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Voorwoord 
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Development van de faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit van Eindhoven. 

Voor het verrichten van dit onderzoek heb ik me op andere vakgebieden moeten 
begeven. Ik heb me verdiept in de Nederlandse economie en de cyclische beweg ingen op 
de vastgoedmarkt in het bijzonder. Het is de timing van beslissing dat telt: het moment 
van ontwikkelen en het op de markt brengen van kantoorruimte voor de juiste gebruiker. 

Diverse personen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit onderzoek. Graag 
wil ik via deze weg mijn begeleidingscommissie, bestaande uit Wim Heijs, Rianne Appel
Meulenbroek en Robert Weisz, hartelijk danken. Oak wil ik Dhr. Van Tellingen van Strabo 
bedanken voor het ter beschikking stellen van de transactiegegevens van de provincie 
Gelderland. Tot slot wil ik Giesbers Groep bedanken dat ik mijn onderzoek bij hun mocht 
uitvoeren. 

Tot slot bedank ik iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van 
deze scriptie . 

Arnhem, februari 2006 

Melanie van Heck 



Samenvatting 

Het is van groot belang dat organisaties die zich bezighouden met het ontwikkelen van 
bedrijfshuisvesting goed op de hoogte zijn van de huidige en toekomstige situatie op de 
markt. Een goed marktonderzoek is essentieel om vraag en aanbod zo goed mogelijk op 
elkaar aan te laten sluiten. 
Hoe eerder er inzicht in het verloop van de markt is, hoe beter. Er is dan meer tijd voor 
de planontwikkeling van een toekomstig en marktconform object. Het is daarom 
wenselijk indicatoren en processen te vinden van het verloop van de kantorenmarkt om 
dit inzicht te vergroten. 

De Nederlandse kantorenmarkt lijkt in de tweede helft van 2004 zijn dieptepunt te 
hebben bereikt. Op dat moment is de verhuisgeneigdheid van kantoorhoudende 
organisaties op het laagste punt. De transacties die op de markt plaatsvinden, hebben 
veelal betrekking op een vervangingsvraag of zijn het gevolg van reorganisaties. Hierbij 
werd in een groot aantal gevallen meer vierkante meters achtergelaten dan er in het 
nieuwe kantoor worden betrokken. Het mag duidelijk zijn dater overaanbod op de markt 
is en dat het nog jaren zal aanhouden. Een steeds groter deel van het aanbod is 
structureel van aard en zal ook bij een aantrekkende economie moeilijk verhuurbaar zijn. 

Orn de kantorenmarkt te verbeteren is een tweesporenbeleid noodzakelijk. Enerzijds zal 
er veel oude en kansloze ruimte uit de markt moeten worden gehaald door sloop, 
renovatie of transformatie tot bijvoorbeeld woningen. Anderzijds is het van belang dat de 
nieuwe kantoren die worden toegevoegd aan het huidige bestand, aansluiten bij de 
wensen van de kantoorgebruiker en op het juiste moment op de markt komen. In dit 
rapport wordt alleen in gegaan op het tweede gedeelte van het tweesporenbeleid. Dit 
leidt dan ook tot de volgende doelstelling van het onderzoek: 

"Het opstellen van een model voor het creeren van een dynamische en pro
actieve ontwikkelingsvisie ten behoeve van een betere timing van ontwikkelen 
en een passend product voor de toekomstige vraag op de kantorenmarkt." 

In de literatuurstudie is een aantal cycli binnen het vastgoed onderscheiden. De 
varkenscyclus is het economische marktprincipe van cyclisch optredende 
prijsontwikkelingen doordat vraag en aanbod in de betreffende markt niet op elkaar 
worden afgestemd. Deze cyclus treedt ook op in de kantorenmarkt. Het verloop van de 
cyclus is voor een gedeelte te verklaren door het inelastische karakter van de 
kantorenmarkt en door de massapsychologie bij de ontwikkelaars. 

Uit onderzoek blijkt dat er indicatoren zijn die de kantorencyclus beinvloeden. De meeste 
van deze indicatoren zijn terug te voeren op de economische ontwikkelingen. De 
belangrijkste indicatoren zijn de kantoorwerkgelegenheid en de economische groei. 
Deze indicatoren zijn vergeleken met het verloop van de kantorencyclus. Daaruit blijkt 
dat de kantroencyclus twee tot drie jaar achterloopt op de economische cyclus, het BBP. 
Het BBP zorgt voor een naijleffect van de kantorenmarkt op het BBP. Zowel het BBP als 
de kantorencyclus hebben een cyclusperiode van 10 tot 12 jaar. Aan de hand hiervan 
lijkt het mogelijk om een toekomstschets te geven over het verloop van de 
kantorenmarkt. 

Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van 7 verschillende kantoorhoudende 
organisatietypen, Deze indeling is gebaseerd op het soort werkzaamheden en de eisen 
die aan een locatie worden gesteld. Hieruit is de volgende indeling samengesteld: 

• Industrie, handel en transport (modalisten); 
• ICT (ambulanten); 
• Bank- en verzekeringswezen (ambulanten); 
• Zakelijke dienstverlening (classicisten); 



• Zakelijke dienstverlening (ambulanten); 
• Maatschappelijke dienstverlening (visualisten); 
• Overheid & overige non-profit (stationairen). 

De kantoorhoudende organisaties hebben niet allemaal op hetzelfde tijdstip in de 
economische cyclus een piek of een dal in het opnamegedrag. Oak is het BBP niet bij alle 
kantoorhoudende organisaties de belangrijkste indicator. De zakelijke dienstverlening 
(zowel ambulanten als classicisten) volgen het BBP met een naijleffect van 2 jaar. Het 
opnamegedrag van de maatschappelijke dienstverlening volgt eveneens de lijn van het 
BBP, maar met een naijleffect van 4 jaar. De overheid & overige zakelijke dienstverlening 
lopen tegengesteld aan het verloop van het BBP. Dit heeft te maken met het beleid van 
de overheid. De overheid zorgde in het verleden als eerste voor herstel op de 
kantorenmarkt. Vandaar dat deze sector tegengesteld is aan het BBP. De ICT sector en 
de sector industrie, handel en transport laten zich leiden door ontwikkelingen in de eigen 
branche en zijn niet afhankelijk van het BBP Met deze ontwikkelingen kan gedacht 
warden aan aanleg van nieuwe infrastructuur, zodat er een goede verkeersontsluiting 
ontstaat, waardoor bedrijven zich daar willen vestigen. De sector het bank- en het 
verzekeringswezen lijken zich door niets of niemand te laten leiden. 

De kantoorhoudende organisaties die een vast opnamepatroon hebben, zijn opgenomen 
in een beslissingsondersteunend model. Dit zijn de zakelijke en maatschappelijke 
dienstverlening en de overheid & overige non-profit sector. Deze hebben een vast 
opnamepatroon ten opzichte van het BBP. Door middel van de Conjunctuurklok is te 
volgen waar de economie zich bevindt in de cyclus. Op basis van die cyclus is te 
voorspellen wanneer de economie aantrekt. Door aantrekking van de economie, zal oak 
het BBP stijgen. Op basis van de golfbeweging is er een link te leggen tussen het BBP en 
de kantorenmarkt. 
De sectoren als industrie, handel en transport en de ICT zijn afhankelijk van de 
ontwikkelingen in eigen branche, maar niet gekoppeld aan tijd en conjunctuur. Toch zijn 
deze sectoren wel in het model opgenomen. Over het bank- en het verzekeringswezen is 
echter geen verklaring voor het opnamegedrag te geven. Deze sector is dan oak niet in 
het model opgenomen. 

In het model is het niet mogelijk om een uitspraak te doen over de grootte van de vraag. 
Dit is een variabele, waar geen vast patroon in aanwezig is. Dit wordt oak beaamd door 
de deskundigen waarmee het model besproken is. Zij achten het alleen mogelijk om een 
model te maken op macroniveau (tijdstip) en niet op microniveau (locatie en wat). Dit 
wordt echter door dit onderzoek tegengesproken. Het is namelijk wel mogelijk om een 
uitspraak te doen over "wat" en welke eisen er aan een locatie warden gesteld. Alleen de 
hoeveelheid is niet te herleiden Het ontwikkelingsmodel wordt door de gebruikers (nag) 
niet als bruikbaar ervaren. 

De conclusie van dit onderzoek is dat het inzicht in de kantorenmarkt weer iets verder is 
verruimd, maar dat het model op zichzelf nag geen meerwaarde heeft voor het 
ontwikkelingsbeleid. Orn te gaan ontwikkelen is meer nodig dan alleen het tijdstip de 
huurder en de gebouw- en locatiekenmerken. Oak de hoeveelheid is van essentieel 
belang voor de ontwikkelaar. Dit is een factor waar dan nag steeds risico op wordt 
gelopen. 

Orn het model valide te maken, is het noodzakelijk om dit onderzoek over meerdere 
perioden te bekijken. Dit was helaas niet mogelijk in dit onderzoek, omdat er niet meer 
gegevens voor handen waren. Het is goed om het onderzoek over 6 perioden opnieuw uit 
te voeren, om te kijken of de lijn op dezelfde manier zal voortzetten. Na de eerste 
recessie was er sprake van een groeiende markt, de tweede recessie zorgde echter voor 
een vervangingsmarkt. Dit kan effect hebben op de trend. 



Ook de invloed van de politiek / overheid op de kantorenmarkt is interessant om te 
onderzoeken. De invloed van de overheid had in 1985 grote gevolgen door de 
woningmarkt. Maar welke invloed het op de kantorenmarkt heeft is niet bekend. 

In dit onderzoek is er alleen gebruik gemaakt van de bruto opname op de 
kantorenmarkt. Maar wanneer er wordt gekeken naar de netto opname, dan pas blijkt 
hoeveel vraag er per jaar naar kantoorruimte is. Dan kan er een balans worden 
gevonden tussen de leegstand en het aanbod van nieuwe kantoorruimte. 

Als laatste is het relevant om uit te zoeken, wanneer de huurcontracten aflopen. Dit is 
vrij gevoelige informatie die een makelaar niet snel zal prijs geven. Toch is het handig 
om als ontwikkelaar in te kunnen spelen op de verhuisgeneigdheid van de huurders. 

Toch zijn er nog punten die niet in het onderzoek zijn meegenomen. Bij het 
kantoorbindingspercentage is geen rekening gehouden met trendtendensen, zoals 
flexplekken en thuiswerken. Verder had in het onderzoek een link kunnen worden gelegd 
naar het financiele aspect. Is het goedkoper om een kantoorgebouw te ontwikkelen en 
deze bijvoorbeeld 3 jaar leeg te laten staan, of is het verstandiger om helemaal niet te 
ontwikkelen? Deze afweging was een nuttige aanvulling geweest binnen het onderzoek. 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING --

Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
In 2001 sprak Nyfer1 een verwachting uit over de toekomst van de regionale 
kantorenmarkt in Nederland. Naar verwachting zou in 2009 in Nederland tussen 39,6 en 
42,7 miljoen m2 verhuurbaar vloeroppervlak (v.v.o.) solitaire kantoorpanden 2 nodig zijn. 
Dat betekent dat tussen 1999 en 2009 de kantorenvoorraad met 5,4 tot 8,5 miljoen m2 

kan toenemen, zonder de leegstand te vergroten. De gestage extra behoefte, 
onafhankelijk van de totale werkgelegenheidsontwikkeling, is bepaald door de 
Nederlandse economische structuur van de dienstensector. Oak bij een gelijkblijvende 
werkgelegenheid zou tussen 1999 en 2009 daardoor naar verwachting nag 3 miljoen m2 

extra kantoorruimte nodig zijn [Nyfer, 2001]. Sindsdien is er veel veranderd: een 
economische recessie heeft de kantorenmarkt doen omslaan van een aanbieders- naar 
een vragersmarkt met de nodige leegstand [Nyfer, 2003]. 

In 2003, het jaar dat de Nederlandse economie in een lichte recessie raakte, is de 
kantorenmarkt verruimd. Het was een jaar waarin veel commerciele bedrijven en non
profit organisaties zich herorienteerden op hun huisvestingssituatie. 
Bedrijfsconcentraties, reorganisaties en het afstoten van vastgoed door middel van sale 
and lease back waren aan de orde van de dag. De vraag naar kantoorruimte betrof 
voornamelijk vervanging; uitbreidingen waren schaars. Ook het op de markt brengen van 
overtollige vierkante meters kwam in 2003 veelvuldig voor door reorganisaties en 
faillissementen zie figuur 1 [DTZ, 2004 en 2004a]. 

Uitgesproken fallllsementen en groel BBP 
Fa,lllsernenten (1n wntellen) en BBP (u; procenlen) J)('r JilW 
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8.000 6% 

""f,000 5ltiJ 

6.000 · - ~ Ii% 
5.(,00 ., 3~, 

,1 .om+------------.--4,:, -•-- ------.-r 2'>, 
'.,.000+--1-----1-- - ----- -'1 ... =-------II-J- 190 

2.ooo---r--,---a-- - - -----11---.--=,,lk,.........._:-. - -1--t e% 
1.000 +--a-- ------ -11---1---•--------"··"" - -l % 

0-+-----.-----,-----_____,,----~-----,---_____,,--~-;-._2% 
199? 19ge 1 !J8\l 2oc:o 2or,1 2002 2003 

• U1igesproken failisementen Bron. CB-S Groe1 BBP • 
Figuur 1: Uitgesproken faillissementen en groei BBP 
[Bron: DTZ Zadelhoff, 2004] 

Leegstand is moeilijk op te lossen in een periode waarin er veel concurrerend aanbod is 
en weinig vraag. De mismatch tussen vraag en aanbod wordt door middel van een 
golvende lijn weergegeven in een cyclus. In geval van de kantorenmarkt wordt er 
gesproken over een kantorencyclus. Een hoge leegstand en een lage vraag doen zich 
voor in het dal van de cyclus. Voor de ontwikkelaar is het dan enkel mogelijk am 
gebouwen te ontwikkelen op risico met de hoop op een toekomstige gebruiker. Met het 
"ontwikkelen op risico" wordt bedoeld: het ontwikkelen van een gebouw waarvan de 
gebruiker vooraf niet bekend is. Hierdoor bestaat de kans dat het gebouw niet 
marktconform3 wordt aangeboden. In tijden van recessie is het voor de hand liggend am 
alleen te ontwikkelen in naam van een opdrachtgever. Op deze manier bestaat er geen 
risico bij de afname van de nieuwbouw wanneer deze wordt opgeleverd. Maar of het oak 
mogelijk is om te ontwikkelen in een slechte markt zonder dat de gebruiker vooraf 
bekend is, waarbij het verhuurrisico nihil is en er een marktconform product wordt 

1 Nyfer: Een instituut dat zich bezig houdt met wetenschappelijke economische onderzoeken 
2 Solitaire kantoorpanden: Kantoorgebouwen waarvan meer dan 90% van de ruimte een kantoorgebonden 

functie heeft 
3 Marktconform: niet in overeenstemming met de huidige marktwaarde. Het gebouw zal voor een lagere 

waarden worden verhuurd of verkocht. 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING -

aangeboden, zal moeten blijken uit dit onderzoek, waaraan onderliggend werk een 
bijdrage levert. 
Voor het "ontwikkelen op risico" zonder risico is het van belang te weten welke 
kantoorhoudende organisatie op welk tijdstip in de kantorencyclus een vraag naar een 
kantoorpand heeft. Verder is het van belang voor de verhuurbaarheid van het pand, dat 
het wordt ontwikkeld volgens de wensen van die kantoorhoudende organisatie. Vaak 
wordt dit belang over het hoofd gezien. Orn er voor te zorgen dat er een betere timing 
van ontwikkelen en een goed evenwicht in de markt komt is het nuttig am te weten hoe 
de kantorencyclus verloopt. In figuur 2 is het opname- en aanbodniveau van de 
kantorenmarkt weergegeven. Hierin is te zien dat er geen goede afstemming is van 
kantoorruimte. 

Kantorenmarkt in Nederland 
Opname en aanbod van kantoo1n,irnte op de v11Je markt (x 1.000 m"1 

6.000.---------------------, 

6.000 ·-- -·· ... ---- · · --------· - --··-

4000·-· · - - -- ·---·-----~-----··· 

3.000· ----------··-- - -

1998 1999 2000 2.001 2002 

• Opname • Aanood 

2003 2004 
Figuur 2: Op name en aanbod van de 
Neder/andse kantorenmarkt [Bron: DTZ 
Zadelhoff, 2005] 

Wanneer de markthuur daalt, is dat meestal een gevolg van een te groat aanbod aan te 
huren ruimten in combinatie met teruglopende resultaten bij de ondernemingen. 
Hierdoor loopt de vraag naar kantoorruimte terug. Het te grate aanbod is het gevolg van 
het te veel ontwikkelen en op de markt brengen van kantoorpanden door ontwikkelaars 
die een signaal krijgen dat de markt is aangetrokken. Dit signaal komt helaas te laat 
zodat door de traagheid van het ontwikkelings- en bouwproces deze panden te laat 
warden aangeboden op de kantorenmarkt. Dit heet het naijleffect. Het zorgt er ook voor 
dat te laat weer gestart wordt met nieuwe bouwactiviteiten, zodat in expansie sprake is 
van schaarste en daardoor een hogere markthuur. Door deze aantrekkelijke hoge huur 
warden meer projectontwikkelaars ge"interesseerd en uiteindelijk wordt er te veel 
gebouwd dat te laat op de markt komt. Hierdoor vallen de huren dus sterk terug en de 
ontwikkelaars kunnen de panden niet verhuren of verkopen. De markt is weer verruimd 
en het proces begint opnieuw. De cyclus die hier wordt omschreven is de kantorencyclus, 
die weer is afgeleid van de varkenscyclus. 
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1.2 Probleemstelling 
Het is van groot belang dat organisaties die zich bezighouden met het ontwikkelen van 
bedrijfshuisvesting goed op de hoogte zijn van de huidige en toekomstige situatie op de 
markt. Een goed marktonderzoek is essentieel om vraag en aanbod zo goed mogelijk op 
elkaar aan te laten sluiten. 
Hoe eerder er inzicht in het verloop van de markt is, hoe beter. Er is dan meer tijd voor 
planontwikkeling van een toekomstig en marktconform object. Het is daarom wenselijk 
indicatoren en processen te vinden voor het verloop van de kantorenmarkt om dit inzicht 
te vergroten. 

Dit leidt tot de volgende probleemstelling van dit onderzoek: 

"In hoeverre is het mogelijk een model te creeren waarmee een voorspelling kan warden 
gemaakt van de toekomstige kantorenmarkt ten behoeve van een betere timing van 
ontwikkelen van passende huisvesting voor kantoorhoudende organisaties?" 

Ter ondersteuning van de probleemstelling zijn vier hoofdvragen opgesteld met 
bijbehorende deelvragen. 

I. Hoe ziet de huidige kantorenmarkt eruit? 
1. Wat is een kantoorobject? 
2. Wat zijn de kenmerken van de kantorenmarkt? 
3. Wie zijn de actoren op de kantorenmarkt in het algemeen en welke gebruikers 

van kantoorgebouwen zijn er in het bijzonder? 
4. Hoe ziet de huidige situatie op de Nederlandse kantorenmarkt eruit? 
5. Wat is het aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt? 
6. Wat is de vraag op de Nederlandse kantorenmarkt? 
7. Wat zijn de oorzaken van leegstand? 

II. Welke factoren zijn verantwoordelijk voor het verloop van de kantorencyclus? 
8. Welke cycli zijn er te onderscheiden? 
9. Hoe ziet de kantorencyclus eruit? 
10. Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen cycli? 
11. Welke indicatoren hebben invloed op de kantorenmarkt? 

III. Welke kantoorhoudende organisaties hebben behoeften die leiden naar een 
specifiek opnamegedrag met betrekking tot kantoorruimte en/of lo"catie? 
12.In welke groepen zijn kantoorhoudende organisaties in te delen n.a.v. de 

transactiegegevens? 
13. Welke kenmerken ten aanzien van kantoorruimte zijn van belang voor de 

afzonderlijke kantoorhoudende organisaties? 
14. Welke locaties zijn er te onderscheiden bij het opnamegedrag? 

IV. In hoeverre is het mogelijk een beslissingsondersteunend model te maken voor een 
voorspelling op de kantorenmarkt? 
15. Welke indicatoren en conclusies uit hoofdstuk 3 en 4 zijn van belang voor het 

uiteindelijke model? 
16. Hoe ziet het beslissingsondersteunende model eruit? 
17. Is het model valide? 
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1.3 Doelstelling 
Dit leidt tot de volgende doelstelling van dit onderzoek: 

Het opstellen van een model voor het creeren van een dynamische en pro-actieve 
ontwikkelingsvisie ten behoeve van een betere timing van ontwikkelen en een passend 
product voor de toekomstige vraag op de kantorenmarkt. 

1.4 Onderzoeksopzet 
Het onderzoek zal gefaseerd plaats vinden. Ter ondersteuning ervan is een stappenplan 
opgesteld. Dit plan geeft aan hoe het onderzoek zich heeft ontwikkeld. Aan de hand van 
de toelichting van het stappenplan wordt het een en ander duidelijk gemaakt. 
Orn het onderzoek uit te voeren en informatie te verkrijgen over de onderzoekseenheid 
warden de volgende methoden gebruikt: 

• Literatuurstudie; 
• Deskresearch; 
• Interviews/ gesprekken; 
• Casestudie. 

1.4.1 Stappenplan 

2. Literatuurstudie 
van de kantorenmarkt 
H2 (vraag 1 t/m 7) 

Figuur 4: Stappenpfan 
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1.4.2 Toelichting stappenplan 

In figuur 4 warden de stappen weergegeven die in het onderzoek genomen zullen 
warden. Tevens kan dit figuur dienen als leeswijzer voor het onderzoek. 
Stap 1. Door literatuur studie, studiecases en overleg wordt de omschrijving en 

afbakening van het onderzoek vastgesteld. Deze dienen als uitgangspunten voor 
het gehele onderzoek. 

Stap 2. Een onderzoek naar de huidige kantorenmarkt is van belang voor het vervolg 
van dit onderzoek. Aan de hand van vergelijkingen kunnen overeenkomsten 
warden gevonden die meer inzicht in de kantorenmarkt verschaffen. Aan de 
hand hiervan wordt er meer inzicht in de markt verkregen. 

Stap 3. De kantorencyclus is een terugkerend fenomeen. Hieruit kunnen factoren naar 
voren komen die invloed hebben op de kantorenmarkt. 

Stap 4. Aan de hand van transactiegegevens over de kantorenmarkt in Gelderland wordt 
een analyse gemaakt van het opnamegedrag van kantoorhoudende 
organisaties. Hierbij wordt gekeken naar de graotte van de organisaties en hun 
werkzaamheden. 

Stap 5. De beslissingsregels uit hoofdstuk 3 en 4 warden samengevoegd tot het 
beslissingsondersteunende model. 

Stap 6. Het model wordt getoetst aan de hand van gesprekken met deskundigen. 

Stap 7. Als laatste zullen aan de hand van het opgestelde conceptuele model conclusies 
warden getrakken en aanbevelingen warden gedaan. 

1.5 Afbakening 
Dit onderzoek richt zich op het cyclische fenomeen binnen de kantorenmarkt. Hierbij 
wordt er gekeken naar invloeden op de kantorencyclus om zo een voorspelling van de 
toekomstige kantorenmarkt te kunnen maken. Hierbij zal warden geprobeerd rekening te 
houden met de huisvestingswensen van kantoorhoudende organisaties, aangezien zij de 
factor "vraag" op de kantorenmarkt vervullen. 

Het onderzoek (veldwerk) vindt plaats binnen de pravincie Gelderland en voor een 
gedeelte alleen op het KAN-gebied. Dit is een regionale markt. De afkorting KAN staat 
voor het Knooppunt Arnhem / Nijmegen. Dit gebied bestaat uit 21 gemeenten random de 
twee grate steden Arnhem en Nijmegen. 
Er is gekozen voor deze regio, omdat Giesbers actief is in dit gebied . 
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Hoofdstuk 2 De kantorenmarkt 

2.1 Inleiding 
Waaruit bestaat de kantorenmarkt precies en wie zijn de belangrijkste spelers? In dit 
hoofdstuk wordt een beeld van de huidige kantorenmarkt geschetst. Structuur en 
werking komen hierbij aan de orde, evenals de huidige situatie, die de laatste jaren veel 
stof heeft doen opwaaien. Verder wordt er ingegaan op de actoren die een rol spelen bij 
de ontwikkeling van kantoorgebouwen. Oak warden de kantoorhoudende organisaties 
nader bekeken. 

2.2 Het kantoorpand: begripsomschrijving 
Voordat de kantorenmarkt en haar kenmerken besproken worden, dienen enkele 
begrippen in de kantorensector te warden toegelicht. In deze paragraaf zal het begrip 
kantoorpand worden omschreven. 
Het woord kantoor wordt vaak gebruikt, maar wat verstaan we nu precies onder een 
kantoor? Het begrip kantoor wordt meestal in verband gebracht met bepaalde 
activiteiten, de organisaties waarbinnen die activiteiten plaatsvinden en met de 
huisvesting daarvan. De definities van kantoorobjecten verschillen onderling niet veel. 
Zo formuleert DTZ Zadelhoff [2004] een kantoorobject als volgt: "een kantoorobject is 
bestemd voor de uitoefening van bedrijf, beroep of dienst, waarin geen product wordt 
vervaardigd, doch van waaruit uitsluitend dienstverlening wordt bedreven". 
Door Nyfer [2003] wordt een kantoorobject omschreven als: "een ruimtelijke zelfstandige 
eenheid die grotendeels in gebruik is, of te gebruiken is voor bureaugebonden 
werkzaamheden of ondersteunende activiteiten". 
Keeris [2001] omschrijft een kantoorobject als: "een vastgoedobject dat geheel of 
gedeeltelijk in gebruik is, dan wel te gebruiken is voor bureaugebonden werkzaamheden 
en de daarvoor benodigde activiteiten". 
Barink et al. [1991] verstaan onder een kantoorpand: "al dan niet zelfstandige 
bebouwing, die geheel of gedeeltelijk voor het verrichten van administratieve 
handelingen en organisatorische, beleidsmatige, commerciele of onderzoeksmatige 
activiteiten in gebruik is van een of meer ondernemingen en instellingen". 
Wanneer de vier bovenstaande definities met elkaar warden vergeleken, blijken er 
overlappen tussen de definities te bestaan. Dit is geen verrassende conclusie. Dit geheel 
overzien lijkt de definitie van Barink et al. het beste verwoordt. De reden hiervoor is dat 
er ondernemingen en instellingen warden genoemd. Wanneer men in een ruimte een 
bureau plaatst en er bureaugebonden werkzaamheden verricht, betekent het niet 
automatisch dat die ruimte kan warden bestempeld als een kantoorobject. Wanneer er 
een onderneming of instelling aangekoppeld zit, wordt het wel aangemerkt als een 
kantoorobject. Voor dit onderzoek is het ook van belang, dat het realiseren van een 
kantoorobject interessant moet zijn voor een projectontwikkelaar. 

2.3 Kenmerken van de kantorenmarkt 
De kantorenmarkt kent enkele kenmerken die voor het onderzoek van belang zijn en 
voor de volledigheid genoemd dienen te worden, alvorens verder te gaan met de 
ontwikkelingen op de markt. 

2.3.1 Deelmarkten binnen de kantorenmarkt 

De kantorenmarkt kan worden opgedeeld in vier deelmarkten, zie figuur 5. De 
deelmarkten zijn de grondmarkt, de bouwmarkt, de gebouwenmarkt en de 
gebouwdienstenmarkt. Op de grondmarkt wordt bouwgrond verhandeld, terwijl op de 
bouwmarkt bouwbedrijven hun diensten aanbieden. Op de gebouwenmarkt vindt 
eigendomsoverdracht van gebouwen plaats, terwijl op de gebouwdienstenmarkt 
gebruiksrechten van kantoren worden verhandeld. In figuur 5 zijn de deelmarkten 
weergegeven. 
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Buiten deze deelmarkten am kan de kantorenmarkt warden gezien als een 
vaarraadmarkt. Door de lange levensduur van anroerend gaed bestaat er een 
aanzienlijke tweedehands markt. Het aanbad van bestaande kantoarruimte blijft altijd 
jaarlijks meer dan het aanbad van nieuwe kantaarruimte (gemeten in vierkante meters). 
Oak is de jaarlijkse taevaeging van nieuwe kantaarruimte in verhauding tot de tatale 
vaarraad bescheiden. 
Wanneer wardt gekeken naar de apname van kantaarruimte, dan blijkt sinds 1988 de 
opname van nieuwe kantoorruimte de apname van bestaande kantaarruimte te 
avertreffen. Deze antwikkeling kan warden taegeschreven aan de voarkeur van vele 
kantoarhaudende arganisaties vaar nieuwbauw. Doordat kantaarhaudende arganisaties 
bewust kiezen vaor nieuwbauw, kamen er steeds meer oudere bestaande kantaorpanden 
leeg te staan. Hierdoar is het begrip voarraadmarkt maar een relatief begrip. Er is 
namelijk wel vaarraad maar die wardt niet meer in gebruik genamen [Louw, 1993] . 

Grondverschaffer 
overheid grondmarkt 

Initiatiefnemer 
projectontwikkelaar 

factormarkt grand 

bouwbedrijf 

bouwmarkt 

Eigenaar kantoor 

Eigenaar 
tevens 
gebruiker 

Eigenaar 
niet 

gebruiker 
belegger 

Gebouwen 
markt 

makelaar 

ebouwdienstenmarkt 

kantoorgebruiker 

eigenaar 
kantoor 

Figuur 5: Deelmarkten binnen de kantorenmarkt [Bron: aangepast naar Lauw, E., 1993 aanvulling van actoren 
in groen] 

2.3.2 Actoren op de kantorenmarkt 

Op de kantarenmarkt zijn diverse groepen van actaren actief. In dit anderzaek warden 
vijf groepen van actaren anderscheiden. De belangrijkste partijen zijn 
prajectantwikkelaars, beleggers, makelaars, averheden en gebruikers van 
kantaarruimten. Andere actaren zaals architecten, bauwbedrijven, financiers (banken), 
natarissen, explaitatiemaatschappijen (beheerders) en handelaren in anroerend gaed 
vallen buiten het onderzoek omdat hun rol bij locationele beslissingen op de 
vastgoedmarkt van ondergeschikt belang is. Het onderscheid tussen de vijf groepen van 
actoren is niet eenduidig omdat de overheid ook onder de gebruikers kan warden 
gerangschikt en makelaars een intermediaire functie vervullen. Toch is het onderscheid 
zinnig omdat hiermee de belangrijkste actoren op de vastgoedmarkt zijn benoemd en 
hun belangrijkste handelingsmotieven kunnen warden herkend [Louw, 1996] . 
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• Projectontwikkelaars; 
Projectontwikkelaars zijn een belangrijke partij aan de aanbodzijde van de markt. Zij kunnen 
kantoren ontwikkelen in opdracht van de toekomstige gebruikers, voor de vrije markt (voor eigen 
rekening) of voor beleggers. Onder projectontwikkeling wordt het volgende verstaan: 'het 
risicodragend initieren, organiseren, uitvoeren (c.q. laten uitvoeren) en cobrdineren van alle taken 
die nodig zijn voor het realiseren van onroerend goed. Hieronder valt ook het aankopen van de 
daarvoor benodigde grand. Hieraan vooraf gaat het opsporen van de behoefte aan 
kantoorprojecten. Een wezenlijk kenmerk van projectontwikkeling is dat de realisatie van het 
onroerend goed voor eigen rekening van de ontwikkelaar gebeurt. Hiermee loopt de ontwikkelaar 
een zeker risico. Enerzijds bestaat dit uit het normale ondernemersrisico bij het produceren op 
voorraad, waarbij de mogelijkheid bestaat dat een investering niet of onvoldoende wordt 
terugverdiend. Anderzijds is er een specifiek vastgoedrisico. Dit is het gevolg van de lange 
voorbereidings- en bouwtijd die de realisatie van vastgoed kenmerkt. Tussen de eerste 
investeringen in een project en de uiteindelijke oplevering zitten in het algemeen enkele jaren. In 
deze periode kunnen de marktomstandigheden drastisch wijzigen, waardoor een product niet 
meer voldoet aan hetgeen de markt vraagt of slechts met grote moeite kan warden verhuurd of 
verkocht. 

• Beleggers; 
Beleggers kunnen tot de belangrijkste kopers van de projectontwikkelaars warden gerekend. 
Omdat kenmerken als locatie en voorwaarden waaronder een pand is verhuurd een belangrijke rol 
spelen bij het te behalen beleggingsrendement zullen deze factoren een rol spelen bij een 
beslissing om in een bepaald pand te beleggen. 
Een veel gebruikte definitie van institutionele beleggers is 'financiele instellingen die met een 
zekere regelmaat gelden op de langere termijn te beleggen hebben als noodzakelijk uitvloeisel 
van hun hoofdtaak'. Deze definitie is afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
Tot deze instellingen rekent het CBS: 
- particuliere pensioenfondsen; 
- algemeen burgerlijk pensioenfonds (ABP); 
- levensverzekeringsmaatschappijen; 
- spaarbanken; 
- sociale fondsen; 
- schadeverzekeringsbedrijven. 

• Makelaars; 
Bij de verhuur van kantoorpanden spelen makelaars een belangrijke rol; zij bieden als 
vertegenwoordiger van beleggers of ontwikkelaars gebouwen aan op de gebouwdienstenmarkt. 
Daarnaast zoeken makelaars voor gebruikers kantoorruimten en treden zij voor hen op bij de 
onderhandeling over een huurcontract. Ook zijn makelaars actief als intermediair op de 
gebouwenmarkt en kunnen zij diverse soorten advieswerk verrichten (bijvoorbeeld het 
inventariseren van huisvestingsbehoeften) of warden belast met het beheer van 
kantoorgebouwen. 

• Overheden; 
Een actor die eigenlijk buiten alle categorieen valt, is de overheid. Zij is in diverse hoedanigheden 
op de vastgoedmarkt actief en zij bestaat uit diverse geledingen met ieder haar eigen 
bevoegdheden en beleidsdoelen. Enerzijds speelt de overheid op de aanbodzijde van de 
vastgoedmarkt een rol als leverancier van de bouwgrond, vaststeller van bestemmingsplannen en 
regulator van bouwstromen (door middel van de uitgifte van bouwvergunningen), terwijl zij 
anderzijds als gebruiker op de vraagzijde van de markt opereert. De overheid speelt door het 
voeren van ruimtelijk beleid een belangrijke rol bij de totstandkoming van de gebouwde omgeving 
en oefent daarmee invloed uit op de ruimtelijke spreiding van economische activiteiten. Wat dit 
laatste betreft is de overheid echter niet alleen een regulator (via bijvoorbeeld de vaststelling van 
bestemmingsplannen), maar speelt ook een actieve rol in de realisatie van onroerend
goedprojecten. De middelen die zij daartoe ter beschikking heeft, zijn het grondbeleid, de 
participatie in ontwikkelingsmaatschappijen (samenwerking met andere marktpartijen) en de 
regelgeving inzake de ruimtelijke ordening. 
Wanneer de overheid de vastgoedmarkt betreedt, kunnen diverse deels tegengestelde belangen in 
het geding zijn. Gedacht kan bijvoorbeeld warden aan de regulerende functie vanuit de ruimtelijke 
ordening en een meer stimulerende rol vanuit economische zaken. 

• Gebruikers. 
Onder kantoorgebruikers verstaan we al die bedrijven en instellingen die kantoorruimte gebruiken. 
Zij kunnen deze ruimten huren, leasen, kopen of laten bouwen. De keuze uit deze mogelijkheden 
bepaalt ook welke deelmarkt(en) van de vastgoedmarkt wordt betreden. Wanneer een gebruiker 
kantoorruimte huurt, is men uitsluitend actief op de gebouwdienstenmarkt. Wanneer men echter 
een kantoor laat bouwen, betreedt men de grondmarkt en de bouwmarkt. Het blijkt dat steeds 
meer gebruikers kantoorruimte zijn gaan huren in plaats van deze te kopen of te laten bouwen. 
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2.4 Huidige situatie op de kantorenmarkt 
In deze paragraaf wordt in het kart de huidige situatie op de kantorenmarkt toegelicht. 
Hierna komen de ontwikkelingen op de kantorenmarkt aan bod en als laatste wordt er 
gekeken naar de gebouwtypologie op de markt. 

Huidige markt 
De Nederlandse kantorenmarkt lijkt in de tweede helft van 2004 zijn dieptepunt te 
hebben bereikt. Op dat moment was de verhuisgeneigdheid van kantoorhoudende 
organisaties op het laagste punt. De transacties die op de markt plaats vonden, hadden 
veelal betrekking op een vervangingsvraag of waren het gevolg van reorganisaties. 
Hierbij werd in een groat aantal gevallen meer vierkante meters achtergelaten dan er in 
het nieuwe kantoor werden betrokken. Het mag duidelijk zijn dat er overaanbod op de 
markt is en dat het nag jaren zal aanhouden. Een steeds grater deel van het aanbod was 
structureel van aard en zou oak bij een aantrekkende economie moeilijk verhuurbaar zijn 
[DTZ, 2004]. 

Ontwikkelingen 
Wanneer men kijkt naar de groeiverwachting van kantoorgebruikers voor wat betreft de 
groei van het aantal werknemers, is dit gematigd positief. Dit vertaalt zich alleen niet in 
een grate vraag naar extra vierkante meters. Het ruimtegebruik per medewerker is in de 
tweede helft van de jaren negentig van de vorige eeuw gedaald. Na 2001 is het 
ruimtegebruik (of beter gezegd: de beschikbare ruimte per medewerker) weer iets 
gestegen (voor cijfers zie paragraaf 2.5). Dit betekent dat bij veel kantoorgebruikers 
momenteel opnamecapaciteit aanwezig is. Hierdoor zal bij een groei van de economie en 
van de werkgelegenheid, de eerste aanwas van nieuwe werknemers veelal binnen het 
huidige kantoor kunnen worden opgevangen [Venema, 2004]. 

Het nationale marktevenwicht laat nog op zich wachten. Wanneer de economie in 2005 
verder verbetert, duurt het nog tot begin 2006 voordat er echt kan warden gesproken 
over een herstel van de kantooropname. 
Wanneer de gegevens van 2004 worden bekeken aan de hand van een rapportage van 
DTZ Zadelhoff, valt duidelijk op dat het aanbod vele malen grater is dan de opname. Het 
aanbod blijft door de jaren heen stijgen terwijl de opname in 2000 een neergaande lijn 
heeft ingezet (figuur 6). Eind 2004 stond er maar liefst 12.1% van de kantorenvoorraad 
daadwerkelijk leeg. Ultimo 2003 was dit nog 10.3%. 

Kantorenmarkt in Nederland 
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Figuur 6: Opname en aanbod van kantoorruimte op de vrije markt [Bron: DTZ, 2005] 

Gebouwtypologie 
De kantorenmarkt is volgens "Het Nationale Kantorenmarkt onderzoek" [2004] in te 
delen in verschillende gebouwtypologieen. Een gebouw voor exclusief gebruik is een 
gebouw dat speciaal voor een soort bedrijf is ontwikkeld. Het gebouw is een 
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maatkostuum voor de betreffende organisatie. Bij een dergelijk soort gebouw is het 
(nog) niet mogelijk om te ontwikkelen op risico, omdat eerst bekend moet zijn welke 
organisatie vraag heeft naar kantoorruimte. Dit onderzoek zal moeten uitwijzen of er een 
mogelijkheid aanwezig is, om een toekomstvoorspelling te maken zodat er een 
specificatie is te geven voor dit soort gebouwen. 
Een gebouw met een beperkt nevengebruik is een gebouw met bijvoorbeeld een 
verdieping in de verhuur voor extern gebruik. 
Een verzamelkantoor is een vastgoedobject met meerdere percelen voor de verhuur als 
kantoorruimte, die onafhankelijk verhuurd worden aan verschillende ondernemingen. 
Hierbij wordt niet specifiek rekening gehouden met het karakter, de aard van de 
werkzaamheden en de omvang van deze huurders. Van belang is wel dat deze gebruikers 
nadrukkelijk gebruik maken van de representativiteit van het object en de aangeboden 
collectieve voorzieningen, zoals centrale receptie, kantine, bewaking, spreek- en 
vergaderruimten, postafhandeling, etc. 
Het grootste deel van de kantoorgebruikers is gehuisvest in een gebouw voor exclusief 
gebruik (zie figuur 7). Uit onderzoeken van voorgaande jaren van het nationale 
kantorenmarkt onderzoek kwam naar voren dat de behoefte aan kantoren voor exclusief 
gebruik groeiende is. Verzamelkantoren zijn aantrekkelijk voor bepaalde categorieen 
gebruikers, in het bijzonder de kleine starters en doorgroeiers (in de profit sector) op de 
kantorenmarkt. 
Naar de mening van kantoorgebruikers zijn verzamelkantoren zonder gezamenlijke 
faciliteiten al jaren uit de gratie. Toch ontbreken dergelijke faciliteiten in de meeste 
gevallen in verzamelkantoren [Venema, 2004]. 
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Figuur 7: Gebouwtypologie [Bron: Het nationale kantorenmarkt onderzoek, 2004] 

2.5 Aanbod kantoorruimte 
Het aanbod wordt nu in beeld gebracht aan de hand van een onderzoek van DTZ 
Zadelhoff [2005]. Het kantooraanbod in Nederland bedroeg eind 2004 circa 5,8 miljoen 
vierkante meters. Dit aanbod in 2004 is ongeveer 17% meer dan in 2003. Al jaren lang 
was er een stijgende lijn in het aanbod van kantoorruimte zichtbaar. Nu lijkt aan de 
jarenlange aanbodstijging toch een einde te komen. Dit komt enerzijds doordat er een 
einde is gekomen aan de reorganisaties van bedrijven en anderzijds door de afname van 
de enorme bouwstroom. Ontwikkelaars zien in dat de markt instort en gaan minder 
ontwikkelen. 

Door nieuwe kantoren op de markt te brengen komen oudere panden leeg te staan. 
Bedrijfsverhuizingen leiden doorgaans namelijk tot ingebruikname van kantoorruimte van 
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gemiddeld hogere kwaliteit dan wordt achtergelaten. Organisaties verhuizen van 
verouderde bouw naar nieuwbouw en/of van kantoorruimte met een slechte naar een 
gunstige parkeercapaciteit. De locatie kan oak een van de verhuisredenen zijn. 

Mede als gevolg hiervan neemt de kwaliteit van het aanbod langzaam af. Een deel van 
het totale aanbod (naar schatting 15%) op de huidige markt is inmiddels te bestempelen 
als 'kansloos'. 
Dit betreft vierkante meters van slechte kwaliteit op slechte locaties, die grate kans 
hebben de komende jaren onverhuurd te blijven. Omdat bedrijven naar verwachting oak 
in de toekomst voornamelijk goede kwaliteit zullen vragen en zij na verhuizing voor een 
(groat) deel verouderde kantoren achterlaten, is de verwachting dat een toenemend deel 
van het aanbod niet meer marktconform zal zijn en oak niet meer zal warden verhuurd. 

Tegelijkertijd wordt kwalitatief goed kantooraanbod op goede locaties, met voldoende 
parkeergelegenheid steeds schaarser. Er komt nauwelijks meer aanbod van nieuwbouw 
in dit segment, terwijl er wel degelijk vraag naar is. Orn aan deze kwalitatieve vraag te 
kunnen blijven voldoen, zal dus in dit segment van de markt moeten warden ontwikkeld 
[DTZ, 2005]. 

2.6 Vraagzijde kantoorruimte 
De vraag op de kantorenmarkt is moeilijker in beeld te brengen dan het aanbod. Er is 
namelijk alleen iets bekend over de gerealiseerde vraag (de opname). De opname en de 
vraag naar kantoorruimte zijn niet hetzelfde. Het geeft een vertekend beeld als de 
opname die gedaan wordt oak meteen als vraag wordt ge"i"nterpreteerd. Er zijn oak 
kantoorhoudende organisaties die juist geen transacties uitvoeren omdat hun vraag 
afwijkt van het aanbod. Het is de bedoeling dat het aanbod goed aansluit bij de vraag 
van de kantoorhoudende organisaties. Aan de hand van het onderzoek van DTZ 
Zadelhoff [2005] zal nu een beeld van de vraagzijde warden geschetst. 

Net als in voorgaande jaren was in 2004 een duidelijke reorganisatie- en 
concentratietendens waarneembaar. Vaak werd kantoorruimte verlaten en op de markt 
gezet. Er was slechts in beperkte mate sprake van een uitbreidingsvraag. De opname in 
2004 bedroeg ongeveer 1,4 miljoen vierkante meters; dit is 15% minder dan in 2003. 
Het totale opname niveau in 2004 was het laagste van de afgelopen tien jaar. Het blijkt 
dat de daling van het opname niveau in alle sectoren plaats vindt. 

De non-profit sector en de overheid voeren al vanaf 2001 de boventoon bij de opname 
van kantoorruimten. Zij namen in 2004 in totaal 560.000 m2 voor haar rekening. Deze 
opname betreft het aantal vierkante meters dat per jaar wordt opgenomen. Toch zit er 
ook in dit marktsegment een dalende lijn in het opname niveau. De zakelijke 
dienstverlening en de secundaire sector waren beide goed voor bijna 250.000 m 2 

kantooropname. ICT-bedrijven en het bank- en verzekeringswezen hebben een 
bescheiden aandeel in de opname, respectievelijk 115.000 m2 en 50.000 m2

• 

Gedurende het afgelopen jaar is in een aantal regio's een voorzichtige toename van de 
kantoorbehoefte zichtbaar geworden. Deze bescheiden toename komt vooral vanuit de 
commerciele dienstverlening. In figuur 8 is het opname aantal van kantoorruimte vanaf 
1998 t/m 2004 weergegeven. Daarin is te zien dat gedurende het jaar 2004 nag steeds 
een daling gaande is op de kantorenmarkt. 
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Figuur 8: Opname van kantoorruimte op de 
vrije markt 2004 [Bron: DTZ, 2005] 

Voor de non-profit sector wordt in de nabije toekomst een vraagdaling verwacht, wat 
resulteert in een lager opname niveau. Dit heeft twee belangrijke redenen. Enerzijds is 
de reorganisatiegolf voor een groat gedeelte voltrokken, waardoor een belangrijke 
verhuisreden weg valt. Anderzijds zal de overheid de komende jaren eerder bezuinigen 
en afslanken dan investeren en uitbreiden, zodat groei niet vanuit deze hoek verwacht 
mag worden. 
De opname naar grootteklasse is weergegeven in figuur 9. Wanneer deze cijfers warden 
vergeleken met de cijfers uit 2003, dan blijkt dat de resultaten lijken op een nog 
voorzichtige markt. De twee kleinste segmenten laten een stijging zien. Het kleinste 
segment is van respectievelijk 13% gestegen naar 19% en het andere segment is 
gestegen van respectievelijk 25% naar 26%. Ook het vierde segment heeft een licht 
stijging ingezet, van 17% naar 19%. Het midden en grootste segment hebben beide een 
daling ingezet. Het middensegment heeft een daling ingezet van 25% naar 19% en het 
grootste segment is gedaald van respectievelijk 20% naar 17%. 

Kantorenmarkl in .Nederland 2004 
Oprni01s van !,r,n10'.JrrL'imt<> op de 11,if.! rnrukt naar grootteklasse 
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2.7 Leegstand 

Figuur 9: Opname van kantoorruimte naar 
groottek/asse [Bron: DTZ, 2005] 

Leegstand wordt gedefinieerd als: aangeboden ruimte in opgeleverde gebouwen, die op 
het moment van inventarisatie niet (meer) in gebruik is. Het verschil tussen aanbod en 
leegstand wordt gevormd door aangeboden panden die nog in gebruik zijn en door de 
beschikbare in aanbouw zijnde kantoren. 

De huidige leegstand is onder andere het gevolg van het 'grate' verschil tussen aanbod 
en opname. Er komt meer kantoorruimte op de markt dan dat er wordt opgenomen. 
Over het algemeen wordt de nieuwbouw bezet, waardoor de verouderde kantoorpanden 
leeg komen te staan. De volgende punten warden als oorzaken van de huidige leegstand 
aangedragen [Oriel, 2003]: 

• Veroudering; 
• Incourantheid; 
• Reorganisaties en (de-)concentraties; 
• Vermindering economische groei. 
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De oorzaken voor de huidige leegstand warden achtereenvolgens toegelicht. 

Voor de veroudering van een kantoorobject via de vraagzijde zijn twee vormen te 
onderscheiden; namelijk de functionele veroudering van het object en de functionele 
veroudering van de locatie [PropertyNL, 2004]. 
De functionele veroudering van het object hangt samen met de eisen die warden gesteld 
door gebruikers van de kantoorruimte (imago en kwaliteit) of door wijziging van eisen 
door de overheid. Samen met het aanbod van kantoorruimte op nieuwe locaties kan dat 
leiden tot relatieve veroudering van -locaties en kantoorobjecten. 
De functionele veroudering van een locatie hangt samen met de veranderende vraag van 
de gebruikers. Deze stellen eisen aan de locatie waar het object staat (omgeving en 
bereikbaarheid). 

Naast verouderde panden zijn er ook objecten die als incourant warden omschreven. Met 
dit begrip wordt gedoeld op afmetingen en andere eigenschappen van objecten. Objecten 
die zijn gerealiseerd in de jaren '60 en '70 beschikken bijvoorbeeld soms over ongunstige 
kolomafstanden waardoor het object niet optimaal kan warden gebruikt. Deze objecten 
voldoen niet aan de hedendaagse marktvraag naar flexibiliteit. 

Reorganisaties en (de-)concentraties hebben geleid tot meer beschikbare 
kantoorruimte[DTZ, 2004]. Voor toelichting zie paragraaf 2.4. 

De vermindering van de economische groei heeft invloed op de bezettingsgraad van de 
kantoren. Zo is een aantal voorgenomen verhuizingen afgeblazen. De in aanbouw zijnde 
objecten warden hierdoor niet gevuld. Verschillende faillissementen en opheffingen 
hebben ervoor gezorgd dater meer m2 kantoorruimte zijn vrijgekomen . 

2.8 Conc/usie 
Een kantoorobject is een al dan niet zelfstandige bebouwing, die geheel of gedeeltelijk 
voor het verrichten van administratieve handelingen en organisatorische, beleidsmatige, 
commerciele of onderzoeksmatige activiteiten in gebruik is van een of meer 
ondernemingen en instellingen. 
Het is van belang om de kenmerken van de kantorenmarkt in kaart te brengen, zodat er 
meer inzicht in de betreffende markt wordt verkregen. De kenmerken van de 
kantorenmarkt zijn de deelmarkten en de actoren die op de markt aanwezig zijn. De 
deelmarkten zijn de grondmarkt, de bouwmarkt, de gebouwenmarkt en de 
gebouwdienstenmarkt. Op deze deelmarkten zijn actoren werkzaam. De belangrijkste 
actoren voor dit onderzoek zijn de projectontwikkelaars, beleggers, makelaars, 
overheden en de gebruikers. 

De Nederlandse kantorenmarkt heeft zijn dieptepunt bereikt. Het grate aantal 
leegstaande kantoren op de markt is het gevolg van reorganisaties en de 
vervangingsvraag. Er warden meer vierkante meters achtergelaten dan er warden 
betrokken. Er is dus een overaanbod op de markt. 

Jarenlang was er een stijgende lijn zichtbaar in het aanbod van nieuwe kantoorruimte. 
Hieraan is nu een einde gekomen door reorganisaties van bedrijven enerzijds en de 
afname van de enorme bouwstroom anderzijds. Mede als gevolg hiervan neemt de 
ouderdom van het aanbod langzaam toe . Een deel van het totale aanbod is te 
bestempelen als 'kansloos' doordat het niet meer aan de behoeften/wensen van de 
gebruikers voldoet. 
De vraag op de kantorenmarkt is moeilijk in kaart te brengen. Alleen de gerealiseerde 
vraag (opname) is bekend. De opname laat al vanaf 2000 een dalende lijn zien. Ook dit 
is te wijten aan de reorganisatie- en concentratietendens. Door de vermindering van de 
economische groei is een aantal voorgenomen verhuizingen afgeblazen, waardoor de in 
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aanbouw zijnde objecten niet warden gevuld. Ook hebben faillissementen en opheffingen 
ervoor gezorgd dater meer m2 kantoorruimte vrij kwamen. 

De oorzaken van leegstand zijn de functionele veroudering van het object evenals de 
locatie, incourantheid, reorganisaties en (de-)concentraties en de vermindering van de 
economische groei. 

In onderstaand schema is de dynamiek op kantorenmarkt samengevat weergegeven. 

+ Aantrekkende economie 

Weinig ontwikkelen op risico 

Teveel aanbod 

(zeer) hoge leegstand 

Weinig vraag, vooral reorganisatie 

Orn de kantorenmarkt te verbeteren is er een tweesporenbeleid noodzakelijk. Enerzijds 
zal er veel oude en kansloze ruimte uit de markt moeten warden gehaald door sloop, 
renovatie of transformatie tot bijvoorbeeld woningen. Anderzijds is het van belang dat de 
nieuwe kantoren die warden toegevoegd aan het huidige bestand, aansluiten bij de 
wensen van de kantoorgebruiker en op het juiste moment op de markt komen. In dit 
rapport wordt alleen in gegaan op het tweede gedeelte van het tweesporenbeleid. 

Orn direct op de wensen van de gebruiker te kunnen inspelen moet een voorspelling van 
de kantorenmarkt warden gemaakt. Hiervoor is het noodzakelijk om te weten hoe de 
kantorencyclus in elkaar zit, aangezien de kantorenmarkt afhangt van deze cyclus. In het 
volgende hoofdstuk zal aandacht aan de kantorencyclus warden besteed. Hierbij is het 
van groot belang welke factoren verantwoordelijk zijn voor het verloop van de cyclus. 
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Hoofdstuk 3 De kantorencyclus 

3.1 Inleiding 
In hoofdstuk 2 is uitvoerig gesproken over de kantorenmarkt. Twee belangrijke 
kenmerken van de kantorenmarkt zijn het karakter van de voorraadmarkt en de grote 
verscheidenheid aan actoren. Nu wordt er ingegaan op het cyclische karakter van de 
kantorenmarkt. Maar voordat er over kan warden gegaan tot de kantorencyclus, zullen 
eerst een aantal andere cycli warden omschreven. Vervolgens zal aan de hand van de 
verschillende cycli warden gekeken naar mogelijke overeenkomsten en verschillen. Als 
laatste zullen er indicatoren warden omschreven die van belang zijn voor de 
kantorenmarkt. 

3.2 Verschillende cycli 
In de literatuur is al jaren bewezen dat vastgoed cyclisch is [Brown, 1984]. Maar welke 
cycli zijn er te onderscheiden die alien wat met de vastgoedcyclus te maken hebben? In 
deze paragraaf zullen achtereenvolgens de varkenscyclus, economische cyclus, 
vastgoedcyclus, woningmarktcyclus, utiliteitcyclus en tot slot de kantorencyclus warden 
behandeld. 

3.2.1 Varkenscyclus 

Als varkensfokkers op de varkensmarkt de prijs zien stijgen, dan reageren ze door meer 
varkens te gaan fokken. Maar voordat die op de markt kunnen warden aangeboden, gaat 
er ruim een jaar voorbij. Komt dat toegenomen aanbod eenmaal op de markt, dan zal 
het daar - bij gegeven vraag - de prijs flink laten kelderen. Bij een zodanige lage prijs 
zien de fokkers er geen brood meer in en ze besluiten hun productie sterk in te krimpen. 
Als er bijna geen varkens meer warden aangeboden schiet de prijs weer omhoog en de 
geschiedenis herhaalt zich. Er is hier sprake van een naijleffect. 

De varkenscyclus is dus het economische marktprincipe van cyclisch optredende 
prijsontwikkelingen doordat aanbod en vraag in de betreffende markt niet op elkaar 
warden afgestemd. Het fenomeen is het eerste waargenomen ten aanzien van varkens 
en heet sindsdien de varkenscyclus. Het proces is als volgt globaal te beschrijven: 

• Het effect van schaarste van het product in tijden van een aantrekkende vraag 
heeft als gevolg een zeer aantrekkelijk prijsniveau, 

• waardoor andere ondernemers die producten eveneens ter handen nemen, 
• met als gevolg een snel groeiend aanbod en een net zo lang aangehouden 

productiegroei tot de markt dermate verzadigd is, 
• dat de productie de vraag verre overtreft, 
• met als resultaat een onaantrekkelijke dalende prijs, 
• met vervolgens een sanering van die sector, 
• waardoor het aanbod inkrimpt en weer prijsherstel optreedt, 
• waarmee de cyclus weer opnieuw kan beginnen. 

Het bovenstaande verhaal geldt voor de aanbieder en niet voor de afnemer. 

Dit verschijnsel is niet alleen te zien bij varkens maar evengoed bij andere producten 
zoals de vastgoedmarkt. Maar voor dat er kan warden overgegaan naar de 
vastgoedcyclus, zal eerst de economische cyclus moeten warden behandeld [Keeris, 
2001]. 

3.2.2 Economische eye/us 

De economische cyclus wordt ook wel de conjunctuur genoemd. De conjunctuur is het 
gelijktijdig optreden en op elkaar inwerken van gebeurtenissen, welke van invloed zijn op 
de vraag en het aanbod in een markt. 
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Historie 
Over een langere periode beschouwd vertonen economische variabelen een permanent 
optredende golfbeweging, zowel nationaal als internationaal, oak wel genoemd de 
conjuncturele golfbewegingen. Tot op heden is er geen goede verklaring te geven voor 
het verschijnsel van deze golfbewegingen. De Russische wetenschapper Nikolai 
Kondratieff (1892 - 1938) ontdekte het historisch aantoonbare en voorspelbare 
verschijnsel van de lange golfbeweging in de internationale economie, welke vervolgens 
naar hem werd genoemd. Op basis van deze waarnemingen duurt de opgaande lijn van 
de Kondratieff-golf, met wereldwijd een hoge economische groei, gemiddeld ongeveer 54 
jaar, waarna er eenzelfde periode van economische neergang optreedt. Zo beweegt de 
golf zich in de cyclus van circa 1787 - 1843 - 1898 - 1934 - 1992, maar hier wordt oak 
wel de reeks aangehouden van 1800 - 1850 - 1900 - 1950 - 1990 (1992/1993). 
Opmerkelijk is dat in de perioden van een opgaande golfbeweging er tevens sprake is 
van een concentratie van uitvindingen of innovaties met een enorme impact op de 
maatschappijen en daardoor op het economische klimaat op wereldniveau. Oak dit 
verschijnsel kan (nag) niet verklaard warden. De met de Kondratieff-golfbeweging 
corresponderende, revolutionaire ontwikkelingen betreffen onder meer: 

• 1800: stoommachine, mechanisch weefgetouw, kolen- en 
ijzertechnologie; 

• 1850: spoorwegen, telegrafie, fotografie, cement; 
• 1900: elektrificatie, chemie, auto, aluminium; 
• 1950: kunststof, tv, kernenergie, elektronica, ruimtevaart; 
• 1990: micro-elektronica, glasvezel, laserstraal, biotechnologie, ICT. 

De uitvindingen of innovaties die een enorme impact op de maatschappij hebben gaan 
elkaar steeds sneller opvolgen. De reden hiervoor is dat er wereldwijd samen aan 
onderzoeken wordt gewerkt [Keeris, 2001]. 

Economische eye/us 
De Kondratieff cyclus die hiervoor is beschreven is een voorbeeld van een economische 
cyclus. Nu volgt het volledige overzicht van de economische cyclus. 

De conjunctuur, de economische cyclus of "business cycle" wordt gekenmerkt door 
schommelingen van de economische activiteit. Het reele Bruto Binnenlands Product4 

(BBP) en de werkloosheid zijn sleutelvariabelen die warden gebruikt am te bepalen in 
welke fase van de cyclus we ons bevinden. 

Uit figuur 10, waar de werkgelegenheid en het BBP samen zijn weergegeven, blijkt dat 
de Nederlandse economie in 2003 is gekrompen. Nederland raakte in een recessie. Een 
eerdere krimp van de economie heeft zich voorgedaan in de recessiejaren 1981 en 1982. 
In 1993 was er wel een dieptepunt, maar dat leidde niet tot een recessie [CPB, 2003]. 

De overheid heeft in de crisis van de jaren '80 en '90 een positieve rol gespeeld door als 
aanjager van de markt te fungeren, met instrumenten varierend van kostbare 
woningsubsidies tot publiekprivate kantoorobjecten voor overheidsinstanties. De overheid 
lijkt deze rol bij de laatste recessie (2003 - 2004) niet te willen vervullen. De inzet van 
het kabinet is gericht op het beheersen van overheidsfinancien. De 
investeringsbereidheid van de overheid is tot een minimum gedaald [PropertyNL, 2003]. 

4 BBP: is de waarde van de totale productie in Nederland en is daarmee een belangrijke maatstaf voor de 
economische prestaties van een land. Een stijging van het BBP kan warden gesplitst in een stijging van het 
prijspeil en een stijging van het volume van de productie. 
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BBP en werkgelegenheid 

8-r--------------------------, 
6 

4 

2 

Q -{• s~a.+J-i-..fJ~CJ-t-+-'-+-.1 .. +..+--f-f't'a+--'-f-+-Lt--f-t""~~a.+-+--f'-+-~~~--

-4 _.__ _________________________ _ 

liii!i!iii!il Volumegroei BBP - Groei werkgelegenheid in arbeidsjaren 

Figuur 10: BBP en werkge/egenheid [Bron: CBS] 

Golfbewegingen 
Binnen de conjunctuur zijn er een vijftal versch il lende type cycli aan te geven die 
verantwoordelijk zijn voor zowel de vraag als het aanbod in de vastgoedmarkt [N RC, 
1998]. 

Juglar: Dit is een investeringscyclus met een lengte van zeven tot elf jaar. Met de 
conjunctuurbeweging wordt oak wel de Juglar bedoeld. Deze golfbeweging 
wordt veroorzaakt door vertragingen en versnellingen in investeringen in 
duurzame kapitaalgoederen (vaste activa). Onder deze investeringen 
warden de bedrijfsmiddelen als kantoorruimte, bedrijfsruimte en machines 
voor de productie verstaan. 

Kitchin: Deze cyclus is een voorraadinvesteringscyclus met een lengte van vier tot 
vijf jaar. Het is de kortste economische cyclus. De investeringen betreffen 
de benodigde voorraad voor een bedrijf. Doordat perioden van deze cyclus 
samenvallen met die van de Juglar-cyclus, warden de optredende effecten 
in die tijdvakken versterkt. De economie heeft het zodoende zwaar te 
verduren wanneer er een daling optreedt in de gewone investeringen 
(Juglar-cyclus) en in de voorraadinvesteringen (Kitchin-effect). 

Kuznets: De Kuznets cyclus wordt vooral aan demografische factoren toegeschreven. 
De Kuznets-curve zet het verband uit tussen economische ontwikkelingen 
en ongelijkheid in inkomen. Simon Kuznets formuleerde de hypothese dat 
inkomensongelijkheid in het algemeen stijgt in de vroege stadia van 
economische ontwikkeling. Later in de ontwikkeling vermindert de 
inkomensongelijkheid. Deze cyclus is verder niet relevant voor dit 
onderzoek. 

Kondratieff: Deze cyclus heeft een lengte van vijfenveertig tot zestig jaar [Kaiser, 
1997]. De oorzaak van de cyclus wordt gelegd bij de technologische 
innovatie als bran van de welvaartsgroei (zie hierboven) . 
Volgens Joseph Schumpeter (1883-1950) bestond een Kondratieff uit zes 
Juglars en een Juglar uit drie Kitchins. Ofwel een Kondratieff = drie 
Kuznets = zes Juglars = twaalf Kitchins. 
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Politieke conjunctuurcyclus: 
Electorale bewegingen5 veroorzaken een conjunctuurgolf. Amerikaanse 
presidenten voeren in de eerste twee jaar van hun ambtstermijn vaak een 
afremmend beleid voor de bestrijding van de inflatie en in de laatste twee 
jaar een expansief beleid voor de vermindering van de werkloosheid. In 
Nederland vonden onderzoekers op dit gebied geen golf, maar slechts een 
'rimpeling'. In de twee jaren voorafgaand aan Tweede-Kamerverkiezingen 
wordt extra gelet op de hoogte van de belastingen en krijgt het 
overheidsbeleid een opportunistisch tintje. 

3.2.3 Vastgoedcyclus 

De vastgoedcyclus is gebaseerd op het economische marktprincipe waarin cyclisch 
optredende prijsontwikkelingen ontstaan doordat coordinatie van het interactieve effect 
van aanbod op de vraag in de markt ontbreekt. Een toenemende vraag leidt tot veel 
nieuwbouwplannen, die nog op de markt worden gebracht (vanwege de relatief lange 
ontwikkelingstijd) op een moment dat de vraag is afgenomen, met als gevolg 
overaanbod en prijsdalingen. Dit resulteert in een terugkerende golvende beweging. 

Deze golfbeweging uit zich met name in de mate van leegstand, aanbod en de daarmee 
samenhangende huren en prijzen. De golven zijn echter nooit aan elkaar gelijk en zij 
verschillen daarbij ook per land, regio en in de tijd. De effecten van de economische 
ontwikkelingen werken naijlend door in de vastgoedmarkt en komen tot uitdrukking in 
deze cyclus. Algemeen wordt aangenomen dat deze golfbeweging min of meer synchroon 
loopt en correspondeert met de middellange golfbeweging van de algemene economische 
ontwikkelingen (Juglar-cyclus) [Barras, 1994]. Deze wordt be"fnvloed door het type en de 
hoogte van de conjunctuur [Keeris, 2001]. 

3.2.4 Woningmarktcyclus 

Met de woningmarktcyclus wordt de marktsituatie aangeduid waarbinnen zich het 
concurrerende treffen van vraag en aanbod op het gebied van woningen en daaraan 
gerelateerde diensten afspeelt [Barras, 1994] . 

In de volgende beschouwing is de jaarlijkse productiegroei (basis Nationale rekeningen) 
van de woningbouw over de jaren 1970 - 2002 vergeleken met de groei van het BBP. 
Omdat de woningbouw jaarlijkse schommelingen laat zien, wordt van deze variabelen het 
driejaargemiddelde beschouwd. 

Dalende productie in de woningbouw gaat doorgaans vooraf aan een dalende afname in 
de productie van de marktsector. Dit is zichtbaar in de recessies van 1973, 1979, 1991 
en 2002. Het dal in de productie van de woningbouw wordt steeds eerder bereikt dan het 
dal in de productie van de gehele economie. Oak zetten stijgingen eerder in (1974 en 
1989) of tezelfdertijd (1982), maar nooit later. De woningbouw kan daarom vroeg
cyclisch genoemd warden. Het vroeg-cyclische karakter houdt in dat de 
woningmarktcyclus vooruit loopt op de conjunctuur. 
De reden voor het vroeg-cyclische verloop van de woningmarkt is het gevolg van het 
terugtreden van de overheid uit de woningbouwproductie. In de jaren zeventig en begin 
jaren tachtig liet de overheid massaal woningen bouwen. Vanaf het einde van de jaren 
tachtig trok de overheid zich op dit vlak terug. Hierdoor kwam er eind jaren tachtig een 
dip in de woningmarkt, die eerder kwam dan de dip in de economie. Vanaf die tijd loopt 
de woningmarkt voor op het BBP, maar het is nog van een te korte duur om te kunnen 
zeggen dat dit in de toekomst ook daadwerkelijk zo zal blijven. (zie ook paragraaf 3.3.3). 

5 Electorale bewegingen: Bewegingen die betrekking hebben op verkiezingen 
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Figuur 11: Ontwikkeling productie woningbouw en het BBP (exc/usief overheid), 1970-2000 
(jaarlijkse procentuele groei) [Bron: CBS/ bewerking TNO Inro] 

3.2. 5 Utiliteitsbouwcyc/us 

Wanneer er nu op dezelfde wijze naar de uti liteitsbouwcyclus6 wordt gekeken, valt op dat 
deze zich anders ontwikkeld dan de woningmarktcyclus. De productiegroei van de 
utiliteitsbouw bereikt soms eerder (1987) en soms later (1978 en 1999) dan de groei van 
de marktsector het dieptepunt (of hoogtepunt) in de cyclus. In de jaren tachtig valt het 
dieptepunt van de economie samen met een dieptepunt van de productie van gebouwen 
(zie figuur 12). Vervolgens is de top van de utiliteitsbouw iets eerder bereikt dan de top 
van de economische groei. Per saldo loopt de productiegroei van de utiliteitsbouw min of 
meer synchroon met de productiegroei in de marktsector; de utiliteitsbouw is cyclisch te 
noemen. Vanaf 2000 is de utiliteitsbouw sterker afgenomen dan de economische groei, 
net zoals in het verleden (1982 en 1993) het geval is geweest. 
In jaren met een relatief lage economische groei, is de ontwikkeling van de utiliteitsbouw 
extra laag en omgekeerd. Hieruit kan de conclusie warden getrokken dat de 
utiliteitsbouw in een directe verbinding staat met de economische groei. 
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Figuur 12: Ontwikkeling productie utiliteitsbouw en het BBP (exclusief overheid), 1970-2000 
(jaarlijkse procentue/e groei) [Bron: CBS/ bewerking TNO Inro] 

6 Utiliteitsbouw is een verzamelwoord voor al die vastgoedobjecten welke geen woning of woongebouw zijn en 
niet bestemd zijn voor bewoning. 
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3.2.6 Kantorencyclus 

De kantorenmarkt is een specifiek onderdeel binnen de utiliteitsbouw, maar is in grate 
lijnen te vergelijken met het cyclische verloop van de utiliteitsbouw. 
De kantorenmarkt is onderhevig aan conjuncturele en structurele ontwikkelingen in de 
economie. Er is een directe lijn zichtbaar tussen de economie en de bouw van kantoren, 
hoewel er wel een vertraging zichtbaar is tussen de marktvraag (de conjunctuur) en de 
feitelijke bouw. Dit heeft te maken met het effect dat voortvloeit uit een combinatie van 
toekomstverwachtingen (afwachtende houding), de tijd die gemoeid is met de 
marktontwikkeling (de vraag) en tot slot het ontwerp en realisatie van het bouwproject 
[TNO, 2004]. 
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Figuur 13: De kantorenmarkt 
Opname en aanbod bvo van kantoorruimte in Nederland op de vrije markt (x 1.000 m2

) en de mismatch tussen 
vraag en aanbod [Bron: DTZ] 

In bovenstaande figuur is de kantorenmarkt weergegeven. Hierin is af te lezen dat de 
kantorenmarkt redelijk in evenwicht is in de periode van 1997-2000. Daarna ging het 
volledig mis met de kantorenmarkt. De vraag en het aanbod sluiten niet meer op elkaar 
aan. Een verklaring voor het niet aansluiten van de vraag en het aanbod op de markt is 
te wijten aan een sterk elastisch karakter van de vraag naar kantoorruimte. In 
tegenstelling tot de vraag heeft het aanbod een inelastisch karakter. Dit wordt vooral 
veroorzaakt door de lange bouwduur van een vastgoedobject. Bij realisatie van een pand 
dat gebouwd is naar aanleiding van de vraag van een aantal jaren geleden, kan de 
economische situatie totaal gewijzigd zijn en de beschikbaar gekomen ruimte dus 
overbodig zijn, waardoor de leegstand extra groat wordt. 

3.3 Verschil en overeenkomst tussen cycli 
In deze paragraaf warden verschillende cycli vergeleken met de kantorencyclus, om te 
kijken of er verschillen dan wel overeenkomsten kunnen warden ontdekt tussen de cycli. 
Als eerste wordt de kantorencyclus vergeleken met het BBP. Vervolgens zullen de 
overeenkomsten en verschillen tussen de kantorenmarkt en de utiliteitsbouw kart warden 
toegelicht in paragraaf 3.3.2. Tot slot warden de woningbouwcyclus en de 
utiliteitsbouwcyclus (ook wel kantorencyclus) met elkaar vergeleken in paragraaf 3.3.3. 
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3.3.1 Kantorencyclus en het BBP 

De VGC-indicator voor de cyclus op de Nederlandse kantorenmarkt is de bruto opname 
gedeeld door het aanbod. Bruto opname komt voort uit de verplaatsingen die in een jaar 
in Nederland hebben plaatsgevonden. Het aanbod in het aanbod dat aan het einde van 
het betreffende jaar beschikbaar is. 

Wanneer nu de kantorencyclus uitgedrukt in de VGC-indicator (opname/aanbod) wordt 
vergeleken met het BBP dan blijkt dat de kantorenmarkt een fractie achterloopt op de 
economie (zie figuur 14: VGC-indicator vanaf 1990). De reden hiervoor is dat de 
werkgelegenheid eerst werkelijk moet aantrekken, voordat bedrijven weer om gaan zien 
naar nieuwe bedrijfshuisvesting [TNO, 2004]. 
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Figuur 14: Ontwikkeling kantoren en het BBP [Bron: DTZ 2004, Neprom en DNB] 

3.3.2 Kantorencyclus en de utiliteitsbouwcyc/us 

De kantorencyclus en de utiliteitsbouwcyclus verschillen niet veel van elkaar. Volgens de 
figuren 12 en 14, waar beide cycli met het BBP worden vergeleken, zijn deze cycli aan 
elkaar verwant. De pieken en dalen zetten op hetzelfde moment in. Het verschil is echter 
dat de utiliteitsbouw uit meer dan alleen kantoren bestaat, die oak hun invloed in de 
cyclus hebben qua amplitude. Maar de reactie op de conjunctuur is hetzelfde. Beide cycli 
zijn afhankelijk van de werkgelegenheid, waarbij een afwachtende houding wordt 
aangenomen. Op het moment dat de werkgelegenheid aantrekt, zullen bedrijven weer 
gaan investeren in personeel, waardoor er een groei binnen het bedrijf plaats vindt. 

3.3.3 Kantorencyclus en de woningbouwcyc/us 

De utiliteitsbouw (en daarmee oak de kantorenbouw) en woningbouw ontwikkelen zich 
synchroon in de jaren zeventig, maar vanaf de jaren tachtig wordt de cyclus van de 
woningbouw korter waardoor het lijkt alsof de woningbouw vroeg-cyclisch is. De 
utiliteitsbouw hiertegenover blijft de cyclische lijn handhaven (zie figuur 15). Hierdoor 
ontstaat in de jaren negentig het verschijnsel dat utiliteitsbouw en woningbouw een 
tegengestelde cyclus vormen. De woningbouwproductie behaalde een top in 1992-1993, 
terwijl de kantorennieuwbouw een dal bereikte. In 1999 is dat andersom. Bij de 
woningbouw is de neergang al eerder ingezet dan de kantorennieuwbouw. 
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Figuur 15: Cyclus van woningbouw en utiliteitsbouw in combinatie met BBP (jaarlijkse productiegroei), 1970-
2001, [Bron: CBS] 

In de afgelopen jaren is de tegengestelde ontwikkeling van utiliteitsbouw en woningbouw 
verklaard met verdringing (CPB 2002). Volgens het CPB hebben "bouwers" besloten 
kantoren te bouwen in plaats van woningen. Bij het inzakken van de kantorennieuwbouw 
komt capaciteit vrij voor woningen, waardoor het beschreven effect ontstaat. Deze 
verklaring is aannemelijk, maar waarom geldt dat alleen voor de jaren 1990-2002? Het 
verklaart niet waarom de cycli van woningbouw en utiliteitsbouw tot 1985 synchroon 
liepen. De vraag is derhalve waarom de cycli van woningbouw en utiliteitsbouw tot circa 
1985 gelijk op lopen en daarna niet meer. 

Een mogelijke verklaring hiervoor is het terugtreden van de overheid uit de 
woningbouwproductie. Verder wordt het verschil tussen de kantorenmarkt en de 
woningbouw verklaard door de verschillende reactie van huishoudens en bedrijven op de 
conjunctuur. Een voorzichtig herstel van de arbeidsmarkt leidt tot een toename van het 
consumentenvertrouwen (zie paragraaf 3.2.4). 
Bij bedrijven wordt er een afwachtende houding aangenomen aangezien zij afhankelijk 
zijn van de verwachtingen voor de toekomst. Er is namelijk een vertraging van de 
werkgelegenheid op de veranderingen in economische groei van een half jaar tot een jaar 
[CPB, 2001]. Op zijn beurt is er weer een vertraging van kantoorruimte op de 
kantoorwerkgelegenheid. 

3.4 Indicatoren verantwoordelijk voor verloop cycli 

3.4.1 Opzet model 

Het is van belang om indicatoren te onderscheiden die het verloop van de kantorencyclus 
aangeven. Hierbij is het gebruikelijk om eerst de indicatoren te beschrijven en deze 
vervolgens in een model weer te geven. Aangezien het niet duidelijk is om deze 
indicatoren uit te leggen aan de hand van alleen tekst, volgt nu een eerste paging tot het 
opzetten van een model, waarna alle indicatoren in hun onderlinge relaties warden 
besproken. 
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3.4.2 Afhankelijke variabelen 

Bij dit onderzoek zijn er 2 afhankelijke variabelen, namelijk de netto en de bruto opname 
op de kantorenmarkt. Het is van belang om naar beide variabelen te kijken, aangezien ze 
beide een ander beeld geven over het opnamegedrag op de kantorenmarkt. De bruto 
opname geeft alle transacties weer en de netto opname geeft weer hoeveel er per jaar 
meer of minder m2 kantoorruimte wordt opgenomen ten opzichte van het jaar er voor. 

1. Bruto opname: 
Onder de bruto opname, die ook wel wordt aangeduid als absorptie, wordt in grate 
lijnen verstaan het aantal m2 kantoorruimte dat in een bepaalde periode 
contractueel wordt verhuurd op de vrije markt. Het betreft hier dus een weergave 
van het transactievolume. Bij deze weergave is niet te zien of het een 
vervangingsvraag betreft of een vraag die leidt naar een grater ruimtegebruik. 

In de jaren met een minder goede economische ontwikkeling kan de bruto opname 
hoog zijn, in tegenstelling tot de netto opname. Er kan een hoge verhuisbeweging 
op de markt aanwezig zijn, welke typisch is voor een markt met overaanbod en 
dalende huren. 

De bruto opname van kantoorruimte wordt door de grotere Nederlandse 
makelaarskantoren, waaronder Dynamis, DTZ Zadelhoff, Jones Lang LaSalle en Van 
Gool en Partners, periodiek gerapporteerd. 

2. Netto opname: 
De netto opname kan warden omschreven als het aantal m2 kantoorruimte 
waarmee de totale verhuurde kantoorappervlakte in een bepaalde markt per saldo 
graeit of afneemt. Volgens van Goal en Vos (2002) is de netto opname een 
indicator voor de vraag op de kantorenmarkt. Informatie over de netto opname is 
zinvol voor het indiceren van de varkenscyclus. De netto opname heeft namelijk 
een direct verband met het verloop van de leegstand op de markt en is daarmee 
tevens een goede indicator voor het verwachte marktrendement. 

De nieuwbouw blijkt de ontwikkeling van de netto opname beter te volgen dan die 
van de bruto opname [ASRE, 2002]. Dit komt omdat zowel de netto opname als de 
nieuwbouw goed verklaard warden door de werkgelegenheidsveranderingen in de 
zakelijke dienstverlening. Waar het echter om gaat is dat er relatief te veel 
nieuwbouw op de markt komt in verhouding tot het niveau van de netto opname 
(doorschieten van de nieuwbouw). Orn dit te voorkomen kan informatie over de 
jaarlijkse netto opname dus van grate· waarde zijn. In de jaren met een minder 
goede economische ontwikkeling is de netto opname gering. 

Het blijkt dat het relevant is om de netto opname te publiceren. Opvallend genoeg 
zijn er helaas weinig partijen die informatie leveren over de netto opname. De 
Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam is in dit opzicht een positieve uitzondering 
(onder andere via een jaarrapportage over de Amsterdamse kantorenmarkt). Wei 
zijn er buitenlandse commerciele informatiebureaus die gegevens kunnen leveren 
over de netto opname in de verschillende grate kantoorsteden in de wereld, 
waarander Amsterdam. Helaas zijn er voor de pravincie Gelderland geen gegevens 
beschikbaar voor de netto opname. 
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3.4. 3 Onafhanke/ijke variabelen 

In figuur 16 (model indicatoren kantorenmarkt) zijn variabelen weergegeven die een 
relatie hebben met de netto en bruto opname op de kantorenmarkt. Hierbij zijn de lijnen 
voor de bruto opname weergegeven in het groen en voor de netto opname in het blauw. 

De onafhankelijke variabelen die invloed hebben op de bruto- en netto opname van 
kantoorruimte warden nu een voor een behandeld met daarbij hun relatie tot de andere 
variabelen. Verder wordt er gekeken in hoeverre het een voorspellende indicator is voor 
de kantorenmarkt. 

Leegstandspercen tage: 
Het beschikbaarheidcijfer - 'leegstand' is een indicator om de (on)evenwichtigheid tussen 
vraag en aanbod aan te geven en de gezondheid van de vastgoedmarkt. Nadeel van de 
leegstandscijfers is dat ze wel rekening houden met de toestand die achter de rug is, 
maar niet met water staat te gebeuren. 

Het leegstandspercentage wordt be"invloed door de economische groei en oak de 
werkgelegenheidsverandering op de kantorenmarkt heeft invloed op de leegstand. Door 
het aantrekken van de kantoorwerkgelegenheid zal er meer opname zijn van 
kantoorruimte en zal het leegstandspercentage afnemen [Downs, 1993]. Dit heeft zowel 
invloed op de bruto als de netto opname van kantoorruimte. Verder wordt het 
leegstandspercentage negatief be"invloed door de massapsychologie. 

Een hoog leegstandspercentage komt voor bij een slechte/matige economie. In tijden 
van een slechte economie zullen over het algemeen kantoorhoudende organisaties geen 
grotere ruimte opnemen dan er wordt achter gelaten. Deze opname betekent 
vervangingsvraag en heeft alleen invloed op de bruto opname. 
Een laag leegstandspercentage is op de markt aanwezig in tijden van een groeiende 
economie. Kantoorhoudende organisaties groeien en zullen op zoek gaan naar grotere 
kantoorruimte. Dit betekent dat er meer kantoorruimte wordt opgenomen dan er wordt 
achtergelaten. Het uiteindelijke verschil tussen het aantal m2 opname en het aantal m2 

dat wordt achtergelaten is de netto opname. Het leegstandspercentage wordt 
weergegeven door het CBS. 

Massapsychologie: 
Er is een factor die psychologisch van aard is en effect heeft op de aanbodkant van de 
kantorenmarkt [Stoken, 1993]. Deze factor is de massapsychologie. De ontwikkelaars 
hopen dat de daling in de economie langer uitblijft dan volgens de cyclus wordt verwacht. 
De ontwikkelaars blijven ontwikkelen omdat ze allemaal van mening zijn dat zij hun 
gerealiseerde kantoorpand nog verhuurd krijgen. Op dat moment heeft het 
opnameniveau al een dalende lijn ingezet, waarbij het verhuren van het kantoorpand 
steeds moeilijker wordt. Het leegstandspercentage wordt eigenlijk genegeerd in de hoop 
dat de markt niet zal dalen. Dit is een negatieve factor die zorgt voor overaanbod op de 
kantorenmarkt. 

Deze factor is heel erg nadrukkelijk aanwezig en komt onder andere tot uiting door de 
consumentenvertrouwenindex. Verder is het een gevoel dat wordt weergegeven door 
onder andere de conjunctuurberichten van het CBS. 

Gemiddeld ruimtegebruik per kantoormedewerker: 
Het gemiddelde ruimtegebruik per kantoormedewerker is een variabele binnen de 
werkgelegenheidsveranderingen. Deze waarde ligt tussen de 24,0 en 32,4 m2 per 
kantoormedewerker [Venema, 2004]. Op het moment dat de werkgelegenheid verandert, 
zullen ondernemers niet meteen gaan uitkijken naar nieuwe kantoorruimte. Het 
gemiddelde ruimtegebruik per persoon in m2 zal dan warden aangepast; afhankelijk van 
een aantrekkende of afnemende werkgelegenheid. Pas op het moment dat het huidige 
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ruimtegebruik niet meer werkbaar is of de kosten zo hoog oplopen, wordt er uitgekeken 
naar nieuwe passende ruimte. Het is alleen lastig in te schatten wanneer de grens bereikt 
is aangezien het gemiddelde ruimtegebruik variabel is. 

Het betrekken van andere ruimte heeft invloed op zowel de netto als de bruto opname. 
Wordt er meer ruimte opgenomen dan dat er wordt verlaten dan is er sprake van netto 
opname. Wanneer er echter meer of evenveel ruimte wordt achtergelaten, dan wordt er 
gesproken over bruto opname. 

De gegevens over het gemiddelde ruimtegebruik per kantoormedewerker warden 
weergegeven in "Het nationale kantorenmarkt onderzoek" van Twijnsta Gudde. 

Werkqeleqenheidsveranderinqen: 
De samenstelling en ontwikkeling van de werkgelegenheid geeft onder andere de vraag 
naar kantoorruimte weer. Deze werkgelegenheid is weer sterk afhankelijk van de 
economische groei in een land. In een sterk groeiende economie vindt een grate 
banengroei plaats. Maar de vraag naar te huren kantoorruimte heeft oak te maken met 
het type onderneming bij wie zich groei voordoet (kantoorbindingspercentage). 
Agrarische ondernemingen hebben vanzelfsprekend minder behoefte aan kantoorruimte 
dan financiele dienstverleners. 

De werkgelegenheid in de kantorensector is bepalend voor zowel de netto als de bruto 
opname op de kantorenmarkt. Is er een groei in de kantoorwerkgelegenheid dan is er 
weer vraag naar kantoorruimte. De groei van de werkgelegenheid loopt praktisch gelijk 
met het BBP (figuur 10). De veranderingen in de werkgelegenheid in een sector warden 
be'invloed door groei en krimp in de sector, werken in deeltijd en flexwerken. 

Hoe groat is nu de invloed van de groei van de werkgelegenheid op de opname van 
kantoorruimte? In figuur 17 zijn deze 2 variabelen tegen elkaar uitgezet. Hierin is goed 

Groei werkgelegenheid en opname kantoorruimte 
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te zien dat de opname van 
kantoorruimte 2 tot 3 jaar 
achterloopt op de groei van 
de werkgelegenheid. Op het 
moment van een forse 
daling in de 
werkgelegenheid is er 
slechts een lichte daling te 
zien in het opname gedrag 
van kantoorruimte. Deze 
kleine daling is te verklaren 
doordat men per 
werknemer meer ruimte in 
gebruik gaat nemen. Op het 
moment dat er een forse 
stijging in de 
werkgelegenheid wordt 
ingezet, stijgt de opname 
van kantoorruimte niet 
direct. Eerst zullen de 

overtollige vierkante meters warden opgenomen. Volgens figuur 17 was in 1997 de top 
van de groei van de werkgelegenheid bereikt. Drie jaar later, in 2000, is de top bij de 
opname van kantoorruimte bereikt. Echter 1996, twee jaar later dan de stijging van de 
werkgelegenheid, was er een flinke stijging in de opname. Hieruit kan geconcludeerd 
warden dat de groei van de werkgelegenheid 2-3 jaar voor loopt op het opnamegedrag 
van de kantorenmarkt. 
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Kan toorbi nd i ngspercen tage: 
Er valt wel te voorspellen wanneer de vraag naar kantoorruimte zal stijgen, maar niet 
precies hoeveel de vraag zal zijn. Hiervoor is er meer informatie nodig over het 
kantoorbindingspercentage. 

De veranderingen en ontwikkelingen in de beroepsbevolking zijn op zich niet genoeg om 
een betrouwbaar cijfer te geven over de vraag naar kantoorruimte. Het 
kantoorbindingspercentage moet bekend zijn om te weten welk deel van die 
beroepsbevolking oak daadwerkelijk zorgt voor de vraag naar kantoorruimte. De 
kantoorwerkgelegenheid is primair afhankelijk van de ontwikkeling van de productie in 
kantoren. Onderzoeken naar dit cijfer zijn tot nu toe incidenteel, maar wel essentieel om 
een verband te kunnen leggen tussen de beroepsbevolking en de vraag naar 
kantoorruimte. Bij deze variabele moet echter een kantekening warden gemaakt. Er zijn 
namelijk trends die het kantoorbindingspercentage beYnvloeden, zoals flexplekken of 
thuiswerken. Bij dit onderzoek wordt hier verder geen rekening mee gehouden. 

Rentetarieven op de kapitaalmarkt (fang geld): 
Voor een belangrijk deel bepaalt het ter beschikking staande hypothecaire krediet en de 
daarmee samenhangende fluctuaties in de rentevoet de vraag- en aanbodverhoudingen 
op de kantorenmarkt. De financiering van kantoren is in overwegende mate afhankelijk 
van de mogelijkheid om financieringsmiddelen op de lange termijn aan te trekken. Dit 
geldt zowel voor nieuwbouwmarkt als de tweedehands kantorenmarkt. De hoogte van de 
prijs waartegen het met de overdracht gemoeide vermogen beschikbaar wordt gesteld 
heeft niet alleen invloed op prijsvorming van kantoren, maar oak op de exploitatie van 
kantoren. Wijzigingen in de rentevoet be'invloeden in hoge mate de nieuwbouwhuren en 
deze be'invloeden op hun beurt een huuraanpassing van de bestaande voorraad (Kruijt, 
1974). De rentetarieven op de kapitaalmarkt hebben dus invloed op het opnamegedrag 
op de kantorenmarkt. Mede hierdoor wordt er oak invloed uitgeoefend op het 
leegstandspercentage, doordat er juist wel of geen opname plaats vindt . 

Inflatie 
Inzicht in de inflatie is van belang, omdat dit cijfer voor een deel de concurrentiepositie 
van Nederland ten opzichte van het buitenland bepaalt. Als het inflatiecijfer wezenlijk 
verschilt van die in het buitenland, kan dit een negatief of juist positief effect hebben 
voor investeringen vanuit het buitenland. De inflatie heeft geen direct verband met de 
Nederlandse economie. Het gaat om de relatie tussen de inflatie van Nederland en de 
inflatie van het buitenland. Dat bepaalt de economische groei van het land. De oorzaken 
van de afnemende inflatie op dit moment zijn de waardestijging van de euro, de afname 
van de groei van de arbeidskosten, maar oak de prijzenoorlog die nu al enige tijd in de 
supermarkten woedt. 

In Nederland warden alle prijzen gecorrigeerd met de inflatie. Bij een hoge inflatie ten 
opzichte van het buitenland warden de stichtingskosten in Nederland relatief hoger dan 
in het buitenland, met als gevolg dat oak huren en prijzen van nieuwe panden stijgen. 
Het inflatiecijfer kan dus op deze manier invloed hebben op de vraag naar 
kantoorhuisvesting [Schaap, 2004]. Dit is echter niet uit te drukken in een bepaalde 
waarde. 
Door de procentuele veranderingen in de consumentenprijsindex van het CBS, wordt er 
inzicht geboden in de inflatie. 

Economische groei I BBP: 
Zoals al eerder is beschreven is de vastgoedmarkt een cyclische markt. Er doen zich 
golfbewegingen voor in markthuren en vastgoedprijzen. Tijdig inzicht krijgen in de stand 
van de economische conjunctuur is van groat belang om op veranderende 
marktomstandigheden in te spelen. Zo is een afnemende vraag naar kantoorruimte vaak 
het gevolg van een afzwakking van de economische conjunctuur. Uit de economische 
groei, ofwel de mutatie in het Bruto Binnenlands Product, kan de (toekomstige) 
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economische situatie warden afgeleid. Zo stelt Jongejan (1992) bijvoorbeeld dat een 
halvering van de economische groei al snel zal leiden tot een halvering in de vraag naar 
nieuwe kantoorruimte. Een positieve economische situatie is gunstig voor zowel de netto 
als de bruto opname van kantoorruimte. De economische groei loopt 2-3 jaar voor op de 
kantorenmarkt [figuur 10 en 18]. 
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Figuur 18: Volumegroei BBP en de 
opname van kantoorruimte [Bron: 
DTZ en CBS] 

Oak heeft de economische groei een directe invloed op de werkgelegenheid. Bij een 
daling van de economie, is er eveneens een daling in de werkgelegenheid met een 
vertraging van een half jaar tot maximaal een jaar. Uiteraard geeft een stijging in de 
economie een stijging in de werkgelegenheid. 

Tussen 1983 en 1984 zit een stijging van 1,3% in het BBP. Een stijging met dezelfde 
orde van grootte (1,8%) komt bij de groei van de werkgelegenheid pas tussen de jaren 
1984 en 1985. Er is een vertraging aanwezig tussen het BBP en de groei van de 
werkgelegenheid van maximaal een jaar. 
Wat geldt voor de groei van het BBP geldt oak voor de afname er van. Tussen 1991 en 
1992 zit een daling van 0,9% in het BBP. Het jaar daarop, tussen 1992 en 1993, zit er 
dan een daling in de werkgelegenheid (zie oak figuur 10). 

De Nederlandse economie is van groat belang voor het opnamegedrag van 
kantoorruimte. Verder wordt er oak de economische basis van een gebied binnen 
Nederland mee weergegeven. Hieruit kan warden afgeleid dat een gebied met een 
grotere economische groei dan gemiddeld Nederland en een hoge 
kantoorwerkgelegenheid, een grotere vraag heeft naar kantoorruimte. Maar het 
tegenbeeld moet oak warden geschetst. Wanneer de economie een daling inzet in een 
dergelijk gebied, zal oak daar de kantoorwerkgelegenheid dalen. Dit betekent dat er weer 
kantoorruimte leeg komen te staan. Met andere woorden: gebieden met een hogere 
volatiliteit in kantoorwerkgelegenheid, hebben oak een hogere kantoorleegstand [Shilton 
1998]. 

De gegevens van het BBP en de werkgelegenheid zijn te verkrijgen bij CBS/Statline. 

De wereldeconomie: 
Door de sterke groei van de wereldeconomie zal het BBP fors stijgen. De sterke groei van 
de wereldeconomie in de G3 (Verenigde Staten, Eurogebied en Japan) in de tweede helft 
van 2003 kwam door de afname van de internationale politieke spanningen, de 
aanhoudende stimulans via de overheidsbegrotingen en de lage officiele rentetarieven. 
Daarbij kwam oak nag eens dat de aandelenmarkt zich began te herstellen. Het herstel 
in het eurogebied was veel beperkter dan elders, mede door de sterkere euro. 
Nu de wereldeconomie weer sterk groeit, zal oak de economische groei in Nederland 
verder aantrekken. Maar de economie komt echter nag niet goed op gang. Het 
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bedrijfsleven blijft nag marktaandeel verliezen door de sterke stijging van de 
arbeidskosten en de waardestijging van de euro. 

Particuliere consumptie (CPI): 
De particuliere consumptie of het consumentenprijsindex (CBS) zijn de bestedingen van 
de consument. De koopkracht van de consument komt onder druk te staan door de 
loonstop, de lastenverzwaringen en de hogere pensioenpremies. De particuliere 
bestedingen zullen weer gaan toenemen door de verschuiving van collectief naar 
particulier gefinancierde zorguitgaven. De oplopende werkloosheid is niet gunstig voor de 
consumptieve ontwikkeling. Deze negatieve consumptieve ontwikkelingen hebben een 
negatieve invloed op het BBP. 

3.4.4 Subconc/usie 

De belangrijkste indicatoren op de kantorenmarkt zijn het BBP en de 
werkgelegenheidsveranderingen. Het BBP en de werkgelegenheid op de kantorenmarkt 
lopen beide 2-3 jaar voor op de kantorenmarkt, waardoor ze een goede indicator zijn. 
Verder is het noodzakelijk om rekening te houden met de massapsychologie die op de 
markt aanwezig is. Deze massapsychologie wordt voornamelijk door 
conjunctuurberichten naar buiten gebracht. 

Van Maanen, 2003 concludeert eveneens dat de economie en psychologie de 
belangrijkste factoren zijn op de kantorenmarkt. Psychologie speelt voornamelijk een rol 
aan de aanbodzijde en de economie aan de vraagzijde van de markt. Aangezien het 
aanbod op de vraag reageert, is de vraag op de kantorenmarkt maatgevend. De 
vraagzijde laat voornamelijk een relatie zien met de economie. Voorlopende indicatoren 
voor de vastgoedcyclus zullen daarom ook in het economische vlak moeten worden 
gezocht. 

Volgens de gegevens van de vastgoedmonitor van ASRE7 zijn de verklarende indicatoren 
van de kantorenmarkt de economische groei en de kantoorwerkgelegenheid. Verder 
worden de verhuisplannen en uitbreidingsverwachtingen oak tot de indicatoren gerekend. 
Deze zijn te vermelden onder de werkgelegenheidsveranderingen op de kantorenmarkt. 
Deze zijn echter weer afhankelijk van de economische groei en de groei van de 
kantoorwerkgelegenheid. 

3.5 Toekomstschets kantorencyc/us 
Op basis van de bovenstaande indicatoren is er een kleine toekomstschets te geven voor 
het opnamegedrag op de kantorenmarkt. In paragraaf 3.2.2 (figuur 10) was al te zien 
dat er een periode van recessie lag in het jaar 2004 en dat de cyclus 10 tot 12 jaar 
duurt. 

Het hoogtepunt in de cyclus was zichtbaar in 1998. Het volgende hoogtepunt, uitgaande 
van een cyclus van 10 tot 12 jaar, ligt dan tussen 2008 en 2010 in. Er is geen exact 
jaartal te geven, omdat er rekening moet worden gehouden met onzekerheden in de 
ontwikkelingen van de economie. Op dit moment blijft de Nederlandse economie ook 
achter op de wereldeconomie. Daarvoor is een reden te noemen: de sterke stijging van 
de arbeidskosten en de waardestijging van de euro [CPB, 2004]. Deze ontwikkelingen 
hebben dus consequenties voor het verloop van de cyclus. 

In figuur 19 wordt een toekomstschets over de Nederlandse kantorenmarkt gegeven. 
Daarin zijn de verwachte jaren van omslag aangegeven. Amplitude in deze grafiek is 
echter gelijk gehouden. Er kunnen op basis van de voorspellingen van de omslagpunten 
geen uitspraken worden gedaan over de amplitude. 

7 ASRE: Amsterdam School of Real Estate 
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Figuur 19: Toekomstschets /engte kantorencyclus 

Er zijn onderzoeken waarin beweerd wordt dat er de afgelopen cycl i zoveel kantoren zijn 
bijgekomen dat er geen kantoren meer gebouwd hoeven te worden. De volgende cyclus 
zou daardoor veel langer zijn en de top pas na 2010 bereiken [DTZ, 2005]. 

Door de koppeling van de kantorenmarkt met de economie is dit onwaarschijnlijk. De 
economie kent een regelmatig patroon in Nederland. Tenzij er drastische veranderingen 
in het economische patroon te zien zijn, zal de lengte van de kantorencyclus een gelijke 
lengte van 10 tot 12 jaar laten zien. Het is namelijk niet de hoeveelheid aanbod, maar 
juist de vraag die bepalend is. De economie is bepalend voor de vraag naar 
kantoorruimte. Wanneer de economie aantrekt, zal ook de vraag naar kantoorruimte 
toenemen. De reactie van het aanbod op de vraag zal door de huidige grote 
kantorenvoorraad later komen, waardoor een opgang van de cyclus geleidelijk kan 
worden verwacht. 

De grote kantorenvoorraad kan wel invloed hebben op de amplitude of trend. De 
spanning hoeft in 2009 niet meer zo hoog te worden als in 1998. Daardoor is ook 
bepalend voor de amplitude in hoeverre aan de onderkant van de cyclus 
kantoorgebouwen uit de markt worden genomen. Een beeld is geschetst in figuur 20. 

In figuur 20 geeft lijn A weer wanneer er veel aanbod wegvalt aan de onderkant van de 
markt. De economie trekt aan en de groei van het aandeel kantoorwerkgelegenheid blijft 
stijgen. Er ontstaat weer een spanning in 2009 die vergelijkbaar is met 1998. 
Lijn B geeft een minder grote uitslag. Een aantal gebouwen wordt uit de markt genomen, 
maar volledig marktherstel ontstaat niet. Een groot deel van het huidige overschot blijkt 
nog voldoende kwaliteit te bezitten om te worden verhuurd. 
Lijn C geeft een pessimistisch scenario weer. Er is de afgelopen periode zoveel aanbod 
geproduceerd dat er geen nieuwe kantoren meer nodig zijn. De spanning ontstaat alleen 
door de opkomst van de economie en de daarbij behorende groei van de 
kantoorwerkgelegenheid. Nieuw aanbod ontstaat alleen wanneer oudere gebouwen 
vervangen moeten worden, maar groei is niet noodzakelijk. 
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Figuur 20: Toekomstschets amplitude kantorencyc/us 
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De toekomstige amplitude van de kantorencyclus is slechts over een halve periode weer 
te geven. Op dit moment valt er nag geen zinnige uitspraak te doen over de diepte van 
het dal in 2015. Het betekent namelijk niet dat bijvoorbeeld lijn A, die zal zorgen voor 
een enorme groei op de kantorenmarkt in 2009, oak zal zorgen voor een enorm 
dieptepunt in 2015. 

De geschiedenis leert dat de economie zal aantrekken. De mate waarin dit gebeurt, is 
afhankelijk van de technologische innovaties en de concurrentiekracht van Nederland ten 
opzichte van de andere landen. 
Eerder in dit onderzoek is gezegd dat de massapsychologie van het pessimisme heerst 
ten tijde van laagconjunctuur. In 1993 stonden veel mensen negatief tegenover de 
kantorenmarkt. Op dit moment is de laagconjunctuur net weer achter de rug. Er kan 
alleen nog geen uitspraak warden gedaan over wat de toekomstige motor zal zijn achter 
de opgang van de economische conjunctuur. Op basis van de historische gegevens lijkt 
het waarschijnlijk om uit te gaan van een markt die ligt tussen lijn A en lijn B. 

3.6 Conclusie 
Op het gebied van vastgoed is een aantal cycli te onderscheiden. De te onderscheiden 
cycli zijn de varkenscyclus, economische cyclus, vastgoedcyclus, woningmarktcyclus, 
utiliteitsbouwcyclus en tot slot de kantorencyclus. Deze cycii hebben aiien in meer of 
mindere mate een relatie met elkaar. De varkenscyclus is het economische marktprincipe 
van cyclisch optredende prijsontwikkelingen doordat vraag en aanbod in de betreffende 
markt niet op elkaar warden afgestemd. De economische cyclus wordt ook wel de 
conjunctuur genoemd. De conjunctuur is het gelijktijdig optreden en op elkaar inwerken 
van gebeurtenissen, die van invloed zijn op de vraag en het aanbod in een markt. Verder 
is de vastgoedcyclus weer de overall cyclus van de woningmarkt, utiliteitsbouw en de 
kantorenmarkt. 

De kantorenmarkt was redelijk in evenwicht tussen 1997 en 2000. Daarna ging het mis. 
Het aanbod bleef stijgen terwijl de vraag al een dalende lijn had ingezet. Voor een klein 
gedeelte is dit terug te voeren op het sterk elastische karakter van de vraag naar 
kantoorruimte in tegenstelling tot het inelastisch karakter van het aanbod. Dit wordt 
vooral veroorzaakt door de lange bouwduur van een vastgoedobject. Verder is het 
gigantische overschot te verklaren door het optimistische/kudde gedrag van de 
ontwikkelaars (massapsychologie). 

Uit de literatuur blijkt dat de kantorencyclus een fractie achterloopt op het BBP en de 
werkgelegenheid. De reden hiervoor is dat de werkgelegenheid eerst daadwerkelijk moet 
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aantrekken waardoor het bedrijf intern groeit, voordat bedrijven weer om gaan zien naar 
nieuwe bedrijfshuisvesting. De woningmarkt loopt echter 2 tot 3 jaar voor op het BBP, 
maar mag niet als een oorzakelijk verband warden gezien met de kantorenmarkt. Een 
belangrijke reden voor dit gebeuren in de woningmarkt is het terugtrekken van de 
overheid uit de ontwikkeling van de woningbouw in 1985. Het is echter nag te vroeg om 
te kunnen zeggen of dit patroon oak gehandhaafd zal blijven. 

Door middel van indicatoren is het mogelijk om een uitspraak te doen over de 
veranderingen op de kantorenmarkt. Het blijkt dat de meeste indicatoren terug te voeren 
zijn op de economische ontwikkelingen. Dit is vrij logisch, aangezien de kantorencyclus 
de economische cyclus volgt. Er is geen onderscheid te maken tussen de indicatoren van 
de netto- en de bruto opname op de kantorenmarkt. De belangrijkste indicatoren voor 
beide opname zijn de economische groei en de kantoorwerkgelegenheid. Hierbij horen 
uiteraard ook de variabelen zoals kantoorbindingspercentage, gemiddeld ruimtegebruik 
per kantoormedewerker en de massapsychologie. Het verschil tussen beide wordt alleen 
bepaald door de hoeveelheid opname en de kantoorruimte die wordt achtergelaten. 

Aan de hand van de indicatoren lijkt het mogelijk om een toekomstschets te geven over 
het verloop van de kantorenmarkt. Nu is echter de vraag wanneer er vraag naar 
kantoorruimte is en door welke kantoorhoudende organisaties. In H4 wordt aan de hand 
van historische gegevens een onderzoek opgesteld naar terugkerende fenomenen in het 
opnamegedrag . 
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Hoofdstuk 4 Vraag naar kantoorruimte 

4.1 Inleiding 
In het vorige hoofdstuk heeft een analyse plaatsgevonden van de kantorencyclus. Daarbij 
is er ingegaan op indicatoren van de kantorenmarkt, die een voorspellend karakter 
hadden. Aan de hand van die indicatoren is een ruwe schatting te geven wanneer er 
vraag is naar kantoorruimte. 

Orn het risico bij ontwikkelen nag meer te kunnen beperken is het noodzakelijk om te 
weten "wie" er vraag heeft naar kantoorruimte en "wat" die vraag is. Aan de hand van de 
transactiegegevens van Gelderland wordt in dit hoofdstuk een analyse op basis van 
grafieken gemaakt naar de vraag "wie" en "wat". Het onderzoeksschema ziet er als volgt 
uit: 

§ 4.3 

§ 4.2 

Geografisch 
onderzoeksgebied 

Transactie gegevens 
Gelderland 

Beschikbaarheid 
gegevens 

Betrouwbaarheid 
gegevens 

Indeling 
gebruikers 

§ 4.4 

Wie 

Figuur 21: analyse schema voor onderzoek 

Onderzoeksgegevens 

Inzicht in de Gelderse 
kantorenmarkt 

§ 4.5 

Wat 

Indeling grootte 
van ruimte 

De transactiegegevens van Gelderland warden in paragraaf 4.3 onder de loep genomen, 
nadat het onderzoeksgebied duidelijk in kaart is gebracht. Allereerst wordt er bekeken 
welke gegevens beschikbaar zijn voor het onderzoek. Verder is het van essentieel belang 
dat de gegevens betrouwbaar zijn, zodat ze bruikbaar zijn voor het onderzoek. Daarna 
warden de gegevens die zijn aangegeven als betrouwbaar ingedeeld in bruikbare 
gebruikersgroepen en vindt er een indeling plaats op basis van de grootte van de 
kantoorruimte. Nu zijn alle onderzoeksgegevens bekend en kan er warden gestart met 
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het onderzoek naar de vraag "wie" heeft er vraag naar kantoorruimte en "wat" is die 
vraag. Er zal dus worden gezocht naar een trendverschijnsel binnen het opnamegedrag 
op de Gelderse kantorenmarkt. Hierdoor kan de ontwikkelaar sneller anticiperen op het 
verhuisgedrag van de kantoorhoudende organisaties. 

4.2 Geografisch onderzoeksgebied 
Het geografisch onderzoeksgebied beslaat de provincie Gelderland. De gegevens van de 
gehele provincie warden gebruikt voor de analyse van het opnameniveau. Vervolgens zal 
er een locatie-indeling voor de kantoorhoudende organisaties warden gemaakt in het 
KAN-gebied. Hierbij wordt er enkel ingegaan op de locaties in de 2 grote steden van het 
KAN-gebied, namelijk Arnhem en Nijmegen. 

In figuur 22 zijn de bedrijventerreinen binnen het KAN-gebied globaal weergegeven. Het 
gebied wordt min of meer aan de noordzijde afgekaderd door de A12 aangezien de 
eerste volgende bedrijven- en kantorenlocaties ten noorden van de A12 zich op 40 
kilometer afstand bevinden, ter hoogte van Apeldoorn. Aan de zuidzijde wordt het gebied 
afgebakend door de provinciegrens met Brabant. De oostzijde wordt afgebakend door de 
Duitse grens en de westzijde wordt afgebakend door de ASO / A73. 
Binnen het KAN-gebied lijkt de gemeente Lingewaard een grote rol te spelen door de 
enorme omvang. Echter de bedrijven in de gemeente Lingewaard zijn niet toegelegd op 
kantoren, maar op de agrarische sector. De belangrijkste steden binnen het KAN-gebied 
zijn Arnhem en Nijmegen. 

Geog rafi sch 
onderzoeksgebied 

KAN regio 

Figuur 22: Onderzoeksgebied Gelder/and {Landeiijke markt / R.egionale marktj 
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4.3 Onderzoeksgegevens 

4. 3.1 Beschikbare gegevens 

De gegevens die voorhanden zijn komen uit de database VTIS van Strabo8 te 
Amsterdam. Uit deze database zijn de volgende gegevens te halen: 

• Tijd van opname; 
• Aantal m2 dat wordt opgenomen; 
• Plaats waar het kantoorpand in gebruik wordt genomen; 
• Huurdercategorie / gebruikerstype; 
• Toestand (bestaand/nieuwbouw); 
• NAW-gegevens; 
• Bron van de transactiegegevens. 

De gegevens uit de database zijn helaas niet meteen geschikt voor het onderzoek 
Momenteel zijn de kantoorhoudende organisaties onderverdeeld in 16 verschillende 
groepen. Deze groepen zijn als volgt te onderscheiden: 

• Ambachtelijke dienstverlening; • Industrie en openbare 
• Bank- en verzekeringswezen; nutsbedrijven; 
• Bouwnijverheid en • Onderwijs, gezondheidszorg en 

installatiebedrijven; veterinaire diensten; 
• Communicatiebedrijven; • Openbaar bestuur, defensie 
• Computerbedrijven; wettelijke sociale verzekering; 
• Detailhandel; • Overige instellingen en bedrijven; 
• Financieel - economisch zakelijke • Overige zakelijke dienstverlening; 

dienstverlening; • Transport en opslag; 
• Garage en autoverkoopbedrijven; • Onbekend . 
• Groothandel en tussenhandel; 

Door het enorme aantal gebruikerstypen is het moeilijk een duidelijk overzicht te geven 
welke organisaties vraag hebben naar een bepaald type kantoor. Daarom warden de 
gebruikerstypen in paragraaf 4.3.3 opnieuw ingedeeld in bruikbare groepen. 

De transactiegegevens van de kantorenmarkt die in de database VTIS van Strabo zijn 
opgenomen, zijn afkomstig van onder andere grate makelaarskantoren, Vastgoedmarkt 
en PropertyNL. 

4.3.2 Betrouwbaarheid gegevens 

Voordat de gegevens geanalyseerd warden voor het onderzoek, is het van belang om te 
weten of de gegevens betrouwbaar zijn. Hier is de bran van de gegevens een belangrijk 
onderdeel. Oak zullen de gegevens kritisch moeten warden bekeken op de bruikbaarheid 
en betrouwbaarheid. 

Uitgaande van de bronnen die Strabo heeft gebruikt, mag verondersteld warden dat de 
gegevens betrouwbaar zijn. Er moet wel vermeld warden dat de opnamegegevens alleen 
inzicht geven in de bruto opname op de kantorenmarkt. 

Wanneer er wordt gekeken naar de kantoorhoudende organisaties dan blijkt er bij 
ongeveer 10% van de opname gegevens geen kantoorhoudende organisatie bekend te 
zijn of staat vermeld dat er diverse ondernemingen hun intrek in een pand hebben 
genomen. Hieruit valt echter alleen af te leiden dat het om een kantoorverzamelgebouw 
gaat, maar het soort kantoorhoudende organisatie is niet duidelijk. Orn te voorkomen dat 
er onjuiste informatie wordt weergegeven, warden deze gegevens uitgesloten bij het 
onderzoek. 

8 Strabo is een bureau voor ruimtelijk marktonderzoek. Zij werkt met diverse partijen aan grate onderzoek- en 
adviesprojecten op het gebied van detailhandel, woningmarkt, kantorenmarkt en bedrijven. 
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Het aantal vierkante meters is wel bij iedere transactie weergegeven. Echter bij de 
opname in een kantoorverzamelgebouw waar diverse ondernemingen tegelijk intrekken, 
zijn de opgenomen vierkante meters bij elkaar gevoegd. Dit gaat slecht om 1,4% van de 
totale transactiegegevens. In de database staat hierbij alleen vermeld dat het diverse 
ondernemingen betreft en deze zijn zoals hierboven weergegeven al verwijderd uit de 
database. 

4.3.3 Onderverdeling gegevens organisatie 
Bij het onderzoek is het van belang te weten welke organisaties vraag hebben naar wat 
voor een soort kantoorruimte. Hierbij is het noodzakelijk om de organisaties in te delen 
in groepen met bepaalde (gebruiks)kenmerken of huisvesting vraagprofielen. Enkele 
profielen uit de literatuur zullen warden behandeld, om daarna een goede keuze te 
kunnen maken voor een indeling voor de eigen gegevens. 
Een voorbeeld van een huisvesting vraagprofiel is gesegmenteerd op basis van harde 
kenmerken (parkeren, bereikbaarheid, e.d.) door de Berenschot fundatie [Van den Berg, 
1994]: 

• Administratie-/handelskantoor; routinematig, administratief arbeidstype met grate 
aanwezigheid van het personeel. 
• Voor externe contacten is bereikbaarheid zowel met de auto als met het OV 

gewenst. Er wordt belang gehecht aan representativiteit van het gebouw en 
zijn omgeving. 

• Beleidsorganisatie: creatief arbeidstype met grate aanwezigheid van het 
personeel. 
• Vooral bereikbaarheid met het OV is gewenst. Het soort organisatie, non-profit 

en overheid, vraagt om een ietwat sobere uitstraling van het gebouw, maar er 
wordt wel waarde gehecht aan de herkenbaarheid van de omgeving en de 
situering van het gebouw. 

• Batie organisatie; te woord staan van klanten. 
• Deze soort organisatie bevindt zich in de binnenstad die goed bereikbaar is 

met het OV. Voor klanten is oak de parkeergelegenheid van belang. Er wordt 
waarde gehecht aan met name de herkenbaarheid, waarbij de 
representativiteit van het ex- en interieur van het gebouw van minder belang 
is. 

• Service organisatie; intensieve dienstverlening op basis van veel communicatie 
met de klant. 
• Veel waarde wordt gehecht aan de beschikbaarheid van parkeerplaatsen en 

bereikbaarheid met de auto. Ook warden hoge eisen gesteld aan de 
herkenbaarheid en representativiteit van ex- en interieur en de stedelijke 
omgeving. 

• Innovatie organisatie; vernieuwende arbeidstype. 
• Voor de werknemers is beschikbaarheid van parkeerplaatsen en 

bereikbaarheid met de auto van belang. Voor zover het budget het toelaat, 
warden ook hoge eisen gesteld aan de herkenbaarheid en representativiteit 
van het gebouw en de stedelijke omgeving. 

Een volgend voorbeeld, is een onderzoek onder 257 'decision makers' op het gebied van 
kantoorhuisvesting [Halter + Stevens, 1992]. Dit onderzoek onderscheid negen 
categorieen factoren die van invloed zijn op de keuze van een kantoorgebouw. Deze 
factoren hebben betrekking op zowel de locatie, het gebouw en in beperkte mate de 
werkplek en betreffen oak zachtere kenmerken (uitstraling, imago, e.d.). Er zijn 
wederom vijf groepen organisatietypen opgesteld: 

• Stationairen; vooral non-profit organisaties en overheidsinstellingen. 
• Deze organisaties hebben een sterke voorkeur voor locaties nabij knooppunten 

van openbaar vervoer, omdat zij woon-werkverkeer per auto willen beperken. 
Er wordt relatief gezien een grate waarde gehecht aan goede 
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arbeidsomstandigheden en de flexibiliteit speelt slechts een geringe rol (imago 
en herkenbaarheid). 

• Visuafisten; vooral commerciele organisaties en bedrijven in de bouwnijverheid. 
• Deze groep hecht veel belang aan vormgeving voor een representatieve 

uitstraling. De bereikbaarheid dient goed te zijn, waarvoor men best extra 
huur wil betalen. 

• Modalisten; meestal kernactiviteit niet kantoorhoudend, zoals handel en industrie. 
• Zij hebben geen expliciete voorkeur, maar willen een doorsnee gebouw met 

standaard faciliteiten en een zo laag mogelijke huur. Er wordt wel gelet op 
bereikbaarheid per auto en parkeergelegenheid. 

• Classicisten; vooral juristen, notarissen, accountants, makelaars en ambassades. 
• Bij voorkeur is deze groep gehuisvest in een historische en statige omgeving, 

die in de praktijk vooral op binnenstedelijke locaties te vinden is. Geringe 
bereikbaarheid en parkeermogelijkheden neemt men voor lief. 

• Ambulanten; vooral kleine ( <20 werkn.) bedrijven in de zakelijke dienstverlening 
en het bank- en verzekeringswezen. 
• Bereikbaarheid is de belangrijkste eis, want een centrale ligging ten opzichte 

van relaties en een snelweg zijn belangrijk. Het kantoor vormt voor 
ambulanten slechts een uitvalsbasis, omdat zij veel buiten de deur zijn. Dit 
betekent dat representativiteit niet zo belangrijk is. 

Kantoorgebruikers zijn in vele groepen onder te verdelen. Barink (1991) geeft in het 
onderzoek diverse indelingen weer. Een daarvan is de indeling in twaalf te onderscheiden 
branches, namelijk: gemeentelijke overheid, rijks- en provinciale overheid, 
organisatieleven, bemiddeling, administratie, juridische praktijk, vormgeving, 
verzekeringswezen, bankwezen, nijverheid, communicatie en handel. 

Van den Broek (1992) geeft een globaal onderscheid aan van de gebruikers van 
kantoorgebouwen. Hij onderscheidt zes categorieen, welke zijn : 

• Overheid; 
• Bank- en verzekeringswezen; 
• Zakelijke dienstverlening; 
• Handel, industrie en transport; 
• Maatschappelijke dienstverlening; 
• Overig. 

Deze indeling verschilt weinig van de indeling van Barink et al. De beknoptheid van de 
tweede indeling maakt het eenvoudiger hanteerbaar voor het uit voeren van een 
onderzoek. 

De indeling van Van den Broek is achterhaald op het feit dat er nieuwe ontwikkelingen 
zich hebben voorgedaan op de kantorenmarkt. De ICT-bedrijven hebben vanaf 1998 een 
enorme opmars gemaakt op de kantorenmarkt. Het is dan ook raadzaam om de ICT toe 
te voegen aan deze lijst van kantoorhoudende organisaties. De lijst die verder in dit 
onderzoek wordt gebruikt ziet er als volgt uit: 

• Overheid; 
• Bank- en verzekeringswezen; 
• Zakelijke dienstverlening; 
• Handel, industrie en transport; 
• Maatschappelijke dienstverlening; 
• ICT; 
• Overig. 

Wanneer deze indelingen warden bekeken, dan blijkt het mogelijk om aan de uitvoering 
van een bepaalde taak een vraagprofiel te koppelen. De indeling van Van den Berg is erg 
taak gericht, waardoor er bij grate organisaties meerdere van de onderscheiden groepen 
kunnen voorkomen. Deze segmentatie is daarom niet toereikend voor het duidelijk in 
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kaart brengen van de complexe vraag van grate organisaties, omdat er binnen deze 
organisaties nog steeds grate verschillen in eisen en wensen aanwezig kunnen zijn. 

De indeling van Halter + Stevens geeft een indeling naar organisatietypen weer. Deze 
indeling is makkelijker hanteerbaar doordat er een indeling is gemaakt per 
organisatiebranche en niet specifiek de werkzaamheden. Deze indeling geeft tevens 
informatie over de behoefte en locatiekeuze. 

De indeling van Van den Broek is het makkelijkst te hanteren omdat de kantoorhoudende 
organisaties eenvoudig in een groep te plaatsen zijn. Helaas zegt deze indeling weinig 
over de gebruiksbehoefte die een kantoorhoudende organisatie heeft ten aanzien van 
een kantoorruimte. 

Op basis van de laatste indeling is het mogelijk een antwoord te geven op de vraag: 
"wie" heeft er vraag naar kantoorruimte. Maar om een uitspraak te kunnen doen over de 
behoeften van de kantoorgebruikers met betrekking tot de kantoorruimte en de locatie, 
is het noodzakelijk om een combinatie te maken tussen de indelingen 2 en 3. 
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Figuur 23: Combinatie van 2 gebruikerstypen 

In figuur 23 zijn de combinaties weergegeven tussen de indelingen 2 en 3 naar 
gebruikerstype. Opvallend is de groep ambulanten; deze komt meerdere keren in het 
figuur voor in combinatie met de gebruikersgroepen. Onder de ambulanten vallen het 
bank- en verzekeringswezen, de ICT sector en ook de kleine zakelijke dienstverlening. 
Omdat er binnen de zakelijke dienstverlening geen aparte indeling is gemaakt in grootte 
klasse, hoort deze zowel bij de ambulanten als de classicisten. De ICT sector behoort in 
feite ook bij de zakelijke dienstverlening, maar door de enorme opmars van deze sector 
op de markt zijn zij als aparte groep weergegeven. 

Door de combinaties die gemaakt zijn in figuur 23 zijn er nu 7 verschillende 
gebruikerstypen te onderscheiden, namelijk: 

1. Handel, industrie en transport; 
2. ICT; 
3. Bank- en verzekeringswezen; 
4. Zakelijke dienstverlening classicisten; 
5. Zakelijke dienstverlening ambulanten; 
6. Maatschappelijke dienstverlening; 
7. Overheid en overige non-profit. 

Bovenstaande classificatie van gebruikerstypen zal bij het onderzoek warden 
gehandhaafd. 
De gebruikers uit de database van Strabo, zijn op basis van onderzoek op het internet 
naar hun werkzaamheden ingedeeld in een van bovenstaande groepen. 
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4.3.4 Indeling grootte kantoorruimte 

Orn een uitspraak te kunnen doen over de grootte van opname van kantoorruimte, is het 
nodig om de gegevens uit de database in te delen in bruikbare groepen . In "Het nationale 
kantorenmarkt onderzoek 2004" wordt het ruimtegebruik per medewerker aan de hand 
van grootte klasse weergegeven. Voor de kleine organisaties betekent dit 32,4 m2 per 
medewerker. De middelgrote organisaties hebben per medewerker 28,5 m2 

kantoorruimte tot hun beschikking. Tot slot beschikken de grate organisaties over 24 m2 

ruimtegebruik per medewerker. 

Door middel van deze gegevens is per klasse het aantal m2 berekend en is een 
onderverdeling gemaakt: 

• klein 5-50 medewerkers • < 1.500 m2 

• middelgroot 50-200 medewerkers • 1.500 - 5.000 m2 

• groat > 200 medewerkers • > 5.000 m2 

Nu kan er een beeld warden gevormd wanneer er vraag is naar een bepaalde grootte van 
kantoorruimte. 

4.4 "Wie" heeft er vraag naar kantoorruimte? 

4.4.1 Aantal transacties per gebruikerstype 

Voor een indicatie van de Gelderse kantorenmarkt, is het van belang wanneer welke 
kantoorhoudende organisatie vraag heeft naar kantoorruimte. Als wordt gekeken naar 
het aantal transacties per sector, dan is er bij vier van de zeven sectoren afgelopen jaar 
een lichte stijging te zien. 

De overheid & overige non-profit sector hebben al vanaf het begin van de Gelderse 
kantorenmarkt de overhand op de markt. Vanaf 1996 maakt de zakelijke dienstverlening 
(am) een enorme sprang en is in 1998 de grootste speler op de kantorenmarkt qua 
aantal transacties (figuur 24). 
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Zakelijke dienstver1ening (am ) _J 
Figuur 24: aantal transacties per gebruikerstype [Bron: Strabo / bewerking M. van Heck] 

Het opnameniveau van de transacties wordt vergeleken met de indicator uit hoofdstuk 3, 
namelijk het BBP. Een duidelijker beeld van de transacties ten opzichte van het BBP is 
weergegeven in bijlage 1. 
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In het vorige hoofdstuk is geconcludeerd dat het BBP 2 tot 3 jaar voor loopt op de 
kantorenmarkt. Wanneer nu het aantal transacties van de kantoorhoudende organisaties 
wordt vergeleken met het BBP, dan blijkt dat de opname door de zakelijke 
dienstverlening (am) en de zakelijke dienstverlening (cl) 2 jaar achter het BBP aan loopt. 
De maatschappelijke dienstverlening daarentegen loopt 4 jaar achter op het BBP. 

De ICT sector kan warden getypeerd als een wisselvallige markt die zich niet laat leiden 
door het BBP, maar door de innovatieve ontwikkelingen in eigen branche. Ook de sector 
handel, industrie en transport laat zich niet leiden door het BBP. De opkomst van de 
markt in 1996 heeft te maken met de aanleg van de Betuwelijn. In 1996 is het 
Tracebesluit Betuweroute vastgesteld en in 1997 werd er gestart met de bouw in het 
westen van het land. In mei 2000 wordt er uiteindelijk gestart met de aanleg van de 
Betuweroute in Gelderland. Dit verschijnsel verklaart de enorme stijging van deze sector 
op de kantorenmarkt. Deze sector laat zich dus in dit geval leiden door een 
welvaartsontwikkeling en niet door het BBP. 

De overheid & overige non-profit sector zorgde na de recessie in 1982 en 1993 weer voor 
herstel op de kantorenmarkt. Echter afgelopen recessie heeft de overheid & non-profit 
sector zich rustig gehouden. Dit heeft te maken met het bezuinigingsbeleid van de 
overheid. Het lijkt er nu op dat deze sector minimaal 5 jaar achterloopt op het BBP. 

Het bank- en verzekeringswezen is een sector die zich niet of nauwelijks laat leiden. 

4.4.2 Opname van kantoorruimte in m 2 

Niet alleen het aantal transacties is van belang, maar oak het opnameniveau per m2
• Aan 

de hand van het aantal m2 dat wordt opgenomen, is te bepalen hoe groat de organisaties 
zijn die de ruimte opnemen. 

Wanneer er wordt gekeken naar het aantal m2 dat in kantoorhoudende organisatie wordt 
opgenomen, dan is er een totaal ander beeld zichtbaar dan bij het aantal transacties dat 
plaats vindt (figuur 25). De overheid & overige non-profit sector nemen de meeste m 2 

voor hun rekening. Maar oak het bank- en verzekeringswezen en de zakelijke 
dienstverlening (am) zorgen voor een goed opname niveau. 
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Figuur 25: opname aantal m 2 per gebruikerstype [Bron: Strabo / bewerking M. van Heck] 
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Het opnameniveau in aantal m 2 wordt eveneens vergeleken met de indicator uit 
hoofdstuk 3, het BBP. Voor een duidelijk overzicht wordt verwezen naar bijlage 2. 

Ook hier zijn er kantoorhoudende organisaties zichtbaar die het BBP volgen. De zakelijke 
dienstverlening (am) volgt de lijn van het BBP met de gebruikelijke vertraging van 2 jaar. 
Echter de zakelijke dienstverlening (cl) geeft een twijfelachtig verloop weer op het BBP. 
De opnamelijn is heel erg grillig, maar met de trendlijn zijn er enige overeenkomsten te 
vinden met de gebruikelijke vertraging van 2 jaar. De maatschappelijke dienstverlening 
geeft eveneens als de zakelijke dienstverlening (cl) een grillig verloop weer, maar met de 
trendlijn is ook hier enige overeenkomst met het BBP. 
In tegenstelling tot het transactievolume volgt de ICT sector met de opname in aantal m2 

wel de lijn van het BBP. De lijn van het opnamegedrag van de ICT loopt 2 jaar achter op 
de lijn van het BBP. 

De overheid & overige non-profit sector geeft in de vergelijking met het BBP een 
tegengesteld verloop weer. Er wordt een dal weergegeven in het opnameniveau terwijl er 
een top is in het BBP in 1998. 

De industrie, handel en transport heeft qua aantal m 2 opname geen relatie met het BBP. 
Ook het bank- en verzekeringswezen geeft geen enkel verband weer met het BBP. 

4.5 "Wat" is de vraag 
In de vorige paragraaf is duidelijk geworden welke organisatie vraag heeft naar 
kantoorruimte. Orn nu te kunnen bepalen wat er moet warden ontwikkeld, is het van 
belang te weten waar de kantoorhoudende organisaties vraag naar hebben. Hierbij is er 
een onderscheid te maken op basis van de grootte van de vraag alsmede de 
locatiekeuze. Oak wordt er ingegaan of de vraag voornamelijk bestaande bouw of 
nieuwbouw betreft. 

4. 5.1 Grootte van de vraag 

Uit analyse van de onderzoeksgegevens (figuur 26) blijkt dat er in Gelderland een sterke 
voorkeursmarkt is voor kleine organisaties (tot 1500 m2 kantoorruimte). Toch begint ook 
de middel grate organisaties zijn opwachting te maken op de kantorenmarkt. De grate 
kantoorhoudende organisaties blijven in dit gebied nag sterk achter op de middel grate 
organisaties. Deze conclusie is niet verwonderlijk, aangezien de Gelderse kantorenmarkt 
pas ongeveer 20 jaar actief is. Maar als toch de Gelderse markt moet warden gezocht in 
het rijtje van de Nederlandse markt, dan komt deze op de zevende plaats terecht. 

Wanneer we dit opnamegedrag van de Gelderse kantorenmarkt vergelijken met de 
Nederlandse kantorenmarkt, dan warden er enige verschillen geconstateerd. Deze 
verschillen zijn niet uitzonderlijk te noemen. Zo blijkt uit gegevens van DTZ dat de kleine 
organisaties toch nog de overhand op de markt hebben met 39%. Dit is echter een 
minimaal verschil met de grate organisaties die op de 2e plaats komen met 36% en de 
middel grate organisaties met 25%. 
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Opname grootte organisatie 
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Figuur 26: Opname van kantoorruimte ingedeeld op organisatie grootte 
[Bron: bewerking Strabo] 
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Het is van belang te weten welke kantoorhoudende organisaties nu zorgen voor de 
verschillende grootte van opname. Over het algemeen kan er binnen de Gelderse markt 
over de volgende indeling warden gesproken: 

• Industrie, handel en transport • 1500 - 5000 m2 

• ICT • < 1500 m2 

• Bank- en verzekeringswezen • > 5000 m2 

• Zakelijke dienstverlening (cl) • < 1500 m2 

• Zakelijke dienstverlening (am) • < 1500 m2 

• Maatschappelijke dienstverlening • 1500 - 5000 m2 

• Overheid & overige non-profit • 1500 - 5000 m 2 

De opname van "kleine" kantoorruimte komt voornamelijk voor rekening van de ICT en 
de zakelijke dienstverlening. Dit geldt zowel voor de ambulanten als de classicisten. De 
"middel grate" kantoorruimte wordt opgenomen door de organisaties industrie, handel en 
transport, de maatschappelijke dienstverlening en overheid & overige non-profit sector. 
De sector bank- en verzekeringswezen zorgt voor de opname van "grate" kantoorruimte. 

4.5.2 Bestaand of nieuwbouw 

In figuur 27 is het verschil in opname weergegeven tussen de bestaande bouw en 
nieuwbouw van kantoorruimte. De Gelderse kantorenmarkt heeft aan het eind van de 
jaren tachtig een enorme groei doorgemaakt. Dit wordt duidelijk door het enorme aantal 
m2 nieuwbouw dat wordt opgenomen. In 1993 is er een terugval in het opnamegedrag. 
Dit is te wijten aan een daling in het BBP die in 1990 al is ingezet en zijn dieptepunt 
heeft bereikt in 1993. Vervolgens neemt de opname van nieuwbouw weer een licht groei 
aan en stijgt het aantal tot dit gelijk is aan het opnameniveau aan het begin van de jaren 
negentig. Maar dan neemt na 1997 de opname van nieuwe kantoorpanden af, doordat de 
markt verzadigt raakt. In 1999 wordt er vrijwel alleen bestaande kantoorruimte 
opgenomen en deze trend zet zich door tot aan 2003; het jaar waarin een recessie plaats 
vindt in Nederland. De nieuwbouw die dan nog wordt opgenomen is vaak voor exclusief 
gebruik, zoals de Parktoren (Essent) en de Rijntoren (Arcadis) bij het centraal station te 
Arnhem. 
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Opname van bestaande en nieuwbouw 
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Figuur 27: Opname van bestaande bouw en nieuwbouw 
[Bron: Database VTIS Strabo] 
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In 1988 warden vrijwel alle transacties van de bestaande bouw ingevuld door de 
zakelijke dienstverlening (am). De industrie, handel en transport neemt samen met de 
overheid & overige non-profit sector eind jaren negentig de meeste bestaande 
kantoorruimte voor hun rekening. Ook de JCT sector draagt zijn steentje bij aan de grate 
opname. Dit heeft te maken met een exploderende groei van deze sector, waardoor zij 
enkel bestaande kantoorruimte op kon nemen. 

Door alle kantoorhoudende organisaties wordt ieder jaar bestaande kantoorruimte 
opgenomen. Echter het aantal is dusdanig laag dat het niet vermeld wordt in de grafiek 
van figuur 28. Hierdoor komt wel duidelijk naar voren welke organisaties wel zorgen voor 
het opnamegedrag. 
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Figuur 28: Opname van bestaande bouw uitgesplitst naar de verschi/Jende organisaties 
[Bron: Database VTIS Strabo] 

Het enorme opnamegetal van de nieuwbouw in 1990-1992 wordt veroorzaakt door de 
overheid & non-profit sector en het bank- en verzekeringswezen (figuur 29). Verder blijft 
het bank- en het verzekeringswezen de voorkeur geven aan nieuwbouw. Dit vanwege het 
enorme aantal dat zij per transactie opnemen en vaak alleen te realiseren is door middel 
van nieuwbouw. Ook de zakelijke dienstverlening (am) geeft over het algemeen de 
voorkeur aan nieuwbouw. 
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De maatschappelijke dienstverlening neemt zowel bestaande als nieuwbouw op. Echter 
de laatste jaren (economische recessie) heeft de maatschappelijke dienstverlening meer 
bestaande kantoorruimte opgenomen. 
De industrie, handel en transport maakt eigenlijk weinig onderscheid van het tijdstip van 
opname tussen bestaande of nieuwbouw. 
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Figuur 29: Opname van nieuwbouw uitgesplitst naar de verschillende organisaties 
[Bron : Database VTIS Strabo] 

4. 5.3 Locatiekeuze 

Een locatie is voor een kantoorhoudende organisatie van groat belang voor de 
uitvoerende werkzaamheden. Zo zal een transportbedrijf het liefst aan een snelweg 
gevestigd zijn en geven overheden vaak de voorkeur aan een goede bereikbaarheid per 
openbaar vervoer. Deze locatiekeuze volgt niet uit de database van Strabo, maar uit 
andere zoeken zoals Van den Berg. 

Steeds vaker wordt de locatiekeuze voor een kantoorhoudende organisatie al bepaald 
door segmentering of clustering van bedrijventerreinen. Het doel van deze segmentering 
is het verbeteren van het vestigingsklimaat voor bedrijven. Er ontstaat een aantrekkelijk 
goed geordend bedrijventerrein, wat met de zonering zorgt voor een goede 
herkenbaarheid. Ook voorkomt de segmentering van locaties problemen random de 
milieuhinder, door het instellen van een milieucategorie. 

In bijlage III zijn de kantoorlocaties van Arnhem en Nijmegen weergegeven met de 
bijbehorende eigenschappen. Er is bewust gekozen om een kleiner gedeelte van het 
geografische onderzoeksgebied weer te geven. Hierbij is de keuze gevallen op de 2 
grootste steden binnen het KAN-gebied. Er is gekozen voor dit gedeelte van het 
geografisch onderzoeksgebeid, omdat er op deze manier eenvoudig een koppeling kan 
worden gemaakt tussen de kantoorhoudende organisaties en de verschillende locaties. 
Door de nieuwe indeling van de kantoorhoudende organisaties die in paragraaf 4.3 is 
gemaakt, zijn de locatie- en kantoorvoorkeuren reeds gekoppeld aan de organisaties. 

Zoals gezegd in paragraaf 4.3 worden met de stationairen de overheid & overige non
profit bedoeld. Deze organisaties hebben een sterke voorkeur voor locaties nabij 
knooppunten van openbaar vervoer, omdat zij woon-werkverkeer per auto willen 
beperken. Relatief gezien wordt er een grate waarde gehecht aan goede 
arbeidsomstandigheden en de flexibiliteit speelt slechts een geringe rol (imago en 
herkenbaarheid). De meest logische locatiekeuze is de binnenstad nabij het Centraal 
station. In Nijmegen kan er dan worden gekozen voor de spoorzone die in 2025 voltooid 
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zal zijn. Hier zal nog voor 60.000 m2 aan kantoorruimte warden uitgegeven. In Arnhem 
kan er warden gekozen voor Arnhem Centraal. 

De maatschappelijke dienstverlening behoort tot de visualisten. Deze groep hecht veel 
belang aan vormgeving voor een representatieve uitstraling. De bereikbaarheid dient 
goed te zijn, waarvoor men best extra huur wil betalen. Een geschikte locatie voor deze 
organisaties zijn eveneens de centrumlocaties. Hieronder behoren de spoorzone, Arnhem 
Centraal en de Velperweg. 

De sector handel, industrie en transport zijn modalisten. Zij zijn over het algemeen op 
zoek naar een doorsnee gebouw met standaard faciliteiten en een zo laag mogelijke 
huur. Het enige waar men eisen aanstelt, is de bereikbaarheid per auto en 
parkeergelegenheid. Een goede locatie voor deze organisatie zijn Bijsterhuizen, De Grift 
en de A-15 zone. 

Tot de classicisten behoren de zakelijke dienstverlening zoals juristen, notarissen, 
advocaten enz. Bij voorkeur is deze groep gehuisvest in een historische en statige 
omgeving, die in de praktijk vooral op binnenstedelijke locaties te vinden is. Geringe 
bereikbaarheid en parkeermogelijkheden neemt men voor lief. Een hele geschikte locatie 
is de Velperweg. 

Tot de ambulanten behoren de ICT sector en de kleine zakelijke dienstverlening. 
Bereikbaarheid is de belangrijkste eis, want een centrale ligging ten opzichte van relaties 
en een snelweg zijn belangrijk. Het kantoor vormt voor ambulanten slechts een 
uitvalsbasis, omdat zij veel buiten de deur zijn. Dit betekent dat representativiteit niet zo 
belangrijk is. Hiervoor geschikte locaties zijn IJsseloord II, Kroonpark, Gelderse Poort en 
Business Park Arnhem. 

Het bank- en verzekeringswezen is een ambulanten groep en heeft als belangrijkste eis 
de bereikbaarheid. Toch hecht deze groep, meer dan de andere ambulanten, wel waarde 
aan de representativiteit van het gebouw. Het moet duidelijk herkenbaar zijn. Deze 
kunnen warden gehuisvest in de binnenstad of bij verkeersaders. De locaties zijn dan 
Velperpoort in Arnhem of het singe! in Nijmegen. 

4.6 Conclusie 
Het onderzoeksgebied bij de analyse van de opnamegegevens is de gehele provincie 
Gelderland. Voor de bepaling van de locaties met de bijbehorende kenmerken is het te 
omvangrijk om heel Gelderland te analyseren. Daarom is er gekozen voor de 2 grootste 
steden van het KAN-gebied, namelijk Arnhem en Nijmegen. 

Voor het onderzoek zijn de kantoorhoudende organisaties ingedeeld in de volgende te 
onderscheiden groepen: 

• Industrie, handel en transport (modalisten); 
• ICT (ambulanten); 
• Bank- en verzekeringswezen (ambulanten); 
• Zakelijke dienstverlening (classicisten); 
• Zakelijke dienstverlening (ambulanten); 
• Maatschappelijke dienstverlening (visualisten); 
• Overheid & overige non-profit (stationairen). 

Er wordt een link gelegd tussen de economische cyclus en de opname van 
kantoorhoudende organisatie binnen die cyclus. Op deze manier kan er een uitspraak 
warden gedaan over het tijdstip van opname van kantoorruimte door kantoorhoudende 
organisaties binnen de economische cyclus. 
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In figuur 30 zijn de momenten van opname van de kantoorhoudende organisaties 
weergegeven in de lijn van de economische cyclus. De sector industrie, handel en 
transport laat zich niet leiden door het BBP. In figuur 30 komt oak dit fenomeen weer 
duidelijk naar voren. Zo is te zien dat deze sector op drie verschillende tijdstippen een 
grate vraag naar kantoorruimte had. Deze vraag heeft niets met de economische cyclus 
te maken, maar met technologische ontwikkelingen in eigen branche. 

II 

IV I 

10-12 jaar 

- lndustrie, handel en transport - ICT - Bank- en verzekeringsoozen 

- Zakelijke dienstverlening (cl) Zakelijke dienstverlening (am) - Maatschappelijke dienstverlening 

- Overheid en overiae non-profit 

Figuur 30: Economische eye/us met tijdstip opname kantoorhoudende organisaties 

De lijn van de kantoorhoudende organisaties in figuur 30 geeft de top in het 
opnamegedrag weer. Met de top wordt de bovenkant van de kantorencyclus aangeduid, 
maar dan uitgesplitst naar iedere kantoorhoudende organisatie afzonderlijk. 

II 
De ICT sector laat zich ook niet leiden door de economische cyclus. In figuur 30 is te zien 
dat de ICT sector op twee verschillende momenten binnen de economische cyclus vraag 
heeft naar kantoorruimte. Dit is op een moment net na het dal van de economische 
cyclus en net na de top van de economische cyclus. Het eerste moment van opname (net 
na het dal van de economische cyclus) heeft te maken met innovatieve ontwikkelingen in 
eigen branche. Het moment van opname net na de top van de economische cyclus heeft 
voor een gedeelte te maken met de innovatieve ontwikkelingen in eigen branche alsmede 
een stijging van de economie. Er kan warden gezegd dat de ICT sector door twee 
factoren wordt be'fnvloed. 

Het bank- en het verzekeringswezen is een aparte sector binnen de kantoorhoudende 
organisaties als het gaat om de tijd van opname. Deze sector neemt eigenlijk over de 
gehele economische cyclus kantoorruimte op (zie figuur 30). Zij laat zich niet leiden door 
de economische ontwikkelingen. Het is echter oak niet duidelijk of deze sector ergens 
anders door laat leiden. Er valt dan oak niks te zeggen over het opnamepatroon op de 
kantorenmarkt. Het wordt dan ook niet verstandig geacht om voor deze sector op risico 
te gaan ontwikkelen. 

Uit de grafische analyse bleek al dat de zakelijke dienstverlening (cl) de economische 
cyclus nauw volgt. Dit is oak weer duidelijk terug te vinden in figuur 30. Op het moment 
dat de economische cyclus haar top heeft bereikt, volgt twee jaar later de top in het 
opnamegedrag van de zakelijke diensterverlening (cl). Net als de zakelijke 
dienstverlening (cl) volgt oak de zakelijke dienstverlening (am) de lijn van de 
economische cyclus. Het opnamegedrag van de zakelijke dienstverlening (am) bereikt 
eveneens haar top twee jaar na de top van de economische cyclus. 
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Ook de maatschappelijke dienstverlening volgt de economische cyclus. In tegenstelling 
tot de zakelijke dienstverlening, heeft de economische cyclus een naijleffect van drie tot 
vier jaar op de maatschappelijke dienstverlening. 

De laatste sector is de overheid & overige non-profit sector. Deze sector neemt 
kantoorruimte op, terwijl de economische cyclus in een dal zit. Deze sector is anticyclisch 
te noemen door zijn tegengestelde opnamegedrag. Er kan echter niet warden gesproken 
van een vroeg-cyclisch patroon, omdat er sprake is van een naijleffect van de 
economische cyclus op de kantorenmarkt. Deze sector loopt eigenlijk vijf tot zes jaar 
achter op het BBP. 
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Figuur 31: Kenmerken / eisen aan een kantoorgebouw 

De keuze voor een specifieke locatie of kenmerken van een kantoorgebouw heeft te 
maken met de soort werkzaamheden die een organisatie verricht (figuur 31). Zo geeft de 
sector industrie, handel en transport de voorkeur aan een doorsnee gebouw met 
standaard faciliteiten en een zo laag mogelijke huur. Het enige waar men eisen aan stelt 
is de bereikbaarheid per auto en parkeergelegenheid. 
De ICT sector evenals de zakelijke dienstverlening (am) heeft ats belangrijkste eis de 
bereikbaarheid. Het kantoor is stechts een uitvatsbasis, wat betekent dat 
representativiteit niet zo belangrijk is. Het bank- en verzekeringswezen is ook een 
ambulant, maar hecht in tegenstelling tot zijn groep wet waarde aan de representativiteit 
van het gebouw. 
De zakelijke dienstverlening (cl) wit gehuisvest zijn in een historische en statige 
omg~ving, die vooral op binnenstedetijke locaties te vinden zijn. De geringe 
bereikbaarheid en de parkeermogelijkheden neemt men voor lief. 
De maatschappelijke dienstverlening hecht veel betang aan vormgeving voor een 
representatieve uitstraling. De bereikbaarheid dient goed te zijn, waarvoor men best 
extra huur wil betalen. 
De overheid & overige non-profit sector hebben een sterke voorkeur voor locaties nabij 
knooppunten van openbaar vervoer, omdat zij woon-w~rkverkeer per auto willen 
beperken. Het imago en herkenbaarheid van het gebouw speelt een geringe rol. 

De gegevens uit hoofdstuk 3 en 4 warden in hoofdstuk 5 samengevoegd, zodat er een 
beslissingsondersteunend model kan warden opgezet. Hierin wordt de nadruk gelegd op 
het tijdstip van opname. 
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Hoofdstuk 5 Modelvorm i ng 

5.1. Inleiding 
In hoofdstuk 3 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de indicatoren op de 
kantorenmarkt. Daaruit bleek dat het BBP de beste indicator was voor het verloop van 
het transactieniveau van kantoorhoudende organisaties. De economische groei (BBP) is 
een factor die veel aan economische ontwikkelingen onderhevig is, waardoor het een 
onzekere factor is. Het is dan ook niet raadzaam om vanuit een voorspelling van het BBP 
een transactieniveau vast te stellen. Het is belangrijk om het BBP precies te volgen, maar 
nog beter is om de gehele economie te volgen. Hiervoor heeft het CBS de 
Conjunctuurklok ontwikkeld. 
Op basis van de gegevens uit hoofdstuk 4 werd het verloop van het opnamegedrag 
gecombineerd met de economische cyclus. Hieruit volgde figuur 30, die weergeeft 
wanneer in de cyclus de vraag naar kantoorru imte komt van bepaalde kantoorhoudende 
organisaties. Nu zal uiteindelijk het beslissingsondersteunende model warden opgezet. 

5.2 De Conjunctuurklok 
De conjunctuur is de indicator voor de kantorenmarkt, maar is een onzekere factor door 
economische ontwikkelingen. Nu heeft het CBS voor het bepalen van de stand en het 
verloop van de Nederlandse conjunctuur een hulpmiddel ontwikkeld, namelijk de 
Conjunctuurklok. Zoals een klok de actuele tijd laat zien, zo geeft de Conjunctuurklok de 
meest recente stand van de conjunctuur weer. In de klok zijn de meeste 
conjunctuurrelevante indicatoren opgenomen (figuur 32). Het samenspel van deze 
indicatoren laat zien in welke fase de conjunctuur zich bevindt. Via een animatie kan de 
ontwikkeling van de conjunctuur tussen 1990 en nu in beeld warden gebracht. De 
conjunctuurklok wordt een keer per maand geactualiseerd. 

De conjunctuurklok wordt nu pas in het rapport ge"introduceerd, omdat het niet eerder 
voor handen was. De conjunctuurklok is pas in november op de markt gekomen . 
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Figuur 32: Conjunctuurklok per november 2005 

In de klok lopen de vertrouwensindicatoren meestal voorop. In november 2005 is dat te 
zien bij het producentenvertrouwen in de industrie en de ontwikkeling van de 
orderontvangst. Het is niet zichtbaar bij het consumentenvertrouwen . De indicator met 
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betrekking tot de vraag uit het consumenten conjunctuuronderzoek of de tijd gunstig is 
voor het doen van grate aankopen, loopt zelfs helemaal achteraan. 

De volume-indicatoren in de Conjunctuurklok (consumptie, uitvoer, investeringen, 
productie en bruto binnenlands product) laten in november alle vijf een toename zien. 
Voor het eerst sinds begin 2003 is de consumptie boven zijn trendwaarde gekomen, de 
uitvoer staat al ruim een jaar boven zijn trend. 

De indicatoren over de arbeidsmarkt lopen binnen een conjunctuurcyclus meestal 
achteraan. Oat is in november goed te zien bij de werkloosheid en het arbeidsvolume van 
werknemers. De vacatures en de uitzenduren lopen daarop v66r. Oak dit beeld is terug 
te vinden in de Conjunctuurklok van november. 

De Conjunctuurklok wordt een belangrijke bouwsteen voor het 
beslissingsondersteunende model. Dit vanwege het feit dat het economische verslag 
(hoofdstuk 3) volledig in de Conjunctuurklok is opgenomen. 

5.3 Opname kantoorhoudende organisaties binnen de eeonomisehe eye/us 
In figuur 30 zijn enkel de toppen van het opnamegedrag van de kantoorhoudende 
organisaties weergegeven. Dit betekent echter niet dat er op de andere tijden in de 
economische cyclus geen kantoorruimte wordt opgenomen. Ook in tijden van recessie is 
vraag naar kantoorruimte. Dit betreft dan voornamelijk vervangingsvraag, maar ook dan 
blijft er een vraag naar nieuwe kantoorruimte op goede en bereikbare locaties. Het is 
echter risicovol om daarvoor te gaan ontwikkelen zonder dat er een huurdercontract is 
afgesloten met een kantoorhoudende organisatie. 

Er zijn kantekening te plaatsen bij het opname gedrag voor de komende periode. Figuur 
30 is gebaseerd op de daadwerkelijk opgenomen kantoorruimten vanaf 1988 tot 2004 in 
Gelderland. De vraag blijft echter of dit patroon zich ook de volgende perioden zal 
handhaven. Wanneer er wordt gekeken naar de tijden van recessie in 1993 en 2004, zijn 
er toch verschillen zichtbaar tussen beide cycli. In 1993 was er geen sprake van een 
negatieve BBP (dus nog wel economische groei) en in 2004 kwam het BBP wel onder de 
0% (geen groei meer). Hierdoor was er na de jaren 1993 sprake van een groeiende 
kantorenmarkt, terwijl er nu eerst nog sprake is van een enorme vervangingsmarkt. 
Deze factor zal zeker een stempel drukken op het opnamegedrag van de komende 
periode. Hierdoor is dus niet met zekerheid te zeggen dat de komende periode het 
opnamegedrag hetzelfde zal zijn. Orn hier een betrouwbaarder beeld hiervan te geven is 
het noodzakelijk om meerdere perioden te bekijken. 

Het is lastig om een uitspraak te kunnen doen over de hoeveelheid van de vraag. In 
hoofdstuk 3 is er ook al aandacht aan dit probleem geschonken met de bepaling van de 
amplitude. Daarbij was alleen een algemeen beeld te geven over het toekomstige verloop 
van een halve periode. Het is niet mogelijk om per sector aan te geven hoeveel vraag er 
te verwachten is. 

Wei is er op basis van het BBP een ruwe schatting te maken, hoeveel kantoorruimte er 
per provincie op jaarbasis zal warden toegevoegd aan de huidige kantorenmarkt. 

Voorbeeld: 
Voor komend jaar wordt er in heel Nederland een opname op de kantorenmarkt verwacht 
van 500.000 m2

• De provincie Gelderland draagt voor 15% bij aan de groei van het BBP. 
Dan wordt er vanuit gegaan dat Gelderland 15% van 500.000 m2 kantoorruimte erbij zal 
krijgen, wat overeenkomt met 75.000 m2

• Hierin kan weer een verdeling per gebied 
warden gemaakt, die aangeeft hoeveel kantoorruimte erbij zal komen. 
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5.4 Vorming van model 

5.4.1 Ingredienten model 

In het verslag is reeds aangegeven dat er een aantal kantoorhoudende organisaties op 
de kantorenmarkt actief zijn die een vast opnamepatroon hebben. Door dit vaste 
opnamepatroon is het mogelijk om deze kantoorhoudende organisatie in een model op te 
nemen om de tijd van ontwikkelen te kunnen bepalen. Er zijn echter ook een aantal 
kantoorhoudende organisaties die geen kantoorruimte opnemen op basis van tijd en 
conjunctuur, maar op basis van andere ontwikkelingen. Ook deze organisaties zijn 
eveneens in een model weer te geven. Echter bij het bank- en het verzekeringswezen is 
het niet gelukt een patroon te ontdekken dat een verklaring geeft voor het 
opnamegedrag. Deze organisatie zal dan ook niet in het model warden opgenomen. 

Verder is in het verslag naar voren gekomen dat het moeilijk is om een lange termijn 
visie te geven over het aantal m2 kantoorruimte dat wordt opgenomen. Er is wel een 
opname indicatie te geven op jaarbasis, maar niet over meerdere jaren. Omdat hier geen 
sprake is van een vast opnamepatroon, is het niet mogelijk om deze factor op te nemen 
in het beslissingsondersteunende model. 

Voor een groot gedeelte is de vraag "wat" wel weer te geven in het 
beslissingsondersteunende model. In hoofdstuk 4 is reeds een schema gemaakt, waarin 
de kenmerken daarvoor naar voren kwamen. Deze elementen zullen dus wel in het 
model word en opgenomen. 

De Conjunctuurklok is de belangrijke bouwsteen binnen het model. Dit heeft te maken 
met het feit dat het hele verhaal random de economische cyclus is opgenomen in dat 
model. Er kan in dat geval worden gesproken over een integratie van een model in het 
beslissingsondersteunende model. 
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5.4.2 Model 

Model: Wei of niet ontwikkelen 

5 

Is er sprake van een 
groeiende economie? 

Nee 

Zijn er technologische 
ontwikkelingen op het 
gebied van industrie, 
handel en transport? 

Nee 

Ligt de volume indicator 
BBP in kwadrant III? 

ml . 
. 

Nee 

WEL ontwikkelen op 
risico voor de overheid 
& overige non-profit 
sector 

Ja 

Ja 

Ja 

Figuur 33: Model we/ of niet ontwikkelen 
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Zijn er technologische 
ontwikkelingen op het 
gebied van industrie, 
handel en transport? 

Ja 

WEL ontwikkelen op 
risico voor de sector 
industrie, handel en 
transport 

Nee 

4 

Zijn er innovatieve 
ontwikkelingen op het 
gebied van de ICT 
sector? 

Ja 

WEL ontwikkelen op 
risico voor de ICT 
sector 

Nee Ligt de volume indicator 
BBP in kwadrant I? 

83 
WEL ontwikkelen op risico 
voor zakelijke 
dienstverlening 

WEL ontwikkelen op 
risico voor de 
maatschappelijke 
dienstverlening 

NIET ontwikkelen op risico 
voor de sector industrie, 
handel en transport 

NIET ontwikkelen op risico 
voor de ICT sector NIET ontwikkelen 

op risico voor de 
zakelijke 
dienstverlening 

59 

,-----------------------1 
1 Voor het Bank- en het 1 
1 verzekeringswezen is het NIET 
: mogelijk om te ontwikkelen op risico 
1 zonder risico 1 , _______________________ , 
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5.4.3 Toelichting op model 
Het model lijkt in eerste opzet wat simplistisch . Dit heeft te maken met het feit dat de 
ingewikkelde factoren van de economie zijn verwerkt in de Conjunctuurklok. Eigenlijk 
wordt het model van de Conjunctuur gebruikt in het model voor de ontwikkelingen van 
kantoorgebouwen. 

Er is sprake van een groeiende economie op het moment dat de meeste indicatoren uit 
de Conjunctuurklok van het CBS zich bevinden in kwadrant I en II. Dit is positief voor de 
opname van kantoorruimte. Bij een afnemende economie is er over het algemeen sprake 
van een vervangingsvraag. Dit komt doordat er overtollige m 2 kantoorruimte op de markt 
wordt gebracht door reorganisaties en faillissementen. 

In het model zijn de momenten van ontwikkeling opgenomen. Deze lopen twee tot drie 
jaar voor op het daadwerkelijke moment van opname van kantoorruimte. Hieronder is 
nog eens per kwadrant aangegeven wanneer er moet worden ontwikkeld . 

BBP in kwadrant I: niet ontwikkelen op risico ; 

81 
BBP in kwadrant II: Ontwikkelen voor de zakelijke dienstverlening; 

BBP in kwadrant III: ontwikkelen voor de maatschappelijke dienstverlening; 

ml 
BBP in kwadrant IV: Ontwikkelen voor de overheid & overige non-profit sector. 

ia] 
De sector industrie, handel en transport is niet te koppelen aan een kwadrant uit de 
Conjunctuurklok. Ontwikkelingen in de eigen branche zorgen voor opname van 
kantoorruimte van deze organisaties. Hierbij kan worden gedacht aan de aanleg van de 
HSL / Betuwelijn. 
Ook de ICT is afhankelijk van ontwikkelingen in eigen branche. Wanneer er weer een 
nieuwe ontwikkeling op de markt komt en daarbij een toename in de vraag naar 
kantoorruimte is nog onduidelijk. 
Het bank- en het verzekeringswezen laat zich niet leiden en is in dat opzicht een aparte 
sector binnen de kantoorhoudende organisaties. 
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5.5 Conclusie 
Orn tot een model te komen zijn de gegevens uit hoofdstuk 3 "De kantorencyclus" en 
hoofdstuk 4 "Vraag naar kantoorruimte" van belang. Uit hoofdstuk drie is naar voren 
gekomen dat het BBP de indicator is voor het opnamegedrag op de kantorenmarkt. Na 
verder onderzoek bleek later dat in de Conjunctuurklok (voor het eerst gepubliceerd in 
november 2005) alle economische ontwikkelingen uit hoofdstuk drie in een model zijn 
opgenomen. Hierdoor is het makkelijker om deze gegevens weer te verwerken in het 
beslissingsondersteunende model van dit onderzoek. 
Ook zonder de conjunctuurklok is het mogelijk om de gegevens uit hoofdstuk 3 in het 
model te verwerken. De belangrijkste indicator is namelijk het BBP. Deze wordt 
gepubliceerd door het CBS, buiten de conjunctuurklok om. Het is alleen door middel van 
de Conjunctuurklok te bekijken waar de economische cyclus op het moment bevindt en 
hoe het in het verleden is geweest. 

Uit de gegevens van hoofdstuk 4 lijkt een aantal kantoorhoudende organisaties een vast 
opnamepatroon te hebben. Dit opnamepatroon wordt bepaald door de economische 
cyclus of door ontwikkelingen in de eigen branche. Alle kantoorhoudende organisaties, 
waarvan duidelijk is waar de vraag naar kantoorruimte vandaan komt, zijn opgenomen in 
het model. Het tijdstip van ontwikkelen komt hierbij naar voren. Voor het tijdstip van 
opname zit nag een tijd van ontwikkelen van twee tot drie jaar. Hiermee is rekening 
gehouden in het model. 

In het model is het niet mogelijk om een uitspraak te doen over de hoeveelheid van de 
vraag. Over de locatiekenmerken en kantoorgebouw kenmerken zijn wel elementen in 
het model weer te geven. Zo is er aan te geven in welke grootteklasse moet warden 
ontwikkeld en wat wenselijk is met betrekking tot de bereikbaarheid en 
parkeergelegenheid. 

In het volgden hoofdstuk wordt het beslissingsondersteunende model getoetst naar 
aanleiding gesprekken die zijn gevoerd met deskundigen. 
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Hoofdstuk 6 Toetsing 

6.1. Inleiding 
Naar aanleiding van het model zijn er gesprekken gevoerd met deskundigen op het 
gebied van de kantorenmarkt en de ontwikkeling van kantoorruimten. Het cyclische 
proces op de kantorenmarkt is besproken met Dhr. Soeter en Dhr. Koppels 
(promovendus Real Estate) van de TU te Delft. Deze personen zijn zeer deskundig op het 
gebied van de ontwikkelingen op de kantorenmarkt en met name het cyclische proces. 
Beide heren voeren al enkele jaren onderzoeken uit op de Nederlandse kantorenmarkt. 

Ook zijn er ontwikkelaars benaderd die hun visie geven op de manier van ontwikkelen 
vanuit hun bedrijfscultuur. Daarbij zijn ook de momenten van ontwikkelen aan de orde 
gekomen. Als laatste geven zij een visie over het maken van het 
beslissingsondersteunende model. 

Een van de ontwikkelaars die is benaderd is Eurocommerce te Deventer, waar gesproken 
is met Dhr. Vroklage. Hij is werkzaam op de commerciele afdeling binnen Eurocommerce. 
De andere ontwikkelaar die is benaderd is AM-vastgoed te Gouda, waar gesproken is met 
Dhr. Bos. Hij is werkzaam als regiomanager kantoren afdeling Amsterdam. 

6.2 TU Delft 
Met de TU Delft is voornamelijk gesproken over het cyclische karakter van de 
kantorenmarkt en de effecten die invloed op elkaar hebben. Er zijn 4 effecten die op 
elkaar doorwerken. Zo is er de groei van het BBP, de groei van de werkgelegenheid, het 
ruimtegebruik per kantoormedewerker en de aantrekkende kantoorwerkgelegenheid 
richting het buitenland. Dhr. Soeter veronderstelt dat er nu al sprake is van het 
verplaatsen van de werkzaamheden naar het buitenland. Hij verwacht dat dit in de 
toekomst alleen nog maar grater zal warden. Banken vestigen hun callcentre in oosterse 
landen, om kosten te kunnen besparen op het arbeidsloon. Drie van deze vier punten zijn 
ook al opgenomen in figuur 16 (§3.4.1 model indicatoren op de kantorenmarkt). 

Het naijleffect van het BBP heeft zijn uitwerking op de kantoorwerkgelegenheid en 
daarbij ook op de kantorenmarkt. Maar het geeft niet de zekerheid dat de opname op de 
kantorenmarkt iedere keer hetzelfde zal verlopen bij bijvoorbeeld een daling van het 
BBP. Na het dal van het BBP in 1993 was er in 1995 sprake van enorme tekorten op de 
kantorenmarkt. Echter na de recessie van 2004 is er sprake van een vervangingsvraag 
op de kantorenmarkt. Hierin is een daadwerkelijk verschil van vraag naar kantoorruimte. 
Het tijdstip van opname verandert niet, maar het aantal dat wordt opgenomen wel. Bij 
een vervangingsvraag is er nu eenmaal minder vraag naar m2 kantoorruimten. Maar om 
hier een beter beeld van te krijgen, zullen meerdere perioden moeten warden bekeken. 
Dat is op dit moment niet mogelijk, omdat de gegevens pas vanaf 1988 beschikbaar zijn. 

De gebruikte methode van onderzoek die in dit rapport is toegepast, is nog niet eerder 
gebruikt. Op basis van transactiegegevens heeft er een grafische analyse plaatsgevonden 
naar het opnamegedrag van kantoorhoudende organisaties. Daarbij is in figuur 31 
aangegeven op welke momenten er vraag is naar kantoorruimte en door welke 
organisaties. Dit is een helder overzicht, maar de vraag blijft of dit een continu proces is. 
Met andere woorden: is dit verloop in een willekeurige periode iedere keer hetzelfde. Dit 
is ook de reden waarom er wordt verondersteld dat het model niet haalbaar is. Er is geen 
natuurlijke continu'iteit op de kantorenmarkt aanwezig. Er zijn volgens Dhr. Soeter te 
veel factoren die de continu"iteit van de kantorenmarkt kunnen verstoren; hiermee 
doelend op factoren uit de politieke sfeer of fusies. Het zijn onvoorspelbare factoren, die 
de vraag op de kantorenmarkt sterk kunnen be'invloeden. Dit is toch wat twijfelachtig, 
aangezien in de afgelopen periode deze factoren ook een rol hebben gespeeld in het 
opnamegedrag. 
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Ohr. Soeter stelt zijn twijfels bij de werking van het model. Zeker ook omdat 
ontwikkelaars kuddedieren zijn. Zij negeren economische berichten, dus waarom zouden 
ze hier wel op reageren? Ohr. Koppels vond het model wat simpel opgezet. Hij zou liever 
factoren uit de Conjunctuurklok in het model terug zien. 

6.3 Eurocommerce 
Eurocommerce is een kapitaalkrachtige onafhankelijke ontwikkelaar die gespecialiseerd is 
in het ontwikkelen van kantoorgebouwen. Oeze kantoorgebouwen warden allemaal op 
risico ontwikkeld. Eurocommerce is een facility-provider die alle zorgen van de oude naar 
de nieuwe behuizing van haar client overneemt; vanaf het eerste idee tot en met de 
oplevering. 

Er zijn drie manieren hoe Eurocommerce aan zijn ontwikkelingsprojecten komt. Dit doen 
zij door het aankopen van grand, het aankopen van ontwikkelingen (fase: voorlopig 
ontwerp) en het aankopen van bestaande kantoorgebouwen. Bij de aankopen wordt er 
gekeken naar de geschiktheid van de locatie en de bereikbaarheid. Dit zijn de twee 
sleutelwoorden die van belang zijn voor Eurocommerce. Ook de representativiteit van 
een kantoorgebouw is belangrijk voor de verhuur. 

Heel belangrijk bij het "ontwikkelen op risico" is de flexibiliteit van het kantoorgebouw. 
Door de kern (lift / trappenhuis) in het midden van het gebouw te plaatsen is het 
mogelijk om meerdere organisaties per verdieping te kunnen huisvesten. Orn toch 
organisaties te kunnen huisvesten die een eigen imago willen uitstralen binnen een 
kantoorpand, krijgt iedere organisatie per verhuurbaar oppervlak een eigen imago. 
De kantoorruimten worden Turn key en 'op maat' aan de gebruiker(s) opgeleverd. De 
huurder kan zelf de indeling van zijn kantoorruimten bepalen aan de hand van een 
afbouwpakket. 

Wanneer in heel Nederland niet wordt ontwikkeld, blijven zij dat echter nog wel steeds 
op risico doen. Er is altijd vraag naar nieuwbouw op goede en bereikbare locaties. Ook 
wanneer er slechts sprake is van een vervangingsvraag. 

Bij het "ontwikkelen op risico" is vooraf niet bekend welke kantoorhoudende organisatie 
zal zorgen voor de opname op de kantorenmarkt. Achteraf gezien blijken de transacties 
van de kantoorhoudende organisaties overeen te komen met het opnamepatroon zoals 
weergegeven in figuur 30. Hier betreft het wel uitsluitend de kantoorhoudende 
organisaties die een relatie met het BBP hebben. In dit opzicht staat Eurocommerce dan 
ook positief tegenover het beslissingsondersteunende model. Maar er zit voor 
Eurocommerce ook een groat nadeel aan het model. Oat nadeel heeft te maken met het 
feit dater ook momenten in het model warden aangegeven waarop er geen "ontwikkeling 
op risico" zou moeten plaats vinden. Hier is Eurocommerce uiteraard niet content mee. 
Oit heeft echter meer met de bedrijfscultuur en bedrijfsvisie te maken dan met het model 
zelf. 

6.4 AM-Vastgoed 
AM-vastgoed is een beursgenoteerde onafhankelijke ontwikkelaar die onder andere 
kantoorgebouwen ontwikkelt. Over het algemeen wordt er niet op risico ontwikkeld, 
omdat zij een beursgenoteerd bedrijf zijn. Over ieder risico dat wordt genomen, moet 
verantwoording worden afgelegd aan de aandeelhouders. Daarom is het voor hen alleen 
mogelijk om te ontwikkelen op risico, als het risico kan worden gedeeld met andere 
partijen die belang hebben bij de ontwikkeling. 

Een andere mogelijkheid om het risico te beperken bij het "ontwikkelen op risico", is door 
gebruik te maken van het beslissingsondersteunende model. Hierin wordt aangegeven 
wanneer er uit welke sector een vraag op de kantorenmarkt te verwachten is. AM
Vastgoed voorziet dat het model wel succes zou kunnen hebben, maar heeft moeite met 
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het feit dat het model gebaseerd is op nog geen twee volledige cycli. Zij is wel van 
mening dat de gegevens die opgenomen zijn in het model, de enige gegevens zijn die in 
een model kunnen worden vastgelegd. Ook zij denken dat het niet mogelijk is om een 
uitspraak over de locatie als de grootte van opname te kunnen doen. Het is dus alleen 
mogelijk om op macroniveau de ontwikkelingen van kantoorgebouwen weer te geven. 
De momenten van opname zijn na aanleiding van het BBP te bepalen (macroniveau); het 
aantal is veel moeilijker te bepalen, omdat het dan maar voor een halve cyclus te 
voorspellen is. Ook de precieze vraag met betrekking tot soort huisvesting en locatie 
(microniveau) is nauwelijks te benaderen 

Op dit moment is AM-Vastgoed (nog) niet huiverig om het model te gaan gebruiken. Dit 
heeft voornamelijk te maken met het feit dat het model nag niet betrouwbaar genoeg 
wordt geacht. Op basis van de bedrijfscultuur zou het wel mogelijk zijn om het model te 
gaan gebruiken. Toch blijven zij nog een beetje huiverig tegenover het model staan, 
omdat het nog in de kinderschoenen staat en eerst getest zal moeten worden. 

Als eerste hebben zij een bedrijfscultuur waarin zij niet op risico willen / zullen gaan 
ontwikkelen. Verder vinden zij het model nag niet betrouwbaar genoeg, door het feit dat 
het op nog geen twee cycli is gebaseerd . 

6.5 Conc/usie 
Uit de gesprekken die zijn gevoerd met deskundigen, komen een tweetal redenen naar 
voren waarom het model niet zal warden gebruikt. Als eerste heeft het te maken met de 
bedrijfscultuur van de onderneming. Er zijn bedrijven die er bewust voor kiezen om op 
risico te ontwikkelen en bedrijven die dat bewust niet willen. De bedrijven die wel op 
risico ontwikkelen hebben moeite met het feit dat er in kwadrant 1 van de 
Conjunctuurklok wordt afgeraden om op risico te ontwikkelen. Zij willen uiteraard het 
hele jaar door blijven ontwikkelen. 

Als tweede reden wordt er gezegd dat het model niet betrouwbaar genoeg is. De data die 
zijn gebruikt voor het onderzoek en tevens bij de vorming van het model, beslaat nog 
geen twee volledige cycli. Dit zouden minstens 3 tot 4 cycli moeten zijn om er zeker van 
te zijn dat het opnamegedrag ook daadwerkelijk zo loopt. 

Dus als er antwoord moet warden gegeven op de vraag of het model valide is, dan moet 
helaas warden gezegd dat het niet zo is. Het model komt nog niet overtuigend genoeg 
over bij de ontwikkelaars, zodat zij het niet gaan gebru iken . 
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Hoofdstuk 7 Conclusies & Aanbevelingen 

7. l Conclusies 
Uit de literatuurstudie volgt dat de kantorencyclus een fractie (2 tot 3 jaar) achterloopt 
op het BBP en de werkgelegenheid. Dit naijleffect van de kantorenmarkt komt voort uit 
het feit dat de economie eerst daadwerkelijk moet aantrekken alvorens er meer 
werkgelegenheid is. Doordat er meer werkgelegenheid komt, groeien bedrijven intern 
waardoor er een andere behoefte aan kantoorruimte komt. Bij een dalende economie 
volgt de kantorenmarkt deze lijn oak met een neergang in het opnamegedrag. 

Uit het onderzoek naar het opnamegedrag van de afzonderlijke kantoorhoudende 
organisaties, blijken ze niet allemaal op hetzelfde tijdstip in de economische cyclus een 
piek of een dal in het opnamegedrag te hebben. Oak is het BBP niet bij alle 
kantoorhoudende organisaties een indicator. 
Zo volgt de zakelijke dienstverlening (zowel ambulanten als classicisten) het BBP met 
een naijleffect van 2 jaar. Het opnamegedrag van de maatschappelijke dienstverlening 
volgt eveneens de lijn van het BBP, maar met een naijleffect van 4 jaar. De overheid & 
overige zakelijke dienstverlening lijken tegengesteld te zijn aan het verloop van het BBP. 
Dit heeft te maken met het beleid van de overheid. De overheid zorgde in het verleden 
als eerste voor herstel op de kantorenmarkt. Vandaar dat deze sector tegengesteld is aan 
het BBP. De ICT sector en de sector industrie, handel en transport laten zich leiden door 
ontwikkelingen in de eigen branche. De sector het bank- en het verzekeringswezen lijken 
zich door niets of niemand te laten leiden. 

In de aanleiding van het onderzoek is gesproken over het belang van organisaties die 
zich bezig houden met het ontwikkelen van bedrijfshuisvesting, dat zij op de hoogte zijn 
van de huidige en toekomstige situaties op de markt. Hierbij was marktonderzoek 
essentieel om indicatoren te vinden die inzicht gaven in het verloop van de 
kantorenmarkt. Er is een ruwe schatting te maken over het toekomstige verloop op de 
kantorenmarkt. Door middel van dit onderzoek was te bepalen op welk moment in de 
tijd, de kantoorhoudende organisaties piekten in het opnamegedrag. Hiermee is het 
inzicht in de markt voor een klein gedeelte vergroot. 

Het model is opgesteld voor de ontwikkelaar, om deze te helpen bij het bepalen van het 
tijdstip van ontwikkelen op risico. De momenten van opname zijn naar aanleiding van het 
BBP te bepalen (macroniveau). Het aantal is veel moeilijker te bepalen, omdat het dan 
maar voor een halve cyclus te voorspellen is. De vraag met betrekking tot soort 
huisvesting en locatie (microniveau) is redelijk te benaderen. Hierdoor is het (nag) niet 
mogelijk om dit model in de maatschappij toe te passen. 

Door gebruik te maken van het model, kunnen ontwikkelaars (gebruikers) in een korte 
tijd bepalen "wat" de vraag is en door "wie". Natuurlijk zullen ontwikkelaars wel een 
gedegen marktonderzoek moeten doen voor de locaties waarop zij willen gaan 
ontwi kkelen. 

Wanneer dit wordt terug gekoppeld naar de aanleiding dan was er behoefte aan "iets" (in 
dit geval het model) dat moet zorgen dat het mogelijk is om een kantoorpand te gaan 
"ontwikkelen op risico" zonder risico. Risico blijft natuurlijk altijd aanwezig bij alles wat 
men doet, dus ook bij ontwikkelen. 

Door nauw het tijdstip in het model te volgen is er nauwelijks meer overaanbod op de 
markt te verwachten. Men moet afstappen van de massapsychologie en de eigen kennis 
en interpretatie op de markt gaan gebruiken. 

Er zijn nag meerdere onderzoeken nodig om deze markt duidelijk in kaart te kunnen 
brengen. Daarna is het wellicht mogelijk de betrouwbaarheid van het model te verhogen 
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en daardoor de ontwikkelaars te overtuigen van het nut van dit model. In paragraaf 7 .2 
warden aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoeken. 

7.2 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Orn een betere voorspelling te kunnen maken ten behoeve van een betere timing van 
ontwikkelen van huisvesting voor kantoorhoudende organisaties, is het aan te bevelen 
om meerdere onderzoeken uit te voeren. 

Transactieniveau over meerdere perioden 
Bij het onderzoek is er gebruik gemaakt van transactiegegevens gedateerd vanaf 1988. 
Helaas zijn eerdere gegevens op de Gelderse kantorenmarkt niet geregistreerd. Het 
onderzoek is dus gebaseerd op gegevens die nog geen 2 cycli perioden oud zijn. Deze 
periode is te kart om een betrouwbaar antwoord te kunnen geven. Daarom is het van 
essentieel belang dat dit onderzoek nog een keer wordt uitgevoerd na minimaal 4 hele 
cycli perioden 

Onderzoeken uitvoeren in andere regio 's 
Bij de resultaten van het onderzoek moet in acht warden genomen dat dit onderzoek is 
uitgevoerd in de Provincie Gelderland. Het kan zijn dat de onderzoeksresultaten, wanneer 
het onderzoek uitgevoerd zou zijn in een andere regio, afwijken van de gevonden 
resultaten. Orn dit te kunnen onderbouwen zou het onderzoek ook in andere regio's met 
dezelfde indeling van kantoorhoudende organisaties moeten warden uitgevoerd. 

Invloed politiek op de kantorenmarkt 
In het onderzoek is met een knipoog naar de politieke conjunctuurcyclus gekeken. In de 
Verenigde Staten is dit een bekend fenomeen. Maar in hoeverre is in Nederland de 
invloed van de politiek terug te vinden in de vastgoedmarkt en in het bijzonder de 
kantorenmarkt? Orn hier een duidelijk en onderbouwd antwoord op te kunnen geven zal 
er een onderzoek moeten warden gedaan naar de machtspositie en invloeden van de 
overheid. 

Vraag naar kantoorruimte 
Orn te bepalen hoeveel er moet warden ontwikkeld is het van belang om een onderzoek 
te starten naar het kantoorbindingspercentage. Het kantoorbindingspercentage legt de 
link tussen de werkgelegenheid en de vraag naar kantoorruimte. De 
vraagkarakteristieken moeten in kaart warden gebracht. 
Orn tot een goede inschatting van de vraag naar kantoorruimte te komen, moet er een 
combinatie warden gemaakt tussen meerdere onderzoeken. Deze onderzoeken moeten 
betrekking hebben op de vraagkarakteristieken van kantoorgebruikers en de 
werkgelegenheid. 

At/open van huurcontracten 
Voor een ontwikkelaar is het oak interessant te weten wanneer de huurcontracten van 
huurders aflopen. Dit is echter gevoelige informatie die een makelaar niet zal prijs geven. 
Er kan dan oak een onderzoek warden gestart naar het samenwerkingsverband tussen 
de makelaar en ontwikkelaar. Door een betere samenwerking is het makkelijker om de 
wensen van de gebruiker aan te laten sluiten bij de ontwikkelde kantoren. Hiervoor is wel 
een pro-actieve ontwikkelingsvisie noodzakelijk. 

In het onderzoek is er bij het kantoorbindingspercentage geen rekening gehouden met 
trendtendensen, zoals flexplekken en thuiswerken. Verder had in het onderzoek een link 
kunnen warden gelegd naar het financiele aspect. Is het goedkoper om een 
kantoorgebouw te ontwikkelen en deze bijvoorbeeld 3 jaar leeg te laten staan, of is het 
verstandiger om helemaal niet te ontwikkelen? Deze afweging was een nuttige aanvulling 
geweest binnen het onderzoek. 
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BIJLAGE 3 

KANTOOR/BEDRIJFSLOCATIE KAN-GEBIED 

Nijmegen was van oudsher de bedrijvenlocatie in het KAN-gebied in tegenstelling tot de 
kantorenlocatie die Arnhem is. Echter de laatste jaren is daar steeds meer verandering in 
gekomen. 

01 

\'lti.'1 
Lll'fll b 

· C..;1j 

~ IJMEGEN 

Het bovenstaande kaartje duidt de volgende locaties aan (in overeenstemming met de 
nummering): 

1. Bijsterhuizen; 
2. Lindenholt; 
3. Spoorzone; 
4. Griftdijk; 
5. Al5 zone. 

Bijsterhuizen 
Bijsterhuizen is de enige locatie binnen Nijmegen waar op 
grate schaal bedrijventerrein uitgeefbaar is. Het terrein 
bevindt zich aan de zuidzijde van Nijmegen. De toegestane 
activiteiten bevinden zich in de categorie industrie, handel en 
logistiek. Het terrein heeft een aantakking aan de A73 en de 
A326 en is in het bijzonder interessant voor logistieke 
bedrijven. Bijsterhuizen onderscheid zich van andere 
bedrijventerreinen door de ruimtelijke kwaliteit en de grate 
aandacht voor architectuur en green. 

Linden ho It 
Lindenholt is een hoogwaardig bedrijvenpark voor lichte 
bedrijvigheid en onderdeel van de Brabantse Poort. Dit 
gebied beslaat 22,2 hectare waarvan er nog 3 hectare vrij 
zijn voor bestemming. Het terrein is te bereiken via de A73. 
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Spoorzone 
Dit project is nag in een zeer pril stadium en zal naar verwachting 
pas in 2025 voltooid zijn. Spoorzone Nijmegen wordt een mix van 
wonen en werken in het centrum van de stad. Deze mix moet echter 
wel 60.000 m2 kantoren opleveren. Over de invulling van de 
toegestane activiteiten is verder nog niks bekend. Uiteraard is in de 
Spoorzone de ontsluiting met het openbaar vervoer goed te noemen. 

De Grift 
Het jongste bedrijventerrein vanuit het perspectief van de 
gemeente Nijmegen is De Grift. Vanwege de gemeentelijke 
herindeling random de Waalsprong is dit terrein aan het 
grondgebied van de stad toegevoegd. 
De Grift omvat het voormalige industrieterrein Oosterhout, De 
Rietgraaf en de strook aan weerszijden van de Stationsstraat. 
Het totale gebied is 71,5 hectare, waarvan er in de toekomst 
nag 37 hectare uitgeefbaar is. 
Het voormalige industrieterrein Oosterhout wordt 

BIJLAGE 3 --

Spoorzone 

gekarakteriseerd als een handelsterrein met beperkte De Grift 
industriele en logistieke bedrijvigheid. Een interessante 
bewoner van dit park is DHL die op deze locatie dankbaar gebruik maakt van de 
aansluiting met de AlS. De Rietgraaf wordt gekarakteriseerd door ambachts- en 
handelsactiviteiten (Bristol) en aan de zuidzijde van de Stationsstraat zijn met name 
bedrijven gevestigd met een relatie naar de agrarische sector (Dumeco). 
De locatie heeft een goede aansluiting met de AlS. Echter een ontsluiting met het 
openbaar vervoer is slecht te noemen. 

A15 zone / Betuwse Bedrijvenpark 
Dit park is eigenlijk gelegen in de gemeente Overbetuwe, maar heeft diepe wortels in de 
gemeente Nijmegen. Zeer recent heeft de gemeente Overbetuwe zijn akkoord gegeven 
over deze locatie als zijnde bedrijvenpark. Hiermee is de realisatie van het Betuwse 
Bedrijvenpark slechts nog een kwestie van tijd. Dit terrein ligt ten westen van Griftdijk en 
daardoor heeft het dezelfde voordelen. Het is nog onduidelijk op welke markt dit park 
zich zal gaan richten, het zal in ieder geval een park warden met een landschappelijk 
karakter en een bovenregionale uitstraling . 
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Regio Arnhem 

Na de vier grate steden 9
, de Haarlemmermeer en Eindhoven is Arnhem de grootste 

kantorenstad van Nederland. Dit is te verklaren door het feit dat 85% van de Arnhemse 
werknemers werken in de dienstensector. 

Het bovenstaande kaartje duidt de volgende locaties aan (in overeenstemming met de 
nummering): 

1. Businesspark Arnhem; 
2. Gelderse Poort; 
3. Kroon park; 
4. Kleefse Waard; 
5. IJsseloord 2; 
6. De Beemd; 
7. Arnhem Centraal; 
8. Velperweg; 
9. Rijnboog / Coehoorn / Nieuwe havenstraat; 
10. Schuytgraaf. 

Businesspark Arnhem (BPA) 
BPA is een van de weinige locaties in Arnhem waar nieuwe kantoren kunnen worden 
gerealiseerd. BPA is ook veruit de mooiste locatie in het Arnhemse waar je als kantoor 
gevestigd kan zijn. Het BPA huisvest nu zo'n 1950 werknemers en de verwachting is dat 
het aantal rond 2010 zal groeien naar circa 5000 werknemers. Echter de 
bebouwingsgraad zal nauwelijks stijging; circa 10% van de totale oppervlakte mag 
bebouwd worden. Dit is mogelijk doordat een deel van de oude, niet meer in gebruik 

9 Devier grate steden: Groot Amsterdam, Rotterdam en omgeving, Den Haag en omgeving, Utrecht en 
omgeving. 
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zijnde bedrijfshallen vervangen zullen warden door efficientere bedrijfsruimte met 
meerdere bouwlagen. 
De uitdrukkelijke eis van BPA is dat het landschappelijke karakter van het park 
gehandhaafd blijft. Oak zijn er op het BPA terrein gezamenlijke bedrijfsgerichte 
commerciele voorzieningen gerealiseerd. Zo doet men aan collectief groenbeheer, 
onderhoudt men de gebouwen en installaties en is het terrein beveiligd. Dit betekent 
voor alle gebruikers van het park dat de servicekosten veel hoger zijn dan op een ander 
park. 
De bereikbaarheid van het park is slecht te 
noemen. Dit probleem wordt echter opgelost zodra 
de aansluiting er is tussen Schuytgraaf en de 
Amsterdamseweg. Oak zijn er ideeen gelanceerd 
om de bereikbaarheid van het terrein te verbeteren 
met het openbaar vervoer. Maar tot die tijd blijft 
de bereikbaarheid een zwak punt. 

De huidige bedrijvigheid op het terrein zijn clusters 
van bedrijven op het gebied van milieu & energie, 
zakelijke en financiele diensten. 

Businesspark Arnhem 

Gelderse Poort 
De Gelderse Poort is op een perceel na volledig gerealiseerd, 
maar heeft een grate hoeveelheid leegstaande kantoren. 
Dit kantorenpark is gelegen in Arnhem zuid aan de snelweg 
A325. Hierdoor is het terrein goed bereikbaar per auto, al laat 
de aansluiting met openbaar vervoer te wensen over. Hierbij 
komt het probleem dat het park kampt met ernstige 
parkeerproblemen. 

Gelderse Poort 

Ondanks de figging aan de snelweg is er slechts een zichtlocatie (Ohra-gebouw) op het 
gehele terrein. Desalniettemin zijn er op het terrein een aantal aansprekende bewoners 
namelijk; SITA, ABN-AMRO, Rabobank, het Kadaster, Das Rechtsbijstand, Eiffel en 
KPMG. 

Kroon park 
Kroonpark is eveneens als de Gelderse Poort gelegen in 
Arnhem zuid aan de A325. Ook hier is sprake van een 
aanzienlijke leegstand op het terrein. Toch heeft dit terrein 
meer zichtlocaties. De bereikbaarheid van deze locatie is per 
auto goed bereikbaar, al is ook hier de aansluiting met het 
openbaar vervoer niet optimaal. De parkeervoorzieningen zijn 
redelijk te noemen. De huidige bedrijvigheid op het terrein is 
met name de zakelijke- en financiele dienstverleners. 

Kleefse Waard / Westervoortse Dijk 

Kroon park 

De ontwikkeling Kleefse Waard / Westervoortse Dijk is een herstructurering van het 
bestaande industrieterrein. Door deze herstructurering ontstaat 14 hectare voorraad 
terrein. De uitstraling van deze locatie is niet optimaal vanwege de aanwezige zware 
industrieen, een naastgelegen oud bedrijventerrein en een afwerkplek. Bovendien is de 
bereikbaarheid geen sterk punt. 

llsseloord 2 
Uitstraling en bereikbaarheid zijn de twee belangrijkste kwaliteiten die IJsseloord 2 bezit 
in tegenstelling tot andere nieuwbouw locaties in Arnhem. IJsseloord 2 is een belangrijke 
speler als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe kantoorpanden en het huisvesten van 
partijen, omdat er circa 125.000 m2 bvo kantoren kunnen warden ontwikkeld. IJsseloord 
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II is makkelijk te bereiken via de N325 en de A12. Echter met het openbaar vervoer is de 
bereikbaarheid minimaal te noemen. 

De Beemd 
Deze locatie is het spiegelbeeld van IJsseloord 2. De uitstraling is zeker aanwezig en het 
is gelegen langs de A12. Desondanks heeft het een aantal negatieve eigenschappen. De 
bereikbaar om op het terrein te komen is gemakkelijk te noemen vanaf de A12. Bij het 
verlaten van het terrein moet er een gigantische omweg warden gemaakt via Zutphen 
om weer op de A12 te komen. Verder is de bereikbaarheid met het openbaar vervoer 
slecht te noemen. Op deze locatie is lichte industrie toegestaan. 

Arnhem Centraal 
Op Arnhem Centraal ontwikkelt Eurocommerce twee torens. Een 
daarvan is verhuurd aan Essent (Parktoren), de andere sinds kart 
aan WTC Arnhem-Nijmegen (Rijntoren). De bovenste 
verdiepingen van de Rijntoren zijn gehuurd door Arcadis. 
De bereikbaarheid van deze locatie is met het openbaarvervoer 
goed, met de stopplaats van de ICE krijgt het zelfs een 
internationale allure. Verd er zijn er voldoende 
parkeermogelijkheden aanwezig onder Arnhem Centraal. 
Een groot nadeel van deze locatie is dat bedrijven (mits ze een ' 
hele toren huren) geen eigen gezicht krijgen in dit project. 

Velperweg 

Arnhem Centraal 

De Velperweg is van oudsher de kantorenlocatie van Arnhem (uitermate geschikt voor 
juristen, banken enz.). Hier worden geen nieuwe projecten meer gestart maar is alleen 
maar sprake van leegstand. Deze leegstand is niet gering, ruim 25.000 m2

• Deze 
leegstand wordt voornamelijk gecreeerd door een kantoorgebouw van AKZO (ruim 
15.000 m2

). De overige 10.000 m 2 zijn voornamelijk oude rustieke kantoorgebouwen 
waarmee een specifieke markt wordt bediend. De bereikbaarheid met het openbaar 
vervoer is goed te noemen. Oak met de auto is de Velperweg redelijk makkelijk te 
bereiken. 

Rijnboog (Coehoorn / Nieuwe havenstraat) 
Het project Rijnboog zal op zijn vroegst over 2 a 3 jaar van start gaan. Behorende bij dit 
project zijn twee locaties waar op grate schaal kantoren warden ontwikkeld te weten 
Coehoorn en de Nieuwe Havenstraat. Gezamenlijk leveren deze twee gebieden op termijn 
ruim 70.000 m2 aan de kantoorvoorraad van Arnhem. Over de bedrijvigheid evenals de 
ontsluitingen is nag niks bekend. Met het openbaar vervoer is de bereikbaarheid goed te 
noemen, aangezien deze locatie nabij Arnhem Centraal ligt. 

Schuytgraaf 
Er zijn diverse hoeveelheden kantoorontwikkeling bekend van Schuytgraaf, 20.000 m2

, 

40.000 m2 en zelfs 70 .000 m 2
. Concrete plannen zijn er nog niet, wel is duidelijk dat een 

eventuele kantoorontwikkeling gaat plaatsvinden in het stationsgebied. Hieruit kan 
warden geconcludeerd dat de bereikbaarheid met het openbaar vervoer goed te noemen 
is. 
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