
BedrijvenverruilenAmsterdam
voorkantoorinanderesteden
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Doordekrapte opdeAmster-
damsekantorenmarkt zullen
bedrijven steeds vaker in andere
stedennaar eengeschikte locatie
gaan zoeken.Dat schrijft vastgoe-
dadviseurCBRE in een vandaag
verschenenanalyse.

Volgensberekeningen van
CBRE isde leegstand vande
Amsterdamsekantoorpanden
dit jaar onderde5%gezakt.Dat
is het leegstandspercentagedat
volgens experts nodig is omde
vastgoedmarkt goed te laten
functioneren.Dekomende jaren
zal de leegstand volgenshet ad-
viesbureaunog verder dalen, on-
danksde verwachte afname van
de economische groei.

‘Debedrijvigheid inde regio
Amsterdam ishet sterkst ge-
groeid,maar looptnu tegenhaar
grenzenaan.Dekwaliteit vanbe-
schikbare kantoorruimteswordt
minder enbedrijvengaan zich
richtenopandere steden’, zegt
Rudolf deBoer,managingdirec-
tor vanCBRE.Het vertrek van
VodafoneZiggonaar eenkantoor-
ruimtebovenhetCentraal Stati-
on inUtrecht is een veel genoemd
voorbeeld inde vastgoedsector.

Watmaakt stedenaantrekke-
lijk voor grotebedrijven?Volgens
DeBoermoetenkantorengoed
bereikbaar zijnmethet openbaar
vervoer en indebuurt vaneen
stadscentrum liggen.Dat is een
verschilmet tien jaar geleden,
toen veel bedrijventerreinennog
aande rand vande stad enaande
snelweg lagen. Er zijndusniet te
weinig kantoren inNederland,
maar opdegewildeplekken is
vaakweinigbeschikbaar.

Stedenmoetenmeernaden-
kenoverhet soort bedrijvendat
zewillenhuisvesten, vindtDe
Boer. ‘DenHaagbijvoorbeeld is
altijd eenoverheidsstad geweest
en richt zichde afgelopen jaren
op internetveiligheid en innova-
tie.Het is de vraagof dat genoeg
is’, zegt hij. Als voorbeeld van
een staddiedatwel goeddoet

De kwaliteit van beschikbare kantoorruimtes wordt minder
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noemthij Eindhoven, dat vanwe-
gede campus vande technische
universiteit aantrekkelijk is voor
techbedrijven.

Clive Pritchard van vastgoe-
dadviseur Savills noemtbehalve
Utrecht ookHoofddorpals goed
alternatief voorAmsterdam. ‘Het
heeftminder restaurants dande
hoofdstad,maar iswel een stuk
goedkoper’, zegt hij. ‘Bovendien
ligt het dicht bij het vliegveld, en
twee treinstations vanAmster-
damCentraal.’

Rotterdam is tot nu toeminder

populair onder grotebedrijven.
De leegstand vankantoorpanden
ligt daar bovende20%. ‘Er zijn
wel kansen voorbedrijven,want
de stadwordt populairder om
te gaanwonen’, zegtDeBoer.
VolgensPritchardworden veel
vandeoudekantoorpanden ver-
anderd inwoningenof vervangen
doornieuwewerkruimtes, die
efficiënter enduurzamer zijn.

EdwinBuitelaar, onderzoe-
ker bij het Planbureau voorde
Leefomgeving, noemtdegrootte
vandebeschikbare kantorenals
belangrijk criteriumvoorde aan-
trekkelijkheid vaneen stad voor
bedrijven. Vanwegehet gebrek
aangrote kantoorruimtesbesloot
de gemeenteAmsterdam in janu-
ari om jaarlijks twee tenders voor
nieuwekantorenuit te schrijven.

De roepomnieuwekantoor-

pandenal langer tehoren.De
Boer stelde vorig jaar inhet FD
dat per jaar 150.000m2 aannieu-
wekantorennodig is. ‘Het is een
transformatie vande staddie
plaatsvindt’, zegt hij nuover de
verplaatsing vanbedrijvennaar
het centrum.

Buitelaar daarentegen vraagt
zich af of het erg is dat bedrijven
naar andere steden vertrek-
ken.‘Er zijnmeer functies die
binneneen stadomruimte strij-
den, zoals bijvoorbeeldwonen’,
zegt hij.Het is inderdaadgeen
punt als bedrijven een stad ver-
laten, beaamtDeBoer. ‘Maar in
Amsterdam is er voldoende reden
voornieuwbouw’, voegt hij toe.
‘Bovendienhebbenbedrijvendie
vanuit het buitenlandkomen,
vaak een voorkeur voorAmster-
dambovenandere steden.’

Kantorenmoeten
goed bereikbaar zijn
met het openbaar
vervoer en nabij het
stadscentrum liggen
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