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“Start-ups zijn de pioniers van een nieuwe eco-
nomie; terecht dat daar veel aandacht voor was,
ook vanuit de overheid. Maar de start- ups van
voorheen zijn de groeiers van nu. En die lopen
tegen allerlei problemen aan waarbij ze niet
meer worden geholpen door overheden of in-
stellingen.”
De huidige generatie start-ups vindt zijn weg

wel, meent topman Rudolf de Boer van vast-
goedadviseur CBRE Nederland. “Maar als ze
doorgroeien tot scale-ups, zijn er nauwelijks nog
alternatieven. De kantoorruimte is op, of veel te
duur.”
“Net als op de huizenmarkt is het zaak snel te

kiezen. Geschikte ruimte wordt weggekaapt en
nieuwbouw levert in de huidige markt zelden
een oplossing. Een opschalend techbedrijf zit
niet te wachten op 3000 vierkante meter aan de
Zuidas.”

Aan alle kanten onder druk
“Dat is gevaarlijk, want deze bedrijven zijn wel
leidend in de nieuwe economie. En als ze hier
niet kunnen doorgroeien, is de keuze voor een
andere stad snel gemaakt. En die stad ligt dan
meestal niet in Nederland.”
Deze week kondigde de gemeente Amsterdam

aan de kantorenmarkt vlot te willen trekken
door per jaar twee bouwprojecten aan te beste-
den, naast nieuwbouw die door ontwikkelaars
in gang wordt gezet. “Dat is een goede stap,
maar het is niet voldoende. Twee aanbestedin-
gen zullen de komende jaren geen noemens-
waardige impact hebben. Er is 300.000 vierkan-
te meter nieuwbouw nodig om aan de vraag te
voldoen. Zo kom je daar niet eens bij in de
buurt.”
De Boer waarschuwt al drie jaar voor de gevol-

gen van de kantorenbouwstop, die Amsterdam

Techstad Amsterdam barst uit zijn voegen. 
Zijn kenniswerkers en techbedrijven de nieuwe
paria’s van de stad? Deel 3 van een serie: 
de starters van voorheen staan nu in de kou.

Onvindbaar:  
Na start-upfase zitten bedrijven klemExpat City

Herman Stil
ECONOMIE

“De stad staat er niet
goed voor wat betreft
goede en betaalbare
huisvesting voor mede-
werkers,” zegt De Boer,
“terwijl dat heel erg hoog
op de lijstjes staat van
bedrijven die een vesti-
ging in Amsterdam over-
wegen.”
“Dat beperkt de aantrek-
kingskracht van de stad.
Amsterdam wil profi-
teren van dit type tech-
bedrijven, maar beperkt
zijn aantrekkingskracht

door hun niet voldoende
te bieden. Als in deze we-
reld post vat dat er te
weinig woonruimte in de
stad is, of de houding ten
opzichte van buiten-
staanders verandert, dan
kan het imago van Am-
sterdam voor lange tijd
beschadigd raken.”
“Het zou helpen als de
stad heel duidelijk laat
weten, waar het met deze
ontwikkelingen en de be-
hoeftes van de interna-
tionale bedrijvigheid,

heen wil. Er moet meer
aanbod komen voor ex-
pats en kenniswerkers
van buiten, als je de
branche waarin ze
werken tenminste se-
rieus neemt.” 
“Daar is een bewuste
houding van de overheid
voor nodig, want zo’n ont-
wikkeling moet vooral
niet ten koste gaan van
sociale huurwoningen.
Het is juist aan een ge-
meentebestuur om
kwetsbare groepen te
beschermen en heel be-
langrijk voor de leefbaar-
heid dat alle groepen aan
bod komen.”

‘Meer huizen voor expats, maar
niet ten koste van sociale huur’

→ ‘Een opschalend
techbedrijf zit niet te
wachten op 3000
vierkante meter aan 
de Zuidas.’ FOTO
BERLINDA VAN DAM/HH

Ook bij de woningbouwplannen die de gemeente 
in gedachten heeft, moeten de behoeftes van de
techsector worden meegewogen.

Eerste keus voor
college in de Arena
Patrick Meershoek
AMSTERDAM

Het stadsbestuur heeft een gevoeli-
ge kwestie opgelost: de verdeling
van de tien kaarten die het gemeen-
tebestuur heeft voor de eretribune
van de Johan Cruijff Arena. 

Als aandeelhouder van de Arena
heeft de gemeente recht op tien vaste
plaatsen op de eretribune bij voetbal-
wedstrijden en evenementen in het
stadion. In 2012 is afgesproken een
nieuwe regeling te maken, waarbij de
toegangskaarten vooral worden ge-
bruikt voor het onderhouden van ex-
terne relaties. 
Daar is nu het volgende systeem

voor bedacht: bij reguliere wedstrij-
den van Ajax bepaalt locoburgemees-
ter Eric van der Burg welke wethou-
ders de beschikking krijgen over de
kaarten. 

Bij belangrijke wedstrijden in de Ne-
derlandse competitie en Europese
toernooien, zoals de kraker van mor-
gen tegen Feyenoord, worden de be-
schikbare kaarten binnen het college
verdeeld. 
De overgebleven kaarten gaan naar

de gemeenteraad. Die krijgt ook een-
maal per jaar het volledige pakket van
tien tickets. Kaarten voor evenemen-
ten, zoals concerten en dancefeesten,
worden verdeeld onder belangstel-
lenden uit het college en de gemeen-
teraad. 
Het gebruik van de kaarten voor de

Arena was vorig jaar nog onderwerp
van gesprek tijdens een sessie voor de
raadsleden met het Bureau Integri-
teit. 
De uitkomst was dat de kaarten fei-

telijk eigendom zijn van de gemeente
als aandeelhouder, en dat er dus geen
sprake was van het fêteren van be-
stuurders.
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geschikt kantoor
heeft ingesteld op het hoogtepunt van de vast-
goedcrisis, in 2011. De gemeente staat de bouw
van kantoren nu weer toe, maar dat betekent
niet dat er van de ene op de andere dag voldoen-
de ruimte is. “Daar gaan nog jaren overheen.”

“De gemeente denkt dat de problemen zijn op-
gelost, maar de plannen zijn nog halfzacht. Als
je nu vol aan de gang gaat, is het huidige tekort
aan kantoorruimte pas in 2022 opgelost, nog af-
gezien van de groei die de economie en de ar-
beidsmarkt de komende vijf jaar doormaken.”

Hij waarschuwt voor de gevolgen voor het

imago van Amsterdam als aantrekkelijke vesti-
gingsplek en techwalhalla. 

“Elke twee dagen kiest een buitenlands bedrijf
voor Amsterdam, daarvan is een op de drie een
bedrijf uit de techsector. Die kiezen voor Am-
sterdam vanwege de uitstraling, de facili teiten,
de rust en het leefklimaat. Juist die zaken staan
onder druk. De stad moet oppassen dat hij dat
imago niet kwijtraakt, omdat het niet goed is
voorbereid op de toekomst. Dat zou ook niet
goed zijn voor de Nederlandse economie.

“Amsterdam staat nu bij veel techbedrijven in
lijstjes met andere techsteden als Berlijn, Barce-
lona of Dub lin, maar ook Kopenhagen en Stock-
holm. Die steden hebben vaak beter geantici-
peerd op de ontwikkelingen en hebben een
flexibeler beleid op het gebied van woningen en
kantorenbouw.”

Gebieden aanwijzen 
De Boer zou graag gericht beleid zien. “Amster-
dam heeft nu een aantal gebieden aangewezen
waar weer kantoorontwikkelingen mogelijk
zijn, maar er zou ook moeten worden aange -
geven wát voor ontwikkelingen er moeten ko-
men. Alleen vierkante meters bouwen voor 
grote multinationals, daar heeft Amsterdam
niets aan. Er moet ook voldoende kleinschalige
kantoorruimte beschikbaar komen.”

De Boer wijst op de afspraken die zijn gemaakt

over bedrijvigheid op het Marineterrein, waar
vooral techstart-ups een plek moeten vinden.
“De Houthavens zijn uitgegroeid tot een basis
voor de mode-industrie. Zulke gebieden moe-
ten er ook voor scale-ups ontstaan.”

Ook buiten de Ring
“In Amsterdam-Noord zou het gebied rond de
Sixhaven of de Hamerstraat daar een prima plek
voor zijn, als daar tenminste een metrohalte
komt. Bij de plannen voor Sloterdijk of Zuidoost
zou ook meer rekening moeten worden gehou-
den met groeiende techbedrijven.”

Dat er binnen de Ring weinig andere huisves-
tingsmogelijkheden zijn, zal de techsector moe-
ten accepteren. “Amsterdam-Centrum is dé
trekker voor deze bedrijven en de mensen die er
werken, maar dat wil niet zeggen dat ze er ook
gevestigd moeten zijn. Bedrijven zouden vaker
bereid moeten zijn ook verder te kijken.”

Van over de grens
Amsterdam trekt veel 
buitenlandse werk nemers,
maar wie zijn het, wat doen
ze en wat zijn de gevolgen
voor de stad? Volgende 
week zaterdag deel 4: 
geschiedenis van de expat 
in Amsterdam.

‘Net als op de huizenmarkt
is het zaak snel te kiezen.
Geschikte ruimte wordt
weggekaapt’

2022
→ Als de gemeente nu vol aan de gang
gaat, is het tekort aan kantoorruimte
pas in 2022 opgelost, zegt Rudolf de
Boer van CBRE Nederland. 

300.000
→ Er is 300.000 vierkante meter
nieuwbouw nodig om aan de vraag
naar kantoorruimte te voldoen. 


