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EencrisisopdeNederlandsevastgoedmarkten
Op de Nederlandse kantorenmarkten ging het sedert 2001 al minder 
goed, vooral door een overmatige nieuwbouw van nieuwe kantoren, 
maar in 2009 verslechterde de situatie dramatisch. In dat jaar kel-
derde niet alleen de bruto opname, maar liepen ook de huurprijzen 
voor kantoren terug en daalde de waarde van kantoren met gemiddeld 
met 6,8%4. Overigens ging het ook niet goed op andere vastgoed-
markten. Zo kwamen er meer winkels leeg te staan, vooral op minder 
goede locaties5. Dit kwam vooral door een daling van de omzet in 
de detailhandel in 2009 van 4,9%6. Verder was er een verruiming van 
de markt voor duurdere huurappartementen7, waarbij de waarde 
van verhuurde woningen in 2009 daalde met 5,8%8. Evenzo liep de 
markt voor koopwoningen fors terug, zowel in aantallen, als in afzet 
van met name nieuwbouwwoningen.

Herstelvanvastgoedmarkten?
De vastgoedmedia en binnen- en buitenlandse makelaarshuizen 
maken in toenemende mate melding van een herstel van de  
inter nationale vastgoedmarkten, waarbij het dan vooral gaat om  
de beleggingsmarkten: 

“Rally op kantorenmarkt Londen eind 2009”, Cushman & Wakefield, 7 januari 2010.

“Double-digit rental growth for London offices in 2010”, Knight Frank, 4 februari 2010.

“Sterk herstel beleggingsactiviteiten”, cbre, 25 januari 2010.

“Occupier markets show signs of cautious optimism”, Jones Lang LaSalle, 12 februari 2010.

“Stijgende vraag naar vastgoed op A1-locaties, vooral in Amsterdam”, Savills, 22 februari 2010.

“Lending sentiment improves for prime property”, cbre, 25 februari 2010.

“Up to 20% office rental growth forecast for some European cities”, Savills, 22 maart 2010.

“Beleggingsvolume eerste kwartaal (van 2010) verdrievoudigd”, Cushman & Wakefield, 
in Vastgoedmarkt, April 2010, p. 7.

“Lichte daling aanvangsrendementen Amsterdamse topkantoren”, Jones Lang LaSalle, 
in Vastgoedmarkt, April 2010, p. 7.

Europese Vastgoedwaarden zitten weer in de lift”, cbre, in Vastgoedmarkt, p. 23.

Kantoorhuren op A-locaties stabiliseren, Cushman & Wakefield, 6 mei 2010.

De vraag is of deze positieve ontwikkelingen ook daadwerkelijk op 
de kantorenmarkt in Amsterdam zijn waar te nemen. In het eerste 
kwartaal van 2010 bleef namelijk een herstel van de bruto kantoren op-
name in Amsterdam uit (Dyanmis, 2010). En wanneer is zo’n her stel 
dan wel te verwachten? Dan moeten wij primair kijken naar de fac to-
ren achter de vraag naar en het aanbod van kantoorruimte. De vraag 
naar te huren kantoorruimte is bovenal afhankelijk van groei van de 
werkgelegenheid. Uit grafiek 1 blijkt duidelijk een samenhang tussen 
de banengroei (de groei van het aantal werkzame personen) en de 

Crisis op de Amsterdamse 
kantorenmarkt 
Hoe het tij te keren en hoelang  
gaat dat duren?

Eind 2008 ontstond op de kantorenmarkten in 
Nederland, en in het bijzonder in Amsterdam, 
een crisis1. Op de Nederlandse kantoren-
markt kelderde de bruto opname in 2009  
met zo’n 30% en steeg de leeg stand tot 13,3% 
(dtz Zadelhoff, 2010). In Amsterdam liep 
de op name zelfs terug met ongeveer 49% 
(Dynamis, 2010) en kwam de kantoren leeg-
stand in de gemeente aan het eind van dat jaar 
uit op ongeveer 17% (Kantorenmonitor, 2010)2. 
In dit artikel gaat Van Gool op tentatieve wijze 
na wanneer het mogelijkerwijs weer beter  
zal gaan op de Amsterdamse kantorenmarkt, 
gemeten in de ontwikkeling van de leegstand 
en de huurprijzen voor moderne kantoren. 
Daarbij geeft hij ook aandacht aan de factoren 
die daarbij een rol kunnen spelen, waaronder 
demografische ontwikkelingen en werk pro-
cessen. Tenslotte komt aan bod wat te doen 
om het herstel te bevorderen.

Door Peter van Gool3
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netto opname van kantoorruimte; d.w.z. het aantal m2 kantoorruimte 
dat in een periode extra in gebruik is genomen. Wel valt op dat de ont-
wikkeling van de opname een grilliger beloop laat zien dan de banen-
groei, hetgeen kan worden toegeschreven aan de rol van verwach-
tingen en sentimenten ten aan zien van het gedrag van organisaties 
bij het huren van extra ruimte.

Door het terugvallen van de netto opname bij een nog uit de pijplijn 
komen van nieuwbouw is de leegstand van kantoorruimte weer  
fors opgelopen tot ongeveer 1,3 mln m2 zie grafiek 2, terwijl die in 2007 
en 2008 onder invloed van de werkgelegenheidsgroei juist  
was afgenomen.

In deze grafiek valt vooral op dat de leegstand niet alleen cyclisch is, 
maar in de loop der jaren ook steeds op een hoger niveau is komen te 
liggen. Dat komt vooral doordat in de afgelopen jaren de nieuw bouw 
van kantoren veel omvangrijker was dan de netto opname er van.  
Dit uit zich vooral in een sterk toegenomen voorraad structureel ver-
ouderde gebouwen die onder normale omstandigheden niet meer  
als kantoor kunnen worden verhuurd (zie verder hierna). De huidige 
leegstand van ruim 1,3 mln m2 is dan ook niet snel weggewerkt. Bij 
een gemiddelde netto opname per jaar in Amsterdam van 78.769 m2 
bvo (gebaseerd op die in de periode 1981 – 2009) zou het ceteris pari-
bus (dus zonder nieuwbouw) nog wel bijna 17 jaar (!!) duren eer de 
kanto ren leegstand inclusief de verouderde panden geheel is ver dwe-
nen9. Maar dat is onrealistisch want die verouderde panden doen 
in de markt voor moderne kantoren vermoedelijk maar in beperkte 
mate mee. En dat is alleen het geval voor zover ze tot moderne kan-
toren zijn te verbouwen en voor zover huurders genoegen nemen 
met verouderde, goedkopere kantoren. De structureel leegstaande 
kantoorruimten (met minimaal drie jaar leegstand) in de gemeente 
Amsterdam10 hadden medio 2008 volgens Remøy (2010), die zich 
baseert op gegevens van dtz Zadelhoff en de gemeente Amsterdam, 
een totale oppervlakte van ongeveer 780.000 m2 vvo ofwel zo’n 60% 
van alle leegstand in de gemeente Amsterdam. Bak daarentegen schat 
de structurele leegstand in Amsterdam op 541.000 m2 vvo, waarvan 
380.000 m2 vvo echt problematische kantoorruimte betreft11. Als 
die structurele leegstand van Remøy resp. de echt problematische 
kan torenvoorraad van Bak hier buiten beschouwing zouden worden 
ge laten, dan zou het ceteris paribus nog bijna zeven jaar à 12 jaar  
duren eer de markt tekenen van stabilisatie zou kunnen gaan vertonen12. 
De vraag bij deze exercitie is natuurlijk wel of de structureel lege  
kan toor ruimten zo maar kunnen worden ‘weggedacht’. In de praktijk 
is daar wel een (bescheiden) markt voor. Dat soort ruimten zijn  

Grafiek 1: Netto opname van kantoorruimte en groei aantal 
werkzame personen in Gemeente Amsterdam 1980 – 2009 
Bron: O+S, DRO Amsterdam
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 Grafiek 2: Nieuwbouw, netto opname en leegstand van kantoren in de Gemeente 
Amsterdam excl. Amstelveen, Badhoevedorp, Diemen, Hoofddorp en Schiphol 
Bron: Kantorenmonitor Amsterdam; 2009 betreft voorlopige opgave
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inte res sant voor niet -btw plichtige huurders, back office functies, 
startende ondernemingen en voor tijdelijke huisvesting. Hierbij kan 
de relatief lage huurprijs (waarbij thans moet worden gedacht aan 
rond de € 100 per m2 vvo per jaar) ook een rol spelen13. Het gaat hier 
in feite om een ander marktsegment, waarvan de condities, zoals 
gezegd, vermoe de lijk maar in beperkte mate doorwerken op de markt 
voor moderne kantoren. Hier komt bij dat veel huurders in toe-
nemende mate eisen stellen aan duurzaamheid, waardoor de markt 
voor verouderde kantoren steeds ‘verder weg komt te liggen’ van  
die voor moderne (meer duurzame) kantoren. Bij de exercitie is er 
formeel ook nog geen rekening gehouden met de ruimte die nodig 
wordt geacht als muta tievoorraad. Hierover lopen de meningen 
uiteen14. Bij een verhou dings gewijs groot bestand aan verouderde 
kantoren, die als tijdelijke huisvesting kunnen dienen, is er veel voor 
te zeggen dat er dan niet of weinig rekening zou moeten worden 
gehouden met een noodzake lijke mutatieleegstand. Aan de andere 
kant evenwel gaat de nieuw bouw van kantoren door, zij het op 
beperktere schaal, denk bijvoor beeld aan het pand Plaza ArenA van 
24.000 m2 dat op risico in Amsterdam Zuidoost is gebouwd (waar 
thans de leegstand al erg hoog is). Zelfs in de ‘slechtste nieuwbouw-
jaren’ op de Amsterdamse kantorenmarkt kwam er in het verleden 
gemiddeld nog zo’n 40.000 m2 nieuwe kantoorruimte per jaar uit de 
pijplijn15, maar dat extra aanbod werd in die jaren opvallend genoeg 
goeddeels gecompenseerd door onttrekkingen aan de kantoren-
voorraad, door onder andere trans formatie naar bijvoorbeeld 
woningen en hotels. Overigens zal het aan bod ook worden geremd 
doordat banken nu veel hogere eisen stellen aan de voorverhuur  
voor de financiering van projectontwikkeling. 

Voorlopige conclusie
Hoewel bovenstaande exercitie een tentatief karakter heeft en met 
veel onzekerheden is omgeven, zou men per saldo toch wel moeten 
denken aan een herstelperiode voor de markt voor moderne kantoren 
van minimaal zo’n zeven jaar. Deze periode kan korter worden  
als gebruikers hogere eisen gaan stellen aan de eisen voor moderne 
kan toorruimten, waarbij vooral moet worden gedacht aan duur-
zaam heid. Maar een en ander blijft afhankelijk van de ontwik keling 
van de economie. Vaak is het zo dat na een recessie er een sterk 
economisch herstel komt. Maar de onzekerheden die voortvloeien 
uit de grote financieringstekorten van overheden in veel landen  
en de nood zake lijke bezuinigingen die zij zullen moeten doorvoeren 
kunnen zo’n herstel wel eens in de weg staan. Maar ook het nieuwe 
werken (flex werken en uitbreiding van kantoortijden) en een 

nadrukkelijke oriën tatie op inzet van medewerkers (hoeveel mensen 
heb ik nodig voor mijn organisatie) maken zicht op herstel lastig  
(zie verder hierna).

De vraag die in dit kader ook kan worden gesteld is wanneer de huur-
prijzen weer gaan stijgen. Ook hier lijkt er een samenhang te zijn met 
de netto opname van kantoorruimte, ofwel de groei van het kantoor-
gebruik. In de grafieken 3 en 4 is voor twee deelmarkten, die voor 

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

1995
1996

1997
1998

1999
2000

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

Groei kantoorgebruik in 
gemeente Amsterdam

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Gerealiseerde huur per m2 
vvo in Amsterdam West 

Groei kantoorgebruik in gemeente Amsterdam in m2 bvo
Geraliseerde huur in Amsterdam west

Grafiek 3: Groei kantoorgebruik  in Amsterdam 
en gerealiseerde huren in Amsterdam West
Bronnen: Kantorenmonitor en Dynamis 
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Grafiek 4: Groei kantoorgebruik in Amsterdam 
en gerealiseerde huren in Amsterdam Zuidas
Bronnen: Kantorenmonitor en Dynamis 
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aspecten (flexwerken). Het klassieke kantoor zou daarbij veranderen 
naar een ‘meeting center’. Om hier uitspraken over te doen vraagt een 
veel gedetailleerder onderzoek dan hier moge lijk is. Wel kan worden 
gewezen op de relatie tussen de groei van de bevolking en de banen-
groei in Amsterdam zie grafiek 6. Hoewel de relatie onmiskenbaar is, valt 

Amsterdam West en de Zuidas, het verband weergeven tussen de 
groei van het kantoorgebruik in geheel Amsterdam en de gereali seerde 
huren in het gebied in kwestie16. Hierbij moet overigens worden aan ge-
tekend dat het beloop van de gerealiseerde huren wordt ‘gesmoothed’ 
door incentives, die niet (volledig) in de huurreeks tot uitdrukking 
komen. Zo worden de gemiddelde incentives in geheel Amsterdam in 
2009 geschat op 17% van de gerapporteerde huurprijzen (Boer Hartog 
Hooft & Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam, 2009). Ook 
moet worden opgemerkt dat vraag / aanbodverhouding in het gebied 
in kwestie van belang is voor de huurprijsvorming in dat gebied. 

Opvallend op de Zuidas is dat de gerealiseerde huur in 2009 is ge-
stegen terwijl de netto absorptie in geheel Amsterdam fors is terug-
gelopen. Dit hangt samen met de oplevering van een aantal grote 
nieuwe kantoorpanden van hoge kwaliteit op die as, waaronder de 
gebouwen Symphony, The Rock en un Studio (tezamen goed voor 
zo’n 90.000 m2 kantoor- en commerciële ruimten; ofwel veel meer 
dan de gemiddelde netto jaarabsorptie gemeten over de afge lopen  
30 jaar in geheel Amsterdam). Ook is geen rekening gehouden met 
huurincentives. Toch is de grootste opname in 2009 gerealiseerd  
in Amsterdam Zuidoost (bijvoorbeeld het Atlas ArenA gebouw) en 
in Amsterdam West, mede door de relatief lage huren en de vele 
aanbiedingen en incentives (Boer Hartog Hooft & Dienst Belastingen 
Gemeente Amsterdam, 2009).

Veel minder sterk lijkt het verband tussen de leegstand en de gerea li-
seerde huren zie grafiek 5. De huren lopen op voordat de leeg stand het laagste 
punt heeft bereikt en de huren dalen niet in bijzondere mate terwijl  
de leegstand oploopt en hoog blijft. Zo was er in 2004 en 2008 sprake 
van een huurprijsstijging terwijl in die jaren de totale leeg stand in de 
gemeente een omvang had van rond de 1,1 mln m2. Dit kan wijzen op het 
feit dat de leegstand voor een groot deel panden betreft die structureel 
verouderd zijn en niet meer als serieus aanbod bij de prijsvorming op de 
reguliere markt betrokken zijn. Dus ook voor de huurprijsontwikkeling 
lijkt de netto absorptie en derhalve de banen groei leidinggevend. 

Andere verklarende factoren
De vraag naar kantoorruimte in een bepaald gebied wordt natuurlijk 
niet alleen bepaald door de groei van het aantal banen in dat gebied. 
Demografische ontwikkelingen en preferenties ten aanzien van de 
plaatsen van wonen en werken spelen hierbij een rol. Verder gaat het 
om het kantoorgebruik per medewerker, dat wordt beïnvloed door de 
aard van werkprocessen, de mate van outsourcing en technologische 
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cessen op de vastgoedmarkten zelf (Royal Institution for Chartered 
Surveyors, 1994 & Van Gool, 2009b). Bij dit laatste moet worden 
gedacht aan: 

—  Het vertraagd reageren van het aanbod van ruimte door 
nieuwbouw na een verandering van de vraag (door onder 
andere lange bouwtijden);

—  Aan het vertraagd reageren van de vraag naar te huren ruimte 
op economische ontwikkelingen (vanwege onder andere lange 
huurcontracten);

—  Aan cyclische ontwikkelingen op de 
vastgoedbeleggingsmarkten; 

—  Alsmede aan onvolledige informatie en verkeerde incentives 
voor overheden, ontwikkelaars en beleggers. 

De cyclus heeft dus meerdere oorzaken. Maar aan het eind van een 
opgaande beweging is er telkens een verwachting dat de prijzen 
verder stijgen, hetgeen op een gegeven moment wordt gelogenstraft 
met een crisis als resultaat. 

Aan de internationale economische ontwikkelingen kan de stad niet 
veel doen, maar wel aan de eigen bijdrage aan de problematiek. Ook 
in Amsterdam is er geen behoefte aan verdere uitbreiding van de 
kantoorruimte, maar alleen aan duurzame vervanging, waarbij ook 
de bestaande voorraad moet worden meegenomen. Nieuw bouwen 
om dan ergens anders leegstand te creëren kan eigenlijk niet meer en 
is per definitie niet duurzaam. De samenleving en het milieu zijn 
hiermee niet gebaat, maar helaas zijn er vele voorbeelden hoe het niet 
zou moeten20. Dit is geen nieuws (Ontwikkelingsbedrijf Gemeente 
Amsterdam, 2007 & Neprom, 2003). Maar waarom wordt er dan niet 
ingegrepen? En dan komen de verschillende belangen in beeld. Het 
beperken of stopzetten van de gronduitgifte voor kantoren is voor de 
gemeentebegroting een aderlating. En projectontwikkelaars en be-
leggers hebben ook zo hun belangen. Die gaan niet vrijwillig in eigen 
vlees snijden. Daar is een taak voor de overheid weggelegd, zij het dat 
die in de praktijk ook optreedt als (grond)ontwikkelaar en belegger 
(denk aan erfpacht). Daar wringt de schoen. Amsterdam heeft als erf-
pachtgemeente een veel grotere kantorenleegstand dan bijvoor beeld 
Den Haag en Utrecht. Ook in de meeste buitenlandse grote ste den  
is er niet zo veel kantorenleegstand. Dat zou toch te denken moeten 
geven. Dus eerst is het voorrang geven aan het alge meen belang op 
zijn plaats door een veel terughoudender uitgifte beleid door te voe ren. 
Gemeenten zouden in dit kader moeten samen werken met de pro-
vincies. En vervolgens gaat het om trans formatie, herontwik keling 

op dat de banengroei qua aantallen veel groter is dan de groei van  
de bevolking in de gemeente (zie de schaal verschillen in de grafiek). 
Dit valt toe te schrijven aan de vele forensen die wonen buiten de ge-
meente waar zij werken. De vergrijzing in ons land leidt tot een neer-
waartse druk op het aantal werkzame personen en daarmee op het 
aantal kantoorbanen. Desondanks kan een be paalde markt groeien 
ten koste van andere markten. De gemeente Amsterdam had in 2009 
bijvoorbeeld nog een positieve netto op name van zo’n 30.000 m2, 
maar in de omliggende gebieden van de regio was de absorptie nega-
tief (Kantorenmonitor, 2010). Het gaat hier bij voorbeeld om huurders 
die van Schiphol naar de Zuidas zijn ver huisd. In dit kader zou gesteld 
kunnen worden dat de veel verketterde Wet van Say toch geldt (Say, 
1803)17. Die wet zegt dat ieder aanbod zijn eigen vraag schept. Het aan-
bod van goede kwaliteit kantoren op de Zuidas trekt immers huur ders 
van elders. Op het niveau van steden en markten is dus de demogra fi-
sche ontwikkeling niet zo relevant, maar gaat het vooral om een rela-
tief aantrekkelijk vestigingsklimaat. En hier komt bij dat de bevolking 
in Amsterdam relatief nog sterk groeit. Dit is overigens ook het geval 
in andere hoofdsteden van Europa.

Wat betreft het kantoorgebruik per medewerker zijn er voor 
Amsterdam vrijwel geen gegevens voorhanden. Vaak is er wel het 
streven dat gebruik terug te dringen, door onder andere flexplekken 
te creëren. Hierover wordt ook veel geschreven, met de conclusie  
dat een andere manier van werken tot een besparing van het kantoor-
gebruik per medewerker zou (moeten) leiden18. Er zijn ook aanwij-
zingen dat in nieuwe huurcontracten rekening wordt gehouden met 
flexwerken en een reductie van het oppervlaktegebruik. Dat blijkt 
ook uit onderzoek19. Maar of dat de laatste jaren ook het geval is ge-
weest, is niet duidelijk. Recent opgeleverde grote kantoorpanden in 
Amsterdam, die een min of meer groot vierkant verdiepings opper-
vlak kennen, geven de indruk dat het tegenovergestelde in de praktijk 
het geval is. Dat soort panden kennen veel vergaderruimten en veel 
verkeersruimten. Ook zijn er door ontslagrondes in de financiële sec-
tor veel ruimten leeg komen te staan. Het populaire werken in deel-
tijd helpt hierbij ook niet. Makelaars melden dat er meestal nog steeds 
voor iedere medewerker ruimte wordt gehuurd. Onderzoek bij 
nieuwe grote gebruikers zou duidelijk kunnen maken hoe het de 
afgelopen jaren in werkelijkheid is gegaan.

Wat te doen om het herstel te bevorderen?
De cyclus op de kantorenmarkt in Amsterdam kan worden toege-
schreven aan ontwikkelingen in de economie en aan cyclische pro-
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 Wat te doen aan beleggers die weinig actief zijn 
bij structurele leegstand?
Gemeenten worstelen vaak met dit vraagstuk. Hierover valt, 
gebaseerd is op praktijkervaring, het volgende op te merken. Iedere 
 te huren ruimte die leegstaat levert voor de eindbelegger een directe 
schade post op. Vast goedmanagers zijn er ook op gebrand eventuele 
leeg stan den weg te werken. Makelaars worden ingehuurd om 
huurders te zoeken en bij structurele leegstand worden alternatieven, 
waaronder renovatie en transformatie, zeker onderzocht. Maar 
vervolgens ont staan er vaak praktische problemen. Wanneer (weder)
verhuur niet wil lukken en structurele leegstand zijn intrede doet, 
krijgt het pand in kwestie door het management niet meer de 
prioriteit vergeleken met panden waar wel een verhuur op korte 
termijn mogelijk lijkt. Ook is het niet altijd aantrekkelijk te werken 
aan een project waar voor geen snelle oplos sing in zicht lijkt. Zeker  
in grote portefeuilles ‘bij ten’ een paar structureel leegstaande panden 
niet, en zeker niet de vast goed manager. Toe komstige leegstanden 
worden meegenomen in bud getten en in de praktijk worden leeg-
staande panden niet snel fors afgewaardeerd. Forse huurverlagingen 
om andere groepen huurders binnen te halen, stuiten vaak – overigens 
ten onrechte – op grote re ser ves omdat die onmiddellijk tot een 
afwaardering leiden en een slecht indirect beleggingsresultaat leiden. 
Daar weegt op de korte termijn een beter direct huurresultaat niet 
tegen op. Dan wacht men liever af in de hoop dat de markt verbetert. 
Vastgoedmanagers zijn vaak opti mis ten! Antikraakwachten zijn 
eenvoudig te regelen en zijn niet duur. Reno vaties zonder dat er een 
huurder in zicht is, vinden beleggers vaak te risicovol. Zij zijn er ook 
vaak niet voor geëquipeerd om die re novatie zelf ter hand te nemen. 
Soms wil een project ont wik kelaar dat wel voor zijn rekening nemen, 
maar zij zullen dan weinig voor het pand willen betalen wat een  
forse afwaardering zal bete ke nen, zeker als die ontwikkelaar het risico 
van verhuur op zich neemt. Dat is dan voor de vastgoedmanager en 
de belegger niet aan trekkelijk. Trans formatie naar woningen, als dat 
bestemmings tech nisch al moge lijk is, wordt wel vaak onderzocht, 
maar is vaak niet ren dabel, zeker niet tegen de waarde waarin het 
pand nog in de boeken staat. In de prak tijk is het alleen haalbaar bij 
waardering die net iets hoger is dan de grond waarde. En aangezien  
in Amsterdam de meeste grond in erf pacht is uit gegeven, komt dit 
neer op een vrijwel algehele af schrijving. Dat is niet te verkopen! Veel 
kantoorpanden lenen zich bouw tech nisch en qua locatie ook niet 
voor omzetting in woningen. Omwonenden pre fe re ren vaak ook een 
status quo. Maar ook zijn de te behalen huur prijzen door de 
Nederlandse huurwetgeving vaak niet voldoende hoog om tot een 
rendabele omzetting te komen, zeker niet als er voor een ge deelte 

en verduurzaming van het bestaande verouderde kantoren aanbod.  
In dit kader is de gedachte van demis sionair minister Huizinga van 
vrom nog niet zo gek om alleen nog nieuwe kantoren te bou wen 
als lege kantoren niet geschikt (te maken) zijn om aan de vraag te 
voldoen. Een en ander vraagt om forser afwaarderen van leegstaande 
panden door beleggers en om een soepeler omgaan met bestemming-
wijzigingen en erfpacht dan nu het geval is. Wat betreft het afwaar-
deren was het opvallend dat externe taxateurs in 2009 de waarde-
ringen van (vooral leegstaande) kantoren en ander vastgoed nog lang 
hoog hielden, waar bij verkoop tegen de afgegeven waardes niet 
mogelijk bleek21. Ook hier ligt een vraagstuk. Het fors afwaarderen 
van bestaande opstallen is voor beleggers al lastig genoeg (dan halen 
ze hun rendements doel stellingen niet), maar daar komt bij dat de 
huidige systematiek van erf pachtherziening bij transformatie nu ook 
niet echt stimulerend werkt. Die komt er in grote lijnen op neer dat 
aan de gemeente als erfpacht afkoopsom het ver schil moet worden 
betaald tussen de residuele waarde van de grond in de oude situatie 
(met veel leegstand en dus weinig waard) en die in de nieuwe – weer 
goed verhuurde – staat22. Natuurlijk gaat het bij de residuele bena de-
ring om welke parameters er worden gehanteerd, bijvoorbeeld voor 
de geschatte herbouwkosten en verwachte huur opbrengsten. Daar-
over valt te praten. Maar het systeem gaat in feite uit van afroming 
van een risicovolle en meestal weinig rendabele activiteit. Verder zijn 
er nog tal van andere beperk ingen, waaronder eisen aan parkeer-
voorzieningen. Een en ander maakt dat trans for ma tie nu vaak geen 
aantrekkelijke optie is. Het aan tal getransf or meer de kantoorpanden 
in Amsterdam is dan ook nog op een paar handen te tellen, oude 
grachtenpanden en andere voor malige woningen die eens waren 
gebruikt als kantoor buiten be schouwing gelaten. In dit kader wordt 
in Amsterdam gepleit voor flexibele bestemmings plannen, flexibele 
bestemmingen in erfpacht con tracten, bestem mings vrije zones, het 
mogen ‘optoppen’ van oude kantoren met extra verdiepingen om 
renovaties en transformaties financieel haalbaar te maken en voor  
het terugbrengen van geluids normen (Mulder, 2010). Verder wordt 
de gemeente geadviseerd be leg gers met lege kantoren aan te spreken 
(hiervoor biedt de nieuwe leeg standswet aankno pings punten), 
samen plannen te maken voor een betere toekomst, trans formaties 
niet meer van het begin af aan te toet sen aan nieuw bouw eisen, 
snelheid te maken in procedures en zich te richten op jongeren- en 
studentenhuisvesting en op broed plaatsen. Kortom de ideeën en  
de wil zijn er wel, maar nu de uit voe ring nog. En daar zit de bottle-
neck. Wellicht dat dit samenhangt met het arbeids intensieve karakter 
van de activiteiten waarvoor onvol doende mens kracht wordt 
ingezet, zeker nu ten tijde van bezuinigingen.
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 Noten
1  Daaronder valt te verstaan een ontwikkeling waarbij de prijzen van verschillende soorten vast-

goed min of meer tegelijkertijd fors dalen en vastgoedondernemingen in problemen ko men. 
Voor een beschouwing over crises op vastgoedmarkten zij verwezen naar Van Gool (2009a).

2  Makelaars rapporteren overigens andere cijfers, zoals Van Gool – Elburg met 15,2% en 
Dynamis met 14,1%, maar de makelaarshuizen laten veelal het aanbod kleiner dan 500 m2 
buiten beschouwing. Verder is het begrip aanbod ruimer dan het begrip leegstand, omdat in 
het aanbod ook is begrepen ruimte die te huur is, maar nog niet leeg is gekomen omdat de 
gebruiker er nog in zit.

3  Mijn dank gaat uit naar Eric Annaert (van Boer Hartog Hooft Bedrijfsmakelaars), Rudolf Bak 
(zelfstandig planadviseur), Patrick Spaans (dro Amsterdam) en Leo Uittenbogaard (directeur 
van de asre) voor waardevol commentaar op de conceptversie van dit artikel.

4  Hierbij stegen de (bruto) aanvangrendementen van 5,9% in 2008 tot gemiddeld 6,3% in 2009 
(roz/ipd, 2010).

5  Zo is de winkelleegstand in Nederland toegenomen van 800.000 m2 eind 2008 tot ongeveer 1 
mln m2 eind 2009 (Vastgoedmarkt), hetgeen neer komt op een leegstandspercentage van 5,4%. 
Op B2 en C winkellocaties bedroeg eind 2009 de winkelleegstand resp. 9 en 11% (bron: Locatus).

6  Bron: cbs.
7  De verhuurbaarheid van vrije sectorwoningen in de regio Amsterdam is de afgelopen drie 

jaar afgenomen. Woningen staan twee tot drie maanden langer leeg. Ook staan de huurprijs-
niveaus onder druk (bron: Verhuurbaarheidsonderzoek vrije sectorhuur Stadsregio 
Amsterdam en Almere, 2009).

8  Bron: roz/ipd.
9  Andere onderzoeken laten overigens een veel lager verwacht niveau van netto absorptie zien. 

Zo verwacht de Gemeente Amsterdam tot 2030 een jaarlijkse uitbreidingsvraag van 59.000 m2 
(zie Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, 2007).

10  Zie ook Muller et.al. (2009). De gemeente Amsterdam schat de voorraad kansloze kantoren 
op tweederde van de totale leegstand, ofwel op 883.333 m2 (Ontwikkelingsbedrijf Gemeente 
Amsterdam, 2006).

11  Bak (2010), opgave uit zijn database.
12  Berekend door van de kantorenleegstand per begin 2010 van 1.325.000 m2 de 780.000 m2 

resp. 380.000 m2 af te trekken en het saldo te delen door de gemiddelde netto opname van
 de periode 1981 – 2009 (van 78.769 m2).

13  Maar dat hoeft niet het geval te zijn. Dit blijkt uit een kantoor dat jarenlang te huur stond voor 
€ 99 aan de Wibautstraat maar niet verhuurd werd. Uiteindelijk heeft een Hogeschool het pand 
gehuurd vanwege de strategische ligging t.o.v. overige locaties van de Hogeschool. De huur-
prijs was daarbij niet leidend.

14  Voor Amsterdam wordt uitgegaan van een noodzakelijke frictieleegstand van 5% à 8% 
om ver huis bewegingen mogelijk te maken (Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, 
2006). Het gaat hier, gegeven de omvang van de kantorenvoorraad in de gemeente 
Amsterdam (van onge veer 7,7 mln m2 ), om resp. 383.900 en 614.240 m2. Maar onduidelijk 
is of hierbij ook rekening is gehouden met het aanbod van verouderde kantoren. Overigens  
zien makelaars op basis van prak tijkervaring een evenwicht bij een verhouding tussen  
aantal m2 aanbod en aantal m2 bruto opname van 1,5 à 2. Bij een bruto opname in de gemeente 
Amsterdam in de afgelopen vijf jaar van 292.000 m2 (Dynamis, 2010) zou dat een frictie-
voorraad betekenen van 439.350 à 585.800 m2, maar ook daarbij is niet duidelijk of de 
voorraad kansloze kantoren (ten dele) is inbegrepen.

15  Hiervoor is gekeken naar de nieuwbouw in de jaren 1981, 1986, 1996 – 1998 en 2007.
16  Er is gekeken naar deelmarkten mede bij gebrek aan een betrouwbare reeks voor huurprijzen 

voor geheel Amsterdam.
17  Jean-Baptiste Say (1767–1832). Volgens zijn wet kan er geen recessie ontstaan omdat alle produc-

tie altijd wordt afgenomen. Keynes (1936) heeft duidelijk gemaakt dat de Wet van Say bij geld-
gebruik niet opgaat wegens de mogelijkheid geld op te potten, waardoor vraaguitval mogelijk is.

18  Zie bijvoorbeeld dtz Zadelhoff (2010).
19  Volgens onderzoek van de Netherlands Facility Costs Index Coöperatie (nfci) is de gemiddelde 

vloeroppervlakte vvo per werkplek afgenomen van 22,6 m2 vvo in 2003 naar 18,5 m2 vvo in 2008 
(nfci, 2009, p. 5).

20  Een typisch voorbeeld is het nieuwe tnt complex in Hoofddorp. Daar is nieuwbouw ge pleegd 
terwijl bij wijze van spreken op loopafstand een alternatief te vinden was in bestaande bouw 
dat met simpele aanpassingen mogelijk geschikt te maken was. Dat zou de duurzaamheid 
echt hebben bevorderd; behoud van ruimte èn inzet van bestaande complexen. Dit voorbeeld 
betreft weliswaar een bedrijfscomplex maar het geldt net zo goed voor kantoorgebouwen.  
In dit kader wordt het KPMG gebouw in Amstelveen vaak genoemd.

21  Pas in het laatste kwartaal van 2009 vond een forse afwaardering plaats. 
22  Een en ander is afhankelijk van de aard van het vigerende erfpachtrecht. Daartussen kunnen 

aanzienlijke verschillen zitten.
23  Het probleem is dat structureel lege panden niet worden verkocht en er derhalve vrijwel geen 

marktevidence is om taxaties op te waarderen. Daarom wordt vaak uitgegaan van min of meer 
normale bruto aanvangsrendementen (BARREN) waarna er wel met lange leegstanden en lage 
huurwaardes wordt rekening gehouden, zij het dat de correctieperiodes zelden langer zijn 

sociale huurwoningen of ondergrondse parkeer ga rages moe ten 
worden gebouwd, waar vaak veel geld op moet worden toe ge legd. 
Overheden weten vaak ook geen raad met de situatie of heb ben geen 
ervaring met transformatie. Wethouders komen en gaan en er is niet 
altijd veel ervaring bij medewerkers van gemeenten en beleggers. 
Vastgoedmanagers besteden liever hun tijd aan een haalbare acqui sitie 
dan aan een moeizaam transformatietraject met een zeer onze kere 
afloop. En veel beleggers zien het ook niet als hun taak om koop-
woningen te gaan ontwikkelen, waarbij het pand in apparte ments-
rech ten moet worden gesplitst. Dat kunnen ze vaak ook niet. Het zijn 
ook vaak zulke afwijkende activiteiten dat zij daar voor intern niet  
de handen op elkaar kunnen krijgen. Hierbij komt dat veel beleggers 
niet beleg gen in woningen of vanwege hun fiscale status niet of 
slechts beperkt mogen ontwikkelen. Een en ander maakt dat menig 
vastgoed man ager de moed in de schoenen zinkt en wacht op een 
deus ex machina, ofwel een goddelijk ingrijpen.

Hieraan is natuurlijk wel het nodige te doen. Beleggers zouden voor 
transformatieklussen aparte teams moeten benoemen die van andere 
taken zijn vrijgesteld. Daarvoor zouden ook aparte fee’s moeten 
gelden; normale managementfees bieden meestal niet de ruimte om 
jaren aan een project te trekken. En dat is vaak wel nodig om een 
transformatie te verwezenlijken. Ook zouden lange termijn belangen 
moeten prevaleren boven die van de korte termijn. En tenslotte moet 
– zoals eerder is gezegd – de waarderingsmethode van structureel  
lege panden worden herzien23. 

Conclusie
Bij een ‘gemiddelde’ economische ontwikkeling en netto op name 
van kantoorruimte gaat het naar verwachting nog wel mini maal  
zo’n zeven jaar duren eer de Amsterdamse markt voor moderne 
kantoren weer in beter vaarwater kan komen en huurprijzen voor 
moderne kantoren weer kunnen gaan stijgen. Deze periode kan 
korter worden als gebrui kers hogere eisen gaan stellen aan de eisen 
voor moderne kantoor ruim ten, waarbij vooral moet worden gedacht 
aan duur zaam heid. Een en ander is evenwel ook afhankelijk van de 
feite lijke economische ont wikkeling en de relatieve aantrekkelijk-
heid van Amsterdam. Maar zelfs over zeven jaar zal het probleem  
van de ver ouderde kantoorpanden niet zijn opgelost als er niets 
verandert. Het probleem zal vanwege duur zaam heideisen eerder  
nog groter worden. De oplossing van het prob leem vraagt om  
een andere opstelling door beleggers en de gemeente, waarbij het  
ook aantrekkelijk moet worden gemaakt er iets aan te doen.
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dan vijf jaar. Daarna wordt impliciet rekening gehouden met een verhuurde situatie. En als er 
af en toe een leegstaand pand wordt verkocht is het vaak een ‘distressed’ verkoop waarvan men 
de gegevens niet voor een gewone waardering wil meenemen. In de praktijk komen bij trans-
acties van leegstaande panden thans bruto aanvangsrendementen voor op basis van een theo re-
tische huurwaarde van rond de 17% (gebaseerd op een recente transactie in Rijswijk). Als 
taxateurs evenwel zo’n BAR zouden hanteren, kunnen ze rekenen op weinig begrip en erger.
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