Lange Kleiweg 40 en Lange Kleiweg 6) en 
daarmee niet geschikt voor elke kantoorgebruiker. De Lange Kleiweg werd in 2021 
aangeboden, de Lange Kleiweg 6 staat al langer in aanbod.  In 2021 werd er voor 
1.800 m² aan kantoorruimte opgenomen, dit is vrijwel gelijk aan de opname van 
2020 (1.900 m²), ofwel twee transacties, waarvan één bestempeld als kansarm en 
één bestempeld als kanshebbend. 
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De lage opname en het toegenomen aanbod in 2021 zijn een resultaat van de 
trends die door de coronapandemie versneld zijn ingezet. Deze structurele trends 
vertalen zich namelijk naar een concentratie van opname van kwalitatief goede 
kantoren op multimodale en inspirerende plekken, waarmee wordt ingespeeld op 
trends zoals onder andere digitalisering, automatisering en de ‘War for Talent’. 
Ondanks het feit dat het aanbod in de Plaspoelpolder nog wel bestempeld is als 
kansrijk, blijft de vraag uit. Dit laat eveneens zien dat Plaspoelpolder niet meer 
aan de hedendaagse gebruikerseisen voldoet. De huurprijs blijft daardoor op EUR 
125,- per m² per jaar. In het concurrerende gebied Hoornwijck liggen de huurprij-
zen op EUR 135,- per m² per jaar.

De gemeente wenst de economische waarde van Plaspoelpolder te behouden 
en zet daarom in op een optimalisatie van het gebied. Daartoe hebben zij de 
drie aanwezig ecosystemen benoemd en vervolgens vertaald in een nieuwe 
gebiedsindeling. De drie ecosystemen zijn het Kesslerpark, het middengebied en 
het havengebied. 

De bovenstaande ecosystemen zijn door vertaald naar vier verschillende gebie-
den. Het gebied ‘Werken in het hart’ betreft het middengebied waar werken 
centraal staat. Het gebied zal worden ontwikkeld tot modern terrein waar zowel 
bedrijfsruimte als kantoren te vinden zijn, met een brede mix van sectoren en acti-
viteiten zoals ICT, zakelijke dienstverlening, handel en industrie. Vooral het MKB 
staat hier centraal. Wel vraagt de gemeente om extra aandacht voor verbetering 
en intensivering van dit  gebied, omdat hier een mismatch tussen de kwalitatieve 
vraag en het kwantitatieve aanbod aanwezig is. 

De westzijde van het gebied wordt aangeduid als ‘Verblijven met een topontslui-
ting’. Het gebied omvat het Kesslerpark en heeft door de ligging en OV-voorzie-
ningen potentie om te spelen op de structurele trends in de kantorenmarkt. Na de 
aankondiging van het vertrek van Shell in 2017, kwam er ruimte voor marktpartijen 
die potentie zagen in het gebied. Zo zal Kadans, een ontwikkelaar gespecialiseerd 
in campusontwikkeling, een aantrekkelijke plek ontwikkelen om te wonen, werken 
en te verblijven. De gemeente geeft daarbij richting door in dit gebied aandacht 
te hebben voor verstedelijking en functiemenging. Zo worden kantoren, leisure, 
horeca en woningen aan dit gebied toegevoegd. Deze ontwikkeling, in combinatie 
met de duidelijke identiteit (campusmilieu) leidt tot een sterke positionering 
van het gebied. Hier kunnen kennis- en onderwijsinstellingen, maar ook andere 
bedrijven zich vestigen. Vooral voor bedrijven en activiteiten op het gebied van 
de energie- en technische sector zal dit gebied interessant zijn, mede door de 
aanwezige voorzieningen zoals het Open Innovatie Centrum Well Technology en 
Warmte. Momenteel zijn TNO, EUROFINS en het Rijswijk Center for Sustainble 
Geo-energy (RCSG) al in het gebied gevestigd, die een anchor tenant effect 
kunnen hebben op andere gebruikers. 

De oostzijde van de Plaspoelpolder wordt bestempeld als ‘Verblijven aan het 
water’. Dit betreft een gemengd werkgebied langs het water (het havengebied), 
waar ruimte is voor MKB bedrijven en wonen. Ook in dit gebied zet de gemeente 
in op het verbeteren van het verblijfsklimaat door het mengen van de functies 
wonen, werken, horeca en andere voorzieningen. Tot slot zal de Noordzijde ‘Sir 
Winston Churchillaan’ een verbindende rol krijgen tussen de gebieden. Studen-
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tenhuisvestiging in relatie tot de campusontwikkeling is in dit gebied wenselijk. 
Primaire zal het gebied gericht zijn op woningen, waarnaast ook nog steeds plek 
is voor kantoorgerelateerde bedrijvigheid. 

Hoewel de optimalisaties in de Plaspoelpolder de verblijfskwaliteit en aantrekke-
lijkheid van het gebied zullen vergroten, blijft aandacht nodig voor de effecten 
van de structurele trends op de kantorenmarkt. Een kantooromgeving moet anno 
2022 inspirerend, inclusief, duurzaam en goed bereikbaar zijn. Daarnaast moet 
de omgeving verbonden zijn met het stedelijk weefsel door functiemenging om 
kantoorgebruikers aan te trekken.  
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Zoetermeer
Zoetermeer is in de jaren zestig opgezet vanuit de principes die toen golden voor 
de ideale stad: een stad in het groen. Om dit ideaal te bewerkstelligen werden de 
functies wonen, groen, verkeer, werken en voorzieningen zorgvuldig van elkaar 
gescheiden. Dit principe was vooral handig voor het opbouwen van de stad, maar 
resulteerde later in een verzameling van losse onderdelen. Zoetermeer zet de 
komende jaren daarom meer in op samenhang. 

Dat de functiescheiding een uitgangspunt is geweest bij de ontwikkeling van 
Zoetermeer is ook te zien aan de locatie en ligging van de kantoren. Door de 
ligging nabij de Rijksweg A12 en het station van Zoetermeer vallen de kantoren 
onder de hoofdstructuur snelweglocaties, OV-knooppuntlocaties en overige van 
de provincie Zuid-Holland.

Langs de A12, bij de Zuidweg, bevindt zich een brede kantoorstrook. Deze 
kantoorstrook wordt door de Moeder Teresasingel en de Madame Curiesingel 
duidelijk ‘afgesloten’ van de omliggende woonwijk. Ook de kantoren langs de 
Afrikaweg liggen geïsoleerd. Door de brede en primaire infrastructuur functie van 
de Afrikaweg is het lastig om synergie tussen de openbare ruimte en de kantoor-
omgeving te creëren. Aan de oostkant van Zoetermeer, waar kantoren gevestigd 
zijn aan de Zilverstraat een Oostweg is dezelfde situatie zichtbaar.

Buiten de duidelijk scheiding tussen de omgeving van de kantoorlocaties en de 
omliggende (woon)wijken, is ook op de kantoorlocaties weinig sprake van func-
tiemenging. Het gebied richt zich primair op werken, en kent dan ook nauwelijks 
ruimte of voorzieningen waar kantoorgebruikers elkaar kunnen ontmoeten. 
Daarmee is het gebied ook weinig onderscheidend ten opzichte van kantoorlo-
caties in andere (vergelijkbare) gemeenten. De kantoorgebruiker die hedendaags 
op zoek is naar een inspirerende en mixed-use werkomgeving zal in het beginsel 
niet landen in Zoetermeer. Andere, meer traditionele, gebruikers hebben daar-
entegen wel de weg naar Zoetermeer gevonden. De kantooromgeving wordt 
gebruikt door een aantal grote gebruikers zoals Dunea, Nutricia, Just Notarissen 
en ORTEC. Gemeente Zoetermeer zet echter wel in op de ontwikkeling naar een 
OV-knooppunt om zo ook haar economische structuur te versterken. Daartoe zijn 
ook intenties rondom het ontwikkelen van een gemengd zakendistrict uitge-
sproken. 

Dat dit type locaties, al dan niet ondersteunend aan (groot)stedelijk kantoor-
locaties, nodig zijn om de Zuid-Hollandse kantorenmarkt goed te laten functi-
oneren komt naar voren uit de vastgoeddynamiek. Tussen 2015 en 2021 is de 
kantorenvoorraad in Zoetermeer afgenomen met 80.300 m² tot een voorraad 
van 550.700 m². Daarmee is ook het leegstandspercentage van 21% naar 6,5% 
afgenomen. Het dalende leegstandspercentage heeft ook te maken met het 
dalende aanbod. Tussen 2015 en 2021 daalde het aanbod van 134.100 m² naar 
43.000 m². Een krimpende voorraad bij een relatief hoge gemiddelde opname 
van circa 10.600 m² per jaar ligt aan de basis van het sterk gereduceerde aanbod. 
Van het aanbod wat momenteel in Zoetermeer wordt aangeboden is slechts 21% 
kansrijk, wat neerkomt op drie (delen van) panden. Daarnaast is 27% kanshebbend 
en het grootste deel (52%) kansarm. Het kansrijke aanbod bevindt zich aan de 
Louis Braillelaan, grote metrages van kanshebbend aanbod bevinden zich aan 
o.a. de Werner Von Siemensstraat (6.000 m²), Einsteinlaan 10 (1.650 m²) en 

49KANTORENMARKT ZUID-HOLLAND 2021

 Terug naar inhoudsopgave



Boerhaavelaan 26 (1.150 m²). Grote metrages van kansarm aanbod bevinden zich 
o.a. aan de Boerhaavelaan (13.630 m²), Eleanor Rooseveltlaan 3 (3.850 m²) en de 
Edelgasstraat 101 (1.150 m²).  

De opname voor 2021 komt uit op 2.400 m², een stijging van 65% ten opzichte 
van 2020. Daarmee ligt de opname onder de gemiddelde opname tussen 2015 en 
2021 (ca. 10.600 m²). Enerzijds is dit gevolg van de coronacrisis, waardoor veel 
bedrijven de huisvestingsplannen tijdelijk op ‘on-hold’ hebben gezet. Anderzijds 
kan dit betekenen dat de invloed van de structurele trends negatief kan uitpakken 
voor een monofunctionele plek zoals de kantooromgeving in Zoetermeer. Het is 
echter nog te vroeg om dit te kunnen concluderen. Daarbij is het wel raadzaam 
om vanuit deze structurele trends te kijken naar kantooromgevingen, of deze nu 
als grootstedelijke toplocatie of als snelweglocatie bestempeld zijn. 

De vastgoeddynamiek in 2021 heeft tot dusver niet geleid tot dalende huurprijzen. 
Zoetermeer registreert nog steeds een tophuurprijs van tussen de EUR 120 en 
EUR 130 per m² per jaar. 
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Capelle aan den IJssel – Rivium 
De kantorenlocatie Rivium staat 
aan de vooravond van een grote 
herontwikkelingsopgave, waarbij met 
name de kantoor- functie groten-
deels zal worden getransformeerd 
naar een ‘hoogstedelijke  woon- en 
werkwijk’ met veel voorzieningen 
voor bewoners, ondernemers en 
bezoekers. Uiteindelijk zullen er circa 
5.000 woningen worden gerealiseerd 
die plaats zullen bieden aan 7.500 
bewoners. 

Kantoorlocatie Rivium heeft net als 
andere grote snelweglocaties in de 
Provincie Zuid-Holland te maken 
gehad met een structureel hoge 
kantorenleegstand. De monofuncti-
onele kantoorlocatie zoals die vanaf 
de beginjaren 2000 zijn ontstaan 
langs de snelwegen, verloren na de 
economische crisis van 2008 en 
2009 hun populariteit bij kantoor-
gebruikers. Het ruimtegebruik van 
kantoorhoudende organisaties nam 
vanaf dat moment sterk in grootte 
af door enerzijds een krimpend 
personeelsbestand en anderzijds 
door geëxperimenteer met nieuwe 
werkplekconcepten, waardoor 
minder kantoorruimte per werknemer 
noodzakelijk bleek. Het resultaat was 
dat kantoorhoudende organisaties 
meer ruimte achterlieten dan dat ze 
opnieuw in gebruik namen bij het 
aangaan van een nieuwe huurover-
eenkomst. 

De dikwijls zeer grote kantoorgebou-
wen die op Rivium en soortgelijke 
locaties waren gerealiseerd bleken 
niet alleen erg groot, maar bleken ook 
te zijn ontwikkeld voor gebruik door 
slechts één enkele huurder (single 
tenant) en het was juist die huurders-
categorie die snel in aantal is afgeno-
men.  Investeringen bleken noodza-
kelijk om de gebouwen geschikt te 
maken voor multi-tenant gebruik, 
door onder andere het vergroten 
een aanpassen van de gezamenlijke 
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ruimten. Deze ontwikkeling ging hand in hand met veranderende vestigingsplaats-
voorkeuren richting de centrale en levendige stadscentra in combinatie met een 
hernieuwde focus op de nabijheid van openbaar vervoersknooppunten. 

De laatste jaren is het beschikbare aanbod kantoorruimte op Rivium snel terug-
gelopen. Diverse gebouwen ondergingen al een functiewijziging of worden 
daartoe voorbereid en werden zodoende aan het aanbod onttrokken. Hoewel de 
kantorenleegstand in vergelijking met vijf jaar geleden is gehalveerd, behoort het 
gebied met een leegstand van 21% nog steeds de kantorenlocaties met de hoogste 
leegstand van Nederland. 

Toch is het ook juist de transformatie naar een gemêleerde woon- en werkwijk dat 
ook weer nieuwe kansen schept voor de werkfunctie van Rivium (District). De rea-
lisatie van kantoorruimte die complementair is aan het karakter van de nieuwe wijk 
kan leiden tot hernieuwde interesse van kantoorgebruikers in het gebied. Wellicht 
minder grootschalig en minder gericht op de op- en afrit naar en van de snelweg, 
maar meer gericht en dienstbaar op en aan de gemeenschap van Rivium District 
en omgeving. 
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Begrippenlijst

AANBOD 
Gebouwen waarin per ultimo van 
elk kalenderjaar minimaal 500 v.v.o. 
m² kantoorruimte beschikbaar is of 
komt voor verhuur of verkoop.  

Het aanbod kantoorruimte wordt 
uitgedrukt in vierkante meter v.v.o., 
en heeft betrekking op het totale 
aangeboden metrage kantoorruimte, 
ongeacht of de rest van het gebouw 
beschikbaar is of komt voor verhuur 
of verkoop 

Het aanbod heeft uitsluitend 
betrekking op reeds opgeleverde of 
nog in aan bouw zijnde complexen. 
Projecten in voorbereiding worden 
niet meegeteld.  

AANBOD-OPNAMERATIO 
De aanbod-opnameratio is een 
indicator van de marktdynamiek.  

Deze ratio, die berekend wordt door 
het aanbod te delen op de opname, 
geeft aan hoe lang het duurt voor het 
aanbod geheel opgenomen wordt. 

BEDRIJFSRUIMTE 
Ruimte bestemd voor productie, 
opslag en distributie van goederen.  

Ook bedrijfspaviljoens met een ver-
hoogde kantoorcomponent - soms 
oplopend tot 50% van het totale 
vloeroppervlak - vallen hieronder. 

BESTAANDE BOUW 
Kantoorgebouwen met een bouwjaar 
voor 2017 

B.V.O. 
Bruto vloeroppervlak. 

EIGENBOUW 
Kantoor- en/of bedrijfsgebouwen 
die voor rekening van de gebruiker 
gerealiseerd worden. 

HUURPRIJS 
Prijzen per m² verhuurbaar oppervlak 
per jaar.

Exclusief BTW, servicekosten en 
huurder-specifieke inrichtingskosten. 

KANSLABEL 
Op basis van marktkennis en markt-
gevoel van lokale specialisten worden 
kantoren verdeeld in kansrijke, kans-
hebbende en kansarme kantoren. 
Deze kanslabels geven het perspec-
tief van het betreffende kantoor in de 
huidige staat en in de huidige markt 
weer op het vinden van een gebrui-
ker mocht het betreffende kantoor 
op de markt worden aangeboden. 
Kantoorruimte wordt als kansrijk 
aangemerkt wanneer het voorzienin-
genniveau hoog is, de locatie goed 
bereikbaar en in de huidige conditie 
op interesse van gebruikers kan 
rekenen. Met kanshebbend wordt 
gerefereerd naar kantoorruimte 
waarvan de locatie niet optimaal 
is of in de huidige conditie niet op 
interesse van gebruikers kan rekenen. 
Kansarme objecten liggen doorgaans 
op een locatie waar gebruikers niet 
in geïnteresseerd zijn en de kantoor-
ruimte sterk verouderd is.

KANTOORRUIMTE 
Ruimte bestemd voor de uitoefening 
van een bedrijf, beroep of dienst 
waarin geen product wordt vervaar-
digd, doch van waaruit uitsluitend 
dienstverlening wordt bedreven. 

LEEGSTAND 
Aangeboden ruimte in opgeleverde 
gebouwen die op het moment 
van inventarisatie niet (meer) in 
gebruik is. 

De leegstand wordt benaderd 
vanuit het oogpunt van een unit. 
Een gebouw kan dus een X metrage 
leegstand bevatten,  

NIEUWBOUW 
Kantoor- en/of bedrijfsgebouwen, 
jonger dan twee jaar.  

Ook bestaande bouw, welke zeer 
ingrijpend gerenoveerd is of wordt 
en waarvan de werkzaamheden al 
zijn begonnen, wordt als nieuwbouw 
aangemerkt. 

ONTTREKKING
Afname van de kantorenvoorraad 
door sloop of transformatie van 
bestaande kantoorruimte (bij 
voorkeur inclusief wijziging van de 
plantitel naar ander type functie).

OPLEVERING
Toename van de kantorenvoorraad 
door nieuwbouw.

OPNAME 
Kantoorruimte die op de ‘vrije 
markt’ verhuurd en verkocht is, met 
uitzondering van sale and-leaseback 
transacties.

Opname wordt uitgedrukt in 
een totaal oppervlak in vierkante 
meter v.v.o. 

Opnamecijfers worden geregistreerd 
op het moment dat tussen betrok-
ken partijen wilsovereenstemming 
bereikt is. 

PLANCAPACITEIT
Geplande nieuwbouw van kantoren.

Mutaties in de plancapaciteit doen 
zich voor door oplevering (realisatie 
van het plan in de nieuwbouw), 
schrappen (wijziging van het 
bestemmingsplan) of toevoeging 
(door nieuwe vastgestelde bestem-
mingsplannen) 

STRUCTUREEL AANBOD 
Bestaand aanbod, dat drie jaar of 
langer op de markt achtereen wordt 
aangeboden. 
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VOORRAAD (KANTOREN) 
Voor de kantorenmarkt wordt onder 
voorraad het totaal verstaan van 
bestaande of in aanbouw zijnde 
kantoorruimte met een oppervlakte 
van 500 m² v.v.o. of meer.  

Onder kantoorruimte wordt verstaan 
een ruimte waar kantoorhoudende 
activiteiten plaats kunnen vinden. 
De kantorenvoorraad wordt uit-
gedrukt in een oppervlakte kan-
toorruimte in vierkante meter v.v.o. 
De kantorenvoorraad gegevens zijn 
afkomstig van R. Bak. 

VRIJE MARKT 
De huur- en/of koopmarkt waarin 
projectontwikkelaars en beleggers 
kantoor-, bedrijfs- en/of winkel-
gebouwen aanbieden voor nog 
onbekende gebruikers. 

V.V.O. 
Verhuurbaar vloeroppervlak. 

Bruto vloeroppervlak minus het 
constructieoppervlak, de verticale 
verkeersruimten en installatieruimten.

MIXED-USE
Met een mixed-use omgeving wordt 
een omgeving bedoeld waarbij 
verschillende functies en typen 
vastgoed bij elkaar komen. Men kan 
ik een gebied werken (bijvoorbeeld 
kantoren), wonen (woningen), winke-
len (detailhandel),  recreëren (horeca, 
culturele voorzieningen). 

TRIPLE HASHTAG
Een door de gemeente Den Haag 
gebruikte definitie die staat voor 
de drie lange lijnen (#) die de drie 
stations en het historisch centrum 
met elkaar verbinden. 
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Bijlagen

LEEGSTAND IN PERCENTAGES EN VIERKANTE METERS
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VASTGOEDMARKT KANTOORREGIO’S

Rotterdamse regio
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Haagse regio
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Regio Holland Rijnland
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Regio Midden-Holland
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Regio Drechtsteden

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

 -

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2019 2020 2021

Drechtsteden
Voorraad & leegstand (in %)

Voorraad Leegstand (in %)

0

2

4

6

8

10

12

14

 -

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2019 2020 2021

Drechtsteden
Voorraad & leegstand (in %)

Voorraad Leegstand (in %) Aanbod/opname-ratio

61KANTORENMARKT ZUID-HOLLAND 2021

 Terug naar inhoudsopgave



62
KANTORENMARKT ZUID-HOLLAND 202162

 Terug naar inhoudsopgave



IN OPDRACHT VAN 
Provincie Zuid Holland

UITGEVOERD DOOR

Over Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield is wereldwijd toonaangevend adviseur in commercieel 
vastgoed. De organisatie begeleidt opdrachtgevers in de transformatie van de 
manier waarop mensen werken, winkelen en leven. In Nederland is Cushman & 
Wakefield marktleider en telt 500 medewerkers die vanuit 10 kantoren actief zijn 
voor banken, institutionele en particuliere beleggers, ontwikkelaars en gebruikers 
van commercieel vastgoed. Wereldwijd telt de organisatie 45.000 medewerkers 
in meer dan 70 landen en een omzet van $6 miljard. De activiteiten bestaan 
onder meer uit aan- en verhuur en aan- en verkoop van commercieel vastgoed, 
beheer en asset management, vastgoedbeleggingen, taxaties en waarderings-
advies. Meer informatie vindt u op www.cushmanwakefield.nl en via Twitter @
CushWakeNLD.

VOOR MEER INFORMATIE OVER DIT RAPPORT BELT U MET: 

Jos Hesselink 
Stijn Martens 
Willemijn van den Hoek

Cushman & Wakefield Research 
Tel: 020 - 8 407 266

E-mail: 
jos.hesselink@cushwake.com 
stijn.martens@cushwake.com  
willemijn.vandenhoek@cushwake.com 
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