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Voorwoord 

Voor u ligt het rapport van het afstudeeronderzoek dat ik heb uitgevoerd voor de master 

Economische Geografie van de faculteit Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht. 

Dit onderzoek vormt voor mij het laatste deel van mijn studie. Met veel plezier krijg ik 

terug op mijn studietijd, waarin ik veel leerzame en leuke momenten met studiegenoten 

en docenten heb beleefd en me in steden als Londen en Krakau heeft gebracht.  

 

Het valt mij al een aantal jaren op dat aan veel kantoorpanden een bord van een make-

laar hangt met de tekst: Te Huur. Dit gaat om panden in stadscentra, maar naar mijn 

idee hangen deze borden nog vaker aan kantoorpanden in kantoorparken die op mij een 

vaak troosteloze indruk achterlaten. Langs snelwegen lijkt aan vrijwel ieder kantoorge-

bouw een “Te huur bord” te “prijken”. Waarom staat zo veel kantoorruimte leeg en waar-

om op deze locaties? 

 

In februari 2009 kreek ik een e-mail binnen van het Amsterdamse onderzoeksbureau 

Decisio dat op zoek was naar een stagiair om onderzoek te doen naar de leegstand van 

kantoorruimte in het kantorenpark Amstel III gelegen in Amsterdam Zuidoost. Voor mij 

een uitgelezen kans om de vragen waar ik al een tijdje mee liep uit te kunnen gaan puz-

zelen. In mei 2009 kon ik met het vraagstuk aan de slag. 

 

Tijdens deze studie en binnen dit afstudeertraject ben ik door verschillende personen 

geholpen. Daarom wil ik deze gelegenheid aanpakken om enkele mensen te bedanken. 

Allereerst wil ik iedereen binnen Decisio bedanken voor een ontzettend leuke en leerza-

me stagetijd. Ook de personen die de tijd en moeite namen om mij te woord te staan 

tijdens de interviews ben ik mijn dank verschuldigd. Verder wil ik mevr. Remøy bedanken 

voor de toegezonden bronnen en Marianne Schalekamp voor de informatie waarop in 

een secundaire analyse kon uitvoeren.  

 

Speciale dank gaat uit naar dhr. van der Meulen voor de begeleiding binnen Decisio. Naar 

dhr. Korteweg waar ik terecht kon voor vragen en voor zijn begeleiding bij mijn gehele 

afstudeertraject. Naar mijn broer en zus die tijdens mijn studiejaren altijd voor me klaar 

hebben gestaan. Naar mijn vriendin Elisa voor haar engelengeduld. En natuurlijk naar 

mijn ouders voor hun (financiële) steun, het vrijlaten in mijn keuzes en gewoon omdat ze 

er altijd voor me zijn. 

 

 

Jasper Breugelmans 

Breda, april 2010 
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1 Inleiding 

1.1.1.1.1.1.1.1.    Aanleiding tot onderzoekAanleiding tot onderzoekAanleiding tot onderzoekAanleiding tot onderzoek    

Mismatch tussen vraag en aanbod 

In Nederland is sprake van een grote leegstand op de kantorenmarkt. Uit cijfers van DTZ 

Zadelhoff (2009) blijkt dat twaalf procent van de totale kantoorruimte leegstaat. Oorza-

ken hiervan zijn de grote hoeveelheid gebouwde kantoren in voorgaande jaren en een 

economische laagconjunctuur op dit moment. Het verschil tussen vraag en aanbod van 

kantoorruimte is de laatste negen jaar sterk toegenomen. Het toegenomen verschil geldt 

zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin. In kwantitatieve zin wil zeggen, dat door con-

juncturele economische ontwikkelingen de absolute vraag naar kantoorruimte kleiner is 

dan het aanbod. De kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod zorgt voor structurele 

leegstand van kantoorpanden. Veel aanbod in de bestaande bouw voldoet niet meer aan 

de eisen van de hedendaagse kantoorgebruiker. Verouderde panden worden verlaten 

voor gebouwen die wel aansluiten op de vraag van gebruikers (Dynamis, 2009a). De 

leegstand op de kantorenmarkt is het grootst onder verouderde panden en op onaan-

trekkelijke locaties. Leegstand op verouderde locaties en in verouderde panden komt 

bijna vijftien keer zo veel voor als bij nieuwbouw. Volgens Dynamis (2009a) is achttien 

procent van het kantorenaanbod incourant. Of een kantoor courant is hangt af van de 

eigenschappen van het pand, de locatie en de markt. Voor een incourant pand geldt dat 

het leegstaat en er geen zekerheid is het pand in de toekomst te verhuren of het risico 

loopt om structureel leeg te komen staan (de Puy & Dewulf, 2000). Dynamis (2009a) 

verwacht dat de vraag naar kantoorruimte met de jaren gaat afnemen, onder meer om-

dat de beroepsbevolking nog nauwelijks zal groeien en in de verdere loop van de eeuw 

zelfs zal afnemen. Ook zal er volgens de vastgoedconsultant sprake zijn van een ver-

schuiving van uitbreidingsvraag naar vervangingsvraag. Hierdoor zal het aanbod van in-

courante kantoorruimte alleen nog maar groter worden. 

 

Toekomst kantorenmarkt 

De negatieve economische prognoses van het Centraal Planbureau in ogenschouw ne-

mend, lijken de komende jaren moeilijk voor de Nederlandse kantorenmarkt te worden. 

De meeste publicaties schetsen ongunstige vooruitzichten. Voor 2010 voorspelt DTZ een 

leegstand van ongeveer 7 miljoen m² op een totale voorraad van 47 miljoen vierkante 

meter kantoorruimte. Deze prognose dateert van de zomer van 2008, waarna de krediet-

crisis zich ernstig verdiepte. Vrijwel op hetzelfde moment publiceerde de Nederlandse 

Vereniging van Bouwondernemers (NVB) een prognose van een voorraad aan kantoorme-

trage in 2013 van 49 miljoen vierkante meter, terwijl er op dat moment een behoefte van 

ongeveer 41 miljoen vierkante meter zal zijn. Een gat van 8 miljoen over een iets langere 

termijn. Dit zijn voorspellingen, maar de trend waar op gewezen wordt is duidelijk. Ener-

zijds is er sprake van een spectaculair gestegen aanbod in de afgelopen tien jaar en an-

derzijds een kwalitatieve mismatch met de vraag.  
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Volgens Dynamis (2009a) is het moeilijk voorspelbaar wanneer het herstel zal optreden 

en de ontwikkelingen in de komende kwartalen moeten uitwijzen of het dieptepunt reeds 

is bereikt. Berkhout (2008) geeft aan dat het mogelijk is dat de kantorenmarkt pas vanaf 

eind 2009 de effecten van de kredietcrisis duidelijk is gaan ervaren, omdat de vast-

goedmarkt vertraagd reageert op neerwaartse bewegingen in de economie.  

 

Amsterdamse kantorenmarkt: leegstand 

In Nederland neemt Amsterdam op het gebied van de kantorenmarkt een belangrijke 

positie in. Ruim 14 procent van de totale kantorenvoorraad bevindt zich in de regio Am-

sterdam (DTZ, 2009). Na twee jaren dat de opname van kantoren steeg, namelijk in 

2006 en 2007, lijkt ook Amsterdam de economische crisis te gaan voelen. Er is een da-

lende trend ingezet in de opname en het aanbod is gestegen (Dynamis, 2009a). Voor 

2006 kende Amsterdam al een aantal jaren problemen op de kantorenmarkt. Tussen 

2000 en 2005 nam de leegstand in de regio Amsterdam toe van 2 naar 18 procent van 

de voorraad (Kantorenmonitor, 2008), terwijl een percentage van 5 tot 8 procent volgens 

wethouder van Poelgeest (2006) gezond zou zijn. Op een conferentie georganiseerd door 

de Dienst Ruimtelijke Ordening van Amsterdam gaf de wethouder aan dat de situatie op 

de kantorenmarkt in Amsterdam zorgelijk is. Hij sprak toen dat de situatie zelfs bij een 

aantrekkelijke economie zou blijven bestaan tot minstens 2012 (DRO, 2006a). De regio 

Amsterdam kent momenteel een leegstand van 15,3 procent (DTZ Zadelhoff, 2009) Van 

die leegstaande kantoorruimte, wordt grofweg 40 procent als incourant gezien, 30 pro-

cent als twijfelachtig en de overige 30 procent als kansrijk voor hergebruik als kantoor 

(Gemeente Amsterdam, 2007a). Van de leegstand staat 20 procent van de kantoren lan-

ger dan drie jaar en dus structureel leeg. Ook op de kantorenmarkt in Amsterdam is 

sprake van een vervangingsmarkt (Decisio, 2009). In 2006 meldt van Poelgeest in een 

interview met de Amsterdamse televisie zender AT5 dat te veel vastgoedeigenaren kan-

toren in Amsterdam onnodig leeg laten staan. Vooral in Zuidoost lukt het niet om eigena-

ren over te halen leegstaande kantoren voor alternatieve doeleinden te gebruiken (Busi-

nesscompleet, 2008).  

 

Situatie kantorenmarkt Amsterdam Zuidoost 

Van de totale voorraad kantoren in de gemeente Amsterdam bevindt zich ongeveer 15 

procent in het deelgebied Zuidoost (Boer Hartog Hooft, 2009a). In deze deelregio staat 

22,6 procent leeg. Relatief staat er in Zuidoost meer leeg dan in de rest van Amsterdam. 

Grofweg kan er binnen Zuidoost Amsterdam een tweedeling gemaakt worden tussen 

representatieve kantoorpanden in het Arena-gebied en verouderde panden bij de Hoge-

hilweg en ten zuiden van de A9, waar sprake is van structurele leegstand. Herbestem-

ming kan een oplossing bieden, maar zal volgens Boer Hartog Hooft (2009a) niet altijd 

winstgevend zijn. In Amsterdam Zuidoost is 60 procent van de kantorenvoorraad ouder 

dan 15 jaar. Het is waarschijnlijk dat veel van kantoren niet meer voldoen aan de wensen 

van de hedendaagse kantoorgebruiker. 
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Figuur 1.1. Voorraad kantoorruimte Zuidoost per leeftijdsklasse 

 
Bron: Boer Hartog Hooft, 2009a 

 

Leegstand Amstel III 

Een deelgebied van Zuidoost Amsterdam is het kantorencomplex Amstel III. Ongeveer 55 

procent van de kantorenvoorraad van het stadsdeel Zuidoost staat in Amstel III. Het kan-

torengebied Amstel III heeft een leegstandspercentage van ruim 32 procent. Dit is rela-

tief hoog vergeleken met andere kantoorlocaties in de Amsterdamse regio. Alleen de 

Alfa-driehoek bij Amsterdam Sloterdijk kent een bijna gelijke leegstand. Dit gaat echter 

wel om bijna 20.000m², terwijl het voor Amstel III met nagenoeg hetzelfde leegstandper-

centage om ruim 200.000m² (factor 10) leegstand van kantoren gaat. Van de kantoren 

op Amstel III is 53 procent tussen 1978 en 1990 gerealiseerd en behoort tot het segment 

van oudere kantoren (Decisio, 2009). Er is een leegstandprobleem van kantoren in Am-

stel III en door de gewijzigde wensen van kantoorgebruikers en het feit dat de huidige 

kantorenmarkt een vervangingsmarkt is, is de oplossing van dit probleem een grote op-

gave. 

 

1.1.1.1.2222....    DoelstellingDoelstellingDoelstellingDoelstelling    

Het doel van dit onderzoek is om de aard en de grootte van het leegstandsprobleem van 

kantoren in Amstel III te onderzoeken en mogelijke oplossingen te vinden voor de leeg-

standsproblematiek in Amstel III. Het gaat hier om een gebiedsgerichte studie, dus niet 

om voor ieder afzonderlijk pand de mogelijkheden te bekijken. Om tot oplossingen te 

komen, wordt eerst de problematiek op de kantorenmarkt uitgewerkt. Vervolgens worden 

de pijlen gericht op Amstel III. Er wordt gezocht naar een duurzame oplossing om het 

probleem van de leegstand tegen te gaan en de neerwaartse spiraal waarin Amstel III 

zich bevindt te doorbreken. 
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Maatschappelijke relevantie 

Leegstaande kantoren kunnen verschillende negatieve effecten hebben. De eigenaren 

van de kantoren lopen inkomsten mis, het kantoorpand kan verouderen, maar het kan 

ook een negatieve invloed hebben op de omliggende gebouwen en omgeving. Het is van 

belang om de oorzaken van leegstaande kantoren te achterhalen. Als deze bekend zijn, 

kan er ook worden gekeken naar eventuele oplossingen om de leegstaand tegen te gaan. 

Aanpassingen aan het pand en/of aan de omgeving kan een kantoor weer aantrekkelijk 

maken voor potentiële huurders. Een andere mogelijke oplossing zou kunnen zijn om 

kantoorpanden te transformeren naar een andere functie. Op deze manier zou naar een 

functie kunnen worden gezocht waar op dat moment en in de toekomst wel vraag naar is. 

Analyses naar de aard en grootte van leegstand op de kantorenmarkt en het onderzoe-

ken van mogelijke oplossingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren voor dergelijke 

maatschappelijke kwesties. 

 

Wetenschappelijke relevantie 

De wetenschappelijke toegevoegde waarde van dit onderzoek is minder prominent aan-

wezig dan de maatschappelijke waarde, maar dit wil niet zeggen dat deze geheel ont-

breekt. Er is reeds veel onderzoek gedaan naar veroudering en leegstand van kantoorge-

bouwen. Maar daar de kantorenmarkt een fluctuerende markt is kunnen de oorzaken van 

leegstand ook veranderen. Onderzoek naar de aard en grootte van de leegstand binnen 

de kantorenmarkt blijft daarom van wetenschappelijk belang. Wetenschappelijk onder-

zoek naar mogelijke functieverandering van kantoorgebouwen is relatief nieuw. Aan ver-

schillende technische universiteiten wordt onderzoek gedaan naar transformatie van 

kantoorpanden. Het gaat hier echter meestal om afzonderlijke panden en voor deze pan-

den wordt bekeken of transformatie technisch mogelijk is. Binnen de discipline economi-

sche geografie staat onderzoek naar transformatie van gebouwen nog in de kinder-

schoenen. Dit onderzoek maakt het nog interessanter, daar een geheel kantorengebied 

wordt onderzocht en wordt gekeken of gebiedstransformatie een oplossing kan zijn om 

de leegstand binnen Amstel III tegen te gaan. Ook op wetenschappelijk gebied heeft dit 

onderzoek dus genoeg te bieden. 

 

1.1.1.1.3333....    ProbleemstellingProbleemstellingProbleemstellingProbleemstelling    

Om het leegstandsprobleem op Amstel III op te kunnen lossen is het belangrijk te weten 

waarom het een probleem is en hoe het probleem is ontstaan? Heeft het leegstandspro-

bleem van Amstel III macro-economische grondslagen? Zijn de kantoorpanden niet meer 

geschikt voor de huidige gebruikers? Is het gebied niet aantrekkelijk voor bedrijven om 

zich te vestigen? Of is het probleem van leegstand in Amstel III ontstaan door een combi-

natie van de markt, de panden en de locatie? Door het letterlijk en figuurlijk in kaart 

brengen van het probleem is het eenvoudiger om tot mogelijke oplossingen voor het leeg-

standsprobleem te komen? Vanuit de probleemstelling voor dit onderzoek luidt de cen-

trale vraag: 
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Wat is de aard en omvang van de leegstand van kantoren in Amstel III, wat zijn de Wat is de aard en omvang van de leegstand van kantoren in Amstel III, wat zijn de Wat is de aard en omvang van de leegstand van kantoren in Amstel III, wat zijn de Wat is de aard en omvang van de leegstand van kantoren in Amstel III, wat zijn de 

acacacachhhhtergronden van het probleemtergronden van het probleemtergronden van het probleemtergronden van het probleem en welke aanknopingspu en welke aanknopingspu en welke aanknopingspu en welke aanknopingspunnnnten/ten/ten/ten/mogelijmogelijmogelijmogelijkheden zijn er kheden zijn er kheden zijn er kheden zijn er 

om het probleemom het probleemom het probleemom het probleem van de leegstand op te lo van de leegstand op te lo van de leegstand op te lo van de leegstand op te losssssen?sen?sen?sen?    

 

De centrale vraag is uitgewerkt in de volgende deelvragen:    

1. Welke ontwikkelingen op de kantorenmarkt hebben bijgedragen aan de leegstand 

van kantoren? 

a. Welke vormen van leegstand doen zich voor? 

b. Hoe zijn deze leegstandsproblemen op te lossen? 

2. Welke actoren zijn betrokken bij de leegstand van kantoren en welke instrumenten 

hebben de partijen om de leegstand van kantoren aan te pakken? 

3. Wat is de omvang en duur van de leegstand in Amstel III? 

a. In hoeverre zijn de panden de oorzaken van het leegstandsprobleem? 

b. In hoeverre is de leegstand veroorzaakt door de locatie? 

c. In hoeverre wordt de leegstand veroorzaakt door de werking van de kanto-

renmarkt? 

4. Welke mogelijkheden zijn er om de leegstand van kantoren in Amstel III aan te pak-

ken? 

a. Welke actoren zijn betrokken bij de leegstand in Amstel III en hoe zijn de ver-

schillende belangen te matchen? 

b. Welke functies zijn het meest geschikt voor Amstel III en op welke locatie bin-

nen het gebied? 

 

1.4.1.4.1.4.1.4. Aanpak van het Aanpak van het Aanpak van het Aanpak van het onderzoekonderzoekonderzoekonderzoek    

Voor de beantwoording van de in dit onderzoek gestelde vragen is gekozen voor de vol-

gende aanpak: 

1. Literatuuronderzoek: het literatuuronderzoek heeft als doel de theoretische context 

van het onderzoek te schetsen. Het theoretische gedeelte richt zich met name op 

de ontwikkelingen die zich op de Nederlandse kantorenmarkt hebben voorgedaan. 

De leegstand die is ontstaan, hoe deze is ontstaan en mogelijke oplossingen om de 

leegstand aan te pakken. Welke algemene oplossingen zijn er voor afzonderlijke 

panden en welke zijn er om leegstandsproblemen in gehele gebieden aan te pak-

ken. Ook wordt er gekeken welke actoren een rol spelen bij leegstand van kanto-

ren. Voor wie is leegstand een probleem, welke belangen spelen er bij de verschil-

lende partijen en welke instrumenten hebben zij tot hun beschikking om iets aan 

de leegstand te doen. Deze bevindingen uit de literatuur leiden tot een conceptueel 

model. 

 

2. Praktijkonderzoek: Alvorens de pijlen op Amstel III gericht worden, wordt de situa-

tie van de kantorenmarkt in Amsterdam behandeld met als doel Amstel III in de 

empirische context te plaatsen. Vervolgens wordt een profielschets van Amstel III 

gegeven. Deze beschrijving van het gebied wordt gedaan aan de hand van geschre-

ven bronnen en gaat in op vragen als: Waar ligt Amstel III in Amsterdam en welke 
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functies herbergt het gebied. Is het een mono- of multifunctioneel gebied? Wat voor 

bedrijven zijn er gevestigd?  

 

Uitgaande van het conceptueel model dat in hoofdstuk 3 wordt gepresenteerd, 

richt het praktijkonderzoek zich vervolgens op de leegstand van kantoren in Amstel 

III. Waar en welke panden staan leeg? Is dat gedeeltelijk of in zijn geheel? Hoe lang 

staan de kantoorpanden al leeg? Vervolgens wordt gekeken wat de kenmerken van 

de leegstaande gebouwen in Amstel III zijn? Met kenmerken wordt gedoeld op fac-

toren als, bouwjaar, fysieke staat van het gebouw, parkeermogelijkheden, één of 

meerdere huurders en of het pand mono- of multifunctioneel gebruikt wordt. Ook 

wordt er gekeken wat de kenmerken van het gebied zijn. Wat is de kwaliteit van de 

openbare ruimte in Amstel III? Wat voor imago heeft het kantorengebied en welke 

voorzieningen zijn er gehuisvestigd. Als laatste wordt bekeken in hoeverre de kan-

torenmarkt zelf invloed heeft op de leegstand in Amstel III. De kenmerken van de 

kantoorpanden worden hoofdzakelijk uit kwantitatieve gegevens gehaald en de 

gebiedskenmerken en de invloed van de kantorenmarkt worden grotendeels ver-

kregen door middel van interviews met verschillende partijen. Door het letterlijk en 

figuurlijk in kaart brengen van de leegstand binnen Amstel III en de kenmerken van 

de daarin gelegen kantoren, het gebied en de situatie op de kantorenmarkt te ana-

lyseren wordt de aard van het probleem duidelijk en wordt het eenvoudiger om 

mogelijke oplossingen aan te dragen.  

 

In het volgende deel van het onderzoek wordt ingegaan op mogelijke oplossingen 

voor het leegstandsprobleem van kantoren in Amstel III. In welke mate zien de be-

trokken actoren de leegstand als problematisch en in hoeverre is het mogelijk de 

belangen van de verschillende partijen bij elkaar te brengen? In welke deelgebie-

den in Amstel III is welke functie mogelijk? Het is eenvoudig om te roepen, dat de 

leegstaande kantoren getransformeerd moeten worden naar woningen, omdat er 

een overaanbod is aan kantoren en vraag naar woningen. Maar zo eenvoudig is het 

niet. Misschien staan veel panden gedeeltelijk leeg en is daarom transformatie niet 

mogelijk. Of bieden geluidsnormen en parkeermogelijkheden belemmeringen voor 

transformatie. Mogelijk zouden revitalisatie van het gebied en renovatie van de 

panden voldoende aanknopingspunten bieden om de leegstaande kantoren weer 

geschikt te maken als kantoorfunctie. Ook is het mogelijk dat sommige gebieden 

binnen Amstel III zich het best lenen als kantoorfunctie, terwijl andere delen ge-

schikt zijn om te transformeren naar bijvoorbeeld studentenwoningen. 

 

In hoofdstuk 3 worden de wetenschappelijke methoden uitgewerkt die zijn gehan-

teerd om de vragen in het empirische deel van het onderzoek te kunnen beant-

woorden. 
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1.5.1.5.1.5.1.5. LeeswijzerLeeswijzerLeeswijzerLeeswijzer    

In dit onderzoeksrapport zal achtereenvolgens worden ingegaan op: 

- Hoofdstuk 2: dit hoofdstuk schetst de theoretische achtergrond van de leegstand 

op de kantorenmarkt. Hoe werkt de kantorenmarkt? Hoe ontstaat leegstand? Wie 

gaat de leegstand wat aan en op welke manier kunnen leegstandsproblemen 

worden opgelost. 

- Hoofdstuk 3: in dit hoofdstuk wordt vanuit het theoretische hoofdstuk een con-

ceptueel model opgesteld en toegelicht. Tevens zal de methodologie van dit on-

derzoek worden gepresenteerd en vindt een operationalisering plaats. 

- Hoofdstuk 4: dit hoofdstuk gaat in op de kantorenmarkt in Amsterdam en schetst 

de empirische context voor dit onderzoek. Tijdreeksen van aanbod en opname 

van kantoren laten de schommelingen op de Amsterdamse kantorenmarkt zien. 

Ook is er aandacht voor de differentiatie van leegstand tussen verschillende 

stadsdelen in Amsterdam. Vervolgens wordt er besproken wat voor stappen de 

gemeente zet om de leegstand in Amsterdam aan te pakken. 

- Hoofdstuk 5: dit hoofdstuk richt zich specifiek op het onderzoeksgebied Amstel 

III. Eerst geeft een profielschets een indruk van het gebied. Hierna laat een analy-

se van de leegstandscijfers zien waar zich binnen Amstel III de grootste leeg-

standsproblemen voortdoen. Vervolgens wordt bepaald in hoeverre gebiedsken-

merken, de situatie op de kantorenmarkt en kenmerken van de kantoorpanden 

debet zijn aan de leegstand van kantoorruimte binnen Amstel III. 

- Hoofdstuk 6: in dit hoofdstuk worden mogelijke oplossingen voor het leegstands-

probleem in Amstel III gegeven. Na het voorgaande hoofdstuk is duidelijk gewor-

den waar de leegstandsproblemen zich binnen Amstel III voordoen en wat de oor-

zaken daarvan zijn. Vanuit deze oorzaken wordt naar oplossingen gezocht. 

- Hoofdstuk 7: in dit hoofdstuk zijn de samenvatting en conclusies van dit onder-

zoek opgenomen. Ook worden hier enkele aanbevelingen gedaan voor mogelijk 

vervolgonderzoek. 
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2 De kantorenmarkt, leegstand en mogelijke oplossingen 

Het hoofdthema van dit onderzoek is het oplossen van de leegstand op de kantoren-

markt. Dit hoofdstuk heeft als doel een overzicht te geven van de literatuur over de kan-

torenmarkt, de leegstand binnen deze markt en mogelijke oplossingen. Hoe werkt de 

Nederlandse kantorenmarkt en hoe heeft deze zich ontwikkeld? Wat voor soorten leeg-

stand kent de kantorenmarkt en wat zijn daar de oorzaken van? Wat zijn de betrokken 

actoren bij leegstaande kantoorruimte en op welke manieren kunnen zij de leegstand 

aanpakken. Dit zijn vragen die in dit hoofdstuk centraal staan. Vanuit de theoretische 

context die in dit hoofdstuk wordt geschetst, zal in hoofdstuk 3 een conceptueel model 

worden opgesteld.  

 

De eerste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op structuur van de kantorenmarkt met 

een verdeling van de kantorenmarkt in verschillende deelmarkten. Ook komt de segmen-

tering van de kantorenmarkt naar voren en hoe er veranderingen optreden op de kanto-

renmarkt. In de tweede paragraaf wordt de structurele dynamiek van de kantorenmarkt 

behandeld. Hoe heeft de Nederlandse kantorenmarkt zich ontwikkeld en wat zijn de ver-

wachtingen in de toekomst. In paragraaf 2.3 komt de kantorenmarktcyclus aan de orde. 

Er ontstaan afwisselend perioden van tekorten en overschotten aan kantoorruimte. Waar-

bij een overschot aan kantoorruimte tot uitdrukking komt in leegstand. De vierde para-

graaf van dit hoofdstuk behandelt de verschillende vormen van leegstand en of ze als 

problematisch worden ervaren. Paragraaf 2.5 worden de oorzaken van leegstand gege-

ven. De markt, veroudering van het pand en veroudering van de locatie worden als oorza-

ken gezien. Ook komt in deze paragraaf naar voren waar kantoorruimte aan moet vol-

doen volgens de eisen van de hedendaagse kantoorgebruiker en wanneer kantoorruimte 

kansloos is om in de toekomst nog verhuurd te worden. Leegstand van kantoren is vooral 

een probleem voor de eigenaren van de panden. Ook gemeenten kunnen hinder onder-

vinden aan leegstaande kantoorgebouwen. In paragraaf 2.6 komen deze partijen aan 

bod en worden actoren behandeld die aan een oplossing kunnen meewerken. Paragraaf 

2.7 gaat op mogelijke manieren in om leegstand aan te pakken. Daarbij wordt een on-

derscheid gemaakt tussen oplossingen op pandniveau en op locatieniveau. De laatste 

paragraaf vat het hoofdstuk samen en trekt de belangrijkste conclusies. Waar zitten de 

knelpunten en waar zitten de aanknopingspunten voor oplossingen van leegstaande kan-

toorruimte?  

 

2.1.2.1.2.1.2.1.    Structuur van de kantorenmarktStructuur van de kantorenmarktStructuur van de kantorenmarktStructuur van de kantorenmarkt    

De kantorenmarkt wordt niet gezien als een enkele markt, maar wordt vaak onderver-

deeld in diverse onderling samenhangende markten (DiPasquale & Wheaton, 1996; Kor-

teweg, 2002). Deze markten zijn de gebruikersmarkt, de bouw- of ontwikkelingsmarkt en 

de beleggingsmarkt. De koop- en huurprijzen spelen een belangrijke rol in de samenhang 

tussen de markten en bij het functioneren van de afzonderlijke markten (Korteweg, 

2002).  
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De gebruikersmarkt 

Op de gebruikersmarkt vindt de verhandeling van eigendoms- en/of gebruikersrechten 

van kantoorruimte plaats. Aannemers, projectontwikkelaars, gebruikers en beleggers 

bieden kantoorruimte te koop of te huur aan aan nieuwe kantoorgebruikers. De nadruk 

ligt op de huisvestingsdiensten, waarbij de vragende partij als doel heeft het pand te ge-

bruiken als huisvesting voor het eigen bedrijf (Korteweg, 2002). 

 

De gebruikersmarkt ondervindt structurele en conjuncturele veranderingen. Bij structure-

le veranderingen moet gedacht worden aan begrippen als verkantorisering en tertiairise-

ring, waardoor de regionale kantorenmarkten decennialang zijn gegroeid (Korteweg, 

2002). Structurele ontwikkelingen die in het heden gaande zijn en de toekomst worden 

verwacht, worden in paragraaf 2.2 verder uitgewerkt. Conjuncturele veranderingen ont-

staan op korte termijn door schommelingen in de economie en komen tot uiting in een 

veranderende kwantitatieve vraag naar kantoorruimte. Deze veranderende kwantitatieve 

behoefte leidt, mede door marktkenmerken, productiekenmerken en aanbodkenmerken 

tot cycli van de kantorenmarkt (Korteweg, 2002). De kantorenmarktcyclus komt in para-

graaf 2.3 aan de orde. 

 

De gebruikersmarkt wordt niet beschouwd als een landelijke markt, maar bestaat uit 

verschillende regionale markten (Korteweg, 2002; Neprom, 2003). Zo bestaan bijvoor-

beeld de regio’s rond Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht uit verschillende re-

gionale kantorenmarkten. De kantorenmarkten van de regio’s Amsterdam en Utrecht 

bestaan voor een groot deel uit bedrijven in de zakelijke en financiële dienstverlening. 

Veel hoofdkantoren van industriële bedrijven hebben zich in de regio Rotterdam geves-

tigd om in de buurt te zitten van de eigen productie en het distributiestelsel van Rotter-

dam. De regio Den Haag is een vestigingsplaats voor veelal grotere overkoepelende kan-

toorgebruikers binnen het openbaar bestuur (Zuidema, 2006). Veel kantoorgebruikers 

zijn gebonden aan de locatie waar ze gevestigd zijn, omdat het vestigingsgebied speciale 

condities biedt of omdat de bedrijven in kantoren functies vervullen voor de lokale bedrij-

vigheid en bevolking. De regionale gerichtheid van deze bedrijven blijkt ook uit het feit 

dan minstens 75 procent van de verhuizingen binnen hetzelfde gebied plaatsvindt (Kor-

teweg, 2002).  

 

De bouw- of ontwikkelingsmarkt 

Op de bouw- of ontwikkelingsmarkt vindt de productie van kantoorpanden plaats. Dit 

gebeurt in opdracht van projectontwikkelaars, gebruikers of andere initiatiefnemers. Hier-

binnen zijn twee marktsegmenten te onderscheiden. De eerste is opdracht voor productie 

van kantoorruimte voor eigen gebruik. Dit segment is bekend als ‘opdrachtgever-

gebruikers’. Het tweede segment is de ‘vrije markt’, waar kantoorontwikkeling plaats-

vindt voor eigen rekening en op eigen risico voor de huisvesting van een nog onbekende 

gebruiker. Het doel van aannemers en projectontwikkelaars is meestal niet om het pand 

in eigendom te houden, maar als er een eigenaar-gebruiker of huurder is gevonden het 

pand te verkopen aan de eigenaar-gebruiker respectievelijk een belegger (Korteweg, 

2002). 
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De beleggingsmarkt 

Beleggers hebben als doel een gewenst rendement te halen door kantoorpanden voor 

langere tijd te exploiteren en door middel van een verwachte waardestijging van het ob-

ject. Op de beleggingsmarkt worden kantoorpanden beheerd en verhandeld. De belang-

rijkste verkopers van kantoorpanden zijn projectontwikkelaars en de belangrijkste kopers 

van kantoorruimte zijn institutionele beleggers. Ook geschieden er transacties tussen 

beleggers onderling op de beleggingsmarkt (Korteweg, 2002). 

 

Eerder dit hoofdstuk is aangegeven dat er geen sprake is van een landelijke kantoren-

markt, maar dat de Nederlandse kantorenmarkt bestaat uit meerdere regionale mark-

ten. Een regionale kantorensector bestaat uit gebruikers en kantoorpanden. Kantoorge-

bruikers zorgen voor de (potentiële) vraag naar kantoorruimte. De kantoorpanden worden 

beschouwd als het (potentiële) aanbod en vormen de voorraad kantoorruimte. Voor kan-

toorpanden zijn kenmerken van het pand en van de locatie belangrijke elementen (Kor-

teweg, 2002). 

 

Er bestaan verschillende typen kantoorpanden, kantoorlocaties en kantoorgebruikers en 

daarmee vertoont de kantorenmarkt een sterke mate van marktsegmentatie. Verschil-

lende typen gebruikers zijn niet aselect over de panden en locaties verdeeld. Voor ver-

schillende panden en locaties zijn verschillende gebruikers denkbaar (Korteweg, 2002). 

Sommige gebruikers hebben behoefte aan enkele duizenden vierkante meters kantoor-

ruimte op een locatie met veel parkeerruimte en een goede bereikbaarheid over de weg, 

terwijl andere kantoorgebruikers zich willen vestigen in een klein kantorenpand in het 

centrum van een stad. Door de segmentering van de vraag van kantoorgebruikers passen 

niet alle kantoorlocaties in één kwaliteitshiërarchie. Locaties die afgedaan hebben voor 

de ene kantoorgebruiker, kunnen nog wel aantrekkelijk zijn voor een andere gebruiker. 

De doorstroming die door veroudering tot stand komt, kan vestigingskansen creëren voor 

andere soorten kantoorgebruikers (Korteweg, 2002). Op veroudering van kantoorpanden 

en locaties wordt in paragraaf 2.4 dieper ingegaan. 

 

Met ABC-locatiebeleid van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening uit 1988 heeft de over-

heid getracht meer grip te krijgen op de locatiekeuze van bedrijven. De bedoeling is dat 

door het mobiliteitsprofiel van de activiteit van het bedrijf af te stemmen op het bereik-

baarheidsprofiel van de locatie, het ‘juiste bedrijf of de juiste plaats’ wordt gevestigd. 

Locaties die het type A hebben gekregen liggen in de nabijheid van grote stations en an-

dere openbaarvervoersknooppunten en moeten uitstekend met het openbaar vervoer te 

bereiken zijn. Voor deze locaties wordt gedacht aan bedrijven als verzekeringen en ban-

ken. Type C locaties zijn goed te bereiken via de weg en snelweg en zijn geschikt voor 

industrie en distributiecentra. Locaties die het type B hebben gekregen zijn zowel per 

auto als het openbaar vervoer te bereiken en worden bij voorkeur ingenomen door stede-

lijke activiteiten (VROM, 1988). 

 

Aan het ABC-locatiebeleid heeft de overheid een parkeerbeleid gekoppeld. A locaties 

hebben stringente parkeernormen gekregen, omdat deze goed bereikbaar zijn met het 

openbaar vervoer en ze dus weinig parkeermogelijkheden nodig lijken te hebben. Type B 
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locaties moeten bereikbaar zijn via de weg en het openbaar vervoer en hebben redelijke 

parkeermogelijkheden. Type C locaties zijn vrijwel uitgesloten van openbaar vervoer en 

zijn geheel afhankelijk van het vervoer over de weg. C locaties hebben daarom nauwelijks 

restricties op het gebied van parkeren gekregen (Martens, 2000). 

 

Kantoorlocaties kunnen dus veranderen door toedoen van de overheid. Ook de samen-

stelling van kantoorgebruikers is onderhevig aan veranderingen. Dit kan door bedrijfsde-

mografische processen, als opheffing, start, krimp, groei en verhuizingen van kantoor-

houdende organisaties. Er komen kantoorpanden bij door nieuwbouw en door panden die 

getransformeerd worden naar een kantoorfunctie. Door sloop en transformatie naar een 

andere functie neemt de kantorenvoorraad af. Ook de voorkeuren die gebruikers stellen 

aan een kantoorpand veranderen door de tijd. Een verouderd pand voldoet niet meer aan 

de eisen van de hedendaagse kantoorgebruiker. Door deze veranderende factoren is de 

structuur van de kantorensector op het moment T=1 anders dan op het moment T=0 

(Korteweg, 2002). De structurele en conjuncturele dynamiek van de kantorenmarkt wor-

den in de komende twee paragrafen verder uitgewerkt. 

 

2.2.2.2.2222....    Structurele Structurele Structurele Structurele dynamiekdynamiekdynamiekdynamiek kantorenmarkt kantorenmarkt kantorenmarkt kantorenmarkt    

Sinds de Tweede Wereldoorlog is de Nederlandse kantorenmarkt gegroeid door een stij-

ging van de beroepsbevolking (Brounen & Eichholtz, 2004) en begrippen als verkantorise-

ring en tertiarisering (Korteweg, 2002). Tussen 1990 en 2005 is de werkgelegenheid in 

de dienstensector sterk toegenomen, waardoor ook de vraag naar kantoorruimte in deze 

periode steeg (Zuidema, 2006). Aan de groei van de kantorenmarkt lijkt nu of in de na-

bije toekomst een einde te komen. 

 

Dynamis (2009a) verwacht dat de vraag naar kantoorruimte met de jaren gaat afnemen, 

onder meer omdat de beroepsbevolking en daarmee de potentiële gebruikers van kan-

toorruimte, nog nauwelijks zal groeien en in de verdere loop van de eeuw zelfs zal afne-

men. Een krimpende beroepsbevolking leidt tot afnemende vraag naar vastgoed, waar-

door het aanbod moet krimpen om de huidige huren en prijzen op peil te houden. Het 

duurzame karakter van vastgoed maakt een krimp van het aanbod echter moeilijk en 

kostbaar. In figuur 2.1 wordt de Nederlandse beroepsbevolking geschat tot 2050. Een 

afname van de beroepsbevolking betekent waarschijnlijk een afname in de vraag naar 

kantoorruimte (Brounen & Eichholtz, 2004). Volgens van Gool e.a. (2007) zal de vraag 

naar kantoorruimte na 2020 dalen door deze demografische ontwikkelingen. Door ver-

sobering van de pensioenregeling, een verdere groei van de arbeidsparticipatie van vrou-

wen en een toename van de deeltijdarbeid kan het beeld uit figuur 2.1 nog lichtelijk wij-

zigen. Het gaat hier om incidentele veranderingen van de beroepsbevolking, waardoor de 

daling in een ietwat later stadium kan worden ingezet (van Gool e.a., 2007). 
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Figuur 2.1. Ontwikkeling van de beroepsbevolking. 1950-2050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Brounen & Eichholtz, 2004 

 

Een andere trend is dat steeds meer kantooractiviteiten naar lagelonenlanden verhuizen 

of aan goedkopere buitenlandse bedrijven worden uitbesteed. De vraag naar kantoor-

ruimte zal daardoor kunnen dalen. In Nederland gevestigde bedrijven zullen in de toe-

komst waarschijnlijk kleiner en gespecialiseerder zijn, waardoor er vraag komt naar an-

dere soorten kantoorruimte. Nog een trend is de opkomst van thuiswerken, waardoor de 

vraag van kantoorruimte in de toekomst kan dalen (Harmsen & van der Waal, 2008). 

 

Demografische ontwikkelingen en trends als uitbesteding naar lagelonenlanden en thuis-

werken leiden er toe dat in de toekomst de vraag naar kantoorruimte zal afnemen. In de 

tijd dat er van deze trends minder sprake was en dat er nog van een krimp van de be-

roepsbevolking nog geen sprake was, was de vraag naar kantoorruimte ook niet con-

stant. Dit heeft te maken met de conjuncturele dynamiek van de kantorenmarkt. Vraag 

en aanbod van kantoorruimte hebben een cyclisch patroon (van Gool e.a., 2007). 

 

2.2.2.2.3333....    Conjuncturele dynamiek kantorenmarktConjuncturele dynamiek kantorenmarktConjuncturele dynamiek kantorenmarktConjuncturele dynamiek kantorenmarkt    

Vastgoedmarkten zijn cyclische markten en hebben een sterke correlatie met economi-

sche groei (Vermaas, 2007). De cycli worden begrensd door periodes van acht tot tien 

jaar en kennen vier verschillende fasen (Korteweg, 2006). Figuur 2.2 geeft de verschil-

lende fasen in de kantorenmarktcyclus weer. 

 

• Fase 1: Herstel 

• Fase 2: Expansie 

• Fase 3: Overaanbod 

• Fase 4: Recessie 
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Figuur 2.2. Fasen in de kantorenmarktcyclus 

Bron: Kempen & Co (1998) 

 

In de eerste fase, een periode van economisch herstel, heerst een grote leegstand op de 

kantorenmarkt. De huurprijzen voor kantoorruimte zijn daardoor erg laag geworden. Door 

het herstel van de economie, neemt ook de vraag naar kantoorruimte toe. Kantoorruimte 

is door de relatief lage huurprijzen voor veel bedrijven toegankelijk. In deze fase van eco-

nomisch herstel groeien bedrijven, waardoor ze willen uitbreiden. Daar in deze periode 

nog geen nieuwbouw plaatsvindt, gaan de huurprijzen langzaam stijgen. 

 

Fase twee is een periode van economische expansie. In deze fase blijft de vraag naar 

kantoorruimte toenemen, waardoor de huurprijzen stijgen. Projectontwikkelaars reage-

ren hierop en gaan, vaak zonder dat een huurder gevonden is, kantoorpanden ontwikke-

len. Tussen de start van de bouw en de realisatie van het gebouw zitten enkele jaren 

waardoor in fase twee krapte op de kantorenmarkt kan ontstaan.  

 

De economische groei is vaak al afgenomen, waardoor in de derde fase ook de vraag 

naar kantoorruimte gaat afnemen. De kantoorpanden waar in fase twee met de bouw is 

begonnen, worden grotendeels in fase drie gerealiseerd. Ontwikkelaars kunnen geen 

huurders voor het pand vinden, zodat in fase vier leegstand op de kantorenmarkt ont-

staat en de huurgroei afzwakt. 

 

Fase vier is een periode van economische recessie. Nieuwe kantoorgebouwen blijven op 

de markt komen, terwijl de huurprijzen verder zakken. Er ontstaat een steeds grotere 

leegstand op de kantorenmarkt. Door de lage huurprijzen kunnen kantoorgebruikers 

doorstromen van hun oude kantoor een nieuwere kantoorruimte. Hierdoor ontstaat struc-
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turele leegstand onder verouderde kantoorpanden. Als de economie zich herstelt her-

haalt het proces zich en begint de kantorenmarktcyclus weer in fase 1 (Hek e.a., 2004). 

Op deze manier reageert de vastgoedcyclus vertraagd op de conjunctuurgolven van de 

economie (Robeco, 2006). 

 

Van Gool e.a. (2007), van Gool (2009), Bijkerk e.a. (2003) en Koeman (2008) geven een 

zevental oorzaken van de varkenscyclus op de kantorenmarkt en de aanhoudende bouw 

bij leegstand:  

 

• de lange voorbereidings- en bouwtijd van gebouwen; 

• een vertraagde reactie van de vraag naar te huren ruimte op economische schom-

melingen;  

• de vertraagde reactie van het aanbod op een verandering van de vraag (het aan-

bod is prijsinelastisch) 

• verkeerde incentives; 

• vastliggende stedenbouwkundige afspraken; 

• inkomsten gemeenten; 

• lage rentestanden 

 

De lange bouwtijd van kantoorpanden zorgt er voor dat op het moment van oplevering 

andere marktomstandigheden spelen dan op het moment dat de investesteringsbeslis-

sing werd genomen (zie bijlage A). In tijden van economische laagconjunctuur is er on-

voldoende vraag naar de opgeleverde kantoorruimte. Het totale aanbod reageert op de 

prijs en de marktsituatie uit de vorige periode, terwijl de totale vraag direct afhangt van 

de huidige prijs. Op deze manier ontstaat er leegstand op de kantorenmarkt. Het aanbod 

past zich met vertraging aan, daar het aanbod op korte termijn inelastisch is. Verkeerde 

incentives spelen ook een belangrijke rol in de varkenscyclus. In economische goede tij-

den is met kantoorontwikkeling veel geld te verdienen. Deze winsten zijn alleen te beha-

len als het kantoorpand wordt verhuurd en de afzet van het pand verzekerd is. Als de ont-

wikkelaar het risico gedekt heeft, door bijvoorbeeld een huurgarantie te geven voor een 

beperkte tijd, dan zal ongeacht de marktsituatie gewoon doorgegaan worden met de 

bouw (van Gool e.a., 2007; van Gool, 2009). 

 

Andere oorzaken van aanhoudende bouw van kantoren bij leegstand zijn stedenbouw-

kundige afspraken die voor een reeks van jaren vastliggen en de afnamegaranties van 

beleggers voor op te leveren kantorenpanden (Bijkerk e.a., 2003). Gemeenten hebben 

lange tijd kantoorruimte laten bijbouwen, omdat ze het linken aan inkomsten en werkge-

legenheid voor de gemeente (Koeman, 2008). Ook de lage rentestand was een oorzaak. 

Het risico van de ontwikkeling van kantoren is kleiner bij een lage rentestand (Bijkerk 

e.a., 2003).  

 

Eichholtz (1996) vraagt zich of af ontwikkelaars kortzichtig zijn in het ontwikkelen van 

vastgoed en niets van het verleden geleerd hebben. Voor een verklaring voor het hande-

len van projectontwikkelaars gebruikt hij het artikel “The persistence of real estate cy-

cles” van Grenadier (1995). Grenadier beschouwt een gebouw als een optie. Als de vraag 
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groot is, wordt gemakkelijker een huurder gevonden. Geen gevonden huurder betekent 

het gebouw een tijd leeg laten staan en dat het op een later tijdstip verhuurd zal worden. 

Een hogere volatiliteit van de vraag naar ruimte en een langere bouwtijd betekenen dat 

de optiewaarde van het gebouw groter wordt. Op deze manier neemt de kans op overma-

tig bouwen toe. Dit verklaart ook de verschillen in cycli van de vastgoedmarkten (Grena-

dier, 1995). De kantorenmarkt kent een meer cyclisch karakter dan de woningmarkt 

(Vermaas, 2007) en de markt van industrieel vastgoed (Eichholtz, 1996). Industrieel 

vastgoed kent gemiddeld namelijk een kortere bouwtijd dan kantoorgebouwen. De rela-

tief zwakke cyclus van de woningmarkt kan verklaard worden door de stabiele vraag 

(Eichholtz, 1996). 

  

De Nederlandse kantorenmarkt is cyclisch te noemen. Er zijn afwisselend perioden van 

tekorten en van overschotten. Een teveel aan kantoorruimte komt tot uitdrukking in leeg-

stand (van Gool e.a., 2007). In de volgende paragraaf wordt uitgewerkt welke vormen van 

leegstand er zijn. 

 

2.2.2.2.4444....    Vormen van leegstandVormen van leegstandVormen van leegstandVormen van leegstand    

Grote vastgoedanalisten, als DTZ Zadelhoff en Dynamis, spreken van een groot leeg-

standsprobleem op de kantorenmarkt. Maar wanneer is leegstand een probleem? En 

voor wie is het een probleem? Het begrip leegstand is feitelijk een containerbegrip voor 

iedere vorm van leegstand, ongeacht de oorzaken die hieraan voorafgaan. Met leegstand 

wordt het verhuurbare aanbod kantoorruimte bedoeld dat niet verhuurd wordt. De leeg-

stand kan echter meerdere vormen aannemen en in verschillende situaties voorkomen 

(Keeris, 2006). In sommige gevallen is het niet noodzakelijk leegstand als problematisch 

te bestempelen. Volgens Keeris & Koppels (2006) is een percentage van vijf tot zes pro-

cent kortdurende leegstand wenselijk om de markt goed te laten functioneren. Op deze 

manier is er ruimte voor bedrijven om te verhuizen. In deze paragraaf worden verschillen-

de vormen van leegstand behandeld.  

 

Na de oplevering van een nieuw pand of na het renoveren van een bestaand pand kan 

een kantoor tijdelijk leegstaan. Deze aanvangs- of aanloopleegstand wordt door de eige-

naren niet als problematisch gezien als er binnen een jaar een huurder wordt gevonden. 

Een gemiddeld percentage bedraagt 1 tot 2 procent van de totale kantorenvoorraad, ge-

rekend over laag- en hoogconjunctuur (Hulsman, 1998; Hek e.a., 2004).  

 

Een ander deel van de leegstand wordt gevormd door de mutatie- of frictieleegstand. Het 

is natuurlijk dat organisaties om een bepaalde tijd verhuizen, omdat ze bijvoorbeeld 

meer ruimte nodig hebben om de groei van het bedrijf op te vangen (Remøy e.a., 2007). 

Bij verhuisbewegingen is het gebruikelijk dat de nieuwe kantoorruimte wordt aangepast 

aan de eisen van de nieuwe huurder. Een naadloos aansluitende verhuur komt in de 

praktijk zelden voor. Een huurder heeft een opzegtermijn van één jaar, zodat de verhuur-

der in die tijd de kans heeft een nieuwe huurder voor het pand te zoeken. Als dat binnen 

dat jaar niet lukt en het pand leeg komt te staan is er sprake van mutatie- of frictieleeg-
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stand. Omdat het aanbod van kantoorruimte dermate groot is, is dit vaak het geval (Kee-

ris, 2007). Deze leegstand wordt tot 1 jaar als mutatie- of frictieleegstand gezien (Keeris 

& Koppels, 2006). De gemiddelde duur van huurcontracten is de laatste jaren gedaald. 

Bedrijven verhuizen sneller tussen verschillende kantoorpanden. Door deze verkorting 

van de huurperiode is de frictie- of mutatieleegstand toegenomen, wat een verhogend 

effect heeft op de totale leegstand van kantoren. Deze toegenomen leegstand wordt ech-

ter gezien als een normaal proces binnen de werking van de kantorenmarkt en wordt 

daarom is niet als problematisch ervaren (Keeris, 2007). 

 

Leegstand is van alle tijden en hoeft niet problematisch te zijn. De kantorenmarkt rea-

geert op schommelingen in de economie. In tijden van laagconjunctuur is de vraag naar 

kantoorruimte kleiner dan tijdens een florerende economie. Leegstand wordt geaccep-

teerd in de veronderstelling dat als de economie aantrekt, de vraag naar kantoren toe-

neemt en de leegstand zal dalen. Conjuncturele leegstand is tijdelijke leegstand als ge-

volg van schommelingen in vraag en aanbod door conjuncturele veranderingen (Hulsman, 

1998; Hek e.a., 2004). 

 

Structurele leegstand van kantoren wordt als problematisch ervaren. Deze panden staan 

al geruime tijd leeg en maken weinig kans om opnieuw verhuurd te worden, omdat ze 

niet meer voldoen aan de eisen van de huidige kantoorgebruiker. In dit onderzoek wordt, 

evenals Harmsen & van der Waal (2008) een leegstandsperiode van ten minste twee jaar 

als structurele leegstand beschouwd en daarbij moet het gaan om dezelfde vierkante 

meters aangeboden ruimte (Hulsman, 1998; Hek e.a., 2004). De structurele leegstand is 

vooral geconcentreerd in kantoorpanden die tussen 1960 en 1980 gebouwd zijn (Ne-

prom, 2003). Vaak gaat het om locaties met een monofunctioneel karakter (Remøy e.a., 

2007) en een sterk geïsoleerde ligging langs snel- of ringwegen, die slecht zijn aangeslo-

ten op stedelijke voorzieningen (SBR, 2008), zoals openbaar vervoer (Remøy e.a., 2007). 

De panden en locaties worden steeds minder concurrerend en blijven structureel leeg-

staan (SBR, 2008). Als structureel leegstaande panden zich geclusterd bevinden op één 

locatie wordt het locationele leegstand genoemd. De locatie voldoet niet meer aan de 

eisen van de kantoorgebruiker (Muller, 2008). 

 

Als een kantoorgebouw met leegstand kampt, wil dit niet altijd zeggen dat het gehele 

gebouw leegstaat. Vaak zijn er meerdere huurders in één kantoorgebouw gevestigd, die 

niet allen op hetzelfde moment vertrekken. Het komt daarom regelmatig voor dat een 

gedeelte van een kantoorpand verhuurd wordt en een ander deel leegstaat. Deze gedeel-

telijke leegstand van gebouwen wordt ook wel partiële leegstand genoemd (Korteweg, 

2002). Eigenaren van gedeeltelijk verhuurde kantoorpanden beschikken zo nog over 

cashflow, waardoor zij minder snel geneigd zijn een oplossing te zoeken voor de leeg-

stand binnen hun pand (OGA, 2009). 
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2.2.2.2.5555....    Oorzaken van leegstandOorzaken van leegstandOorzaken van leegstandOorzaken van leegstand    

Leegstand van kantoren kan verschillende oorzaken hebben. Voor ieder leegstaand kan-

toor is de oorzaak te vinden in de specifieke kenmerken van het pand; de kwaliteit van de 

omgeving en/of de marktsituatie (Decisio, 2006). Als de oorzaak ligt aan de kenmerken 

van het pand of de kwaliteit van de omgeving gaat het om veroudering van het pand 

en/of veroudering van de locatie (Korteweg, 2002). Deze paragraaf gaat eerst in op de 

markt als oorzaak van leegstand en vervolgens op pand- en locatiegerelateerde oorza-

ken. Ook behandelt deze paragraaf de voorkeuren van kantoorgebruikers en als laatste 

wordt bekeken wanneer een kantoorpand kansloos is om nog verhuurd te worden. 

 

De markt heeft invloed op de leegstand van kantoren. Dit heeft te maken met vraag en 

aanbod. Als het aanbod groter is dan de vraag blijven er kantoren leegstaan. De kanto-

renmarkt reageert op schommelingen in de economie. In een periode van laagconjunc-

tuur neemt de vraag van kantoren af. In een periode van hoogconjunctuur neemt de 

vraag naar kantoren toe. Het aanbod van kantoren reageert op de vraag. Als er veel vraag 

naar kantoren is, gaan projectontwikkelaars kantoorpanden ontwikkelen. Door verande-

ringen in de economie en een ontwikkelingstijd van een aantal jaar is de vraag naar kan-

toren vaak al gedaald op het moment van realisatie. Op deze manier ontstaat conjunctu-

rele leegstand (Hek e.a., 2004). Als de economie aantrekt, lost deze leegstand hoogst-

waarschijnlijk op (van Gool e.a., 2007). Dit was het geval eind jaren ’90 en begin 2000 

tijdens de ‘IT-bubble’. Toen ontstond er krapte op de kantorenmarkt. 

 

Sinds de Tweede Wereldoorlog kenmerkt de Nederlandse kantorenmarkt zich als een 

groeimarkt. De beroepsbevolking is sinds de wederopbouw gestaag gestegen en de kan-

torenwerkgelegenheid is toegenomen in een cyclisch patroon rondom dit groeipad. Vraag 

en aanbod hebben zich evenredig aan elkaar ontwikkeld (Brounen & Eichholtz, 2004; van 

Gool e.a., 2007). In de 21e eeuw is dit beeld veranderd. Sinds 2001 zijn vraag en aanbod 

van kantoren in Nederland sterk uit evenwicht. De vraag bleef nagenoeg gelijk en het 

aanbod steeg sterk. Figuur 2.3 toont dat er een verschil is ontstaan tussen opname en 

aanbod, wat tot een overschot aan kantoorruimte heeft geleid.  
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Figuur 2.3. Aanbod en opname van kantoorruimte per jaar in Nederland 

 

 
 

*Opname 2009: Geëxtrapoleerd uit het eerste kwartaal van 2009, zonder rekening te 

houden met seizoenschommelingen. 

Bron: Dynamis, 2009a 

 

De kantorenmarkt is van een uitbreidingsmarkt in een vervangingsmarkt veranderd (SBR, 

2007; Gelinck, 2007). Wat nieuw gebouwd wordt, is voornamelijk om het oude te vervan-

gen. Doordat er een vervangingsmarkt is ontstaan, kunnen kantoorgebruikers naar kwali-

tatief betere kantoorpanden en locaties verhuizen tegen aantrekkelijke huren (Remøy, 

2007). De eigenaar van het leegstaande pand moet een nieuwe huurder zoeken. Vaak 

wordt er middelen ingezet als huurprijsverlagingen of huurvrije perioden (Koppels & Kee-

ris, 2006). Het vinden van een huurder wordt lastiger naarmate het kantoorpand ouder 

wordt (Keeris, 2006). Langzamerhand wordt de kloof tussen de kwaliteiten van het pand 

en de eisen van de gebruikers zo groot dat de leegstand steeds meer een structureel ka-

rakter krijgt (Korteweg, 2002). Oudere minder courante kantoorpanden worden in de 

leegstand ‘gedwongen’ door een overvloed aan beschikbaar nieuwe kantoorruimte (Hek 

e.a., 2004). 

 

De marktsituatie kan zorgen voor leegstand onder kantoren. Ook kantoorgebouwen zelf 

en de locatie van kantoren kunnen een reden vormen dat kantoorruimte leegstaat. In 

deze gevallen gaat het om veroudering van het pand en/of van de locatie (Korteweg, 

2002). Veroudering wordt door Korteweg (2002) gedefinieerd als “de verminderende 

bruikbaarheid en/of aantrekkelijkheid van dat pand en/of de locatie ervan voor de functie 

waarvoor het pand is ontworpen of lange tijd in gebruik is geweest.” 

 

Op basis van achtergronden van de vermindering van aantrekkelijkheid en bruikbaarheid, 

relatieve en absolute verandering van kenmerken van het object en verandering van ei-

sen die huurders stellen worden verschillende typen van veroudering onderscheiden. Er 

wordt een onderscheid gemaakt tussen veroudering die in het kantoorpand zelf zit en 
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veroudering die te maken heeft met de locatie van het pand. Deze diverse vormen van 

veroudering worden in figuur 2.4 getoond en vervolgens verder uitgewerkt. 

 

Figuur 2.4.  Achtergronden en vormen van veroudering 

 

Bron: Korteweg (2002) 

 

Specifieke kenmerken van een pand kunnen als oorzaak gelden voor de leegstand van 

dat pand. De bruikbaarheid en aantrekkelijkheid van een pand nemen in de loop der ja-

ren af, omdat het pand aan veroudering onderhevig is (Korteweg, 2002). Leegstaande 

panden verkeren vaak in een slechte technische staat en zijn vaak niet flexibel genoeg 

om met enkele kleine ingrepen weer geschikt te zijn voor potentiële huurders (Remøy & 

Van der Voort, 2005). Eigenschappen die er voor zorgen dat deze panden niet meer in 

trek zijn gebrekkige voorzieningen op het gebied van klimaatbeheersing en ICT, uitstra-

ling van interieur en exterieur, verouderde afwerking, een niet-flexibele indeling en onvol-

doende parkeermogelijkheden (Korteweg, 2002). 

 

Korteweg (2002) onderscheidt op pandniveau drie soorten veroudering: 

 

• structurele veroudering van het pand; 

• functionele veroudering van het pand; 

• relatieve veroudering van het pand 

 

Bij structurele veroudering van het pand gaat het om een proces waarbij de aantrekke-

lijkheid en de bruikbaarheid van het pand voor de kantoorfunctie afnemen door bijvoor-

beeld gebruik van het gebouw, aantasting door chemische en fysieke factoren en door 

natuurlijke elementen. Het maakt hier niet uit of de voorkeuren van kantoorgebruikers 

veranderen.  

 

Bij functionele veroudering van het pand wordt de aantrekkelijkheid en de bruikbaar-

heid van het pand minder door veranderende eisen van kantoorgebruikers. Het gaat hier 

om spanning tussen de statische vorm en de dynamische functie. Om concurrerend en 
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efficiënt te kunnen werken moeten kantoorgebruikers meegaan op het gebied van nieu-

we technologische ontwikkelingen. Kantoorgebruikers veranderen in kwaliteitseisen op 

het gebied van accommodatie. Functionele veroudering kan ook het gevolg zijn van wet-

telijke veranderingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid. Institutio-

nele factoren kunnen bewerkstelligen dat een gebouw niet langer bruikbaar is voor de 

huidige kantoorfunctie. 

 

Er is sprake van relatieve veroudering van een kantoorpand als er een ruim aanbod 

nieuwbouw is met slechts beperkte kwaliteitsverschillen. Nieuwbouw staat meestal aan 

de top van de kwaliteitspiramide. Als er nieuwbouw op de markt komt en het aanbod 

kantoorruimte is voldoende kunnen kantoorgebruikers doorstromen van bestaande bouw 

naar nieuwbouw. Ook al is de bestaande kantoorruimte van prima kwaliteit, ze veroude-

ren in relatieve zin, omdat ze niet meer de allernieuwste zijn. De snelheid van relatieve 

veroudering neemt toe als er veel nieuwbouw op de kantorenmarkt komt. Bij huurcon-

tracten voor langere perioden zal de relatieve veroudering minder manifest zijn dan bij 

huurcontracten voor een kortere tijd (Korteweg, 2002). Volgens Zuidema (2006) kan een 

kantoorpand bouwtechnisch meer dan 50 jaar mee, maar economisch is een kantoor na 

ongeveer 15 jaar wel afgeschreven.  

 

Op locatieniveau worden door Korteweg (2002) twee vormen van veroudering onder-

scheiden namelijk: 

 

• Functionele veroudering van de locatie; 

• Relatieve veroudering van de locatie 

 

Bij functionele veroudering van de locatie treedt er een verandering op in de kenmerken 

van de locatie (Korteweg, 2002). Zo kan bijvoorbeeld de omgeving verloederen, de be-

reikbaarheid verslechteren of parkeermogelijkheden afnemen. Ook een verandering van 

eisen die kantoorgebruikers stellen valt onder functionele veroudering van de omgeving.  

 

Relatieve veroudering van de locatie treedt op als bestaande kantoorlocaties in kleine 

mate minder aantrekkelijk worden, omdat er veel nieuwe locaties voor kantoren worden 

aangewezen.  

 

De twee vormen van veroudering worden gezamenlijk ook wel onder de noemer locatio-

nele veroudering geplaatst.  

 

Hek e.a. (2004) maken ook een verschil tussen pandgerelateerde en locatiegerelateerde 

oorzaken van leegstand. Een aantal factoren dat betrekking heeft op het gebouw als be-

langrijkste verklarende factor voor (structurele) leegstand zijn: 

 

• Bouwjaar  

• Technische kwaliteit 

• Functionele kwaliteit 

• Uitstraling 
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De verhuurbaarheid van een kantoorpand blijkt samen te hangen met het bouwjaar van 

het gebouw. Er is opvallend veel leegstand onder kantoren die tussen 1960 en 1980 ge-

bouwd zijn. Dit wil overigens niet zeggen dat panden die gebouwd zijn in een latere perio-

de geen leegstand kennen. 

 

De technische kwaliteit van het kantoorpand kan tekort schieten. Hierbij moet gedacht 

worden aan slechte klimatologische omstandigheden en een zwakke energieprestatie 

door het ontbreken van goede verwarming, dubbelglas, airconditioning, zonwering en 

isolatie. Ook kan het pand gebreken vertonen op het gebied van bijvoorbeeld liften en 

geluidsoverlast. 

 

Als een pand niet voldoet aan de eisen van de hedendaagse kantoorgebruiker kan dit 

leiden tot leegstand. Een gebrek aan flexibiliteit en een inefficiënte indeling leiden tot 

verslechtering van de functionele kwaliteit van het kantorenpand. 

 

Ook een negatieve identiteit van een kantorenpand leidt tot leegstand. Als een gebouw 

een slechte uitstraling heeft of weinig representatief is, zal het sneller door de kantoor-

gebruikers worden verlaten. 

 

Hek e.a. (2004) geven ook aan dat de locatie de reden kan zijn dat een kantoorgebouw 

leeg komt te staan. Een kantoor kan op een locatie staan die niet optimaal (meer) is voor 

de bedrijfsvoering. Hierbij speelt de veranderende behoefte aan stedenbouwkundige fac-

toren een rol als, omliggende voorzieningen, parkeermogelijkheden, bereikbaarheid en 

aansluiting op het wegennet. Als een locatie niet aan deze eisen voldoet, verlaten gebrui-

kers hun kantoor en gaan op zoek naar een pand op een locatie die wel aan deze ste-

denbouwkundige eisen voldoet. 

 

De oorzaken van leegstand die Hek e.a. (2004) aanhalen, namelijk het gebouw en de 

locatie, komen in grote mate overheen met leegstand door veroudering van het pand en 

de locatie dat door Korteweg (2002) wordt uitgewerkt. Het is belangrijk dat een kantoor-

pand en de locatie waar het pand staat aan bepaalde eisen voldoen, anders is de kans op 

leegstand groot (Hek e.a., 2004).  

 

In het vervolg van deze paragraaf wordt uitgewerkt aan welke eisen van de hedendaagse 

huurder een kantoorpand en de locatie moeten voldoen. In het laatste gedeelte van deze 

paragraaf wordt ingegaan op factoren die een kantoor kansloos maken in de toekomst 

nog verhuurd te worden. 

 

Remøy & Koppels (2008a) hebben onderzoek gedaan naar de voorkeuren van kantoor-

gebruikers. De resultaten geven inzicht in welke factoren belangrijk zijn voor een kan-

toorgebruiker die op zoek is naar nieuwe kantoorruimte in Amsterdam. Ze hebben daar-

bij een onderscheid gemaakt tussen gebouweigenschappen en locatie-eigenschappen. 

Ook is er een onderscheid gemaakt in bedrijfsprofielen. ‘Stedelijke Specialisten’ verte-

genwoordigen kantoorgebruikers die afhankelijk zijn hun stedelijke omgeving. Gedacht 

moet worden aan kleine en middelgrote zakelijk dienstverleners. ‘Statusgevoelige Pro-
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fessionals’ vertegenwoordigen kantoorgebruikers die zich al hebben bewezen. Het gaat 

hier vaak om multinationals en grote zakelijke dienstverleners. Voor deze twee profielen 

is gekozen, omdat zij sterk vertegenwoordigd zijn op de Amsterdamse kantorenmarkt. 

Ook is er een ‘Algemeen Huuderprofiel’ gehanteerd als referentieprofiel. 

 

Welke kenmerken van een kantoorpand spelen de belangrijkste rol voor een kantoorge-

bruiker om een pand te betrekken? De rangschikking voor de gekozen profielen laat een 

duidelijk patroon zien. Parkeermogelijkheden wordt als meest belangrijke gebouweigen-

schap beschouwd, gevolgd door gebouweigenschappen die samenhangen met de ver-

schijningsvorm van het gebouw. Voorbeelden hiervan zijn, representativiteit exterieur, 

herkenbaarheid gebruiker en representativiteit interieur. Meer functionele eigenschap-

pen, zoals efficiëntie ruimtegebruik, indelingsflexibiliteit en comfort komen na de meer 

esthetische gebouweigenschappen (Remøy & Koppels, 2008a). Structureel leegstaande 

kantoorpanden hebben vaak te weinig gebouweigenschappen die voor een kantoorge-

bruiker belangrijk zijn (Remøy e.a., 2007). Tabel 2.1 geeft de belangrijkste gebouweigen-

schappen aan voor een Amsterdams kantoorgebruiker. 

 

Tabel 2.1 Rangschikking van gebouweigenschappen 

RangRangRangRang    SSSStedelijke specialistentedelijke specialistentedelijke specialistentedelijke specialisten    

SSSStatusgevoelige tatusgevoelige tatusgevoelige tatusgevoelige     

professiprofessiprofessiprofessioooonalsnalsnalsnals    AAAAlgemene huurderlgemene huurderlgemene huurderlgemene huurder    

1 Parkeren Parkeren Parkeren 

2 

Representativiteit exteri-

eur Representativiteit exterieur Representativiteit exterieur 

3 Herkenbaarheid gebruiker Herkenbaarheid gebruiker Efficiëntie ruimtegebruik 

4 Indelingsflexibiliteit Efficiëntie ruimtegebruik Indelingsflexibiliteit 

5 Efficiëntie ruimtegebruik Representativiteit interieur Representativiteit interieur 

6 

Representativiteit interi-

eur Indelingsflexibiliteit Comfort 

7 Comfort Comfort Herkenbaarheid gebruiker 

8 Faciliteiten Faciliteiten Technische staat 

9 Technische staat Bouwperiode Faciliteiten 

10 Bouwperiode Technische staat Beveiliging 

11 Beveiliging Beveiliging Bouwperiode 

12 Routing Routing Energieprestaties 

13 Energieprestaties Energieprestaties Routing 

14 Fietsenstalling Fietsenstalling Fietsenstalling 

15 Goederen en vuil Goederen en vuil Goederen en vuil 

Bron: Remøy & Koppels (2008a) 

 

Daarnaast kan de oorzaak van leegstaande kantoren worden gezocht in de kwaliteit van 

de omgeving waarin het pand zich bevindt. Als een bepaalde locatie niet goed bereikbaar 

is met de auto en openbaar vervoer is deze minder gewild bij huurders. Ook factoren als 

een negatief imago van het gebied en slechte visuele kwaliteit kunnen er voor zorgen dat 

kantoorgebruikers gaan verhuizen. Monofunctionele kantoorgebieden lopen een groter 

risico op leegstand dan kantoorgebieden die ook andere functies herbergen (Remøy & 

van der Voordt, 2006). Volgens Remøy & Koppels (2008a) is de huidige werknemer niet 
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alleen op zoek naar een goed salaris, maar wil hij of zij werken in een gebied met moge-

lijkheden om te lunchen en te winkelen. Een kantoorlocatie moet de juiste ambiance en 

status hebben. In hetzelfde onderzoek geven Remøy & Koppels (2008a) aan wat de be-

langrijkste locatiekarakteristieken zijn voor de Amsterdamse kantoorgebruiker. Bereik-

baarheid per auto wordt als belangrijkste locatie-eigenschap gezien, gevolgd door het 

aanzien van de locatie. Over de gewichtigheid van locatie-eigenschappen als bereikbaar-

heid per openbaar vervoer, clustering en voorzieningen was minder overeenstemming 

tussen de drie gebruikersprofielen. De veiligheid van de kantoorlocatie wordt als relatief 

onbelangrijk ervaren. Kantoorpanden op locaties die over te weinig van deze locatie-

eigenschappen beschikken, hebben een grotere kans op langdurige leegstand (Remøy 

e.a., 2007). Tabel 2.2 geeft de belangrijkste locatie-eigenschappen van kantoorpanden 

voor kantoorgebruikers in Amsterdam. 

    

Tabel 2.2 Rangschikking van locatie-eigenschappen 

RangRangRangRang    SSSStedelijke specialistentedelijke specialistentedelijke specialistentedelijke specialisten    

SSSStatusgevoelige tatusgevoelige tatusgevoelige tatusgevoelige     

professiprofessiprofessiprofessioooonalsnalsnalsnals    AAAAlgemene huurderlgemene huurderlgemene huurderlgemene huurder    

1 Bereikbaarheid per auto Bereikbaarheid per auto Bereikbaarheid per auto 

2 Aanzien Aanzien Aanzien 

3 Voorzieningen  Bereikbaarheid per OV Bereikbaarheid per OV 

4 Clustering Clustering Voorzieningen  

5 Bereikbaarheid per OV Voorzieningen  Veiligheid 

6 Veiligheid Veiligheid Clustering 

Bron: Remøy & Koppels (2008a) 

 

Als een pand en het gebied waarin het staat niet voldoen aan de eisen van kantoorge-

bruikers is de kans klein dat er voor het kantoorpand een nieuwe huurder wordt gevon-

den. Maar wanneer zijn kantorenpanden kansloos om nog verhuurd te worden? Waaning 

e.a. (2006) en Dynamis (2006) maken een onderscheid tussen pandgerelateerde en loca-

tiegerelateerde kenmerken van kansloze kantoorpanden.  

 

Gebrekkige architectuur en uitstraling zijn de belangrijkste pandgerelateerde kenmerken. 

Ook hoog scoren een gebrekkig afwerkingniveau en gebrek aan flexibiliteit als het om 

redenen voor onverhuurbaarheid gaat. Meestal worden meerdere gebreken voor het pand 

genoemd als deze als onverhuurbaar wordt bestempeld. Juist de combinatie van gebre-

ken maakt het kantoorpand kansloos. In figuur 2.5 zijn de pandgerelateerde kenmerken 

van kansloosheid voor kantoren weergegeven. 
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Figuur 2.5 Pandgerelateerde kenmerken reden kansloosheid verhuur 

Bron: Dynamis, 2006 

 

Slechte uitstraling van omgeving en gebouwen is het belangrijkste criterium om een loca-

tie de stempel kansloos te geven. Ook hoog scoren in volgorde van vaakst genoemd, on-

voldoende zichtbaarheid vanaf de snelweg, beperkte parkeermogelijkheden en geen uit-

breidingsmogelijkheden. Ook hier geldt dat een combinatie van kenmerken een kantoor-

object kansloos maakt. Opvallend is dat de huurprijs niet vaak als kenmerk wordt ge-

noemd. Huurprijzen kunnen indien nodig worden aangepast (Waaning e.a., 2006; Dyna-

mis, 2006). Figuur 2.6 geeft de locatiegerelateerde kenmerken van kansloosheid onder 

kantoorruimte weer. 

 

Figuur 2.6 Locatiegerelateerde kenmerken reden kansloosheid voor verhuur 

Bron: Dynamis, 2006 

 

Dynamis (2006) heeft een bereikbaarheidsprofiel voor kansloze kantoorobjecten ge-

maakt. Opvallend is dat ruim 75 procent van de kansloze kantoren op slecht bereikbare 

locaties liggen, ver weg gelegen van snelwegen en station. Wat ook opvalt, is dat bereik-
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baarheidscriteria veel lager scoren dan menig pand- en locatiegerelateerde reden voor 

kansloosheid. In minder dan de helft van de kansloze kantoorpanden is bereikbaarheid 

een reden om een kantoor als kansloos te bestempelen. Dit terwijl volgens Remøy & Kop-

pels (2008a) bereikbaarheid per auto en bereikbaarheid met het openbaar vervoer num-

mer 1 en nummer 3 zijn van meest belangrijke locatiekenmerken voor “statusgevoelige 

professionals” en “algemene huurders” en nummer 1 en 5 voor “stedelijke specialisten”. 

In figuur 2.7 zijn de bereikbaarheidscriteria van kansloosheid voor kantoren weergege-

ven. 

 

Figuur 2.7 Bereikbaarheidscriteria reden kansloosheid voor verhuur 

 

Bron: Dynamis, 2006 

 

2.2.2.2.6666....    Actoren bij leegstandActoren bij leegstandActoren bij leegstandActoren bij leegstand    

Het oplossen van leegstand in kantoren gaat verschillende partijen aan. De veelheid aan 

actoren, met verschillende achtergronden en belangen maakt het complex om tot een 

oplossing te komen (van der Voordt, 2007). Om de leegstand in een gebied op te lossen 

dient er een match te komen tussen de verschillende belangen en zal er door de verschil-

lende partijen moeten worden samengewerkt. Volgens Harmsen & van der Waal (2008) 

is publiek-private samenwerking een kansrijke constructie voor de oplossing van leeg-

staande kantoren in één gebied. De overheid heeft dan een rol in het nemen van initiatief 

en het maken van een visie en geïnteresseerde private partijen kunnen participeren met 

financiële middelen om de plannen te bewerkstelligen (Bruil e.a., 2004). 

 

Om tot een oplossing te komen voor een kantorengebied is het belangrijk om voor iedere 

partij te kijken waarom de leegstand een probleem is en welke middelen ze hebben om 

iets aan de leegstand te doen. Voor sommige belanghebbenden is leegstand vooral een 

probleem terwijl andere partijen meer van doen hebben bij het zoeken naar een oplos-

sing voor de leegstand. 
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De actoren die betrokken zijn bij het leegstandsprobleem zijn publieke en private partij-

en. De belangrijkste betrokken private partij is de eigenaar van het leegstaande kanto-

renpand. Dit kan de gebruiker van het kantoor zijn, maar ook een externe belegger. Priva-

te partijen die ook een rol spelen, maar meer bij het oplossen van het probleem zijn pro-

jectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Ook de toekomstige gebruiker heeft be-

langen bij het probleem. Dit kan een private of publieke organisatie zijn, maar als een 

leegstand pand bijvoorbeeld een woonfunctie krijgt kan de toekomstige eigenaar ook 

een bewoner zijn. Betrokken publieke partijen bestaan uit de gemeente, provincie en 

Rijksoverheid. Een gemeente kan hinder ondervinden van leegstaande kantoorruimte, 

omdat het slecht voor het imago van de stad kan zijn en een gebied met veel leegstand 

kans heeft om te verloederen. Verder heeft een gemeente instrumenten om invloed uit te 

oefenen om de leegstand tegen te gaan. Provincie en Rijksoverheid ondervinden niet 

direct hinder van leegstaande kantoren, maar kunnen met behulp van fiscale instrumen-

ten invloed uitoefenen op de kantorenmarkt. In het vervolg van dit hoofdstuk komen deze 

actoren met verschillende belangen aan bod. Eerst worden de actoren behandeld, die 

direct hinder ondervinden van leegstand, waarvan de eigenaar de belangrijkste is gevolgd 

door de gemeente. Vervolgens komen actoren aan de orde die vooral een rol kunnen spe-

len om de leegstand op de kantorenmarkt tegen te gaan. De volgende actoren en hun 

belangen komen aan bod: 

 

- eigenaren 

- gemeenten 

- Rijk en provincies 

- projectontwikkelaars  

- woningcorporaties 

 

Eigenaren 

Eigenaren, meestal beleggers zijn de meest direct betrokken actoren bij het leegstands-

probleem. Ze ondervinden direct hinder van een leegstaand pand. Leegstand betekent 

dat ze geen huurinkomsten voor het pand ontvangen of dat ze slechts een deel van de 

huur ontvangen als het pand gedeeltelijk leegstaat. Als het pand door de leegstand snel-

ler veroudert, doordat het niet goed onderhouden wordt, loopt ook de waarde van de be-

legging achteruit (Kurver, 2008). Als ze verwachten dat voor het leegstaande pand weer 

een huurder wordt gevonden, hoeft de periode zonder huurinkomsten niet lang te zijn. Bij 

structurele leegstand lopen de eigenaren voor een langere periode huurinkomsten mis en 

is er een kans op veroudering van het pand. Toch zien eigenaren de leegstand niet altijd 

als een urgent probleem en vormt het voor de eigenaar niet altijd een reden om iets aan 

de leegstand te doen. Decisio (2006) en OGA (2009) noemen een aantal redenen waar-

om een belegger in kantoorvastgoed niet over gaat tot verkoop of transformatie van 

leegstaande kantoren. 

    

De eerste reden heeft te maken met speculeren. Het doel van beleggers is om uit exploi-

tatie en verkoop van vastgoed geldelijke opbrengsten te halen. Een belegger kan specu-
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leren op een aantrekkende marktvraag van kantoren en het pand in de toekomst ver-

huurd zal worden. In dit geval zal een belegger simpel gezegd wachten op betere tijden.  

 

Een andere vorm van speculatie betreft die op een verbetering van de locatie van het 

pand. Het gaat hier meestal om gemeentelijke investeringen om de kwaliteit van een 

bepaald gebied te verbeteren. Door de investeringen zal de locatie aantrekkelijker wor-

den, waardoor de kans groter wordt een nieuwe huurder voor het leegstaande kantoor te 

vinden (Decisio, 2006). 

 

De tweede reden om de leegstand niet aan te pakken is dat er te weinig financiële prik-

kels zijn om het pand te herontwikkelen. Vaak hebben de eigenaren van het leegstaande 

pand enorme portefeuilles en merken financieel weinig van de leegstand. Daarbij komt 

de beslissingen over de leegstaande panden vaak genomen worden op het hoogste ni-

veau, zoals op hoofdkantoren in Londen of Frankfurt, die weinig op de hoogte zijn van de 

situatie in het betreffende gebied (Decisio, 2006; OGA 2009). 

 

Transformatie wordt door vastgoedbeleggers pas als optie gezien als er met 100 procent 

zekerheid geconstateerd is, dat er ook in de toekomst geen huurder voor het pand ge-

vonden zal worden (Decisio, 2006). Een optie is om een pand gedeeltelijk te herbestem-

men. Toch genieten multifunctionele projecten niet de voorkeur bij beleggers. Ze hebben 

liever één goede huurder, omdat er beheerproblemen verwacht worden tussen de ver-

schillende functies (Marsh, 1997; Korteweg, 2002). Verandering van functie betekent ook 

een verandering van de marktwaarde in de boekhouding (Harmsen & van der Waal, 

2008). In het algemeen geldt voor kantoren een hogere boekingswaarde dan voor bij-

voorbeeld woningen. Beleggers zijn meestal niet bereid deze afwaardering te doen 

(Schipper, 2005). Aandeelhouders van vastgoedbeleggers willen op korte termijn rende-

ment zien en herbestemming van een kantorenpand brengt in het begin meestal geen 

rendement met zich mee. Economische voordelen worden pas op een langer termijn be-

haald. Beleggers ervaren de functiewijziging niet als succes en volgens hen leidt trans-

formatie tot gezichtsverlies. Daarbij ontbreekt het de eigenaren vaak aan de nodige ex-

pertise voor transformatie. Ze hebben zich gespecialiseerd in commercieel vastgoed en 

hebben vaak niet de kunde om kantoren te transformeren naar een andere functie (Deci-

sio, 2006). 

 

Gemeenten 

Ook de gemeente ondervindt direct hinder van leegstaande kantoren. Het is slecht voor 

het imago van de stad en de levendigheid en veiligheid in het gebied met leegstand ne-

men af (Ploeger e.a., 2007). De uitgifte van grond op nieuwe terreinen is een belangrijke 

inkomstenbron voor gemeenten. Een grote leegstand van kantoren kan er voor zorgen 

dat er een rem komt op de uitgifte van grond, hetgeen gevolgen heeft voor de gemeente-

lijke inkomsten (Decisio, 2006). Toch nemen gemeenten volgens Harmsen & van der 

Waal (2008) een te afwachtende houding aan, omdat ze leegstand niet als een direct 

probleem van de gemeente zien. Gemeenten geven aan het lastig te vinden om in te grij-

pen in privaat eigendom (Harmsen & van der Waal, 2008). Het idee was altijd: waarom 

de problemen van anderen oplossen? Maar nu het leefbaarheid in het geding komt en de 
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markt het overschot aan kantoren zelf niet wegwerkt, lijkt bemoeienis van de gemeente 

noodzakelijk (Zonneveld, 2010). 

 

Gemeenten hebben verschillende instrumenten om invloed uit te oefenen op de leeg-

stand op de kantorenmarkt. Ze kunnen het aanbod van kantoren sturen, door minder 

grond uit te geven. Ook kunnen ze voorwaarden stellen bij de uitgifte van grond. Gronden 

worden pas definitief overgedragen aan projectontwikkelaars, als er een huurder voor het 

toekomstige pand is gevonden (Ploeger e.a., 2007). 

 

De gemeente kan als intermediair fungeren, door verschillende marktpartijen bij elkaar 

te brengen en te informeren. Veel eigenaren van panden hebben geen contact met de 

gemeente en hebben geen idee wat de mogelijkheden zijn voor een leegstaand pand. 

Door contact te onderhouden met ‘de markt’ en actoren samen te brengen kan een ge-

meente een basis creëren voor hergebruik en herbestemming (Decisio, 2006). Volgens 

Harmsen & van der Waal (2008) stokt op dit moment de communicatie tussen de ver-

schillende partijen. Gemeente, eigenaren en andere belanghebbenden blijken vaak on-

voldoende voorbereid op leegstand en een eventuele oplossing in de vorm van herbe-

stemming. 

 

De gemeente is verantwoordelijk voor het bestemmingsplan. Indien het daarin wijzigin-

gen wil toepassen, moet de provincie een ‘verklaring van geen bezwaar’ afgeven. Deze 

procedure brengt de nodige tijd met zich mee. Tegenwoordig worden daarom steeds 

meer bestemmingsplannen gemaakt die flexibel zijn en dus meer ruimte bieden voor een 

eventuele functiewijziging (Ploeger e.a., 2007). Bestemmingplannen waarin zowel de 

functie wonen als werken wordt aangewezen (VROM, 2006). Hierdoor is meestal een ‘ver-

klaring van geen bezwaar’ niet noodzakelijk, waardoor de functiewijziging weinig proce-

duretijd kost.  

 

De gemeente is ook verantwoordelijk voor de verstrekking van bouwvergunningen en is 

daarbij gebonden aan het Bouwbesluit. Wel bestaat de mogelijkheid om regels minder 

strikt toe te passen bij renovatie van bestaande bouw of tijdelijke functiewijziging dan bij 

nieuwbouw (Ploeger e.a., 2007). 

 

De gemeente kan ook subsidies leveren en kapitaal inbrengen. Zo zijn kan de gemeente 

verschillende subsidies verlenen, om hergebruik en/of herbestemming te stimuleren. 

Kapitaal kan bijvoorbeeld in de openbare ruimte worden gestoken om op de locatie meer 

levendigheid te creëren.  

 

Door beperkte inzet en middelen is het voor gemeenten vaak noodzakelijk keuzes te ma-

ken welke leegstaande panden aan te pakken. Decisio (2006) heeft daarom een stap-

penplan (figuur 2.8) opgezet die prioritering geeft in welke leegstaande panden aan te 

pakken. 
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Figuur 2.8. Stappenplan voor prioritering in aan te pakken panden 

 

 
 

Bron: Decisio, 2006 

 

In de eerste fase van het stappenplan is het belangrijk dat de gemeente een visie heeft 

op en inzicht heeft in de kantorenmarkt. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van beleid 

en monitoring op het gebied van economische zaken en ruimtelijke ontwikkeling. Uit de 

monitoring komt naar voren welke kantoorpanden langdurig leegstaan 

 

De tweede fase bestaat uit een prioritering van leegstaande kantoorpanden. Welke leeg-

staande panden vormen een probleem voor het gebied, gekeken naar bijvoorbeeld imago 

en veiligheid. Het is ook mogelijk dat op een locatie de leegstand geen problemen met 

zich meebrengt of dat er op die locatie niets anders dan de huidige functie mogelijk is. Uit 

deze fase volgt een lijst met panden die ongewenst langdurig leegstaan en waarvoor in 

de volgende stappen wordt gekeken naar een mogelijke oplossing. 

 

In de derde fase wordt bepaald wat de gemeentelijke inzet moet zijn. De aanpak van 

leegstaande kantoren kost tijd en geld. Wat zijn de mogelijkheden binnen het beschikba-

re budget en personeelscapaciteit en welke instrumenten moeten worden ingezet. 

 

In fase vier staat de oriëntatie op de aanpak centraal. Verdient de leegstand een ge-

biedsgerichte oplossing of moet de leegstand op pandniveau worden aangepakt? In deze 
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fase moet duidelijk worden waarom de kantoorpanden leegstaan. Vanuit dat probleem 

moet naar een oplossing worden gezocht. 

 

De vijfde fase van het stappenplan bestaat uit het verzamelen van informatie. De leeg-

staande kantoorpanden zijn namelijk meestal niet in handen van de gemeente. Het is 

van belang te weten wat de wensen van de eigenaar zijn, hoe de marktsituatie is voor 

zowel de kantoorfunctie als een eventuele nieuwe functie, wat er technisch met het leeg-

staande pand mogelijk is en wat het bestemmingsplan voor mogelijkheden biedt.  

 

Een probleem voor gemeenten is dat het pand meestal in handen is van een andere par-

tij. Om daadwerkelijk iets te ondernemen, is het noodzakelijk te weten wat de plannen 

zijn van de eigenaar van het pand (Ploeger e.a., 2007). Het is mogelijk dat een belegger 

de leegstand van zijn pand niet als problematisch ervaart en niet op zoek is naar oplos-

singsmogelijkheden. De gemeente zou daarom haar instrumentarium kunnen sterken 

door bijvoorbeeld de mogelijkheden van onteigening te vergroten of een leegstandsbelas-

ting in te voeren. Een leegstandsbelasting zou bij langdurige leegstand worden ingezet en 

de opbrengsten zouden gebruikt kunnen worden voor herstel van leef- en omgevingskwa-

liteit van de locatie van het pand. Een dergelijke belasting kan eigenaren stimuleren om 

tot invulling van hun leegstaande panden te komen (Decisio, 2006). Hoewel er veel dis-

cussie is geweest over de belasting, heeft deze in België tot gewenste resultaten geleid. 

Eigenaren gaan versneld op zoek naar een oplossing voor hun leegstaande pand. De 

leegstandsbelasting is in principe een reactieve beleidsmaatregel, maar er kan ook een 

preventief signaal vanuit gaan. Speculeren met leegstaande panden wordt financieel een 

stuk minder aantrekkelijk. Over een leegstaand pand moet immers belasting worden 

betaald (Harmsen & van der Waal, 2008). 

 

Rijk en provincies 

Het Rijk en de provincie spelen op de achtergrond een rol bij het probleem van leeg-

staande kantoren. Ze erkennen het probleem, maar laten het inzetten van middelen over 

aan gemeenten. Wel wordt transformatie van kantoren in diverse beleidsnotities onder-

schreven. Ze hebben verschillende fiscale instrumenten en regelgevingen om invloed uit 

te oefenen op leegstaande kantoorruimte (Limburg, 2007; Harmsen & van der Waal, 

2008).  

 

De Rijksoverheid kan met behulp van fiscale instrumenten invloed uitoefenen op leeg-

staande kantoren. In Nederland is de levering van onroerend goed belast met over-

drachtsbelasting. Deze bedraagt 6 procent van de waarde, waar meestal de koopprijs 

voor wordt genomen. Als er een nieuw pand wordt ontwikkeld, moet de gebruiker daar 19 

procent BTW over betalen. Maar wat zijn de fiscale regels als een pand een andere func-

tie krijgt? Als een projectontwikkelaar een pand transformeert naar bijvoorbeeld appar-

tementen en de afzonderlijke appartementen voor de ontwikkeling verkoopt, hoeft er 

maar een enkele keer overdrachtsbelasting worden overgedragen. Dit zou een stimulans 

kunnen zijn voor projectontwikkelaars om een kantoor aan te schaffen en het een andere 

functie te geven. Zij betalen dan alleen 19 procent omzetbelasting over de koopprijs 

(Hobma & van de Weijenberg, 2007).  
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Ook met behulp van regelgeving kan de rijksoverheid het aanpakken van leegstand sti-

muleren. Zo is in januari 2008 bijvoorbeeld de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening in 

werking gegaan. De procedure van planvoorbereiding en –vaststelling is daarmee aan-

zienlijk verkort. Dit heeft meer mogelijkheden geboden voor het transformeren van leeg-

staande kantoorpanden. Daar door omwonenden meestal weinig bezwaar wordt aange-

tekend tegen transformatie, omdat transformatie vaak de leefbaarheid vergroot, kan 

sneller tot de daadwerkelijke aanpak van het pand worden overgegaan (Limburg, 2007). 

 

Een ander voorbeeld is een aanpassing van de Bouwbesluit in 2007 om de transparantie 

van de bouwregelgeving te vergroten (Limburg, 2007). Het Bouwbesluit stelt eisen aan 

bestaande bouw en nieuwbouw op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, 

energiezuinigheid en milieu. Er gelden andere eisen voor woningbouw en utiliteitsbouw 

en voor bestaande bouw en nieuwbouw (Hermans, 2004). De eisen voor woningbouw en 

utiliteitsbouw zijn door de aanpassing van de Bouwbesluit in 2007 dichter bij elkaar ko-

men te liggen. De verschillen in regelgeving met betrekking tot veiligheid zijn wel behou-

den (Limburg, 2007). 

 

Projectontwikkelaars  

Projectontwikkelaars ondervinden weinig directe hinder van leegstaande kantoren. 

Meestal is er voor de ontwikkeling van het kantoorgebouw al een koper. Na de oplevering 

is leegstand een probleem van de eigenaar. Projectontwikkelaars kunnen wel een rol 

spelen in mogelijke oplossingen voor leegstaande kantoren. Door leegstaande panden op 

te kopen en er een andere functie aan te geven kan de leegstand worden tegen gegaan. 

Volgens Harmsen & van der Waal (2008) is de expertise van ontwikkelaars cruciaal in het 

proces van herbestemming. “De grootte van objecten en complexen en ook het scala aan 

financiële, planologische, juridische en wettelijke consequenties zijn vaak dermate com-

plex, dat men niet buiten de expertise van een ontwikkelaar kan”. Neprom, Vereniging 

van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen, heeft het doel de samenwerking 

tussen projectontwikkelaars en overheidsinstellingen te bevorderen op het gebied van 

herbestemming (Harmsen & van der Waal, 2008). 

 

Woningcorporaties 

Woningcorporaties zijn private partijen zonder winstdoelstelling. Ze voeren een (semi) 

publieke taak uit in de volkshuisvesting. Daarbij mogen ze wel winst maken, maar dan 

geldt dat de winstbestemming enkel in het belang van volkshuisvesting moet zijn 

(Westra, 2007).  

 

Volgens Vos (2007) kunnen corporaties een belangrijke rol vervullen om leegstaande 

kantoren een nieuwe functie te geven. Ze hebben kennis van de vastgoedmarkt, techni-

sche en financiële kennis, kennis van het verbouwen van panden en inzicht in de lokale 

woningmarkt (Westra, 2007). De opbrengsten en kosten vallen voor de aanpak van leeg-

staande kantoren voor een woningcorporatie gunstiger uit dan voor een andere partij. De 

reden is dat ze subsidies krijgen en vastgoed gemiddeld langer in hun bezit hebben. Ze 

kunnen zich een onrendabele start veroorloven, om het in de komende 15 jaar terug te 
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verdienen. Als een pand een bepaalde historische waarde heeft of goed aansluit op het 

overige bezit van een corporatie in een gebied zouden ze ook tot transformatie kunnen 

overgaan als ze bij voorbaat weten dat het niet rendabel is (Vos, 2007). 

 

Een doelstelling van woningcorporaties is om de leefbaarheid in de gebieden waar ze 

vastgoed bezitten te versterken en hebben ook de mogelijkheden om daar in te investe-

ringen. Op deze wijze kunnen ze een intensieve rol gaan spelen in de gebiedsontwikkeling 

van monotone kantoorparken (Westra, 2007). 

 

2.2.2.2.7777....    Oplossingen voor leegstandOplossingen voor leegstandOplossingen voor leegstandOplossingen voor leegstand    

Niet alle vormen van leegstand zijn problematisch; immers 5 tot 6 procent kortdurende 

leegstand is wenselijk om de markt goed te laten functioneren. Omdat niet alle leegstand 

als problematisch wordt ervaren, vergt niet iedere leegstandsvorm een oplossing. Struc-

turele leegstand van kantoren wordt wel als een probleem gezien en als de markt het 

probleem niet oplost moet er worden gekeken naar een mogelijke oplossing. Structurele 

leegstand van kantoren vormt niet alleen een bedreiging voor een specifiek gebouw, 

maar kan ook leiden tot verval en verslechtering van complete stedelijke gebieden. Dit is 

vooral het geval in gebieden met een hoge concentratie leegstaande kantoren (Remøy 

e.a., 2007). In de vorige paragraaf is naar voren gekomen voor welke actoren leegstand 

een probleem is en welke actoren iets aan de leegstand kunnen doen. In deze paragraaf 

worden verschillende methoden uitgewerkt hoe leegstand opgelost kan worden. De oor-

zaken van leegstand hebben te maken met de marktsituatie, de kwaliteit van het pand 

en de kwaliteit van de locatie (Decisio, 2006). Oplossingen dienen daarom in die richting 

gezocht te worden. 

 

De oplossingen voor leegstand zijn grofweg als volgt onder te verdelen: 

1. oplossingen op pandniveau, namelijk: 

a. consolidatie (niets doen) 

b. renovatie 

c. sloop/nieuwbouw kantoor 

d. transformatie 

e. sloop/nieuwe functie 

2. oplossingen op gebiedsniveau, namelijk: 

a. functiemenging 

b. gebiedsontwikkeling 

 

De besluitvorming op pandniveau ligt geheel bij de eigenaar. De eigenaar bepaalt of er 

aanpassingen aan het pand worden gedaan of dat het pand in de huidige staat blijft. Bij 

een oplossing op gebiedsniveau ligt de besluitvorming bij verschillende partijen, onder 

andere de verschillende eigenaren van de panden in het gebied en bij de gemeente (De-

cisio, 2006). Samenwerking tussen deze actoren is noodzakelijk om tot een gewenst re-

sultaat te komen (Wolting, 2006).  
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2.7.1.2.7.1.2.7.1.2.7.1. Op pandniveauOp pandniveauOp pandniveauOp pandniveau    

Consolidatie (niets doen) 

Het leegstandsprobleem van een kantoor kan zich vanzelf oplossen. Door niets te doen 

kan het pand in tijden van marktherstel een huurder vinden. Het is dan belangrijk dat het 

pand voldoet aan de eisen van de huidige kantoorgebruiker. Als het om een incourant 

kantoorpand gaat is “niets doen” altijd een tijdelijke oplossing (Korteweg, 2002). Op lan-

gere termijn geldt consolidatie niet als oplossing en zal het pand verder verpauperen. 

Omdat er momenteel sprake is van een vervangingsmarkt wordt het probleem van leeg-

stand verschoven. “Good buildings drive out bad buildings” (Van der Voort, 2007). Panden 

aan de onderkant van de markt blijven structureel leegstaan. Kortom, vragen die een 

belangrijke rol spelen bij consolidatie; Waar zitten we in de kantorenmarktcyclus? En 

voldoet het pand en de locatie nog aan de eisen van de huidige huurder? 

 

Als besloten wordt een leegstaand pand aan te pakken moet een afweging gemaakt wor-

den of het pand behouden kan blijven of moet worden gesloopt. En vervolgens wat be-

houden kan blijven en wat gerenoveerd of vervangen moet worden. In de samenhang van 

constructie, vorm en functie spelen rationele argumenten een rol, zoals functionaliteit, 

wet- en regelgeving, winstgevendheid en financiële haalbaarheid. Ook emotionele waar-

den kunnen een rol spelen. Een pand kan bijvoorbeeld een historische waarde hebben of 

karakteristiek zijn voor een gebied (van der Voordt, 2007). Ook kan hergebruik noodzake-

lijk zijn, omdat de sloopkosten door gevaarlijke materialen te hoog zijn (Coenen, 2007). 

 

Renovatie 

Renovatie kan een kantoorpand een kwaliteitsimpuls geven. Het gebouw wordt aange-

past aan de moderne eisen, waardoor het kantoor meer kans maakt om verhuurd te wor-

den (Korteweg, 2002). Dit kan door middel van een architectonische, ruimtelijke, bouw-

kundige en/of installatietechnische integrale aanpak (Keeris, 2006). Renovatie biedt 

echter geen absolute zekerheid dat er een huurder wordt gevonden. Korteweg (2002) 

heeft enkele voor- en nadelen van renovatie van kantoorpanden onder elkaar gezet. Een 

voordeel van renovatie is dat een deel van het pand in stand blijft en het daarom relatief 

weinig kosten met zich meebrengt. Ook kan een renovatie relatief snel gebeuren, zodat 

de huurinkomsten weer spoedig op gang komen. Als de renovatie gefaseerd plaatsvindt, 

is het mogelijk een deel van het pand te blijven verhuren, zodat de eigenaar er een conti-

nue stroom van inkomsten blijft ontvangen. Een ander voordeel is bij renovatie sprake is 

van continuering van de kantoorfunctie en er weinig problemen zijn te verwachten op het 

gebied van ruimtelijke ordening. Echter als de grond waarop het pand staat in erfpacht is 

gekregen gelden naast publiekrechtelijke ook privaatrechtelijke regels. In het erfpacht-

contract kunnen eisen zijn gesteld op het gebied van veranderingen aan het pand. Reno-

vatie van het pand kan verhoging van de canon met zich meebrengen.  

 

Renovatie van een leegstaand kantoorpand lijkt geen zin te hebben als de kwaliteit van 

de locatie niet geschikt is voor een kantoorfunctie. Een ander discussiepunt is of incou-

rante kantoren nog wel aan de eisen van de huidige huurder zijn aan te passen en of de 

flexibiliteit van die panden zodanig te verbeteren is dat ook op toekomstige eisen inge-
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speeld kan worden (Korteweg, 2002). Kortom, vragen die een belangrijke rol spelen bij 

renovatie van een kantoorpand; Is renovatie een oplossing voor de langere termijn? En is 

de locatie nog geschikt als kantoorfunctie? 

 

Sloop/nieuwbouw kantoor 

Een andere oplossing om leegstand tegen te gaan is het kantoorpand slopen en een 

nieuw kantoorgebouw ontwikkelen. Het wordt vooral gedaan in het geval van incourant 

vastgoed en het pand niet meer te renoveren is. Het is belangrijk dat de locatie nog wel 

geschikt is voor een kantoorfunctie, zodat de nieuwe kantoorpanden niet binnen een 

paar jaar leeg komen te staan. Op lange termijn volgt in de levenscyclus van alle kan-

toorgebouwen herontwikkeling in de vorm sloop en nieuwbouw. Dit gebeurt vooral als de 

bouwtechnische kwaliteit daar aanleiding toe geeft (Korteweg, 2002). Een investering in 

het bestaande pand levert in dat geval geen duidelijke structurele verbetering en toe-

komstperspectief op. 

 

Korteweg (2002) geeft een aantal voor- en nadelen van sloop en nieuwbouw. Een voor-

deel is dat er een mogelijkheid is het verhuurbare oppervlak te vergroten, door bijvoor-

beeld een hoger gebouw neer te zetten of de verhoudingen tussen het pand en het per-

ceel aan te passen. Op deze manier ontstaan er meer huurinkomsten en kan de kapi-

taalwaarde van het pand stijgen. Nieuwbouw biedt alle mogelijkheden om in te spelen op 

de wensen van de huidige kantoorgebruiker. Op basis van nieuwe inzichten kan een flexi-

bel gebouw worden ontwikkeld, dat snel aanpasbaar is aan veranderende wensen van de 

gebruiker en marktomstandigheden in de toekomst. Een nieuw pand betekent een nieu-

we en lange levenscyclus en dus een lange periode van opbrengsten. Dit geldt zeker voor 

een flexibel aanpasbaar pand. 

 

Een nadeel van nieuwbouw is dat het veel kosten met zich meebrengt. Zo moeten er kos-

ten worden gemaakt om het bestaande pand af te breken en de grond bouwrijp te ma-

ken. Vervolgens zijn kosten gebonden aan de daadwerkelijke ontwikkeling van het nieu-

we kantoorpand. Nieuwbouw vergt veel tijd, vanwege planologische procedures en de 

bouwtijd. 

 

Door het cyclische karakter van de kantorenmarkt is het mogelijk dat er een verandering 

in de vraag heeft plaatsgevonden op het moment van de oplevering van het pand. Een 

ander nadeel van herontwikkeling is dat de zittende huurders verloren gaan en er vaak 

andere huisvesting voor hen geregeld dient te worden (Korteweg, 2002). 

 

Als er wordt gekeken naar een oplossing voor een leegstaand kantoorpand, de locatie 

nog voldoet en leegstand is ontstaan door beperkingen aan het gebouw, vindt er vaak 

een afweging plaats tussen renovatie en nieuwbouw. De belangrijkste criteria om tot een 

keuze te komen tussen deze twee opties zijn in figuur 2.9 naast elkaar gepresenteerd 
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Figuur 2.9. Vergelijking renovatie en herontwikkeling voor de kantoorfunctie 

 
Bron: Korteweg (2002) 

 

Bij renovatie van een kantoorpand zijn de kosten lager dan bij nieuwbouw en komen 

weer sneller huuropbrengsten binnen. Bij nieuwbouw wordt de levensduur aanmerkelijk 

verlengd, zodat er langer inkomsten voor verhuur ontvangen kunnen worden. Ook kan 

nieuwe pand precies worden gebouwd naar de wensen van de hedendaagse kantoorge-

bruiker. 

 

Vragen die een belangrijke rol spelen bij sloop van het leegstaande pand en de bouw van 

een nieuw kantoorpand; Is het leegstaande pand niet te renoveren? En is de locatie nog 

geschikt als kantoorfunctie? 

 

Transformatie 

Een andere oplossing op pandniveau om leegstand tegen te gaan is het pand onttrekken 

aan de kantorenmarkt en zoeken naar een andere functie. Dit is soms de enige optie als 

de locatie niet voldoet voor een kantoorfunctie (Korteweg, 2002). Dit kan door het kan-

toorgebouw te slopen of door het pand te transformeren naar een andere functie. Het 

casco staat er al, daarom is het goedkoper op het gebied van bouwkosten en bouwtijd 

dan nieuwbouw (DRO, 2006b; van der Voort, 2007). Bij een keuze voor herbestemming 

kan ook een duurzaamheidaspect meespelen. Transformatie belast het milieu aanzien-

lijk minder dan sloop en vervangende nieuwbouw. Er is minder transport van sloopafval. 

Het winnen van grondstoffen en het fabriceren van nieuwe bouwmaterialen blijven sterk 

beperkt (Harmsen & van der Waal, 2008). Een leegstaand kantoorpand trekt verloede-

ring en onveiligheid aan. Transformatie naar bijvoorbeeld woningen kan die verloedering 

tegengaan en zorgt voor meer levendigheid, ook in de avond. Dit komt ten goede van de 

veiligheid (VROM, 2006) en voor het gevoel van veiligheid bij mensen (Harmsen & van der 

Waal, 2008). Een leegstaand pand kan een bepaalde emotionele waarde hebben en een 
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gebied een identiteit geven door de herkenbaarheid van het gebouw. Door een nieuwe 

functie blijft het pand bestaan en kan het houvast bieden voor nieuwe ontwikkelingen in 

het gebied (Andriessen, 2007). Een ander voordeel van transformatie is dat het goed kan 

inspelen op de markt. Wat wordt er op de vastgoedmarkt aangeboden en waar is vraag 

naar? Transformatie kan voor een betere match tussen vraag en aanbod zorgen (Van der 

Voort, 2007). 

 

Figuur 2.10. Transformatie voor een betere match tussen vraag en aanbod 

Bron: van der Voordt, 2007 

 

Naast de voordelen van transformatie zijn er ook nadelen en belemmeringen. Zo staat 

het casco al, maar dit betekent niet dat een pand voor iedere andere functie geschikt is 

(Busscher, 2004). De ene keer is transformatie eenvoudig, voor een ander gebouw onver-

standig of zelfs onmogelijk (Cuperus, 2007). Ook zijn er vaak grotere veranderingen aan 

het gebouw noodzakelijk (Korteweg, 2002) en is het technisch complex (Van der Voort, 

2007). Steeds meer kantoren worden ontwikkeld met een drager die het mogelijk maakt 

het kantoorpand in de toekomst een andere functie te geven (Cuperus, 2007). Bepaalde 

regelgeving kan bij transformatie voor belemmeringen zorgen. In bestemmingsplannen 

staat vast welke functies een gebied mag huisvesten. Om een gebied een andere functie 

te geven zijn er in planologisch opzicht tijdrovende bestemmingsplanprocedures nodig 

(Korteweg, 2002). Voor bepaalde functies gelden andere wet- en regelgeving. Zo moet 

woningbouw aan andere normeringen voldoen op het gebied van geluid, veiligheid, lucht-

kwaliteit en verdiepingshoogte dan kantoren. De eisen die in het bouwbesluit zijn opge-

nomen verschillen per functie (Decisio, 2006).  

 

Sloop/nieuwe functie 

Leegstaande kantoren slopen en een nieuwe bestemming geven aan het gebied kan in 

sommige gevallen de enige oplossing zijn. Als de locatie verouderd is, moet naar andere 

functies worden gekeken. Bij de locatie speelt namelijk de aantrekkelijkheid en/of ge-

schiktheid en deze zijn niet ‘eenvoudig’ aan te passen, zoals bij panden wel het geval is. 

Op veranderingen van de omgeving kunnen eigenaren van individuele kantoorgebouwen 

veelal geen invloed uitoefenen. Als de locatie niet meer geschikt of aantrekkelijk is voor 

de kantoorfunctie kunnen nieuwe functies een oplossing bieden. Als een leegstaand kan-
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toorpand niet te transformeren is, biedt sloop en nieuwbouw een oplossing. Toch is dit 

veelal niet de eerst gekozen wijze van aanpak. Functieverandering brengt veel tijdroven-

de bestemmingsplanprocedures met zich mee. Sloop en de bouw van een nieuwe functie 

is relatief duur, maar biedt wel optimale mogelijkheden om de nieuwe functie naar alle 

wensen te ontwikkelen (Korteweg, 2002). 

 

Bij de keuze voor functieverandering speelt de aantrekkelijkheid en/of geschiktheid voor 

andere functies een rol (Korteweg, 2002). Niet alle functies lenen zich voor ieder gebied. 

Zo zullen de meeste mensen waarschijnlijk niet graag willen wonen in een monotoon 

kantorenpark zonder voorzieningen aan de rand van een snelweg. Bijna tweederde van 

de kantoorgebouwen staat echter op monofunctionele kantoren- en bedrijfslocaties, waar 

zelfs studenten moeilijk naar toe te krijgen zijn (Harmsen & van der Waal, 2008). In dit 

soort gevallen zal een pandgerichte aanpak van de leegstand niet werken. De uitdaging 

is juist om op dit soort plekken, met name in de buurt van het centrum, via gebiedsont-

wikkeling een compleet terrein aan te pakken en functiemenging te creëren (Remøy, 

2007). Eigenaren van de leegstaande kantoorpanden kunnen hier aan meewerken door 

middel van verkoop van hun panden of samenwerking met andere actoren (Korteweg, 

2002). 

 

2.7.2.2.7.2.2.7.2.2.7.2. OOOOp gebiedsniveaup gebiedsniveaup gebiedsniveaup gebiedsniveau        

Functiemenging 

De huidige kantoorfunctie stamt uit het eind van de 19e en begin 20e eeuw. Tijdens de 

industriële revolutie werden gebouwen ontwikkeld die dienden om de administratie van 

de industrie te doen. In Nederland zijn ‘het Witte Huis’ in Rotterdam en ‘de Bazel’, voor-

malig hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij in Amsterdam, hier voor-

beelden van. Tijdens de industriële revolutie werden kantoren geplaatst in nabijheid van 

industrie of in binnensteden tussen andere functies als wonen en winkels (Remøy & Kop-

pels, 2008b). 

 

De snelle opkomst van de industrie was een bedreiging voor de gezondheid van stedelij-

ke bewoners. Functies als industrie, kantoren en woningen dienden te worden geschei-

den en met elkaar verbonden door infrastructuur en groene zones. Het idee van een 

“functionalistische stad” wordt met Le Corbusier als grote voorganger op het Congres 

Internationaux d' Architecture Moderne in 1928 geïntroduceerd (Remøy & Koppels, 

2008b). De doelstelling was door de vier hoofdfuncties, wonen, werken, transport en re-

creatie te scheiden, de efficiëntie en veiligheid in de stad te verhogen. Na de Tweede We-

reldoorlog werd de functiescheiding verder doorgevoerd en in Nederland geïnstitutionali-

seerd door middel van bestemmingsplannen, zoneringen en milieuhindercategorieën 

(Senternovem, 2009). 

 

Vanaf de jaren vijftig kende de dienstensector een sterke groei en ontstaat een kanto-

renmarkt. Voorheen waren kantoren meestal in eigendom van de gebruiker, maar hier 

kwam verandering in. In 2005 werd 64 procent van de gebruikte kantoorruimte verhuurd. 
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Nog steeds is de vraag naar verhuurbare kantoorruimte stijgende (Bak, 2005; Remøy & 

Koppels, 2008b). 

 

Door de functionalistische benadering van stedenbouw zijn monotypische woonwijken, 

winkelcentra, bedrijventerreinen en kantoorparken ontstaan. Deze benadering werd al in 

de jaren zestig bekritiseerd. Jacobs (1961) propageerde het idee dat (binnen)steden een 

kleinschalig en divers karakter moeten hebben, willen zij vitaal zijn. Volgens Remøy & 

Koppels (2008b) is niet goed op deze kritiek gereageerd, want nu zijn er in Nederland 

woongebieden waar overdag niemand op straat is en kantoorparken die na vijf uur in 

“spooksteden” veranderen. Volgens van den Hoek (2006) kenmerken monotone kanto-

renlocaties zich door “akelige openbare ruimte, slechte sociale veiligheid, afwezigheid van 

voorzieningen, structurele isolatie ten opzichte van de stedelijke centra en 

een onbestemde architectuur”. Functiescheiding was een reactie op de opkomende indu-

strie, maar de huidige industrie is door economische redenen naar buiten de stad ver-

plaatst en daarom lijkt functiescheiding in de huidige tijd minder noodzakelijk (Remøy 

e.a., 2008). Tiesdell e.a. (1996) vinden in de postindustriële stad de scheiding van func-

ties niet functioneel en het idee van functiescheiding zelfs gedateerd.  

 

Het monotone karakter van kantorenparken is debet aan de huidige leegstand (Brink-

man, 2007). Opvallend is dat ongeveer 70 procent van nieuw gebouwde kantoren op 

monofunctionele locaties plaatsvindt. Terwijl de Nederlandse overheid zich er van bewust 

is dat diversiteit noodzakelijk is om de concurrentiepositie van steden te vergroten (van 

der Heijde e.a., 2008). Diversiteit en functiemenging leiden tot een efficiënter gebruik van 

beschikbare ruimte. Er ontstaan allerlei vormen van dubbel grondgebruik in de tijd, door-

dat de openbare ruimte en voorzieningen door verschillende gebruikers op verschillende 

tijdstippen worden benut. Ook vanuit duurzaamheidoverwegingen kan functiemenging 

als aspect van diversiteit belangrijk zijn. Een gemengd stedelijk milieu blijkt namelijk 

beter in staat om in de loop der tijd veranderingen in de vraag op te vangen (Winsemius, 

2001). 

 

In de loop van de jaren '90, met aandacht voor thema's als de compacte, de levendige en 

de aantrekkelijke stad, wordt de aandacht voor multifunctionele projecten in kantoor-

panden groter (Korteweg, 2002). Steeds meer panden worden gebouwd met de gedachte 

dat ze later eventueel aangepast kunnen worden voor een andere functie. Ook op ge-

biedsniveau neemt de aandacht voor multifunctionaliteit toe. Volgens Dynamis (2009a) 

moeten van monofunctionele kantoorgebieden levendige gebieden gemaakt worden, 

met woningen en andere functies. Dankzij transformatie kan functiemenging worden 

gerealiseerd en een dynamisch woonmilieu ontstaan met een grote variatie aan leef- en 

werkstijlen (Remøy, 2007). Daarbij is het ook belangrijk dat panden en de locatie karak-

ter hebben, zodat ze in de toekomst ook aantrekkelijk zijn om te betrekken. Van Rhijn 

(2007) gebruikt de grachtenpanden in Amsterdam als voorbeeld. “Al eeuwenoud, maar ze 

hebben alle functies gehad. Pand en plek hebben zoveel karakter dat partijen bereid zijn 

om in die panden te investeren om ze geschikt te maken voor een andere functie.” 
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Van der Heijde e.a. (2008) heeft onderzoek gedaan naar zowel mono- als multifunctione-

le kantorenlocaties. Volgens hem zijn de aanwezigheid van stedelijke functies en voorzie-

ningen en de aanwezigheid van een openbaarvervoersknooppunt factoren, die een multi-

functionele kantorenlocatie meerwaarde geven. Bovendien klinkt bij kantoorgebruikers 

op monofunctionele locaties duidelijke de roep om betere bereikbaarheid per openbaar 

vervoer. Figuur 2.11 geeft de toplocaties voor kantoren weer in de Randstad. Deze loca-

ties kenmerken zich door een hoogwaardige internationale uitstraling, goede bereikbaar-

heid en bovendien een multifunctioneel karakter (Jones Lang Lasalle, 2009). 

 

Figuur 2.11. Toplocaties voor kantoren in de Randstad 

 
Bron: Jones Lang Lasalle, 2009    

    

Functiemening kan de monofunctionaliteit van een kantorenlocatie doorbreken (Van der 

Heijde e.a., 2008). Functiemenging is op te splitsen in wonen op bedrijventerreinen (bij-

voorbeeld door kantoren te transformeren naar woonruimte, werken in woonwijken (wo-

nen en werken in dezelfde wijk) en informele functiemenging (bijvoorbeeld door vanuit 

huis te werken) (Bouwkennis, 2007). Van der Heijde e.a. (2008) zetten de voor- en nade-

len van functiemenging op een kantorenlocatie naast elkaar. Het eerste voordeel is dat 

ze verwachten dat door functiemenging de grondwaarde hoger wordt, wat voor zowel de 

gemeente als de ontwikkelaar en belegger interessant lijkt te zijn. Het tweede voordeel is 

dat er synergie tussen de functies ontstaat. Gebruikers van de ene functie gaan ook ge-

bruik maken van andere functies in het gebied. Het volgende voordeel is dat door func-

tiemenging meervoudig ruimtegebruik ontstaat, wat de kans op leegstand reduceert. 

Meerdere functies op een locatie betekent namelijk minder gevoeligheid voor conjunctu-

rele schommelingen in de economie. Ruimte is meervoudig als meer ruimte wordt gecre-

eerd op hetzelfde oppervlak, als de bestaande ruimte intensiever wordt ingericht met 

meer menging van functies, of als de ruimte in de tijd duurzamer wordt ingericht (Habifo-

rum, 2002). Het laatste voordeel dat van der Heijde e.a. (2008) aangeven is dat functie-

menging de levendigheid in een kantorengebied vergroot. Een betere leefbaarheid bete-

kent verbeterde veiligheid en komt de ruimtelijke kwaliteit en het imago van een gebied 

ten goede (Jacobs & Coupland, 1997). 

    

Naast de voordelen geven van der Heijde e.a. (2008) enkele gepercipieerde nadelen die 

de ontwikkeling van functiemenging bemoeilijken. Het eerste probleem heeft te maken 

met de ontwikkelingskosten. Meervoudig ruimtegebruik vraag om relatief grote investe-

ringen. De vraag is wie deze investeringen op zich wil nemen. De tweede belemmering 

heeft betrekking op de bereikbaarheid. Verschillende gebruikers en bezoekers van het 
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gebied willen gedurende de dag gebruik maken van de infrastructuur en parkeermoge-

lijkheden. Dit kan een te grote parkeerdruk en milieudruk met zich meebrengen. Het 

laatste probleem heeft een organisatorisch karakter. Bij het proces om kantorengebie-

den te transformeren in vitale woon- werkgebieden zijn veel actoren betrokken met een 

grote diversiteit aan belangen. De vraag is hoe de verschillende belangen met elkaar te 

matchen zijn binnen de wet- en regelgeving (van der Heijde e.a., 2008). 

 

Het mengen van functies kan op verschillende niveaus. DRO (2003) onderscheidt func-

tiemenging op drie niveaus, namelijk op: 

 

- Pandniveau 

- Blokniveau 

- Gebiedsniveau 

 

Met functiemenging op pandniveau wordt bedoeld dat binnen één gebouw zowel wordt 

gewerkt als gewoond. Vaak heeft de begaande grond een werkfunctie en wordt op de 

daarboven gelegen verdiepingen gewoond. Deze vorm van functiemenging is op grote 

schaal in stadscentra te zien. Bij menging op pandniveau moeten maatregelen worden 

genomen om eventuele geluid-, stank- en trillinghinder te beperken. 

 

De tweede mogelijkheid is functiemenging op blokniveau. Met een stadsblok wordt een 

samenhangende ruimtelijke configuratie van meerdere panden bedoeld. Binnen het blok 

kunnen enkele panden een volledige woonfunctie en andere panden een volledige werk-

functie hebben. Ook is het mogelijk dat panden zowel een woon- als een werkfunctie heb-

ben. 

 

De derde optie is functiemenging op gebiedsniveau. Hiermee wordt bijvoorbeeld een 

stadsdeel bedoeld. Sommige blokken krijgen een werkfunctie binnen het gebied en an-

dere blokken een woonfunctie. Ook is het mogelijk dat er binnen het gebied functiemen-

ging plaatsvindt op pand- en blokniveau. Op gebiedsniveau moet er sprake zijn van ruim-

telijke en functionele samenhang van kantoren en woningen in hetzelfde gebied. De 

openbare ruimte speelt een belangrijke rol als bindmiddel om een stedenbouwkundige 

samenhang te creëren. (DRO, 2003). 

 

Functiemenging kan op verschillende schaalniveaus geschieden, maar meestal worden 

de verschillende mengvormen gecombineerd. Vaak wordt er binnen een gebied een be-

paalde zone aangewezen die vooral een woonfunctie krijgt en een andere zone meer een 

werkfunctie. Belangrijk is een overgangszone te creëren tussen de twee zones om de 

harde scheiding tussen wonen en werken te doorbreken. Dit is uitgewerkt in figuur 2.12. 

Binnen deze overgangszone is het goed mogelijk om functiemenging op blokniveau toe 

te passen (DRO, 2003). 
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Figuur 2.12. Functiemenging 

Bron: DRO, 2003    

    

Functiemenging op zich is niet de oplossing is om leegstand van een kantorenpand op te 

lossen. Het kan een kantorenlocatie aantrekkelijker maken voor kantoorhoudende orga-

nisaties. Zo kunnen bijvoorbeeld kinderopvang en horecagelegenheden bijdragen aan de 

aantrekkelijkheid van het gebied. Functiemenging kan er ook voor zorgen dat er naast de 

periode van negen tot 6 uur als er gewerkt wordt, ook in de avond mensen op straat ko-

men, wat kan bijdragen aan een betere veiligheid en gevoel van veiligheid. 

 

Gebiedsontwikkeling 

De begrippen functiemenging en gebiedsontwikkeling hangen nauw met elkaar samen. 

Bij (integrale) gebiedsontwikkeling worden verschillende functies met elkaar geïnte-

greerd tot een samenhangend programma (Wolting, 2006). Het is de overheid die be-

paalt of er in een gebied functiemenging wordt toegepast. De uitvoering is een taak van 

verschillende partijen (Wesselink, 2001).  

 

Door veranderende maatschappelijke behoeften en eisen is aanpassing van de ruimtelij-

ke structuur en gebouwde omgeving noodzakelijk. Deze verschuivende behoeften en ei-

sen ontstaan uit structurele veranderingen in onder meer het sociaal-maatschappelijke 

en economische verkeer. De veranderde ruimtebehoefte is vooral merkbaar in aanpas-

sing in het stedelijk gebied. Waar na de Tweede Wereldoorlog de oriëntatie gericht was 

op kwantitatieve productie, verschoof de aandacht eind jaren ’80 naar een meer kwalita-

tieve ruimtevraag. Deze omslag staat ook wel bekend als de verschuiving van kwantiteits- 

naar kwaliteitssturing. Begrippen als herstructurering, herontwikkeling en transformatie 

van stedelijke gebieden werden na deze omslag meer gebruikt en kregen meer beteke-

nis. Bij gebiedsontwikkeling is vrijwel altijd sprake van een veranderende of nieuwe com-

binatie van verschillende vastgoedfuncties. Daarbij wordt gepoogd een evenwichte ba-

lans te vinden tussen functionaliteit, architectonische kwaliteit en waardeontwikkeling 

(Bruil e.a., 2004). 

 

Bij gebiedsontwikkeling is een nauwe samenwerking noodzakelijk tussen publieke en 

private partijen. Binnen een samenwerking moeten de doelen van de verschillende partij-

en in elkaars verlengde liggen. Op basis van individuele doelen van de verschillende par-
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tijen en de vaststelling dat er overlap is tussen deze doelen, wordt gekeken hoe en in 

hoeverre partijen participeren en zouden moeten participeren (Wolting, 2006). Deze over-

lappende wensen en idealen vormen de basis voor samenwerking en daarmee voor de 

gebiedsontwikkeling (OPPS, 2009). In het algemeen geldt dat de samenwerking gericht 

is op het samenbrengen van een overheidsrol met marktkennis en geldstromen van pri-

vate partijen (Bruil e.a., 2004). 

 

Wolting (2006) gaat uit van vier fasen van gebiedsontwikkeling, namelijk:  

 

• de initiatieffase; 

• de haalbaarheidsfase; 

• de realisatiefase; 

• de beheerfase 

 

De initiatieffase is bedoeld om te onderzoeken of er voldoende draagvlak voor een pro-

ject is en om te kijken of er mogelijke alternatieven zijn. In deze fase wordt een globale 

verkenning gedaan van het project en het beoogde resultaat. Ook wordt in kaart gebracht 

welke partijen betrokken zijn en met welke belangen en doelstellingen ze aan het project 

kunnen deelnemen. Initiatieven kunnen ontstaan uit beleidsuitgangspunten, coalitiepro-

gramma’s (op gemeentelijk en provinciaal niveau) en/of marktinitiatieven. 

 

In de haalbaarheidsfase worden de plannen voor de gebiedsontwikkeling verder uitge-

werkt, zodat sluitende afspraken kunnen worden gemaakt op het gebied van de realisa-

tie en verdeling van kosten, risico’s en zeggenschap tussen de verschillende betrokken 

partijen. 

 

De realisatiefase is gericht op de uitvoering van de gekozen oplossing uit de initiatieffase 

en vaststelling van de oplossing na de doorrekening in de haalbaarheidsfase. Bij aanvang 

van deze fase moet duidelijk zijn wie, wat, wanneer gaat doen. In de realisatiefase wordt 

duidelijk of de gekozen samenwerkingsconstructie functioneert en partijen zich aan de 

gemaakte afspraken houden.  

 

In de beheerfase is het project gerealiseerd. Deze fase is gericht op het onderhoud en 

beheer van het opgeleverde resultaat. In deze fase wordt de samenwerking voor de ge-

biedsontwikkeling afgebouwd en ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen (tussen be-

trokkenen bij de exploitatie en beheer van het project). 

 

Als deze fasen geheel worden doorlopen en iedere fase voldoende aandacht krijgt, moet 

een gebied succesvol kunnen worden ontwikkeld. Dit kan gaan om een nieuw gebied, 

maar ook om een bestaand gebied dat niet goed meer functioneert. Door herontwikke-

ling en functieverandering kunnen deze gebieden weer een nieuwe toekomst krijgen. In 

dit geval wordt ook wel gesproken van gebiedstransformatie. 

 

Als er wordt gesproken over transformaties binnen gebiedsontwikkelingen, dan gaat het 

altijd over veranderingen. Dit kan bijvoorbeeld een verandering zijn van de functie, waar-
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de, ruimtelijke vorm, karakter en/of samenstelling. Gebiedstransformatie kan op ver-

schillende schaalniveaus plaatsvinden, van een klein kavel tot een compleet stadsdeel 

(Meier, 2008). 

 

Volgens OPPS (2009) volgt de transformatie van een gebied altijd uit een bepaalde be-

hoefte. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie type behoeften. 

 

Ten eerste kan een transformatieopgave ontstaan uit de behoefte van een gebied zelf. 

Bijvoorbeeld door verpaupering van een gebied ontstaat er veel leegstand, wat weer tot 

grote verpaupering binnen het gebied leidt.  

 

Ten tweede kan de behoefte aan gebiedstransformatie ontstaan bij de opdrachtgever 

(meestal een publieke partij). Een gemeente kan bijvoorbeeld behoefte hebben aan be-

paalde veranderingen in een gebied, omdat het een nieuwe koers op stedelijk beleid gaat 

voeren. In beleidsdoelen kan bijvoorbeeld naar voren komen dat er meer woningbouw 

moet worden ontwikkeld. Als gebiedstransformatie ontstaat uit deze behoefte is het be-

langrijk dat alle betrokken actoren overtuigd zijn van de nieuwe koers. 

 

Ten derde kan de transformatiebehoefte voortkomen uit toekomstige veranderingen. Een 

groep gebruikers laat bijvoorbeeld weten dat het in de toekomst in een bepaald gebied 

op zoek is naar een bepaald type woning, ruimte om te recreëren of naar creatieve ruim-

te. Vergrijzing kan bijvoorbeeld leiden tot noodzakelijke aanpassingen op het gebied van 

wonen en van de openbare ruimte. Publieke partijen zullen op dit soort veranderende 

behoeften en maatschappelijke ontwikkelingen moeten inspelen. 

 

Als er wordt besloten om een gebied te transformeren staan drie vraagstukken centraal. 

Er moet worden gekeken naar de huidige kwaliteit van het gebied, naar het gewenste 

resultaat en welke transformatieopgave hier het beste op aansluit. Het is een uitdaging 

om de gewenste resultaten ook in financiële zin tot een succes te maken. Het is van be-

lang om voldoende waarde te benutten en te creëren, zodat de kosten en opbrengsten in 

evenwicht zijn (OPPS, 2009). Blijkt tijdens de haalbaarheidsfase dat de opbrengsten niet 

opwegen tegen de kosten, zullen de plannen moeten worden gewijzigd of vindt het pro-

ject geen doorgang (Wolting, 2006). Als de gebiedstransformatie niet rendabel blijkt te 

zijn is het mogelijk dat de overheid in financiële zin wil bijspringen. De maatschappelijke 

waarde dient dan wel in verhouding te staan met het tekort. Gebiedstransformaties moe-

ten niet worden beoordeeld op een korte termijn focus. Op basis van de waarde die het 

totale transformatiegebied gaat opleveren moet de knoop worden doorgehakt. Het is 

mogelijk dat meerwaarde van de gebiedstransformatie kan pas na decennia merkbaar is 

(OPPS, 2009). 

 

Als in de huidige combinatie van bestemming, gebouwen en uitstraling een kantoorloca-

tie geen toekomst meer heeft, kunnen gebiedsontwikkeling en gebiedstransformatie een 

oplossing bieden. Gebiedsontwikkeling en gebiedstransformatie gaan uit van een nieuwe 

toekomst voor sterk verouderde kantoorlocaties. Door leegstaande kantoren te transfor-

meren en nieuwe functies aan een gebied toe te voegen kan het imago en de identiteit 
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van het gebied versterken en de locatie weer aantrekkelijk en geschikt worden gemaakt 

voor onder andere een kantoorfunctie. Voor gebiedsontwikkeling en gebiedstransforma-

tie van verouderde kantoorlocaties geldt wel dat het lastig te organiseren is door de vaak 

sterk versnipperde eigendomssituatie (SBR, 2007). 

 

2.8.2.8.2.8.2.8. Conclusies literatuur Conclusies literatuur Conclusies literatuur Conclusies literatuur kantorenmarkt, kantorenmarkt, kantorenmarkt, kantorenmarkt, leegstandleegstandleegstandleegstand en oplossingen en oplossingen en oplossingen en oplossingen    

In dit hoofdstuk is verslag gedaan van de verkenning van de literatuur over leegstand van 

kantoorruimte, oorzaken van leegstand en mogelijke oplossingen. Allereerst is de struc-

tuur en werking van de Nederlandse kantorenmarkt uitgewerkt, omdat deze invloed heeft 

op de leegstand van kantoorruimte. 

 

De kantorenmarkt bestaat uit verschillende deelmarkten, namelijk een gebruikersmarkt, 

een bouw- of ontwikkelingsmarkt en een beleggingsmarkt. Ook wordt de Nederlandse 

kantorenmarkt niet als één markt gezien, maar bestaat deze uit verschillende regionale 

kantorenmarkten. De kantorenmarkt kent een structurele en conjuncturele dynamiek, 

waardoor vraag en aanbod van kantoorruimte veranderen. Waarbij een overaanbod van 

kantoorruimte tot uitdrukking komt in de vorm van leegstand.  

 

Leegstand op de kantorenmarkt kan verschillende oorzaken hebben. De kantorenmarkt 

zelf kan de oorzaak zijn of de kantoren voldoen niet meer aan de eisen van de huidige 

kantoorgebruiker. Het leegstaande pand zelf kan dan verouderd zijn, maar ook de locatie 

waarin het kantorenpand zich bevindt, kan verouderd zijn en dus de oorzaak van de leeg-

stand. Vaak is het een combinatie van deze drie factoren dat een kantoorgebouw leeg is 

komen te staan. 

 

Leegstand hoeft niet altijd als problematisch te worden ervaren. Een kortdurende leeg-

stand van ongeveer zes procent, wordt als noodzakelijk gezien om de kantorenmarkt 

naar behoren te laten functioneren. Er is namelijk tijd nodig om bedrijven tussen kan-

toorpanden te laten verhuizen. Vaak worden er aanpassingen aan het pand gedaan en 

daarom gebeurt een verhuizing niet van de ene op de andere dag. Deze vorm van leeg-

stand lost zich vanzelf op en daar hoeft geen oplossing voor gezocht te worden. Proble-

matisch wordt het als kantoorpanden langdurig leeg blijven staan en in de toekomst ook 

niet meer verhuurd gaan worden. Deze structurele leegstand wordt als problematisch 

ervaren en vergt daarom een oplossing. 

 

Structurele leegstand heeft het meest directe effecten voor de eigenaren van het leeg-

staande vastgoed en voor de gemeente. Eigenaren lopen huurinkomsten mis en zien het 

pand vaak verloederen. Gemeenten zien leegstand als slecht voor het imago en de veilig-

heid. Ook is het mogelijk dat ze kantoorplannen schrappen en op deze wijze inkomsten 

uit gronduitgifte mislopen. 

 

Als het pand en de locatie nog geschikt zijn voor een kantorenfunctie is een oplossing 

niet nodig. In economisch betere tijden is de kans aanwezig dat het kantoor verhuurd 
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gaat worden. Als het pand en/of de locatie verouderd zijn, niet meer functioneren en het 

niet waarschijnlijk dat het kantoorgebouw in de toekomst nog verhuurd zal worden, is het 

noodzakelijk dat er naar een oplossing wordt gekeken. Op pandniveau kan er renovatie 

plaatsvinden, het pand kan worden gesloopt en herbouwd of er kan gezocht worden naar 

een nieuwe functie. Het is aan de eigenaar die het pand in bezit heeft om hierover te be-

slissen. Hier zitten de grootste knelpunten. Kantooreigenaren gaan er vaak van uit dat 

het leegstaande pand in de toekomst wel weer verhuurd zal worden volgens de gedach-

tegang dat het zo in voorgaande jaren immers ook ging en zijn daarom vaak niet bereid 

in het leegstaande pand te investeren. Bovendien biedt renovatie van het pand nog geen 

zekerheid op een nieuwe huurder. Ook is het de vraag of renovatie van het pand ook op 

de langere termijn een geschikte oplossing is. Tot transformatie wordt vaak niet overge-

gaan, omdat ze dan moeten afwaarderen op hun bezittingen. Dit is ook de reden dat an-

dere partijen het leegstaande vastgoed niet kan overnemen en herontwikkelen. Eigena-

ren hebben het vastgoed voor te hoge prijzen in de boeken staan. Bovendien zien eigena-

ren functiewijziging niet als succes en missen ze vaak de expertise voor transformatie. 

 

Als de locatie niet meer functioneert, zou gebiedsontwikkeling een oplossing kunnen zijn. 

Gebiedsontwikkeling en functiemenging zouden de locatie weer aantrekkelijk kunnen 

maken voor de hedendaagse kantoorgebruiker. De beslissing om hier tot over te gaan ligt 

bij de gemeente de uitvoering is aan zowel publieke als private partijen. Het is daarbij 

belangrijk dat ook de eigenaren van de kantoorpanden willen meewerken. Dit kunnen ze 

doen door het verkopen van hun panden of samenwerking met andere actoren. Hier zit 

ook groot knelpunt. Door een vaak sterk versnipperde eigendomssituatie op kantoorloca-

ties is gebiedsontwikkeling lastig te organiseren. Bovendien hebben de verschillende 

betrokken partijen verschillende belangen die vaak niet eenvoudig te matchen zijn. Alle 

betrokken actoren dienen samen te werken voor succesvolle gebiedsontwikkeling. 

 

De inzichten die in dit hoofdstuk zijn gepresenteerd, zijn gebruikt voor het opstellen van 

het conceptueel model dat als basis dient voor het empirische gedeelte van dit onder-

zoek. In het komende hoofdstuk wordt daarover verslag gedaan. 
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3 Onderzoeksopzet, conceptueel model en operationalisering 

Het doel van dit onderzoek is om de aard en de grootte van het leegstandsprobleem van 

kantoren in Amstel III te onderzoeken en mogelijke oplossingen te vinden voor de leeg-

standsproblematiek in Amstel III. In hoofdstuk 2 is de literatuur verkend die ingaat op de 

Nederlandse kantorenmarkt, het ontstaan van leegstand, de problemen van leegstaande 

kantoren en in welke richting mogelijk oplossingen kunnen worden gezocht. Maar hoe 

kan een vertaalslag gemaakt worden tussen deze theoretische inzichten en de proble-

men in Amstel III? De in hoofdstuk 2 gepresenteerde inzichten zijn gebruikt voor het op-

stellen van een conceptueel model dat als basis dient voor het empirisch deel van dit 

onderzoek.  

 

Dit hoofdstuk heeft als thema om het ontwerp van het empirisch onderzoek te verant-

woorden en er wordt aandacht besteed aan de verbinding tussen de theoretische verken-

ning uit hoofdstuk 2 en de analyse van de empirische gegevens. Het conceptueel model 

beschrijft verschillende variabelen, namelijk de onderzoekseenheden, de afhankelijke 

variabelen, de verklarende variabelen en keuzealternatieven. Vragen die in het hoofdstuk 

centraal staan zijn: Hoe wordt het conceptueel model geschematiseerd? Hoe worden de 

begrippen uit het conceptueel model geoperationaliseerd? Welke wetenschappelijke 

methoden zijn gebruikt om tot gewenste resultaten te komen en waarom?  

 

In paragraaf 3.1 wordt de verbinding in het conceptueel model verantwoord en wordt het 

schema gepresenteerd. In paragraaf 3.2 staat het onderzoeksontwerp van dit onderzoek 

centraal. Paragraaf 3.3 behandelt de operationalisering van de in het conceptueel model 

gepresenteerde begrippen.  

 

3333....1.1.1.1.    Conceptueel modelConceptueel modelConceptueel modelConceptueel model    

Het conceptueel model dient als brug tussen de theoretische inzichten en het empirische 

deel van het onderzoek. Het conceptueel model geeft antwoord op de probleemstelling: 

Wat is de aard en omvang van de leegstand van kantoren in Amstel III, wat zijn de achter-

gronden van het “probleem” en welke aanknopingspunten/mogelijkheden zijn er om het 

“probleem” van de leegstand op te lossen?     

 

Kantoorpanden vormen de onderzoekseenheden van het conceptueel model. Over deze 

objecten zijn gegevens verzameld. Bepaalde kantoorpanden hebben te maken met leeg-

stand. De voor dit onderzoek relevante kenmerken van de leegstaande kantoorpanden 

betreffen de omvang van de leegstand, de aard van de leegstand en de duur van de leeg-

stand. De kantoorpanden zijn verdeeld over verschillende deelgebieden. Deze deelgebie-

den vormen een eenheid binnen het onderzoeksgebied, doordat ze vaak afgebakend zijn 

door wegen, de kantoorgebouwen in elkaars nabijheid staan en ze vaak in dezelfde peri-

ode gebouwd zijn. Ook deze deelgebieden vormen onderzoekseenheden binnen het con-

ceptueel model. Deze onderzoekseenheden worden gebruikt, omdat locationele kenmer-

ken van het onderzoeksgebied vaak voor meerdere kantoorpanden gelden. Zo zal de vei-
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ligheid rond twee naast elkaar gelegen kantoorpanden niet verschillen. Wel worden ver-

schillen verwacht tussen deelgebieden binnen Amstel III. In hoofdstuk 5 worden in tabel 

5.1 en 5.2 de verschillende variabelen op pand- en gebiedsniveau gepresenteerd. 

 

De afhankelijke variabelen van het onderzoek worden gevormd door de omvang van de 

leegstand en de aard van de leegstand. Hoe groot is de leegstand in de kantoorpanden en 

om wat voor vorm van leegstand gaat het? Hoe is de leegstand over verschillende deel-

gebieden verdeeld? Uit het literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat leegstand drie 

oorzaken kan hebben. De leegstand wordt veroorzaakt door de werking van de kanto-

renmarkt, het pand voldoet niet meer, of de locatie is niet meer geschikt voor een kanto-

renfunctie. Vaak is de leegstand veroorzaakt door een combinatie van deze factoren. Ken-

merken van de markt zijn vraag en aanbod van kantoorruimte, de huurprijs van kantoor-

ruimte en trends op de kantorenmarkt. Kenmerken op pandniveau die hierbij een rol spe-

len zijn het bouwjaar en de parkeermogelijkheden. Op locatieniveau zijn de onderzochte 

kenmerken voorzieningen, imago, veiligheid, openbare ruimte en bereikbaarheid met de 

auto en het openbaar vervoer. Deze kenmerken worden tijdens de operationalisering in 

paragraaf 3.3 verder uitgewerkt. Veroudering van het pand, veroudering van de locatie en 

de markt vormen de verklarende variabelen binnen het conceptueel model. Deze verkla-

rende variabelen geven inzicht in de achtergronden van de leegstand. Wat zijn de redenen 

dat een kantoorpand gedeeltelijk of in zijn geheel leegstaat? 

 

De drie oorzakelijke factoren van leegstand leiden tot verschillende vormen van leeg-

stand, waarvoor verschillende oplossingen zijn om de leegstand aan te pakken. Zo wor-

den aanvangsleegstand, frictieleegstand en conjuncturele leegstand niet altijd als pro-

blematisch gezien. Deze vormen van leegstand kunnen zich oplossen zonder aanpassin-

gen aan het kantoorpand of de locatie. Een leegstandspercentage van 5 tot 6 procent 

kortdurende leegstand wordt zelfs als wenselijk ervaren om de markt goed te laten func-

tioneren. Structurele leegstand wordt wel als problematisch ervaren. Deze panden staan 

al geruime tijd leeg en maken weinig kans om opnieuw verhuurd te worden. Deze ver-

schillende vormen van leegstand geven inzicht in de aard van de leegstand en geven de 

richting aan waar een oplossing te vinden. Als veroudering van het pand de oorzaak is 

van de leegstand, kunnen aanpassingen op pandniveau een oplossing bieden. Is de loca-

tie verouderd, dan is het mogelijk dat veranderingen aan de locatie de leegstand kunnen 

oplossen. Het is ook mogelijk dat een oplossing moet worden gezocht in een combinatie 

van verbeteringen aan het pand en de locatie.  

 

De beslissing om leegstand op pandniveau aan te pakken ligt grotendeels bij de eigenaar 

van het kantoorgebouw. Daarbij is er een aantal mogelijkheden om de leegstand aan te 

pakken. Een mogelijkheid is om geen veranderingen aan het pand aan te brengen. Als er 

verwacht wordt dat de vraag naar kantoorruimte in de toekomst zal stijgen, zodat het 

pand weer verhuurd zal worden. Een andere mogelijkheid is om het pand te renoveren. 

Op deze manier kan een kantoorgebouw worden aangepast om weer te voldoen aan de 

eisen van de huidige kantoorgebruikers. Een derde mogelijkheid is om het pand te slopen 

en er een nieuw kantoor neer te zetten. Bij de opties renovatie en nieuwbouw van een 

kantoorpand is het belangrijk dat het gebied wel voldoet als kantoorlocatie. Als de locatie 
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niet meer geschikt is voor kantoren kan er een andere functie voor in de plaats komen. 

Een vierde mogelijkheid is om het leegstaande kantoorgebouw te transformeren naar 

een andere functie. Als het pand dusdanig verouderd is, of transformatie is te duur kan 

het pand ook gesloopt worden en aan die plek een andere functie gegeven worden. Als 

het gebied niet meer voldoet als kantoorlocatie is het probleem meestal niet op te lossen 

door het aanpassen van een enkel pand. Dan moet er op een hoger schaalniveau worden 

gezocht naar een oplossing. Gebiedsontwikkeling kan een oplossing bieden. Daarbij is 

het van belang dat verschillende, zowel publieke als private partijen met verschillende 

belangen met elkaar samenwerken.  

 

De verklarende variabelen die de vorm van de leegstand bepalen geven ook de richting 

van de aanpak van het probleem aan. Zijn kenmerken van het pand de oorzaak van de 

leegstand, dan dient op pandniveau een oplossing te worden gezocht. Is de leegstand 

veroorzaakt door veroudering van de locatie, dan moeten op locatieniveau verbeteringen 

worden aangebracht. Is de oorzaak een combinatie van veroudering van het pand en de 

locatie dan dient de oplossing van het leegstandsprobleem op pand- en gebiedsniveau te 

geschieden. 

 

De bevindingen die hierboven zijn gepresenteerd hebben tot het volgende schema van 

het conceptueel model geleid: 

 

Figuur 3.1. Schema van het conceptueel model 
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3.2.3.2.3.2.3.2.    Onderzoeksontwerp Onderzoeksontwerp Onderzoeksontwerp Onderzoeksontwerp     

Voor de uitvoering van het empirische gedeelte van dit onderzoek zijn verschillende me-

thoden gebruikt. De grondvormen zijn analyse van kwantitatieve gegevens, survey in de 

vorm van het afnemen van diepte-interviews en secundaire analyse. Er is gekozen voor 

een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Dit is gedaan, omdat binnen 

de hoofdvraag het bepalen van de omvang van de leegstand het best is te beantwoorden 

door middel van kwantitatief onderzoek. De aard van de leegstand en de achtergronden 

van de leegstand zijn onderzocht aan de hand van een combinatie van kwantitatieve ge-

gevens en kwalitatief onderzoek. Het laatste gedeelte van de hoofdvraag, het bepalen 

wat mogelijke oplossingen voor het leegstandsprobleem kunnen zijn, is het best te be-

antwoorden door middel van het doen van kwalitatief onderzoek. 

 

De eerste grondvorm is een analyse van kwantitatieve gegevens. Een databestand is sa-

mengesteld met gegevens over de leegstand van kantoren in Amstel III. Kantorenmonitor 

en dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam hebben een dataset beschikbaar gesteld met 

gegevens over kantorenpanden op Amstel III. Dit bestand geeft voor ieder kantoorpand 

informatie over de oppervlakte van het terrein, het bebouwde oppervlak, het aantal vier-

kante meters kantoorruimte, het aantal vierkante meters leegstand, het aantal arbeids-

plaatsen en het aantal parkeerplaatsen. Deze dataset is aangevuld met een bestand van 

Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam die op pandniveau onderzoek hebben gedaan naar 

structurele leegstand binnen Amsterdam. Hierdoor werd voor panden met leegstand ook 

de duur van de leegstand duidelijk en het bouwjaar. Voor twee panden met leegstand 

verschafte het bestand van OGA geen informatie. Met behulp van de zoekmachine voor 

bedrijfsruimte Realnext, waar verschillende makelaars bij aangesloten zijn en met behulp 

van andere zoekmachines, is informatie over de huurprijzen en prijzen van de parkeer-

plaatsen van de afzonderlijke panden binnen Amstel III gezocht. Deze gegevens zijn niet 

voor alle kantoorpanden in Amstel III gevonden. Aan de hand van een analyse van alle 

gegevens kan een deel van de hoofdvraag worden beantwoord, namelijk wat is de om-

vang van het probleem? Ook is het mogelijk om uitspraken te doen over de aard van het 

probleem. Gegevens over de duur van de leegstand geven al een goed beeld wat voor 

soort leegstand het betreft. Leegstand van meer dan twee jaar kan al snel als structureel 

worden gezien. Na verschillende interviews met verschillende partijen en experts kan er 

een goed beeld worden geschetst naar de ware aard van de leegstand binnen Amstel III. 

Na de analyse is het ook mogelijk om uitspraken te doen over de achtergrond van het 

probleem. Zo kan het bouwjaar een indicatie geven een kantoorpand verouderd is. En 

kunnen te hoge huurprijzen en/of te weinig parkeerplaatsen een reden zijn dat kantoor-

gebruikers een pand niet willen huren.  

 

Een nadeel van de kwantitatieve informatie is dat deze dateert uit 2008 en dus niet he-

lemaal up-to-date is. De kantorenmarkt is continu in beweging en er kunnen in de tussen-

tijd transacties plaatsgevonden hebben. Na een vergelijking te hebben gemaakt met de 

meest recente data van verschillende makelaars bleek dat de cijfers nagenoeg overeen-

kwamen met de data van de kantorenmonitor en DRO. De data op pandniveau geven een 
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nauwkeurig beeld van de grootte van de leegstand en waar de leegstaande panden zich 

binnen Amstel III bevinden. 

 

Als tweede grondvorm voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van diepte-interviews. Daar-

voor is met experts en betrokken partijen gesproken (zie bijlage B). Deze interviews zijn 

over het algemeen niet gericht op de leegstand van de afzonderlijke panden, maar gaan 

in op de leegstandsproblematiek van verschillende deelgebieden binnen Amstel III. In 

deze gesprekken is ook gevraagd wat de beste oplossing zou zijn om de leegstand aan te 

pakken.  

 

Van de zes diepte-interviews, zijn drie interviews gehouden met makelaars. Deze make-

laars hebben verschillende leegstaande kantoorpanden in Amstel III in hun aanbod. Eer-

der werd door een gemeentelijke partij geadviseerd contact op te nemen met deze make-

laars, omdat zij veel over de kantoorpanden in het gebied zouden kunnen vertellen en er 

vooral heel openlijk over zouden praten. Eén interview is afgenomen met een medewer-

ker van het projectbureau Zuidoostlob, een afdeling binnen de gemeente Amsterdam, die 

zich bezighoudt met de ontwikkeling van zuidoost Amsterdam. Tijdens dit onderzoek is 

de Zuidoostlob een visie aan het schrijven voor Amstel III. Een andere geinterviewde per-

soon is werkzaam als architect. Hij is bezig met de ontwikkeling van een deelgebied bin-

nen Amstel III, waar het leegstand na renovatie en gebiedsontwikkeling bijna verdwenen 

is. Het laatste interview is afgenomen met kantorenloods. Deze afdeling van de gemeen-

te Amsterdam houdt zich expliciet bezig met de transformatie van leegstaande kantoor-

ruimte naar een andere functie en heeft daardoor veel informatie over leegstaande pan-

den in Amstel III. 

 

Voorafgaand aan de diepte-interviews zijn een aantal topics genoteerd. Voor deze manier 

van interviewen is om een aantal redenen gekozen. Allereerst kan er op deze manier veel 

informatie worden vergaard. Als tweede kunnen topics goed worden ingeleid en toege-

licht. Als laatste is er bij open interviews de mogelijkheid om door te vragen. De vragen 

gingen over de achtergronden van het leegstandsprobleem, de aard van het leegstands-

probleem en in welke richting naar oplossingen moet worden gezocht. Er is direct gevraag 

aan partijen welke panden binnen Amstel III verouderd zijn. Vaak wilden geïnterviewde 

partijen geen uitspraken doen op pandniveau, maar konden wel globaal aangeven welke 

panden verouderd waren en structureel leegstaan. Ook is er gevraagd naar de mate van 

veroudering van de verschillende deelgebieden. 

 

De derde vorm van dit onderzoek is secundaire analyse. Het betreft hier een analyse van 

diepte-interviews met betrokken actoren binnen Amstel III die zijn afgenomen door een 

studente van de TU Delft (zie bijlage B). Zij heeft ook onderzoek gedaan naar het gebied 

Amstel III. Deze interviews zijn gebruikt voor het bekijken van oplossingen om de leeg-

stand van kantoorruimte aan te pakken. De secundaire analyse is gedaan met diepte-

interviews met verschillende gemeentelijke partijen, een vastgoedbelegger met eigen-

dom in Amstel III, vastgoedbeleggers zonder eigendom in Amstel III, een institutionele 

belegger, een stedenbouwkundige, twee woningcorporaties, een ontwikkelaar en verschil-

lende ruimtelijke adviesbureaus. Met behulp van alle diepte interviews ontstaat er een 
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compleet beeld van de problemen in Amstel III, de verschillende actoren met hun belan-

gen en mogelijkheden om het leegstandsprobleem op te lossen. Ook is er contact ge-

weest met een wetenschapper van de TU Delft die onderzoek heeft gedaan naar kantoor-

panden in Amsterdam en de potentie om deze te transformeren. Zij heeft informatie ver-

schaft over de transformatiepotentie van leegstaande kantoorpanden in Amstel III. Deze 

informatie is meegenomen bij het zoeken naar mogelijkheden om te leegstand binnen 

het gebied op te lossen.  

 

De soms ontbrekende gegevens over huurprijs en parkeerplaatsen, de terughoudende 

reacties op vragen op pandniveau en locatiekenmerken die voor het gehele gebied gel-

den zijn de belangrijkste redenen dat er is gekozen om het gebied Amstel III in deelge-

bieden op te delen en op dat schaalniveau conclusies te trekken. Volgens verschillende 

partijen bestaat Amstel III ook uit verschillende deelgebieden en kunnen de deelgebieden 

als afzonderlijk eenheden binnen Amstel III worden beschouwd. In dit onderzoek is Am-

stel III opgedeeld op een blokniveau dat ook door DRO gehanteerd wordt. Dit wordt in 

paragraaf 5.2 verder uitgewerkt. Soms zal er wel op een afzonderlijk kantoorpand wor-

den ingegaan. Dit kan als reden hebben dat het pand tijdens de interviews toch afzonder-

lijk ter sprake is gekomen, het kantoor het enige pand is binnen het blok, of dat het pand 

een buiten proportioneel groot deel inneemt binnen het blok. 

 

De kwantitatieve analyse is voor alle deelgebieden binnen Amstel III uitgevoerd. Blijkt dat 

bepaalde deelgebieden niet te kampen hebben met een leegstandsprobleem worden 

deze kort behandeld, maar het verdere kwalitatieve onderzoek richt zich op de deelge-

bieden met de grootste leegstandsproblemen. Dit zijn waarschijnlijk ook de blokken waar 

een oplossing voor vereist is. 

 

3.3.3.3.3.3.3.3. OperatiOperatiOperatiOperatioooonalisering nalisering nalisering nalisering     

Kantoorpanden en deelgebieden vormen de onderzoekseenheden. Er zijn gegevens ver-

zameld over alle 203 gebouwen binnen Amstel III. Uiteindelijk is alleen een analyse uit-

gevoerd op de 97 kantoorpanden in de stroken A en B van het onderzoeksgebied. In pa-

ragraaf 5.1 wordt hier verder op ingegaan. De kantoorpanden (binnen de stroken A en B) 

zijn ingedeeld in verschillende deelgebieden die een eenheid vormen, door bijvoorbeeld 

de begrenzing van doorgangswegen en de bouwperiode. Dit wordt verder uitgewerkt in 

paragraaf 5.2. Voor de operationalisering van omvang van leegstand wordt gekeken naar 

de absolute en relatieve leegstand van de verschillende kantoorpanden. De reden hier-

voor is dat de betreffende gegevens direct toegankelijk waren en deze indicatoren een 

compleet beeld geven van de omvang van de leegstand. De aard van de leegstand is ge-

meten door te kijken naar de duur van de leegstand van de kantoorpanden. Ook deze 

gegevens waren direct toegankelijk. Een leegstandsduur van 2 jaar of langer wordt als 

problematisch gezien. De vragenlijst tijdens de interviews verduidelijkt verder om welke 

vormen van leegstand het gaat. 
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De achtergronden van de leegstand worden verklaard door de markt, de veroudering van 

panden en door veroudering van de locatie. De kantorenmarkt wordt als een gegeven 

gezien. Uit de literatuur komt naar voren wat de trends zijn, dus welke ontwikkelingen op 

de Nederlandse kantorenmarkt gaan plaatsvinden. Deze spelen ook een rol op de vraag 

en aanbod van kantoorruimte binnen Amstel III. Ook vragen aan makelaars hebben in-

zichten verschaft in de vraag en aanbod van kantoorruimte op Amstel III. De huurprijs 

kan ook een factor zijn die meespeelt of een kantoorpand verhuurd wordt of leegstaat. 

Een te hoge huurprijs voor hetgeen wat aangeboden wordt, kan een verklaring voor leeg-

stand vormen. 

 

Voor de operationalisering van veroudering van een pand is gekeken naar de mate waar-

in het pand voldoet aan de moderne eisen op het gebied van parkeerplaatsen en het 

bouwjaar. Een kantoorpand moet voldoende parkeermogelijkheden hebben. In dit onder-

zoek wordt een parkeernorm van minstens 1:75 als voldoende gezien. Volgens verschil-

lende makelaars is deze norm voor ieder kantoorpand noodzakelijk om aantrekkelijk te 

zijn voor de hedendaagse kantoorgebruiker. Zo niet moet het pand uitstekend te berei-

ken zijn met het openbaar vervoer. Ook de globale indicator bouwjaar vormt een aanwij-

zing voor veroudering van een pand. Een kantoorpand gaat economisch vaak niet langer 

dan 15 jaar mee. Een leeftijd van meer dan 15 jaar vormt daarom voor een kantoren-

pand een indicator voor veroudering van het pand.  

 

Voor de operationalisering van veroudering van de locatie is gekeken in hoeverre de loca-

tie van de panden voldoet aan de eisen van de hedendaagse kantoorgebruikers op het 

gebied van locatievoorkeuren. Het gaat hier om de indicatoren over het imago en de vei-

ligheid van het gebied, de bereikbaarheid per auto en het openbaar vervoer, of er vol-

doende voorzieningen aanwezig zijn in het gebied en of de openbare ruimte in orde is. 

Deze meeste van deze indicatoren slaan op het complete gebied. Toch zijn er wel ver-

schillen te verwachten in bijvoorbeeld veiligheid en bereikbaarheid met het openbaar 

vervoer tussen de verschillende deelgebieden. Op dit schaalniveau worden daarom ook 

uitspraken gedaan. Deze operationalisering voor veroudering van de locatie is gebruikt, 

omdat een kantorenlocatie op deze indicatoren voldoende moet scoren volgens de wen-

sen van de hedendaagse kantoorgebruiker. Deze indicatoren worden gemeten aan de 

hand van geschreven bronnen en met behulp van de topiclijst die tijdens de interviews is 

afgenomen. 
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4 Kantorenmarkt Amsterdam 

In hoofdstuk 2 is de literatuur behandeld die ingaat op de leegstand van kantoorruimte. 

Wat voor soorten leegstand zijn er en hoe worden ze veroorzaakt? Wie zijn de betrokken 

actoren bij leegstand en hoe kunnen zij iets aan de leegstand doen? Hoofdstuk 3 geeft 

aan hoe de bevindingen uit de literatuur kunnen worden gebruikt om de omvang, aard en 

achtergronden van de leegstaande kantoorruimte in Amstel III te bepalen. In dit hoofd-

stuk wordt de empirische context van het onderzoek gepresenteerd en wordt de reden 

van het inzoomen op Amsterdam Zuidoost (Amstel III) toegelicht. 

 

Hoe is de situatie op de kantorenmarkt in de gemeente Amsterdam en hoe heeft deze 

zich ontwikkeld? Hoe is de leegstand van kantoorruimte in de gemeente ontstaan en zijn 

er grote verschillen tussen stadsdelen binnen de gemeente Amsterdam? Deze verschillen 

hebben voor een deel meegespeeld in de keuze van het onderzoeksgebied. Ook wordt er 

in dit hoofdstuk gekeken of de gemeente Amsterdam leegstand als een probleem ervaart 

en welke maatregelen er genomen worden om de leegstand van kantoorruimte in Am-

sterdam aan te pakken. 

 

Paragraaf 4.1 gaat in op de kantorenmarkt in de regio Amsterdam. De paragraaf behan-

delt het groter geworden gat tussen vraag en aanbod van kantoorruimte en de leegstand 

die daardoor is ontstaan. Ook wordt er ingegaan op de oorzaken van leegstand in Am-

sterdam. Paragraaf 4.2 gaat in op de verschillen in leegstand tussen verschillende deel-

gebieden binnen de gemeente Amsterdam. In paragraaf 4.3 wordt gekeken naar maat-

regelen die de gemeente neemt om de leegstand van kantoren tegen te gaan. Paragraaf 

4.4 bevat de conclusies die getrokken worden uit dit hoofdstuk. 

 

4.1.4.1.4.1.4.1.    Ontwikkeling kantorenmarkt AmsterdamOntwikkeling kantorenmarkt AmsterdamOntwikkeling kantorenmarkt AmsterdamOntwikkeling kantorenmarkt Amsterdam    

Vanaf 1990 kende de gemeente Amsterdam een terugval van de economische groei. Na 

1993 trok de economie weer aan, wat tot een groei van het aantal banen leidde. Hierdoor 

nam de vraag van kantoorruimte toe, wat de leegstand van kantoorruimte deed afnemen 

(zie figuur 4.1). De stijging van de netto-opname van kantoorruimte ging snel, omdat de 

nieuwbouw van kantoren nog terugliep door een terughoudende houding van veel pro-

jectontwikkelaars na de vastgoedcrisis in de jaren 1990-1993. De gemeente Amsterdam 

voerde voorverhuureisen in om een herhaling van het bouwen van kantoren voor de leeg-

stand tegen te gaan. Met eisen van voorverhuur wordt bedoeld dat voor een pand voor de 

daadwerkelijke ontwikkeling al een huurder moet zijn gevonden (van Gool e.a., 2007). 

 

In de tweede helft van de jaren negentig trok de economie, mede onder invloed van de 

teruggelopen rente weer aan (van Gool e.a., 2007). Amsterdam profiteerde sterk van de 

economische hoogconjunctuur. De oorzaken hiervan waren aan de ene kant de sterke 

mondiale economische groei en aan de andere kant de opkomst van de ICT in Amster-

dam. De werkgelegenheid in de dienstensector nam fors toe, waardoor de vraag naar 

kantoorruimte groter werd. De huurprijzen stegen (Koeman, 2008) en op verschillende 
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plekken werden de voorverhuureisen ingetrokken (van Gool e.a., 2007), waardoor het 

voor ontwikkelaars en beleggers aantrekkelijk werd om de markt in Amsterdam op te 

gaan. Er werden kantoorplannen gemaakt voor de Zuidelijke IJ-oevers/Oostelijk Haven-

gebied, Amsterdam Arena/Zuidoost, Zuidas, Sloterdijk en Riekerpolder. De gemeente 

Amsterdam faciliteerde het aanbod om de grote vraag op te vangen (Koeman, 2008). Tot 

1999 bleef de nieuwbouw van kantoren achter bij de netto-opname (zie figuur 4.1). Na dit 

jaar versnelde het nieuwbouwaanbod zich en werd er steeds meer op risico gebouwd (van 

Gool e.a., 2007). Het aantal vierkante meters kantoorruimte nam tussen 1999 en 2006 

met ruim 1,2 miljoen vierkante meter toe (Koeman, 2008).  

 

Figuur 4.1 Nieuwbouw, netto-opname en leegstand van kantoren in Amsterdam in m² 

 
Bron: van Gool e.a., 2007 

 

De leegstand op de Amsterdamse kantorenmarkt daalde tussen 1993 en 2000 van meer 

dan 10 procent tot ongeveer 2 procent (van Gool e.a., 2007). In 2001 kwam de varkens-

cyclus op de kantorenmarkt weer tot leven (van Gool e.a., 2007). Na het klappen van de 

internetbubbel en de aanslagen op het World Trade Centre stagneerde de economische 

groei en liep de vraag naar kantoorruimte in Amsterdam snel terug (Koeman, 2008). Veel 

bedrijven moesten inkrimpen en gingen kantoorruimte in onderhuur aanbieden. Toch 

bleef er nog nieuwbouw op de markt komen. Ontwikkelaars verleidden kantoorgebrui-

kers te verhuizen naar nieuwe kantoorpanden, waardoor de bouw van kantoren bleef 

voortduren. Na 1999, waarin de nieuwbouw de netto-opname overtrof, liep de leegstand 

snel op (van Gool e.a., 2007). Tussen 2000 en 2005 steeg de leegstand op de Amster-

damse kantorenmarkt van ongeveer 2 naar ruim 21 procent (Koeman, 2008).  
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Medio 2006 leek de kantorenmarkt zich weer op te maken voor een opgaande beweging 

(van Gool e.a., 2007). Dit is ook te zien aan een krimpend verschil tussen aanbod en op-

name vanaf 2006 (zie figuur 4.2). Deze opleving was echter van korte duur. Sinds 2008 

steeg het aanbod en daalde de opname van kantoorruimte. Dit heeft tot een steeds gro-

tere leegstand op de Amsterdamse kantorenmarkt geleid. De regio Amsterdam kent in-

middels een leegstand van 15,3 procent op de kantorenmarkt (DTZ Zadelhoff, 2009). De 

gemeente Amsterdam kent een leegstand van 15,8% (zie tabel 4.1). Volgens de kanto-

renmonitor (2009) zullen deze percentages in de toekomst verder gaan stijgen als gevolg 

van de economische recessie.  

 

Figuur 4.2 Aanbod en opname kantoorruimte regio Amsterdam 

*Geëxtrapoleerd uit de eerste drie kwartalen van 2009 

Bron: Dynamis, 2009b 

 

In tijden van teruglopende groei werden plannen ingediend voor de bouw van kantoor-

ruimte. Koeman (2008) geeft een drietal redenen waarom de activiteit op de Amster-

damse bouwmarkt heeft aangehouden. 

 

Ten eerste prefereren gebruikers nieuwe kantoorpanden boven oudere kantoorruimte. 

Hoewel er qua aantal vierkante meters voldoende kantoorruimte was om bedrijven te 

huisvesten, werden de nieuwe kantoren die na 2001 gebouwd zijn over het algemeen 

snel verhuurd. Het grote aanbod en de daarop volgende oplopende leegstand leverden 

een gunstige situatie op voor bedrijven op zoek naar kantoorruimte. Ze kwamen namelijk 

in een positie waarin ze konden onderhandelen over de huurvoorwaarden en de huurprijs. 

Toch beleven de huurprijzen voor kantoren in Amsterdam in die tijd redelijk stabiel, om-

dat eigenaren liever gebruik maken van zogenaamde “incentives” dan de huurprijzen 

daadwerkelijk te verlagen. Een dergelijke verlaging heeft namelijk invloed op de markt-

waarde van het pand. Zo werden er in Amsterdam op grote schaal huurvrije periodes ge-

boden om huurders te trekken. Ook na 2001 werden nieuwe kantoren verhuurd, echter 

ging het hier vooral om vervangingsvraag van kantoorgebruikers die elders te Amsterdam 

gevestigd waren. Deze verhuizende bedrijven betrokken meestal een kwalitatief beter 
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pand tegen een hogere huurprijs. Om deze stijging in de kosten te kunnen opvangen werd 

er vaak voor gekozen een kleinere kantoorruimte in gebruik te nemen. Dus minder vloer-

oppervlak per werknemer. De vervangingsvraag heeft daardoor een netto negatief effect 

gehad op de totale leegstand van kantoorruimte in Amsterdam. 

 

De tweede reden moet gezocht worden in de beleggingsmarkt. De lage rentestanden en 

een toename in financiële liquiditeit zorgde voor een gunstig mondiaal investeringskli-

maat. Dit had tot gevolg dat er een toename in investeringen in vastgoed optrad. Vanuit 

internationale optiek heeft Nederland altijd een relatief gezond economisch klimaat, een 

duidelijk planningsbeleid, een transparante wet en regelgeving en daarmee een aantrek-

kelijke locatie voor vastgoedbeleggingen gehad. In het algemeen ontwikkelen project-

ontwikkelaars kantoren niet om zelf in bezit te houden, maar verkopen de panden aan 

beleggers. De bouwmarkt reageert bij een toename van de vraag naar kantoren op de 

vastgoedmarkt. In zeker zin staat de bouwmarkt los van de gebruikersmarkt. Voor beleg-

gers is het noodzakelijk dat ze de gebruikersmarkt analyseren. Zo lang ze potentie zien in 

de Amsterdamse markt, zullen ze onder gunstige financiële condities blijven investeren in 

kantoorpanden. 

 

De laatste reden die Koeman (2008) noemt voor de aanhoudende bouw van kantoren in 

Amsterdam vindt zijn grondslag op het gebied van politiek en beleid. Terwijl de leegstand 

van kantoorruimte steeds groter werd in Amsterdam, bleven de plannen voor toekomsti-

ge kantoorpanden in het algemeen ongewijzigd. Veel beleidsmakers maken de associatie 

van meer kantoorruimte met meer werkgelegenheid. Ook zijn de opbrengsten van renda-

bele kantoorlocaties cruciaal voor de gemeentekas van Amsterdam. Met deze gelden 

worden minder lucratieve investeringen gefinancierd in bijvoorbeeld sociale huisvesting 

en openbare ruimte. Ook is er een concurrentie tussen stadsdelen in de voorziening van 

hoogwaardige kantoorlocaties. De gemeente Amsterdam mengt zich niet in de concur-

rentie, tenzij het om gewichtige locaties als Amsterdam Zuidas. Volgens Koeman (2008) 

was het verstandiger geweest als de gemeente zich eerder met het aanbod van kantoor-

ruimte was gaan bemoeien. Inmiddels is de gemeente Amsterdam via de organisatie 

Plabeka betrokken bij de reductie van het aanbod van kantoorruimte. Hier wordt in para-

graaf 4.3 verder op ingegaan. 

 

4.2.4.2.4.2.4.2.    Verschillen in leegstand binVerschillen in leegstand binVerschillen in leegstand binVerschillen in leegstand binnen de gemeente Amstenen de gemeente Amstenen de gemeente Amstenen de gemeente Amsterrrrdamdamdamdam    

De gemeente Amsterdam heeft een kantorenvoorraad van bijna 6.500.000m². Hiervan 

staat ruim 1.000.000m² leeg, wat neerkomt op een percentage van 15,8 procent. Hoe is 

deze leegstand over de verschillende deelregio’s verdeeld?  

 

De grootste voorraad kantoorruimte in de gemeente Amsterdam staat in de deelregio’s 

West, Centrum, Zuidoost en op de Zuidas. Dit zijn ook de deelregio’s met de grootste ab-

solute leegstand. In Amsterdam Centrum staat 8 procent van de kantoorruimte leeg. Ver-

geleken met de andere deelregio’s met een grote kantorenvoorraad is dit percentage 

laag. Op de Zuidas en in Amsterdam West staat namelijk respectievelijk 18,1 en 19,2 
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procent leeg. De uitschieter binnen de gemeente Amsterdam is de deelregio Zuidoost 

met een leegstandpercentage van 22,6 procent van de kantorenvoorraad. 

 

Tabel 4.1 Verschillen in leegstand tussen verschillende deelregio’s binnen de gemeente 

Amsterdam  

Deelregio Voorraad in m² Leegstand in m² Leegstand in % 

Amsterdam Centrum 1764000 140500 8,0% 

Amsterdam Noord 153000 17000 11,1% 

Amsterdam Oost 456000 56000 12,3% 

Amsterdam West 1834000 353000 19,2% 

Amsterdam Zuidas 860000 156000 18,1% 

Zuidelijke IJ-oevers 134000 21000 15,7% 

Amsterdam Zuidoost 1246000 281000 22,6% 

Amsterdam Totaal 6470000 1024500 15,8% 

Bron: Boer Hartog Hooft, 2009b 

 

In tabel 4.2 zijn de verschillen in structurele leegstand binnen de gemeente Amsterdam 

weergegeven. Deze tabel is lastig te vergelijken met tabel 4.1, daar Amsterdam in tabel 

4.1 opgedeeld is in deelregio’s en in tabel 4.2 in stadsdelen. Zo hebben beide tabellen 

bijvoorbeeld een rij met het gebied Centrum en daarin is te zien dat de voorraad kantoor-

ruimte tussen de tabellen verschilt. Waarschijnlijk zijn hier andere grenzen gehanteerd en 

is de deelregio Centrum uit tabel 4.1 groter dan het stadsdeel Centrum uit tabel 4.2.  

 

Een groot gedeelte van de leegstand in de gemeente Amsterdam bedraagt problemati-

sche structurele leegstand. Deze panden staan al geruime tijd leeg en maken weinig 

kans om opnieuw verhuurd te worden. Het komt neer op een percentage van ongeveer 76 

procent van de totale leegstand en bijna 12 procent van de totale voorraad. De gemeente 

Amsterdam kampt met een grote structurele leegstand, maar geldt dit voor de gehele 

gemeente of zijn er ook verschillen binnen Amsterdam? 

 

In tabel 4.2 is te zien dat de stadsdelen met de grootste voorraad kantoorruimte, name-

lijk Centrum, Westpoort en Zuidoost, in absolute zin ook de grootste structurele leegstand 

hebben. Hier staat respectievelijk een metrage van 104.989m², 145.795m² en 

203.479m² structureel leeg. In deze stadsdelen bevinden zich ook de meeste panden die 

kampen met structurele leegstand. Dit is in figuur 4.3 te zien aan de clusters van stippen 

in de stadsdelen Centrum, Westpoort en Zuidoost. Deze kantoorpanden kampen met 

structurele leegstand. Dit wil niet zeggen dat al deze gebouwen in het geheel leegstaan. 

Het kan ook gaan om partiële leegstand. Zo kan bijvoorbeeld een kantoorpand voor de 

helft verhuurd zijn en de andere helft van het gebouw structureel leegstaan. Van de stads-

delen met een groot structureel leegstandsprobleem heeft het stadsdeel Zuidoost met 

een percentage van 16,7 % van de voorraad relatief de grootste structurele leegstand, 

gevolgd door Westpoort met een percentage van 15,4 procent en Centrum met een per-

centage van 7,9 procent. Er zijn stadsdelen met een hoger percentage structurele leeg-

stand, maar dit zijn geen echte kantoorlocaties en hebben een kleine voorraad kantoor-
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ruimte. In deze stadsdelen hebben slechts enkele panden te maken met structurele leeg-

stand.  

 

Tabel 4.2 Verschillen in structurele leegstand binnen de gemeente Amsterdam 

Stadsdeel  

Totale 
voor-
raad 

Structure-
le leeg-
stand in 
m² 

Structure-
le leeg-
stand in 
% 

Aantal ge-
bouwen 
met struc-
turele 
leegstand 

m² structure-
le leegstand 
potentieel 
transfor-
meerbaar 

% transfor-
matie-
potentie 

Aantal gebou-
wen potentieel 
transformeer-
baar 

Centrum 1323000 104989 7,9% 28 80373 76,6% 24 

Westpoort 947000 145795 15,4% 44 0 0,0% 0 

Westerpark 80000 2000 2,5% 1 1700 85,0% 1 

Oud West 80000 2576 3,2% 1 2190 85,0% 1 

Zeeburg 102000 7100 7,0% 4 3400 47,9% 2 

Bos en Lommer 226000 77998 34,5% 7 4330 5,6% 1 

Baarsjes 49000 3021 6,2% 2 2856 94,5% 2 
Amsterdam 
Noord 138000 4700 3,4% 3 0 0,0% 0 
Geuzenveld/ 
slotermeer 49000 14400 29,4% 4 11305 78,5% 3 

Osdorp 54000 12600 23,3% 5 0 0,0% 0 

Slotervaart 502000 69676 13,9% 22 7.565 10,9% 4 

Zuidoost 1219000 203479 16,7% 62 71.882 35,3% 15 
Oost/ water-
graafsmeer 482000 28590 5,9% 12 12.963 45,3% 6 

Oud-zuid 512000 19221 3,8% 7 13.302 69,2% 4 

Zuideramstel 769000 83110 10,8% 25 9.686 11,7% 4 
Totaal Amster-
dam 6532000 779225 11,9% 227 221.552 28,4% 67 

Bron: Muller e.a., 2009 

 

Opvallend is dat in de deelregio/stadsdeel Zuidoost relatief het meeste aantal vierkante 

meters leegstaat, het grootste aantal vierkante meters structurele leegstand heeft en 

met 62 gebouwen het gebied is met de meeste kantoorpanden die te kampen hebben 

met structurele leegstand. Dit gebied kan binnen de gemeente Amsterdam worden be-

schouwd als een gebied met een groot en structureel leegstandsprobleem. 
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Figuur 4.3 Totaal aantal structureel leegstaande panden per stadsdeel 

Bron: Muller, 2008 

 

Uit een onderzoek van Muller e.a. (2009) komt naar voren dat van de 779.255m² structu-

rele leegstand in Amsterdam ongeveer 221.552m² geschikt is voor een functieverande-

ring. Het betreft hier 67 van de 227 structureel leegstaande kantoorpanden. Door herbe-

stemming zou de structurele leegstand in het Amsterdamse kantorenaanbod kunnen 

dalen van 12 procent naar 8 procent. Het betreft hier een afname van 779.255m² naar 

557.448m². 

 

Uit tabel 4.2 blijkt dat de stadsdelen Centrum en Zuidoost het grootste aantal potentieel 

transformeerbare kantoormetrage hebben. Ook het aantal potentieel te transformeren 

structureel leegstaande panden is in deze twee stadsdelen het grootst. Herbestemming 

biedt voor 35,3 procent van de structureel leegstaande panden in Zuidoost en voor 76,6 

procent in het stadsdeel Centrum een mogelijke oplossing. In Westpoort met ook veel 

structurele leegstand is transformatie voor geen enkel leegstand pand een mogelijke 

oplossing. Het verschil in transformatiepotentieel tussen de stadsdelen heeft verschillen-

de redenen. Bij het transformatiepotentieel is naar kenmerken van het leegstaande pand 

en de locatie gekeken. Voor sommige leegstaande kantoorpanden is het simpelweg tech-

nisch en/of financieel niet mogelijk om daar een andere functie aan te geven. Ook de 

locatie kan de oorzaak zijn dat herbestemming geen optie is, omdat het gebied bijvoor-

beeld geen voorzieningen herbergt. De hoge transformatiepotentie van het centrum van 

Amsterdam is daardoor te verklaren. Het centrum heeft al een woonfunctie, herbergt veel 

voorzieningen en veel leegstaande kantoorpanden in het centrum hebben al een woon-

functie gehad. Het stadsdeel Westpoort is een werkgebied met veel industrie en heeft 

daarom geen transformatiepotentie. Zuidoost is ook voor een groot deel bestemd als 

werkgebied (Muller, 2008).  
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Het gebied Amsterdam Zuidoost kent een grote leegstand van kantoorruimte, waarvan 

een groot deel van structurele aard is. Van de totale structureel leegstaande metrage is 

35,3 procent geschikt voor een andere functie. Als er in het gebied meer voorzieningen 

worden aangelegd en de bereikbaarheid per openbaar vervoer wordt verbeterd, zal het 

transformatiepotentieel van Zuidoost groter worden (Muller, 2008). 

 

4.3.4.3.4.3.4.3.    Maatregelen gemeente AmsterdamMaatregelen gemeente AmsterdamMaatregelen gemeente AmsterdamMaatregelen gemeente Amsterdam    

De gemeente Amsterdam erkent het leegstandsprobleem en tracht op twee manieren op 

de kantorenmarkt te interveniëren. De eerste manier is om kantoorplannen te schrappen. 

Het is daarbij niet de bedoeling van de gemeente om de nieuwbouw van kantoren in Am-

sterdam onmogelijk te maken. De mate waarin nieuwbouw zich ontwikkelt en de locaties 

waarop dit gebeurt, vergen volgens OGA (2007) een meer zorgvuldige afstemming op de 

verwachte vraag dan voorheen. Voor deze taak is Plabeka opgericht (Plabeka, 2008). De 

tweede manier is verouderde kantoor een nieuwe functie te geven. De gemeente heeft 

daarom Kantorenloods Amsterdam in leven geroepen. De loods heeft daarin een regisse-

rende functie bij het omzetten van kantoren in andere functies als wonen, onderwijs of 

cultuur. De gemeente Amsterdam is ook aan het onderzoeken in hoeverre het erfpacht-

stelsel een bijdrage kan leveren aan het terugdringen van de kantorenleegstand. 

 

In paragraaf 4.3.1 worden de werkzaamheden en resultaten van Plabeka belicht. Para-

graaf 4.3.2 richt zich volledig op de Kantorenloods en haar taken om het overaanbod van 

kantoorruimte te verminderen. In paragraaf 4.3.3 wordt het erfpachtstelsel kort uitgelegd 

en haar rol in eventuele herbestemming van leegstaande kantoren. 

 

4.3.14.3.14.3.14.3.1....    PlabekaPlabekaPlabekaPlabeka    

In februari 2005 is besloten het “Platform Bedrijven en Kantoren Noordvleugel”(Plabeka) 

op te zetten met als doel te komen tot meer regionale afstemming inzake ontwikkeling 

van bedrijventerreinen en kantoorlocaties om de internationale concurrentiekracht van 

de Noordvleugel te behouden en te versterken (OGA, 2006). De Noordvleugel is sinds 

2000 een informeel samenwerkingsverband tussen de provincies Flevoland en Noord-

Holland, de gemeenten Amsterdam, Almere, Haarlem, Haarlemmermeer en Zaanstad en 

Stadsregio Amsterdam (DRO, 2006b). 

 

In november 2005 heeft Plabeka een structuurschema opgesteld, waarin een confronta-

tie van vraag en aanbod gemaakt is van alle bedrijventerreinen, kantorenlocaties en ha-

venterreinen in de Noordvleugel. Hieruit is gebleken dat er met name op de kantoren-

markt een evenwichtstoornis is ontstaan. In de Noordvleugel bedraagt het aanbod van 

kantorenmetrage 9,4 miljoen vierkante meter. Volgens gunstige toekomst scenario’s is 

de vraag naar kantoorruimte tot 2030 geraamd op maximaal 3,4 miljoen vierkante me-

ter. Het aanbod is dus te ruim, waardoor gemeenten genoodzaakt zijn plannen voor 

nieuwe kantoorpanden te schrappen en/of te wijzigen. 
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In de uitvoeringstrategie van Plabeka (2008) zijn met betrekking tot kantoren voor Noord-

vleugel drie zaken afgesproken: 

 

1. Partijen besluiten om in te grijpen in de kantorenplannen en hiermee een reductie van 

de planvoorraad voor kantoren van 3,5 miljoen vierkante meter bvo (van 8,5 naar 5 mil-

joen vierkante meter bvo) te realiseren. 

 

2. De Plabeka-partijen spreken voor iedere partij een maximale omvang van in ontwikke-

ling te nemen kantoorplannen af. 

 

3. Op Metropoolregio-schaal wordt ingezet op het optimaal benutten van de bestaande 

voorraad kantoorruimte. Onderzocht wordt in welke mate transformatie en 

sloop/nieuwbouw bij kunnen dragen aan reductie van de overschotten.  

 

De gemeente Amsterdam heeft vooral kantoorplannen geschrapt op locaties langs snel-

wegen en in het binnenstedelijke gebied. Snelweglocaties worden gezien als minder 

kansrijk en minder wenselijk, dan knooppuntlocaties. De gemeente Amsterdam vindt het 

belangrijk dat kantoorlocaties goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Bovendien 

is het voor snelweglocaties niet eenvoudig een andere bestemming te vinden. Kantoor-

plannen voor binnenstedelijk gebied bieden goede mogelijkheden om aan te passen en 

een andere functie te geven. Een woonfunctie ligt dan vaak het meest voor handen, om-

dat hier in Amsterdam een gebrek aan is. Langs snelwegen of in de geluidszone rond 

Schiphol is dit bijvoorbeeld in verband met geluidshinder niet mogelijk (Gemeente Am-

sterdam, 2007b). 

 

In totaal heeft Amsterdam voor 1,2 miljoen vierkante meter aan kantoorplannen ge-

schrapt (OGA, 2007). Dit heeft gevolgen voor de gemeente, omdat het aanzienlijke grond-

inkomsten misloopt. Er wordt rekening gehouden met een vermindering van toekomstige 

opbrengsten van 165 miljoen euro (Plabeka, 2008). 

 

Ondanks vermindering van de kantoorplannen blijft er nog steeds een overschot aan kan-

toorruimte bestaan. Voor een gedeelte gaat het om incourante kantoorpanden die niet 

meer geschikt zijn als kantoorruimte (Koeman, 2008). 

 

Het schrappen van kantoorplannen is slechts in beperkte mate een mogelijkheid om iets 

aan het kantorenaanbod in Amsterdam te doen. Als het bestemmingsplan de bouw van 

kantoren toestaat en marktpartijen het risico willen nemen om kantorengebouwen te 

ontwikkelen kan de gemeente daar niets tegen inbrengen en moet de bouw worden 

goedgekeurd. Het effect van de reductie in het kantorenprogramma is daarom onzeker, 

omdat het aanbod voor een gedeelte wordt bepaald door marktpartijen (Koeman, 2008). 

 

4.3.24.3.24.3.24.3.2....    KantorenloodsKantorenloodsKantorenloodsKantorenloods    

De gemeente ziet herbestemming als een mogelijke oplossing om de leegstand van kan-

toren in Amsterdam tegen te gaan. Bovendien kan transformatie een oplossing bieden 
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voor functies waar gebrek aan is. De gemeente Amsterdam heeft de Kantorenloods inge-

steld om mogelijkheden voor herbestemming te onderzoeken en te faciliteren. De werk-

zaamheden van Plabeka en Kantorenloods Amsterdam zijn beide gericht op het gezond 

maken van de kantorenmarkt door het gat tussen vraag en aanbod op de kantorenmarkt 

te verkleinen. Waar Plabeka zich voornamelijk bezighoudt met het reduceren van het 

planaanbod, richt de Kantorenloods zich meer op de bestaande voorraad en het ontrek-

ken van incourante leegstaande kantoorpanden uit de markt. De werkzaamheden van 

beide organisaties hangen nauw met elkaar samen. De mate waarin kantoren uit de 

markt worden onttrokken heeft invloed op de snelheid waarmee nieuwe kantoorplannen 

worden ontwikkeld. Als veel kantoren een nieuwe bestemming krijgen, zal hel aanbod 

van kantoren dalen en de vraag naar kantoorruimte stijgen. Daarnaast zal onderzoek van 

de Kantorenloods naar de incourantheid op de kantorenmarkt meer inzicht geven in de 

grootte van de vervangingsvraag en daarmee in de mogelijke vraag naar nieuwe kanto-

ren. Plabeka en Kantorenloods Amsterdam staan met elkaar in contact om zorg te dra-

gen voor een goede afstemming van de werkzaamheden van beide organisaties (OGA, 

2007). 

 

In 2005 is begonnen met de transformatie van incourante kantoorgebouwen. Twintig 

panden kregen een nieuwe functie met een totaal oppervlak van circa 50.000 vierkante 

meter (DRO, 2006). De gemeente heeft de ambitie om in de collegeperiode van 2006 tot 

en met 2010 400.000 vierkante meter leegstaande kantoorruimte te transformeren naar 

functies als hotels, wonen en voorzieningen (Accommodatieteam Amsterdam, 2009). 

Daar blijkt dat de leegstand van kantoren in Amsterdam vaak geconcentreerd is, richt de 

kantorenloods zich steeds meer op gebiedsgerichte transformatie. Leegstand veroor-

zaakt niet alleen schade op pandniveau, maar heeft ook een negatief effect op de omge-

ving. Succes is te behalen door grootschalige kantoorlocaties in zijn geheel aan te pak-

ken (Accommodatieteam Amsterdam, 2009). 

 

4.3.34.3.34.3.34.3.3....    ErfpachtErfpachtErfpachtErfpacht    

De grond in eigendom van de gemeente Amsterdam wordt niet te koop aangeboden, 

maar in erfpacht uitgegeven. Daartoe werd in 1896 besloten om de invloed van de ge-

meente op bouwgrond te vergroten en om speculatie te voorkomen. Een actuele discus-

sie is hoe erfpacht een rol kan spelen in de omzetting van het grote aantal leegstaande 

verouderde kantoren in Amsterdam naar een andere functie. Het blijkt dat het erfpacht-

stelsel weinig invloed kan uitoefenen op de huidige leegstand. De erfverpachter Amster-

dam wil eigenaren niet dwingen om leegstaande kantoren te renoveren of te transforme-

ren. Bij transformatie moet de marktpotentie minstens zo leidend zijn als de gemeente-

lijke grondpositie (Bureau Erfpacht, 2007). 

 

Het erfpachtstelsel kan zelfs een belemmering vormen voor herbestemming van leeg-

staande kantoren. Voor de functie kantoren is namelijk voor 50 jaar de canon vastge-

steld. Voor kantoren die in de jaren ’80 zijn gebouwd, geldt nog 20 tot 30 jaar het vastge-

stelde canonbedrag. Een andere functie als een hotel kan het pachtbedrag in veel geval-

len niet opbrengen. Om transformatie te faciliteren, is voorgesteld de erfpachtregels aan 
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te passen, waarbij omzetting naar een economische laagwaardiger functie leidt tot aan-

passing van de grondprijs. Bij transformatie naar een economische laagwaardigere func-

tie moet de erfpachtsom worden aangepast (Kantorenloods, 2007). In de huidige situatie 

is dit niet eenvoudig. Waar een canonverhoging bij een omzetting naar een hoogwaardi-

ger functie een normaal onderdeel is van het erfpachtsysteem, moet er voor ieder geval 

van canonverlaging een afzonderlijk besluit van het college van burgemeesters en wet-

houders worden genomen (Bureau Erfpacht, 2007). 

 

4.4.4.4.4.4.4.4.    Conclusies kantorenmarkt AmConclusies kantorenmarkt AmConclusies kantorenmarkt AmConclusies kantorenmarkt Amsterdamsterdamsterdamsterdam    

Net als de nationale kantorenmarkt is de Amsterdamse kantorenmarkt in beweging. 

Sinds 2000 is een groot verschil ontstaan tussen vraag en aanbod waardoor de leegstand 

van kantoorruimte snel is toegenomen. Een belangrijke oorzaak hiervan is de voortdu-

rende nieuwbouw in economisch mindere tijden. De opname van kantoorruimte daalde 

en de nieuwbouw hield aan. Verhuizingen naar nieuwe kleinere kantoorruimten heeft 

ervoor gezorgd dat de absolute leegstand toenam en vooral verouderde panden leeg 

kwamen te staan. De voorspellingen voor de toekomst zijn door de economische crisis 

niet gunstig en de kans is groot dat de leegstand op de Amsterdamse kantorenmarkt 

zich zal uitbreiden.  

 

Binnen de gemeente Amsterdam staat ruim 1.000.000 vierkante meter kantoorruimte 

leeg. Op een totale voorraad van ongeveer 6.500.000 vierkante meter is dit bijna 16 pro-

cent. Veel van deze leegstand is van structurele aard. Ongeveer 780.000 vierkante meter 

kantoorruimte staat structureel leeg. Binnen de gemeente Amsterdam zijn er grote ver-

schillen in leegstand tussen verschillende deelgebieden. De deelregio’s Centrum, Am-

sterdam West en Amsterdam Zuidoost kennen de grootste absolute leegstand. Binnen 

Amsterdam valt het gebied Zuidoost op. Van de drie deelregio’s met de grootste absolute 

leegstand staat in Zuidoost relatief de meeste kantoorruimte leeg. Amsterdam Zuidoost 

kenmerkt zich ook door het grootste aantal vierkante meters structurele leegstand en het 

grootste aantal kantoorpanden dat te kampen heeft met structurele leegstand. Van de 

structurele leegstand binnen Zuidoost is 35,3 procent geschikt voor een andere functie.  

 

De gemeente Amsterdam erkent het leegstandprobleem en heeft een tweetal instanties 

in het leven geroepen om aanbod van kantoorruimte te reduceren. Plabeka schrapt kan-

toorplannen en de Kantorenloods onderzoekt en ondersteunt herbestemmingsprojecten. 

De werkzaamheden van Plabeka en de kantorenloods hebben inmiddels gevolgen gehad 

voor de Amsterdamse kantorenmarkt. Waar de eerste jaren van de 21ste eeuw de voor-

raad kantoorruimte nog sterk toenam door nieuwbouw, neemt de voorraad in Amster-

dam sinds 2007 af door het schrappen van kantoorplannen en kantoorpanden een ande-

re functie te geven (Plabeka, 2008). Het erfpachtstelsel is een instrument waar de ge-

meente Amsterdam naar kijkt om te gebruiken bij de transformatie van structureel leeg-

staande kantoorpanden. Het erfpachtstelsel blijkt eerder een belemmering bij herbe-

stemming dan een hulpmiddel. 
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5 Amstel III 

Uit hoofdstuk 4 blijkt dat de gemeente Amsterdam kampt met een leegstandsprobleem 

op de kantorenmarkt. De leegstand is niet gelijk verdeeld over verschillende deel gebie-

den binnen de gemeente. Vooral het stadsdeel/deelregio Amsterdam Zuidoost kenmerkt 

zich door een grote leegstand van kantoorruimte. Binnen het gebied Zuidoost is Amstel III 

de grootste kantoorlocatie. Dit hoofdstuk richt zich specifiek op het onderzoeksgebied 

Amstel III. Het is één van de grootste werkgebieden in Amsterdam en heeft daarom een 

belangrijke functie voor de gemeente. Momenteel kampt Amstel III met een totale leeg-

stand van kantoorruimte van meer dan 200.000 vierkante meter. Wat zijn hier de be-

langrijkste oorzaken van? Is de leegstand over heel Amstel III verdeeld of zijn er stukken 

waar het probleem zich erger voordoet dan elders binnen Amstel III. Voldoen de kantoor-

panden niet, is de locatie niet meer geschikt als kantoorfunctie, is de kantorenmarkt 

schuldig aan de leegstand of is het een combinatie van deze factoren? Als de problemen 

binnen Amstel III in kaart zijn gebracht is het mogelijk in hoofdstuk 6 te kijken naar even-

tuele oplossingen. 

 

In dit hoofdstuk staat de leegstand van kantoorruimte in Amstel III centraal. Verschillen-

de delen van de probleemstelling worden uitgewerkt. De omvang van de leegstand bin-

nen Amstel III wordt per deelgebied bepaald en gekeken wat de aard van de leegstand is. 

Vervolgens wordt gekeken naar de achtergronden van de leegstand zijn. Hoe wordt de 

leegstand verklaard? Refererend aan hoofdstuk 3 worden in dit hoofdstuk de afhankelij-

ke variabelen “omvang en aard van de leegstand” verklaard door de verklarende variabe-

len “de markt, veroudering van het pand en veroudering van de locatie”, die de achter-

gronden van de leegstand weergeven. 

 

Voordat de leegstand van kantoorruimte binnen Amstel III in kaart wordt gebracht, zal in 

paragraaf 5.1 eerst een profielschets van het gebied worden gegeven. In deze paragraaf 

wordt informatie gegeven over het gehele gebied. Dus ook over het bedrijvengedeelte dat 

ten westen van het kantorengedeelte ligt. Wat is Amstel III precies voor een gebied, hoe 

is het ontstaan, waar ligt het in Amsterdam en welke functies herbergt het? Met deze 

achtergrondinformatie moet een beter beeld ontstaan van het onderzoeksgebied. Vanaf 

paragraaf 5.2 richt het onderzoek zich enkel op het kantorengedeelte binnen Amstel III, 

de stroken A en B. In deze paragraaf worden gebiedskenmerken behandeld die van in-

vloed kunnen zijn op de leegstand binnen Amstel III. In paragraaf 5.3 wordt de marktsi-

tuatie van Amstel III besproken. Hoe zit het met vraag en aanbod van kantoorruimte in 

Amstel III en wat zijn de verwachtingen. Paragraaf 5.4 richt zich op de leegstand in het 

kantorengedeelte van Amstel III en of daar binnen verschillen tussen de deelgebieden 

zijn. Er wordt niet alleen gekeken naar de absolute en relatieve leegstand in verschillende 

deelgebieden, ook het aantal panden met leegstand, geheel of gedeeltelijk leeg en de 

duur van de leegstand wordt meegenomen. Op deze manier moet er een goed beeld ont-

staan waar de leegstand binnen Amstel III zich voordoet en waar het probleem het 

grootst is. Ook wordt er gekeken naar kenmerken van kantoorpanden die een reden voor 

de leegstand kunnen vormen. Paragraaf 5.4.1 behandelt de leegstand in kantorenstrook 
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B en in paragraaf 5.4.1 wordt dieper ingegaan op strook A, de deelgebieden met de 

grootste en op het eerste gezicht meest problematische leegstand. Paragraaf 5.5 bevat 

de conclusies die getrokken worden uit dit hoofdstuk. Wat is de omvang van het leeg-

standsprobleem, waar is het probleem het grootst binnen Amstel III? Wat zijn de achter-

gronden van het probleem. Is de markt, de locatie of zijn de kantoorpanden debet aan de 

leegstand? 

 

5555.1..1..1..1.    ProfielscProfielscProfielscProfielschetshetshetshets Amstel III Amstel III Amstel III Amstel III en kenmerken van de locatie en kenmerken van de locatie en kenmerken van de locatie en kenmerken van de locatie    

Amstel III is een werkgebied met een omvang van 253 hectare gelegen aan de zuidoost-

kant van Amsterdam (zie figuur 5.1). Er zijn diverse functies op het werkgebied gehuis-

vest: kantoren, bedrijfsruimten en grootschalige detailhandel (Decisio, 2009). De gebou-

wen zijn los van elkaar op rechthoekige kavels geordend (Bruijne e.a., 2003). Het gebied 

biedt aan ongeveer 900 bedrijven een bestemming en huisvest ongeveer 26.500 wer-

kende personen (DOS, 2008). Aan de noordrand grenst Amstel III aan het Centrumgebied 

Amsterdam Arena, dat gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van de Amsterdam Are-

na, Heineken Music Hall en de Pathé bioscoop. De zuidrand van Amstel III grenst aan het 

Academisch Medisch Centrum (zie figuur 5.2). 

 

Figuur 5.1. Ligging Amstel III binnen Amsterdam                  Figuur 5.2. Kaart Amstel III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: DRO, 2009 

 

                                Bron: Decisio, 2009 
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Bestemmingsplan 

De behoefte aan een werkplek als Amstel III is ontstaan, omdat in “het Algemeen Uit-

breidingsplan” van 1935 te weinig capaciteit was opgenomen voor werkgebieden. De 

voorziene uitbreidingsgebieden voor Amsterdam waren niet voldoende door ontwikkelin-

gen als een lager gemiddelde woningbezetting en een toenemend ruimtebeslag voor 

verkeer en parkeren (Decisio, 2008). In de opzet van Zuidoost in de jaren ‘60 werd een 

strikte scheiding aangebracht tussen wonen en werken. De spoordijk die van Amsterdam 

naar Utrecht loopt vormt de fysieke scheiding tussen wonen en werken (Bruijne e.a., 

2003). De oostkant van de spoordijk werd bestemd voor wonen en de westkant kreeg 

een werkfunctie. Het bestemmingsplan van Amstel III dateert uit 1986 en is tot op heden 

geldig (DRO, 2009). Het definitieve plan was een versobering van eerdere plannen. Op de 

groenvoorzieningen en de kwaliteit van de openbare ruimte werd bezuinigd (Decisio, 

2008).  

 

Zonering 

In het plan zijn bedrijven in vier typen geordend en vervolgens verdeeld over vier stroken 

(Bruijne e.a., 2003). Er is gekozen voor een zonering van bedrijven aan de hand van ar-

beidsplaatsendichtheid. Kantoren hebben een hoge dichtheid en zijn bij openbaarver-

voersknooppunten gepland. Naarmate de dichtheid afneemt, zijn bedrijven dichter bij de 

A2 gepland. Amstel III is opgedeeld in de stroken A, B, C en D. Per strook is de maximale 

bouwhoogte en het maximale aantal parkeerplaatsen bepaald (Vazo, 2007). Hoe verder 

naar het oosten des te hoger is de maximale bouwhoogte en des te lager het aantal par-

keerplaatsen. Strook A is het de meest oostelijke strook aan de spoorbaan en is com-

pleet bestemd voor kantoren. Deze strook kent de meeste arbeidsplaatsen en de beste 

bereikbaarheid per openbaar vervoer (Bruijne e.a., 2003). Gebouwen in strook A hebben 

een hogere maximale bouwhoogte dan de overige stroken. In strook B is 70 procent be-

stemd voor kantoren en 30 procent voor andere bedrijvigheid. De stroken C en D zijn voor 

70 procent bestemd voor bedrijfsruimten en 30 procent extensief, zoals opslag en trans-

port. In figuur 5.3 is de zonering van Amstel III te zien.  

 

Het kantorenterrein, strook A en B, is 120 hectare groot en neemt 47 procent van de op-

pervlakte van Amstel III (253 ha.) in. Het bedrijventerreinenareaal, bestaande uit de stro-

ken C en D, kent een oppervlakte van 133 hectare en neemt 53 procent van de ruimte in 

Amstel III in. In 2008 omvatte Amstel III een totaal vloeroppervlak van ruim 1.100.000m² 

aan economische functies. Daarbij is het kantorenareaal door middel van hoogbouw het 

omvangrijkst met bijna 700.000m². Het bedrijventerrein van Amstel III (de C en D stro-

ken) kent een totale vloeroppervlakte van 443.000m². Van het Amsterdamse kantore-

nareaal is 14 procent in Amstel III gelegen. Het bedraagt hier ruim 500 bedrijven. Het 

aandeel bedrijventerreinen ten opzichte van Amsterdam bedraagt ruim 6 procent en be-

staat uit bijna 400 bedrijven (Decisio, 2009). 
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Figuur 5.3. Amstel III opgedeeld in stroken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Decisio, 2009 

 

Functies en gebruikers 

De bedrijven die in het kantorengedeelte van Amstel III zijn gevestigd, zijn voornamelijk 

bedrijven uit de zakelijke- en financiële dienstverlening en de automatisering. In het be-

drijvengedeelte overheersen vestigingen in de kledingbranche, de automatisering, de 

bouw, de groothandel, de autobranche, de fotografie, schoonmaakbranche en productie. 

De gebruikers van Amstel III zijn voornamelijk ondernemers en werknemers van de be-

drijven. Ook komen er zakelijke en niet-zakelijke bezoekers. Onder niet-zakelijke bezoe-

kers vallen dan bijvoorbeeld voetbalsupporters of concertbezoekers die hun auto op Am-

stel III parkeren als er een wedstrijd of concert wordt gehouden (Vazo, 2007). 

 

In het kantorengedeelte A en B valt de vestiging van IKEA op. Verder bestaat het gebied 

hoofdzakelijk uit kantoorpanden. Op strook D hebben zich langs de A2 autohandelaren 

met zichtlocaties voor hun showroom gevestigd. Ook staan er enkele fastfoodrestaurants 

op strook D (Vazo, 2007). 
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Werkgelegenheid 

Amstel III speelt een belangrijke rol voor de werkgelegenheid in Amsterdam. In 2008 

waren 26537 mensen werkzaam in 899 bedrijven in het gebied. Ongeveer 74 procent 

was werkzaan in kantoren en 26 procent in bedrijfsruimten. Van het totale aantal men-

sen in Amsterdam dat werkzaam is in kantoren is ongeveer 14 procent in Amstel III ge-

vestigd. Voor bedrijfsruimten is dit percentage ruim 8 procent (DOS, 2008).  

 

Van de werkzame personen in kantoren is 62 procent forens. Voor het bedrijventerrein 

geldt een percentage van 54 procent. Deze cijfers komen ongeveer overeen met de ge-

middelde cijfers van Amsterdamse forensen. Deze percentages liggen respectievelijk op 

60 en 54 procent (Decisio, 2009). 

    

5555....2222....    GebiedsGebiedsGebiedsGebiedskenmerken van het kantorengedeelte binnen Amstkenmerken van het kantorengedeelte binnen Amstkenmerken van het kantorengedeelte binnen Amstkenmerken van het kantorengedeelte binnen Amstel IIIel IIIel IIIel III    

Bereikbaarheid per auto 

Amstel III ligt aan de snelwegen A2 en A9 en is met de auto uitstekend bereikbaar. Vanaf 

de afslagen brengen de centrale wegen binnen het gebied iedereen in enkele minuten 

naar de bestemming. Bedrijven gaven in een onderzoek van Vazo (2007) aan de “bereik-

baarheid per auto” het belangrijkste criterium was om het bedrijf in Amstel III te vestigen. 

Ook uit de interviews blijkt dat de bereikbaarheid met de auto het sterkste punt is van de 

locatie. “Je slaat de snelweg af en je bent op je werk.” 

 

De capaciteit van het netwerk van snelwegen kan in de toekomst een beperkende factor 

worden voor de bereikbaarheid over de weg. In 2003 werd geschat dat ongeveer 41 pro-

cent van de bewegingen per auto en 41 procent met het openbaar vervoer werd ge-

maakt. In de nabije toekomst zal 75 procent van de verplaatsingen met het openbaar 

vervoer moeten plaatsvinden om de auto in beweging te houden (Bruijne, 2003). De 

overheid probeerde het autoverkeer naar Amstel III terug te dringen door meer parkeer-

normen te stellen. Deze parkeernormen maakten het gebied minder aantrekkelijk voor 

bedrijven om zich te vestigen. 

    

Bereikbaarheid per openbaar vervoer 

Aan de oostkant grenst Amstel III aan het spoor en aan drie stations. Het meest noorde-

lijke station is Bijlmer/Arena. Dit station wordt aangedaan door verschillende treinen, 

metro’s en bussen. Het meest zuidelijke station is Amsterdam Holendrecht dat sinds 

2008 ook geschikt is gemaakt voor treinen (sprinters). Verder is het station bereikbaar 

met de metro en verschillende buslijnen. Tussen deze twee stations ligt halverwege stati-

on Bullewijk. Dit station wordt enkel aangedaan door de metro en enkele bussen. Vanaf 

de stations zijn de bedrijven in de stroken A en B in enkele minuten te voet te bereiken. 

Deze bevindingen sluiten aan op de enquêteresultaten van Vazo (2007). Voor de kanto-

renstroken A en B geldt namelijk dat na “bereikbaarheid auto” de “bereikbaarheid OV” 

als belangrijkste vestigingscriterium wordt genoemd.  
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Gesprekken met experts bevestigen dat de bereikbaarheid met het openbaar vervoer van 

de kantoorstroken A en B redelijk tot goed is. Toch moet hier volgens makelaars van Boer 

Hartog Hooft een kanttekening worden geplaatst. “Eigenlijk is alleen het noorden van 

strook A, het gebied rond het station Bijlmer/Arena echt goed met het openbaar vervoer 

te bereiken. Op station Holendrecht stoppen bijna geen treinen. Bijna iedereen die werkt 

in het kantorengedeelte van Amstel III (stroken A en B) en met het openbaar vervoer 

komt, stapt uit op Bijlmer/Arena en gaat te voet verder.” 

 

Voorzieningen 

Binnen Amstel III is het voorzieningenaanbod zeer beperkt. Er zijn nauwelijks eetgelegen-

heden of persoonlijke dienstverlening (Decisio, 2009). Volgens een makelaar van DTZ 

Zadelhoff hebben veel kantoorgebouwen binnen Amstel III een eigen kantine waar ge-

luncht en gepauzeerd kan worden, maar is dit niet wat mensen met een kantoorbaan in 

deze tijd willen. “Ze willen er in hun pauze even uit. Het gemis aan horecagelegenheden 

maakt het gebied niet populairder.” Werknemers van kantoren die in het noorden van 

Amstel III gevestigd zijn, kunnen overdag lopend naar de Arena Boulevard of de Amster-

damse Poort om te lunchen en in het zuiden naar het AMC. Voor de meeste gebruikers 

van Amstel III zijn deze voorzieningen niet snel te bereiken (Vazo, 2007). Uit het onder-

zoek van Vazo (2007) blijkt dat 75 procent van de bedrijven in het kantorengedeelte voor-

zieningen binnen het gebied mist. Het gebrek aan horecagelegenheden wordt verreweg 

het vaakst genoemd, gevolgd door het gemis van winkels en hotels.  

    

Openbare ruimte 

De openbare ruimte van Amstel III bestaat vooral uit wegen met bijbehorende bermen. 

Dit zijn lange grasstroken die voor kabels en leidingen zijn gereserveerd. De ruimte rond 

de kantoren en bedrijven wordt vooral ingenomen door parkeerplaatsen. Er is nauwelijks 

variatie in de inrichting van de wegen en terreinen, wat volgens (Bruijne, 2003) heeft ge-

leid tot gelijkmatigheid en eenvormigheid. Uit een onderzoek van Decisio (2009) blijkt 

dat Amstel III slecht scoort op diversiteit vergeleken met andere werkgebieden in Am-

sterdam. Andere werklocaties hebben over het algemeen een gedifferentieerder aanbod. 

Te denken valt aan parkjes, waterpartijen, zitbanken, begroeiing en wandelpaden. Een 

medewerker van de Zuidoostlob beaamt de matige kwaliteit van de openbare ruimte in 

Amstel III. “De openbare ruimte oogt rommelig. Voor fietsers en voetgangers is het een 

ramp. Eigenlijk kom je daar gewoon niet graag buiten. Op dit gebied kan veel verbeterd 

worden.” 

 

Imago/veiligheid 

Amstel III heeft te kampen met het negatieve imago van Amsterdam Zuidoost/Bijlmer. 

Het stadsdeel heeft een imagoprobleem, omdat het wordt gezien als een bron van crimi-

naliteit en onveiligheid. De negatieve uitstraling van de Bijlmer sinds de jaren tachtig 

heeft een negatieve invloed gehad op het imago van Amstel III. Ook de structurele leeg-

stand binnen Amstel III heeft ook negatieve invloed gehad op de uitstraling van het ge-

bied. Aansluiting tot winkelcentrum de Amsterdamse Poort via het vernieuwde station 

Amsterdam Bijlmer Arena was een goede stap om het imago van Amstel III te verbeteren 

(Vazo, 2007).  
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Zowel de objectieve als de subjectieve veiligheid van het kantorengedeelte scoort lager 

dan andere werkgebieden in Amsterdam (Decisio, 2009). Volgens een makelaar van DTZ 

Zadelhoff is Amstel III veilig genoeg. “Er is niets op de veiligheid in Amstel III aan te mer-

ken. Bedrijven laten hun werknemers echt niet door een onveilig gebied reizen. Het is 

vooral het gevoel van veiligheid en het imago waarop Amstel III onvoldoende scoort.” 

 

Volgens Vazo (2007) zijn er verschillende methoden om het imago van Amstel III op te 

vijzelen. Het terrein zou beter beheerd moeten worden en dan vooral door meer aandacht 

te besteden aan de groenvoorziening. De komst van meer toonaangevende bedrijven zou 

ook een positieve invloed kunnen hebben op het imago. De toevoeging van functies als 

wonen, recreatie en cultuur binnen Amstel III wordt ook door bedrijven genoemd om het 

beeld van de locatie te verbeteren. Ruim 50 procent van de bedrijven is bereid om zich 

actief in te zetten om het negatieve imago van Amstel III aan te pakken (Vazo, 2007). 

Volgens een makelaar van Boer Hartog Hooft wordt het imago van Amstel III langzaam-

aan beter.  

 

Kortom 

Er zijn bepaalde kenmerken die een kantoorlocatie aantrekkelijk voor kantoorgebruikers 

maken. Zo moet het gebied goed bereikbaar zijn, dient de openbare ruimte van een goe-

de kwaliteit te zijn, is het gebied veilig, zijn bepaalde voorzieningen in het gebied aanwe-

zig en staat het gebied goed in aanzien. Amstel III scoort op deze kenmerken niet vol-

doende. 

 

Amstel III is uitstekend bereikbaar met de auto, omdat het aan twee snelwegen ligt. Het 

gebied is ook goed te bereiken met behulp van het openbaar vervoer. Hoewel het van de 

stations nog wel een eindje lopen kan zijn naar de plek van bestemming. Een groot man-

co aan Amstel III is het gebrek aan voorzieningen. Er zijn bijna geen plekken om bijvoor-

beeld in de pauze een kop koffie te drinken of een winkel te bezoeken. Voor de meeste 

mensen werkzaam in Amstel III liggen de voorzieningen in Arena Boulevard, de Amster-

damse Poort en het AMC op een te grote afstand. De openbare ruimte oogt rommelig en 

is weinig vriendelijk voor fietsers en voetgangers. De negatieve uitstraling van de aan-

grenzende wijk Bijlmermeer heeft een negatieve invloed gehad op het imago van Amstel 

III, hoewel het imago van het gebied langzaamaan beter wordt. Het gebied wordt als vei-

lig beschouwd, alleen overheerst het gevoel van een onveilige locatie. 

 

Deze kenmerken kunnen een rol spelen in de leegstand van kantoorruimte in Amstel III. 

In de eindconclusie van dit hoofdstuk wordt bepaald in hoeverre deze gebiedskenmerken 

samen met pand gerelateerde kenmerken en kenmerken van de kantorenmarkt debet 

zijn aan de leegstand.  
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5555....2222....    Marktsituatie kantoorruimteMarktsituatie kantoorruimteMarktsituatie kantoorruimteMarktsituatie kantoorruimte in Amstel III in Amstel III in Amstel III in Amstel III    

In hoofdstuk 4 is beschreven dat momenteel in de gemeente Amsterdam veel kantoor-

ruimte leegstaat, omdat er jarenlang te veel kantoren zijn bijgebouwd. Volgens de kanto-

renloods ondervindt een kantorenlocatie als Amstel III hier direct hinder van. “Amstel III 

heeft veel kantoorpanden die voor 1990 zijn gebouwd. Door het grote aanbod binnen de 

gemeente zijn de huurprijzen laag en verhuizen kantoorgebruikers van verouderde kan-

toorpanden in Amstel III naar nieuwbouw elders in Amsterdam. Ook is door de huidige 

economische crisis weinig vraag naar kantoorruimte.” Een makelaar van Bier Hartog 

Hooft denkt dat de economische crisis ook gunstig voor Amstel III zou kunnen uitpakken. 

“Kantoorgebruikers moeten in deze economisch moeilijke tijden ieder dubbeltje omdraai-

en. Er bestaat een kans dat kantoorgebruikers met hoge huurkosten bijvoorbeeld op de 

Zuidas genoodzaakt zijn te verhuizen en kiezen voor relatief goedkopere kantoorruimte in 

Amstel III. Maar vooralsnog zien we weinig van dergelijke bewegingen”.  

 

De gemeente Amsterdam probeert via Plabeka aan de aanbodkant in te grijpen door 

plannen voor nieuwe kantoorpanden te schrappen en/of te wijzigen. Ten opzichte van het 

oorspronkelijke programma is het kantorenprogramma voor Amstel III met 16.000 m² 

gereduceerd (OGA, 2007). Volgens verschillende makelaars komt het ingrijpen veel te 

laat. “Het aanbod van kantoorruimte in Amsterdam is al veel te groot. De gemeente had 

eerder moeten beginnen met het schrappen van kantoorplannen. Maar bij de toenmalige 

uitgiften van de gronden dachten ze alleen aan de eigen gemeentekas.”  

 

De verwachting is dat ook na de crisis, en de vraag naar kantoorruimte in Amsterdam 

neemt weet toe, de vraag naar kantoorruimte binnen Amstel III achter zal blijven. Volgens 

de Kantorenloods moeten er aanpassingen aan de panden en de locatie worden gedaan 

om de vraag naar kantoorruimte te doen stijgen en de leegstand te verminderen. “De 

locatie scoort op veel gebiedskenmerken een onvoldoende en er staan te veel panden in 

het gebied die niet meer voldoen aan de wensen van kantoorgebruikers. Zowel aan de 

panden als binnen het gebied zullen verbeteringen moeten worden doorgevoerd wil de 

vraag naar kantoorruimte binnen Amstel III weer aantrekken.”  

 

5555....3333....    LeegstandLeegstandLeegstandLeegstandsanalysesanalysesanalysesanalyse van kantoorruimte in Amste van kantoorruimte in Amste van kantoorruimte in Amste van kantoorruimte in Amstel IIIl IIIl IIIl III    

In dit gedeelte wordt gestart met het in beeld brengen van de leegstand van kantoorruim-

te in Amstel III. Het kantorengedeelte van Amstel III (de stroken A en B) heeft een totale 

voorraad van 665.958 vierkante meter. Daar staat 213.477 vierkante meter van leeg. 

Dat is ruim 32 procent van de totale kantorenvoorraad in Amstel III. Maar kent Amstel III 

over het hele gebied ongeveer dezelfde leegstand of zijn er deelgebieden die een hoger 

leegstandspercentage kennen en delen van Amstel III die niet of nauwelijks te kampen 

hebben met leegstand? Om wat voor soort leegstand gaat het en hoe wordt deze veroor-

zaakt? Welke pandgerelateerde kenmerken spelen een rol in het leegstandsprobleem? In 

deze paragraaf wordt de leegstand van kantoorruimte binnen Amstel III verder uitgediept.  
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Dienst Ruimtelijke Ordening (2008) heeft Amstel III opgedeeld in verschillende blokken. 

Deze indeling wordt ook voor dit onderzoek gebruikt en is in figuur 5.4 te zien. In dit on-

derzoek wordt alleen het kantorengedeelte van Amstel III betrokken. In figuur 5.1 zijn dit 

de stroken A en B. DRO (2008) heeft deze stroken opgedeeld in de blokken 10, 11, 12, 

13, 14, 15abc en 17bc. Strook A bestaat daarom uit de blokken 10, 12, 13, 14, 15a, 15b 

en 17a. Kantorenstrook B bestaat uit de blokken 11, 15c en 17b.  

 

Aan de hand van beschikbare cijfers van DRO en OGA is in de kantorenstroken A en B van 

Amstel III op blokniveau de leegstand geanalyseerd. In paragraaf 5.3.1 wordt ingegaan 

op de kantoorblokken in strook B . Paragraaf 5.3.2 behandelt de meer problematische 

blokken binnen Amstel III in strook A. 
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Figuur 5.4. Indeling Amstel III op blokniveau 

 
Bron: DRO, 2008 
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In tabel 5.1 zijn voor alle blokken de voorraad kantoorruimte, het absolute aantal vier-

kante meters leegstand, het leegstandspercentage, het aantal panden, het aantal pan-

den met leegstand, de verhouding geheel en partieel leegstaande panden, de langdurige 

leegstand (langer dan 2 jaar) in vierkante meters, het percentage langdurig leeg van de 

voorraad, het percentage langdurig leeg van de leegstand en het aantal panden dat te 

maken heeft met langdurige leegstand.  

 

Tabel 5.1. Leegstandcijfers van kantoorruimte in de verschillende blokken binnen Amstel 

III 

 

Voor-

raad 

Leegstand 

in m² 

Leegstand 

in % 

Aantal 

panden 

Panden 

met leeg-

stand 

Verhou-

ding gehe-

le en parti-

ele leeg-

staande 

panden 

Langduri-

ge leeg-

stand in m² 

% Lang-

durige 

leegstand 

van voor-

raad 

% langdu-

rig leeg 

van leeg-

stand 

Aantal 

panden 

langer dan 

2 jaar leeg 

Strook A           

Blok 10 68.291 20.176 29,5% 7 3 0|3 18.825 27,6% 93,3% 2 

Blok 12 87.768 44.137 50,3% 5 3 2|1 17.966 20,5% 40,7% 2 

Blok 13 88.878 36.591 41,2% 19 16 4|12 25.281 28,4% 69,1% 10 

Blok 14 92.275 38.717 42,0% 15 7 2|5 17.304 18,8% 44,7% 4 

Blok 15a 56.307 7.140 12,7% 1 1 0|1 0 0,0% 0,0% 0 

Blok 15 b 0 0 0,0% 0 0 0|0 0 0,0% 0,0% 0 

Blok 17a 142.776 54.998 38,5% 14 9 2|7 14.836 10,4% 27,0% 4 

Totaal 536.295 201.759 37,6% 61 39 10|29 94.212 17,6% 46,7% 22 

Strook B           

Blok 11 47.830 5.578 11,7% 17 6 0|6 3.138 6,6% 56,3% 3 

Blok 15c 20.127 0 0,0% 2 0 0|0 0 0,0% 0,0% 0 

Blok 17b 61.706 6.140 10,0% 22 4 1|3 3.750 6,1% 61,1% 2 

Totaal 129.663 11.718 9,0% 41 10 1|9 6.888 5,3% 58,8% 5 

           

Totaal 

Amstel III 665.958 213.477 32,1% 102 49 11|38 101.100 15,2% 47,4% 27 

Bron: DRO, 2008; OGA, 2008. Bewerkt door J. Breugelmans 

 

Kantorenstrook A heeft een totale voorraad kantoorruimte van 536.295m² en strook B 

een voorraad van 129.663m². De leegstand is vooral terug te vinden in strook A. Daar 

staat 201.759m² aan kantoorruimte leeg en heeft daarmee een leegstandspercentage 

van 37,6%. In strook B is de absolute leegstand 11.718m² met een leegstandspercenta-

ge van 9,0%.  

 

Dat veel panden binnen Amstel III een leegstandsprobleem hebben, heeft bepaalde oor-

zaken. In paragraaf 5.1 zijn kenmerken van het gebied gegeven die mede een oorzaak 

kunnen zijn voor de leegstand. Paragraaf 5.2 is ingegaan op de Amsterdamse kantoren-

markt en de verwachtingen voor Amstel III. In deze paragraaf wordt ingegaan op ken-
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merken van de kantoorpanden die een reden kunnen zijn dat voor veel kantoorruimte 

geen huurder wordt gevonden. In tabel 5.2 wordt voor alle blokken de bouwperiode, de 

variatie in de huurprijzen, de gemiddelde huurprijs, de variatie in het aantal parkeer-

plaatsen en het gemiddelde aantal parkeerplaatsen per werkplek gegeven. 

 

Tabel 5.2. Bouwperioden, huurprijzen en parkeermogelijkheden in de verschillende blok-

ken binnen Amstel III 

Strook Blok Bouwperioden 
Variatie huur-

prijzen 

Gemiddel-
de huur-

prijs 

Variatie par-
keermogelijk-

heden 

Gemiddelde 
parkeermoge-

lijkheden 

              

Strook A Blok 10 2004 en 2007 185-255 euro 212 euro 1:125 1:125 

  Blok 12 1983 165 euro 165 euro 1:45 1:45 

  Blok 13 van 1982-1990 115-195 euro 140 euro van 1:45-1:120 1:63 

  Blok 14 van 1988-1993  145-180 euro 159 euro van 1:41-1:101 1:79 

  Blok 15a 2002 ? ? 1:125 1:125 

  Blok 15b x x x x x 

  Blok 17a 

1980, 1989-
1992 en 2000-

2004 125-195 euro 161 euro 1:56-1:129 1:91 

              

Strook B Blok 11 1987-1997 99-165 euro 131 euro 1:41-1:180 1:64 

  Blok 15c 1989 en 1991 ? ? 1:39 en 1:56 1:48 

  Blok 17b 1988-2000 105-160 euro 126 euro 1:33-1:124 1:67 

Bron: DRO, 2008; Realnext, 2009. Bewerkt door J. Breugelmans 

 

De verdere analyse van de leegstand geschiedt op blokniveau. In deze paragraaf wordt 

voor ieder kantorenblok gekeken wat pandgerelateerde oorzaken van de leegstand kun-

nen zijn door te kijken naar veroudering, huurprijzen en parkeermogelijkheden. Eerst 

worden de blokken behandeld die niet of nauwelijks te maken met leegstand. Deze blok-

ken liggen vooral in kantorenstrook B. Vervolgens worden meer problematische blokken 

binnen strook A uitgewerkt. In hoofdstuk 6 wordt voor de blokken gekeken naar mogelij-

ke oplossingen.  

 

5555....3333.1..1..1..1.    Kantorenstrook BKantorenstrook BKantorenstrook BKantorenstrook B    

Blok 15c 

Blok 15c kent geen leegstandsproblemen. Het is een relatief klein gebied binnen Amstel 

III met slechts twee kantoorgebouwen. Het grootste pand van ruim 12.000m² is het 

hoofdkantoor van Vroom & Dreesman en in het kleinere kantoorgebouw van bijna 

8.000m² zijn een cateraar en specialist in jaarverslagen gevestigd. Beide kantoorpanden 

kennen geen leegstand. De gebouwen zijn in 1989 en 2001 gebouwd en dus bijna 20 

jaar oud. De panden zijn echter wel gerenoveerd en aangepast aan de wensen van de 

huidige huurders. 

 

Blok 11 

Kantorenblok 11 kent een leegstandspercentage van ruim 11 procent. Van de 17 panden 

hebben 6 panden te maken met leegstand. Deze gebouwen staan allemaal gedeeltelijk 
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leeg. Deze kantoorpanden hebben voldoende parkeermogelijkheden. Allen hebben 1 

parkeerplaats per 50 vierkante meter of meer. Eén kantoor heeft met 1 plek op 79 vier-

kante meter minder parkeermogelijkheden. De leegstand in dit pand bedraagt ook meer 

dan 5 jaar. Van de 6 kantoorpanden met leegstand hebben 3 panden te kampen met een 

leegstand van langer dan 2 jaar. De panden zijn allen voor 1990 gebouwd en dus meer 

dan 20 jaar oud. De huurprijzen zijn volgens makelaars marktconform. Het is vooral de 

veroudering van de panden die als belangrijkste oorzaak van de leegstand wordt gezien.  

 

Blok 17b 

Het leegstandspercentage in blok 17b is minder dan 10 procent. In het blok staan 22 

kantoorgebouwen. Daarvan kampen 4 panden met een vorm van leegstand. Twee ge-

bouwen hebben te maken met langdurige leegstand, waarvan één pand ook in zijn ge-

heel leegstaat. De twee kantoorpanden die te kampen hebben met langdurige leegstand 

en één pand met kortlopende leegstand zijn gebouwd tussen 1988 en 1991 en zijn vol-

gens makelaars verouderd. Parkeermogelijkheden van 1 op 61m², 1 op 62m² en 1 op 

66m² en huurprijzen van 120, 125 en 130 euro worden niet als belangrijke oorzaken van 

de leegstand gezien. Eén kantoorpand dat partieel leegstaat, is gebouwd in 2000 en is 

niet verouderd. De huurprijs van 115 euro per vierkante meter wordt ook niet gezien als 

een struikelblok voor potentiële huurders. Volgens makelaars heeft het pand met 1 par-

keerplaats op 103 vierkante meter te weinig parkeermogelijkheden. “Daar knappen kan-

toorgebruikers op af.” 

 

Conclusies leegstand strook B 

Kantorenstrook B blijkt niet het gebied met de grootste leegstandproblemen binnen Am-

stel III. Het kent een leegstandpercentage van ongeveer 9 procent. Als er wordt uitgegaan 

dat een kortdurende leegstand van 5 tot 6 procent acceptabel is, lijkt het leegstandspro-

bleem in strook B mee te vallen. Van het leegstandspercentage van 9 procent staat ech-

ter 58,8 procent twee jaar of langer leeg. Van de 41 kantoorpanden kennen 10 panden 

enige vorm van leegstand. Daarvan staan 6 kantoorpanden in blok 11 en 4 panden in 

blok 17b. In blok 15c staat geen enkel kantoorgebouw met leegstand. Vijf panden staan 

voor een deel of in zijn geheel twee jaar of langer leeg. De belangrijkste reden van de 

leegstand is dat de kantoorpanden verouderd zijn. Renovatie, transformatie of sloop en 

nieuwbouw bieden mogelijke uitkomsten.  

 

Opvallend in kantorenstrook B is dat slechts één kantoorpand in zijn geheel leegstaat. De 

overige negen kantoorgebouwen met leegstand staan gedeeltelijk leeg. Dit roept vragen 

op over het handelen van de eigenaars. Dat het merendeel van de kantoorpanden met 

leegstand voor een gedeelte verhuurd wordt, is volgens Zuidoostlob een reden dat ze niet 

in het pand investeren. Ze krijgen nog huurinkomsten binnen, waardoor een oplossing 

voor het leegstaande gedeelte niet noodzakelijk lijkt. Eigenaars houden hoop het leeg-

staande deel in de toekomst te kunnen verhuren. Het andere deel van het pand is im-

mers ook verhuurd. Makelaars delen deze gedachte niet en zien zonder vernieuwingen 

aan het pand en de locatie geen nieuwe huurders komen. 
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Uit interviews blijkt dat de veel kantoorruimte binnen strook B niet meer voldoet aan de 

eisen van de hedendaagse kantoorgebruiker. De meeste panden zijn 20 jaar of ouder en 

op de panden in blok 15c na niet gerenoveerd. Zonder aanpassingen te doen aan het 

pand is de kans groot dat de huidige leegstand in strook B zal aanhouden. Ook is het 

aannemelijk dat kantoorgebruikers na het uitdienen van hun huurcontract gaan verhui-

zen, wat de leegstand binnen strook B zal vergroten. Toch zijn de geïnterviewde experts 

het er over eens dat het leegstandsprobleem van het westelijke kantorengedeelte (strook 

B) in het niets valt, bij de leegstandsproblemen in het oostelijke kantorengebied (strook 

A). De verdere analyse van de leegstand binnen Amstel III richt zich daarom op de leeg-

stand binnen kantorenstrook A. 

 

5555....3333.2..2..2..2.    Kantorenstrook Kantorenstrook Kantorenstrook Kantorenstrook AAAA    

Alle kantoorblokken in strook A kennen een grotere absolute en relatieve leegstand dan 

de blokken in strook B. Het enige blok binnen strook A dat geen leegstandsprobleem lijkt 

te hebben is blok 15b. Dit geeft echter een vertekend beeld. Blok 15b wordt geheel inge-

vuld door IKEA en het bijbehorende parkeergedeelte en bevat geen kantoorruimte. Dit 

blok is enkel in de tabel opgenomen, omdat het zich midden in het kantorengedeelte van 

Amstel III bevindt. De cijfers van de absolute en relatieve leegstand zijn het laagst in de 

blokken 15a en 10. De blokken 12, 13, 14 en 17a lijken de grootste leegstandsproble-

men te hebben. De meeste aandacht gaat daarom ook uit naar deze laatste blokken. 

 

Blok 15a 

Blok 15a heeft binnen kantorenstrook A het minste aantal vierkante meters kantoor-

ruimte. Het blok heeft in absolute en relatieve zin ook de laagste leegstand. Er staat 

slechts één kantoorpand, namelijk het gebouw van Cisco. Het is in 2002 opgeleverd en 

staat momenteel voor ongeveer 12,5 procent leeg. Het gaat hier om leegstand die nog 

geen twee jaar gaande is en dus als kortdurend wordt beschouwd. Volgens Hek e.a. 

(2004) is dit een duidelijk geval van conjuncturele leegstand. Cisco was aan het begin 

van dit millennium op zoek naar een nieuw Europees hoofdkantoor en kwam uit in Am-

stel III. Het had ambitieuze plannen om een pand te bouwen met drie vleugels die 5000 

werknemers zouden kunnen huisvesten. Na het klappen van de internetbubbel konden 

de ambitieuze groeiplannen in de prullenbak. De duizenden toekomstige werknemers 

werden niet aangenomen en het kantoor kon direct bij de oplevering al voor een gedeelte 

in de verhuur.  

 

Het pand is niet verouderd en met Cisco als zowel eigenaar als gebruiker zal dit naar alle 

waarschijnlijkheid ook niet snel gebeuren. Een nadeel van het pand is de strikte parkeer-

norm. Het pand is na het ABC-beleid gebouwd en heeft een parkeernorm gekregen van 

1:125. Er zijn slechts 450 parkeerplaatsen voor 56.307 vierkante meter aan kantoor-

ruimte. Wel is het kantoor goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Het ligt praktisch 

naast de metrohalte Bullewijk en de stations Bijlmer/Arena en Holendrecht bevinden zich 

op loopafstand. Door de duur van de leegstand, het bouwjaar en dat de eigenaar ook 

gebruiker is, wordt het pand niet als kansloos gezien.  
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Blok 10 

Na blok 15a heeft blok 10, met 20.176 vierkante meter leegstand en een leegstandsper-

centage van 29,5 procent, de laagste absolute en relatieve leegstand binnen strook A. 

Het blok bestaat uit 7 kantoorpanden die gezamenlijk onder de noemer Plaza Arena val-

len. Dit gedeelte van Amstel III is in een later stadium gerealiseerd. De kantoorpanden 

Gaudi, Dali, Jupiter, Minerva, Apollo en Mercurius zijn allen in 2004 gebouwd, met de 

bouw van het pand Miro is in 2007 begonnen. 

 

Van de zeven kantoorgebouwen hebben drie gebouwen te kampen met partiële leeg-

stand. Opvallend is dat van de 18.825 vierkante meter leegstand, ruim 93 procent al 

meer dan twee jaar leegstaat. De kantoorpanden stammen uit 2004 en zijn niet onder-

hevig aan veroudering. Uit de interviews blijkt dat het moderne kantoorgebouwen zijn die 

voldoen aan eisen van de hedendaagse kantoorgebruiker. De ligging van blok 10 wordt 

als heel gunstig gezien. Het is slechts twee minuten van het station Bijlmer/Arena, waar 

ook de nodige voorzieningen zijn gevestigd.  

 

De panden hebben een parkeernorm van 1:100. In de werkelijkheid zijn er 547 parkeer-

plaatsen voor 68.291 vierkante meter kantoorruimte. Dat komt neer op één parkeer-

plaats per 125m². Voor veel kantoorgebruikers is dit te laag. Een andere mogelijke ver-

klaring voor de leegstand zijn de relatief hoge huurprijzen. De gemiddelde huurprijs in 

blok 10 bedraagt 212 euro per vierkante meter en een parkeerplaats kost 1450 euro per 

jaar. Volgens een makelaar van Boer Hartog Hooft is dit voor veel kantoorgebruikers aan 

de hoge kant. “Voor dat geld huren ze liever kantoorruimte op de Zuidas.” Door het bouw-

jaar van de kantoorpanden en de mogelijkheden om de huurprijs te laten zakken worden 

deze kantoren niet als kansloos gezien.  

 

Blok 12 

Blok 12 staat bekend als Atlas Arena. Het gebied kent zes kantoorgebouwen en een los-

staand parkeergebouw. De panden verschillen in grootte en zijn vernoemd naar de ver-

schillende continenten. De kantoorgebouwen Europa, Afrika, Azië, Amerika, Australië en 

de parkeergarage Antarctica zijn allen in 1983 gebouwd en zijn dus meer dan 25 jaar 

oud.  

 

Het gebied heeft een grootte van 60.226m², waarvan er 22.969m² bebouwd zijn. Het 

totale metrage kantooroppervlak bedraagt 87.768m². Gebouw Antarctica is alleen be-

stemd om te parkeren. Onder de kantoorgebouwen bevinden zich parkeergarages. Ook is 

er rond de kantoorgebouwen nog parkeerruimte aangelegd. De parkeernorm in blok 12 is 

1:45 bvo. Wat wil zeggen dat er voor iedere 45m² verhuurbaar oppervlak, één parkeer-

plaats beschikbaar is. De parkeerplaatsen kosten 1500 euro per stuk per jaar. De huur-

prijs van de panden is voor allen gelijk en bedraagt 165 euro per vierkante meter.  

 

Tabel 5.1 laat zien dat ruim de helft van de kantoorruimte leegstaat. De gebouwen Euro-

pa en Amerika staan geheel leeg en het gebouw Azië kent een leegstandspercentage van 

bijna 42 procent. Van dit percentage staat ruim 40 procent meer dan twee jaar leeg. In 

2007 is het Atlas complex van eigenaar gewisseld. White Estate Investments en Pronam 
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Property Investments betaalden samen ongeveer 125 miljoen euro voor het complex. 

Vervolgens gaven ze aan Cie Architects om plannen te maken het gebied te herontwikke-

len. Ook hier wordt 125 miljoen euro voor gerekend (EuroProperty, 2007). Het doel is om 

meer levendigheid te creëren, door wonen, werken en ontspanning in het gebied te com-

bineren. Zo is er eind 2008 een horecagelegenheid geopend, waar geluncht kan worden 

een drankje kan worden genuttigd. De horecazaak is gesitueerd tussen de gebouwen 

Amerika en Australië. Ook heeft Cie plannen om er een woontoren en een hotel te plaat-

sen en kinderopvang te creëren. Alle kantoorpanden zijn of worden in de toekomst gron-

dig gerenoveerd. Deze veranderingen hebben grote bedrijven naar het Atlas Complex 

getrokken. Na een renovatie van gebouw Afrika heeft Adidas/Reebok het pand in maart 

2008 betrokken. Vanaf 1 januari 2010 is het gebouw Europa volledig verhuurd aan het 

concern Bijenkorf. Op 1 maart 2010 heeft Capgemini zijn intrede gedaan in het gebouw 

Amerika. Ook het gebouw Azië heeft de interesse van bedrijven getrokken. Zo heeft Teke-

lec in de zomer van 2009 een ruimte van 1500m² betrokken en huurt Archivolt Architec-

ten sinds eind 2009 600 vierkante meter kantoorruimte. Sinds de komst van nieuwe 

huurders is het leegstandspercentage in blok 12 gedaald naar ongeveer 10 procent. Vol-

gens een makelaar van DTZ Zadelhoff zijn nog meer transacties te verwachten en is de 

kans groot dat blok 12 eind 2010 nagenoeg geen leegstand meer kent.  

 

De vraag naar kantoorruimte in blok 12 is sterk gestegen, door de ontwikkelingen die het 

gebied doormaakt. Door renovatie van de kantoorpanden en revitalisering van het kanto-

rengebied wordt de veroudering binnen blok 12 tegengegaan. Bovendien heeft blok 12 

een aantal uitstekende locatiekenmerken. De bereikbaarheid over de weg is goed. Over 

het spoor is het Atlas Complex ook uitstekend te bereiken, want het station Bijl-

mer/Arena ligt op 2 minuten lopen. Ook zijn er voldoende mogelijkheden om te parkeren.  

 

Blok 12 profiteert van de naamsbekendheid van het Atlascomplex. Door de herontwikke-

ling is het imago van het gebied sterk verbeterd en hebben grote kantoorgebruikers hun 

intrede gedaan. Wel is het zo dat voor de kantoorruimte en een parkeerplaats meer geld 

moet worden neergelegd, dan in andere blokken in Amstel III. Voor gebruikers als Adi-

das/Reebok en Capgemini is dit echter geen probleem gebleken. 

 

Volgens een architect die meewerkt aan de herontwikkeling van blok 12 is het van cruci-

aal belang gebleken dat het gehele Atlas complex door één (gecombineerde) partij is 

overgenomen. Op deze manier werden plannen gemaakt voor het gehele gebied en wor-

den alle kantoorgebouwen geüpgrade. “In dit gebied wordt geen half werk geleverd. Het 

complete gebied wordt aangepakt, waarbij alle panden worden gerenoveerd. Of onze 

mooie plannen voor een woontoren en een hotel ook daadwerkelijk worden gerealiseerd 

moet nog blijken. De vraag is of dit financieel haalbaar is. Vooral in deze tijden van crisis 

acht ik de kans niet heel groot.”    

 

Blok 13 

Blok 13 wordt het Hogehilweggebied genoemd. Het gebied bestaat uit 19 kantoorpanden 

met een gezamenlijk verhuurbaar vloeroppervlak van 88.878m². De panden zijn tussen 

1980 en 1990 gebouwd. De gemiddelde huurprijs bedraagt 140 euro per vierkante me-
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ter. Het pand Hillside heeft een huurprijs van 195 euro per vierkante meter en is daarmee 

een uitschieter. Opvallend daarbij is dat dit pand nog nooit verhuurd is. 

    

Het gebied telt 1488 parkeerplaatsen. Dat is gemiddeld 1 parkeerplaats per 63 vierkante 

meter. De prijs van de parkeerplaatsen varieert van 800 tot 1130 euro per jaar. Het ge-

bied kent een leegstandspercentage van meer dan 41 procent. Van de 19 panden staan 

16 panden geheel of gedeeltelijk leeg. Van deze 16 panden kampen 10 panden met een 

leegstand van meer dan twee jaar. De langdurige leegstand bedraagt meer dan 28 pro-

cent van de totale voorraad kantoorruimte en bijna 70 procent van de totale leegstand. 

Een viertal kantoorgebouwen staan volledig leeg. Alle panden in blok 13 zijn verouderd 

en slechts 1 pand is na de bouw grondig gerenoveerd. Maar ook dit gebouw kampt met 

leegstand, al bedraagt het hier slechts een percentage van 11 procent. Volgens een ar-

chitect van “Cie Architecs” zouden ze alle panden in blok 13 moeten slopen. “Weg met 

die oude zooi, deze panden worden nooit meer verhuurd. Het gehele gebied moet op de 

schop.”  

 

De 19 kantoorgebouwen in blok 13 hebben allen een andere eigenaar. Volgens een me-

dewerker van de Zuidoostlob heeft nauwelijks zin om één pand te renoveren als deze 

tussen alleen maar verouderde panden staat. Kantoorgebruikers willen een pand in een 

gebied een goed imago. Het Hogehilweggebied heeft een slecht imago en de naam kan 

potentiële kantoorgebruikers juist afschrikken. De kantoorpanden zijn anonieme gebou-

wen. Om het gebied en de kantoorpanden in zijn geheel aan te pakken is het noodzake-

lijk om de verschillende eigenaren op één lijn te krijgen. Dit is blijkt een erg lastige opga-

ve. Uit een interview met een makelaar van Boer Hartog Hooft blijkt dat eigenaren niet 

tot renovatie van hun pand overgaan, omdat ze simpelweg het geld niet hebben en/of 

dat een renovatie van het pand nog geen zekerheid biedt op een toekomstige huurder. Ze 

wachten liever en hopen toch een huurder te vinden. Kantooreigenaren zijn vaak wel be-

reid om aanpassingen aan het pand te doen, als er zich vooraf een huurder voor het pand 

heeft gemeld.  

 

De gemeente erkent dat dit gedeelte van Amstel III het gebied is met de grootste pro-

blemen en heeft het gebied aangewezen als proeftuin. Thema's die in deze proeftuin ge-

test zullen worden, zijn onder andere het toepassen van het bestemmingsplan gecombi-

neerd met aangepaste regelingen voor milieuschade, het inzetten van het erfpachtstelsel, 

flexibel gebruik van kantoorpanden en tijdelijke functieverandering. Deze thema’s gaan 

een onderdeel vormen van de ontwikkelingsstrategie voor de transformatie van Amstel III 

naar een gemengd woon- werkgebied (Bureau Broedplaatsen, 2008). De Zuidoostlob 

heeft blok 13 nog niet opgegeven. “Het gebied kan mogelijk meeliften met het succes 

van het aanliggende Atlas complex.” 

    

Blok 13 heeft een goede bereikbaarheid over zowel de weg als per spoor. Het gebied ligt 

op loopafstand van zowel het station Bijlmer/Arena als het metrostation Bullewijk. Ook 

zijn de huurprijzen in het gebied niet hoog. Deze gunstige kenmerken van het gebied heb-

ben er niet voor gezorgd dat het gebied in trek is bij potentiële huurders. Een makelaar 

van DTZ Zadelhoff: “Het Hogehilweggebied bestaat uit verouderde anonieme kantoorpan-
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den en heeft een slecht imago.” Aanpassingen in zowel het gebied als in de panden zijn 

noodzakelijk om van blok 13 weer een aantrekkelijke vestigingslocatie voor kantoorge-

bruikers te maken. Dit wordt echter een lastige opgave door het versnipperde eigendom 

van de kantoorpanden en de afwachtende houding van de eigenaren.  

    

Blok 14 

Blok 14 ligt ten zuiden van het Hogehilweggebied en bestaat uit 17 gebouwen. Het ter-

rein heeft een oppervlakte van 54.550m², waarvan 13.562m² bebouwd is. Het totale 

aantal vierkante meters verhuurbaar vloeroppervlak bedraagt 92.275m² en blok 14 is 

daarmee na blok 17a het gebied met het grootste kantorenoppervlak. Blok 14 kent een 

absolute leegstand van 38.717 vierkante meter, wat neerkomt op een totaal leegstands-

percentage van bijna 42 procent. De leegstand is verdeeld over acht gebouwen, waarvan 

vier panden volledig leegstaan. Van het leegstandspercentage van bijna 42 procent, staat 

ruim 44 procent meer dan twee jaar leeg. Het gaat hier om bijna 19 procent van de totale 

voorraad kantoorruimte binnen blok 14. Dit blok is te vergelijken met het Hogehilwegge-

bied, alleen zijn de leegstandsproblemen minder groot. De absolute en relatieve leeg-

stand zijn ongeveer even groot als in blok 13, maar de gemiddelde duur van de leegstand 

is in blok 14 korter. Toch is ruim 44 procent van de leegstand van langdurige aard, wat er 

op duidt dat ook dit blok de nodige problemen kent.  

 

De meeste kantoorpanden zijn begin jaren ’90 gebouwd en daarmee tussen de 15 en 20 

jaar oud. De panden zijn minder oud dan in blok 13, maar zijn wel onderhevig aan verou-

dering. Ze voldoen meer aan de eisen van de huidige kantoorgebruiker. Ook zijn de pan-

den niet flexibel, waadoor het een probleem is om aanpassingen te doen. Dit is technisch 

ingewikkeld en brengt hoge kosten met zich mee.  

 

De huurprijzen variëren van 150 tot 180 euro per vierkante meter. Voor een parkeer-

plaats moet tussen de 1000 en 1250 euro gerekend worden. De prijzen zijn daarmee 

hoger dan in het Hogehilweggebied. De parkeermogelijkheden variëren van 1:41 bvo tot 

1:101 bvo met een gemiddelde van 1 parkeerplaats per 79 vierkante meter verhuurbaar 

kantooroppervlak. De parkeermogelijkheden binnen blok 14 zijn dus minder goed dan in 

het Hogehilweggebied. 

 

De zeventien kantoorpanden in blok 14 hebben tien verschillende eigenaren. Door het 

versnipperde eigendom geldt ook voor dit blok dat het moeilijk is om het gehele gebied 

te herontwikkelen. Zo lang geen partij het initiatief neemt om het gebied aan te pakken 

en de gebruikers blijven volharden in hun afwachtende houding ligt er volgens een me-

dewerker van de Zuidoostlob geen rooskleurige toekomst voor blok 14 als kantoorlocatie 

in het verschiet als er niets veranderd. “ Dit stuk van Amstel III is te vergelijken met het 

Hogehilweggebied. De panden zijn verouderd en eigenaren zijn niet bereid in de gebouwen 

te investeren. Iedereen kijkt elkaar aan en er gebeurt niets.” 

 

Blok 17a 

Blok 17a is het meest zuidelijke kantorenterrein van strook A en bevindt zich ten zuiden 

van de Gaasperdammerweg. Deze weg vormt een barrière binnen Amstel III en kan in het 
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gebied maar op één plek worden overgestoken. Het kantorenblok heeft een grootte van 

79.207m². Hiervan is 26.614m² bebouwd. Het totale aantal vierkante meters verhuur-

baar vloeroppervlak bedraagt 142.776m² en daarmee is blok 17a het gebied met het 

grootste kantooroppervlak binnen Amstel III. Het gebied kampt ook met de grootste ab-

solute leegstand binnen Amstel III. Er staat 52.768m² leeg, wat neerkomt op een leeg-

standspercentage van bijna 37 procent. Van de veertien kantoorgebouwen hebben negen 

panden te kampen met leegstand. Daarvan staan er zeven gedeeltelijk leeg en twee 

panden in het geheel. Blok 17a kent minder langdurige leegstand dan de blokken 13 en 

14. Ruim 10 procent van de voorraad staat langer dan 2 jaar leeg, wat neerkomt op een 

langdurige leegstand van 27 procent van de totale leegstaande kantoorruimte. 

 

De huurprijzen variëren van 125 tot 195 euro per vierkante meter met een gemiddelde 

huurprijs binnen blok 17a van 160 euro per vierkante meter. Met de bouw van één van 

de kantoorpanden is begonnen in 1980, de andere panden zijn gebouwd in de periode 

rond 1990 en in de periode na 2000. De parkeernormen variëren van 1:56 bvo tot 1:129 

bvo met een gemiddelde van 1 parkeerplaats per 91 vierkante meter kantoorruimte. 

 

Holendrecht Centre is in dit gebied het meest opvallende kantoorpand. Het kantoor staat 

in zijn geheel leeg en heeft een verhuurbaar vloeroppervlak van 33.358m². Dit pand is 

daarmee verantwoordelijk voor ruim 63 procent van de totale leegstand in blok 17a. Tot 

eind 2007 was het gebouw geheel in gebruik door ABN AMRO. Begin 2008 werd het pand 

door LSI Project Investment voor 28,5 miljoen euro overgenomen van het Duitse open-

endfonds KanAm. Het kantoorcomplex is in 1980 gebouwd en is volgens een makelaar 

van DTZ compleet verouderd. LSI was in de veronderstelling dat het een huurder voor het 

gebouw had gevonden, anders waren ze niet tot deze aankoop overgegaan. En had plan-

nen gemaakt om het pand in 2009 en 2010 compleet te renoveren. De potentiële ge-

bruiker zag echter af van de huur, wat als gevolg heeft dat het pand momenteel geheel 

leegstaat en niet wordt gerenoveerd. LSI heeft inmiddels juridische stappen ondernomen 

tegen de potentiële huurder om de zaak tot een goed einde te brengen. Nu heeft LSI na-

melijk ruim 33 duizend verouderd kantooroppervlak in portefeuille met weinig kansen op 

een toekomstige huurder. Ondanks goede parkeermogelijkheden en een gemiddelde 

huurprijs is het een uitzichtloze missie om een huurder te vinden voor dit verouderde in-

flexibele pand. LSI gaat niet de risico’s nemen om het pand te renoveren, voordat er 

daadwerkelijk een huurder voor Holendrecht Centre gevonden is. 

 

De kantoorpanden binnen blok 17a die ouder zijn dan 15 jaar voldoen volgens makelaars 

van Boer Hartog Hooft niet meer aan de wensen van de hedendaagse kantoorgebruiker. 

Een redelijk gunstige parkeernorm tot 1:75 en huurprijzen tot 150 euro hebben voor veel 

leegstaande panden geen huurder opgeleverd. 

 

In blok 17a staan ook kantoorpanden leeg die na 2000 zijn ontwikkeld. Deze gebouwen 

zijn niet onderhevig aan veroudering, maar hebben parkeerproblemen. Ze moesten na-

melijk voldoen aan strikte parkeernormen. Volgens een makelaar van DTZ Zadelhoff 

schrikken kantoorgebruikers af van parkeernormen van één parkeerplaats per 100 vier-

kante meter verhuurbaar oppervlak of strikter. “Parkeernormen boven de 1:75 komen er 
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bij kantoorgebruikers niet in”. Blok 17a is weliswaar goed te bereiken met het openbaar 

vervoer, want het ligt naast station Holendrecht. De meeste werknemers binnen Amstel 

III komen toch met de auto naar hun werk en moeten voldoende mogelijkheden hebben 

om hun auto kwijt te kunnen. Voldoende parkeermogelijkheden is het belangrijkste crite-

rium voor kantoorgebruikers. De kantoren die na 2000 gebouwd zijn in blok 17a bieden 

deze mogelijkheden niet.  

 

Een ander nadeel van blok 17a is dat het een slecht imago heeft en als onveilig wordt 

beschouwd. Het gebied ligt naast het winkelcentrum Holendrecht in de Bijlmermeer, dat 

volgens een makelaar van Boer Hartog Hooft als extreem crimineel wordt gezien. De 

werknemers binnen blok 17a bewegen zich niet graag in de openbare ruimte. Vooral in 

de winter, als het eerder donker is, is het gevoel van onveiligheid groot. 

 

Conclusies leegstand strook A 

Binnen het kantorengedeelte van Amstel III heeft strook A de grootste leegstandspro-

blemen. Van de kantorenvoorraad staat 37,6 procent leeg. Van deze leegstand staat 46,7 

procent twee jaar of langer leeg. In strook A staan 61 kantoorgebouwen. Daarvan staat 

10 panden in het geheel en 29 panden gedeeltelijk leeg. 

 

De grootste leegstandsproblemen bevinden zich in de blokken 13, 14 en 17a. In de blok-

ken 13 en 14 staat respectievelijk 41,2 en 42,0 procent van de kantoorruimte leeg. Van 

deze leegstand staat in blok 13 69,1 procent langdurig leeg en in blok 14 is dit percenta-

ge 44,7 procent. De panden binnen deze blokken zijn verouderd en voldoen niet meer 

aan de hedendaagse eisen voor kantoorruimte. Ondanks redelijk gunstige parkeernor-

men en een gemiddelde huurprijs is er weinig vraag naar kantoorruimte in deze blokken. 

Blok 17a heeft een leegstandspercentage van 38,5 procent met een absolute leegstand 

van ongeveer 55.000 vierkante meter. Het grootste gedeelte van deze leegstand bevindt 

zich in het Holendrecht Centre. Dit kantoor van ruim 33.000 vierkante meter staat in het 

geheel leeg. Dit pand is in 1980 gebouwd en de kans is klein dat er in de huidige staat 

van het gebouw een huurder voor wordt gevonden. Andere kantoorpanden met leegstand 

binnen blok 17a die in de periode 1989-1992 zijn gebouwd hebben te maken van verou-

dering. De reden dat panden van na 2000 leegstaan, moet vooral worden gezocht in het 

feit dat de parkeermogelijkheden gering zijn.  

 

Blok 12 leek dezelfde leegstandsproblemen te hebben als de blokken 13 en 14. Maar dit 

blok, ook wel het Atlas complex genoemd, wordt herontwikkeld, waardoor het nieuwe 

huurders heeft aangetrokken. Blok 15a wordt in het geheel ingenomen door het kantoor-

gebouw van Cisco. Het kantoorpand kent een leegstandspercentage van 12,7 procent. 

Het pand is niet verouderd, maar kan potentiële huurders afschrikken door de strikte 

parkeernorm. In blok 10 staat 29,5 procent van de kantoorruimte leeg. Opvallend is dat 

93,3 procent van deze leegstand al twee jaar of langer gaande is. Een oorzaak van de 

leegstand kan het gebrek aan parkeerplaatsen zijn. Voor iedere 125 meter kantoorruim-

te is slechts 1 parkeerplaats beschikbaar. Ook kunnen de huurprijzen voor potentiële 

huurders te hoog zijn. Toch wordt dit blok als minder problematisch gezien. De kantoor-
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panden zijn nog jong en het gebied ligt op 2 minuten loopafstand van het station Bijl-

mer/Arena, waar ook verschillende voorzieningen zijn gevestigd. 

 

Net als in kantorenstrook B staan veel kantoren in strook A gedeeltelijk leeg. Van de 61 

kantoorpanden staan 10 panden in het geheel leeg en hebben 29 panden te kampen 

met partiële leegstand. Ook voor deze partieel leegstaande kantoorpanden geldt dat de 

eigenaren een mogelijke oplossing voor de leegstand niet als noodzakelijk zien, omdat ze 

nog huurinkomsten ontvangen. De verwachting is dat zich voor de leegstaande kantoor-

ruimte in de toekomst wel een nieuwe huurder meldt. Volgens verschillende makelaars 

zal dit niet gebeuren zolang er geen aanpassingen worden gedaan aan de verouderende 

panden en de locatie. 

 

5555....4444....    Conclusies leegstaande kantoorruimte binnen Amstel IIIConclusies leegstaande kantoorruimte binnen Amstel IIIConclusies leegstaande kantoorruimte binnen Amstel IIIConclusies leegstaande kantoorruimte binnen Amstel III    

Amstel III is een werkgebied in het zuidoosten van de gemeente Amsterdam. Bijna de 

complete kantorenvoorraad van het gebied is te vinden in de stroken A en B. Deze voor-

raad bedraagt 665.958 vierkante meter, waarvan 213.477 vierkante meter leegstaat. 

Amstel III heeft daarmee een leegstandspercentage van 32,1 procent. Verreweg de 

meeste leegstand is in strook A te vinden. Daar staat 201.759 vierkante meter leeg met 

een leegstandspercentage van 37,6 procent. Van deze leegstand staat 46,7 procent twee 

jaar of langer leeg. Kantorenstrook B heeft een absolute leegstand van 11.718 vierkante 

meter en een leegstandspercentage van 9,0 procent. Hier bedraagt de langdurige leeg-

stand 58,8 procent van de totale leegstand. Het leegstandsprobleem bevindt zich dus 

vooral binnen het meest oostelijke gebied van Amstel III, in strook A. Binnen deze strook 

hebben de blokken 13, 14 en 17a de grootste absolute en relatieve leegstand.  

 

Maar waarom kampt het kantorengebied met deze grote leegstandscijfers? Allereerst is 

de situatie op de Amsterdamse kantorenmarkt niet gunstig. Jarenlang zijn er in Amster-

dam kantoorpanden bij gebouwd, waardoor er momenteel een overaanbod van kantoor-

ruimte is. Amstel III ondervindt hier hinder van, want ziet kantoorgebruikers verhuizen 

naar nieuwbouw of minder oude panden elders in Amsterdam. Door de huidige economi-

sche crisis is er weinig vraag naar kantoorruimte, waardoor de leegstand in Amstel III 

aanhoudt. De verwachtingen voor het gebied zijn ook niet hoopvol. Mocht de vraag naar 

kantoorruimte in Amsterdam na te crisis weer aantrekken, zal de vraag naar kantoor-

ruimte binnen Amstel III volgens makelaars achterblijven. “Bedrijven huren dan liever 

elders in Amsterdam kantoorruimte.” De locatie en de kantoorpanden voldoen niet meer 

aan de eisen van de hedendaagse kantoorgebruiker. 

 

Daarnaast scoort Amstel III als locatie op bepaalde kenmerken niet goed. Het gebied 

heeft een slecht imago, mede door de ligging naast de Bijlmer. De grote leegstand heeft 

volgens een makelaar van DTZ Zadelhoff ook bijgedragen aan de verslechtering van het 

imago. “Het aanzien en het imago van Amstel III hebben een knauw gekregen, doordat 

mensen overal om zich heen leegstaande kantoren zien.” Veel mensen die in Amstel III 

werken hebben een gevoel van onveiligheid. Vooral in de winter als het vroeg donker 
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wordt. De openbare ruimte is eenzijdig en bovendien zijn er te weinig voorzieningen bin-

nen of in de buurt van Amstel III. De kenmerken van het gebied of het gebrek daaraan 

zijn mede debet aan de leegstand in Amstel III. Op deze kenmerken moet het gebied ver-

beteren wil het weer een aantrekkelijke locatie voor kantoorgebruikers worden. Bereik-

baarheid vormt geen oorzaak voor de leegstand. Het gebied is zowel met de auto als met 

het openbaar vervoer goed te bereiken. 

 

Als laatste kunnen de oorzaken van de grote leegstand binnen Amstel III worden gezocht 

in kenmerken van de kantoorpanden. In dit onderzoek is gekeken naar de huurprijs, ver-

oudering van het pand en de parkeermogelijkheden. Uit de interviews komt naar voren 

dat de huurprijzen binnen Amstel niet als belangrijke oorzaak voor de leegstand moeten 

worden gezien. Binnen Amstel III geldt alleen voor blok 10 dat een hoge huurprijs een 

oorzaak voor de leegstand binnen dat blok kan zijn. Wat zwaarder weegt is het gebrek 

aan parkeerplaatsen binnen blok 10. Door de ligging van blok A in de nabijheid van het 

station Bijlmer/Arena wordt de leegstand in dit blok door verschillende experts niet als 

onoverkomelijk gezien. Blokken waar strikte parkeernormen ook meespelen als oorzaak 

van de leegstand zijn blok 15a en blok 17a. Blok 15a wordt volledig ingenomen door 

Cisco en kent weinig leegstand. In blok 17a hebben de kantoorgebouwen gebouwd na 

2000 strikte parkeernormen waar potentiële huurders op afknappen. Veroudering van de 

kantoorpanden lijkt het grootste probleem in Amstel III. Binnen strook B, in de blokken 

11 en 17b, staan veel panden die tussen de 15 en 20 jaar oud en nog nooit gerenoveerd 

zijn. Hoewel de leegstand daar nog niet groot is, wordt verwacht dat deze zal toenemen 

als er geen aanpassingen aan de panden en de locatie worden gedaan. Binnen strook A 

staan veel verouderde kantoorpanden in de blokken 13, 14 en 17a. Deze panden voldoen 

niet meer aan de wensen van de hedendaagse kantoorgebruiker. Eigenaren weigeren om 

te investeren in hun panden om een aantal redenen. Er is vaak simpelweg niet genoeg 

geld voor en als de financiële middelen er wel zijn, blijft het de vraag of er na de renovatie 

een huurder klaarstaat. Een andere reden is dat veel eigenaren nog steeds verwachten 

dat er in de toekomst wel een huurder voor hun pand aanklopt. Makelaars delen deze 

verwachting niet. “Het lijkt wel of veel eigenaars nog steeds in een andere tijd leven.” Nog 

een reden is dat veel kantoorpanden slechts gedeeltelijk leegstaan, waardoor eigenaren 

toch nog een bepaalde huursom ontvangen en de noodzaak van investeringen in het 

pand niet inzien. Een groot probleem van Amstel III in de huidige situatie is dat het ei-

gendom van de panden sterk versnipperd is. Het heeft voor een eigenaar weinig zin om te 

investeren in de renovatie van een kantoorpand te midden van andere verouderde pan-

den en op een locatie te niet meer geschikt lijkt voor een kantoorfunctie. Volgens de 

Zuidoostlob gebeurt er te weinig. “Kantooreigenaren kijken elkaar maar een beetje aan. 

Niemand neemt het heft in handen om iets aan deze situatie te doen.” 

 

Amstel III kampt met een grote leegstand van kantoorruimte en dit is voor de gemeente 

Amsterdam een doorn in het oog. De gemeente onderzoekt momenteel op welke manier 

de problemen van het kantorengebied kunnen worden opgelost. De herontwikkeling van 

het Atlas Complex slaat aan en de leegstand binnen blok 12 is daardoor bijna verdwe-

nen. Volgens de gemeente moet dit ook in de rest van Amstel III kunnen. Het volgende 
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hoofdstuk gaat in op mogelijke oplossingen om de leegstand binnen Amstel III aan te 

pakken. 
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6 Mogelijke oplossingen leegstand Amstel III 

Door de aanhoudende bouw van kantoren is er een groot overaanbod van kantoorruimte 

in de gemeente Amsterdam ontstaan. De kantorenmarkt is een vervangingsmarkt en 

kantoorgebruikers trekken naar nieuwere panden en betere locaties. Veel panden in Am-

stel III zitten aan de onderkant van de Amsterdamse kantorenmarkt en staan daarom 

leeg. De grote leegstand heeft een negatieve invloed op het gebied en op het imago van 

de stad Amsterdam. De gemeente erkent de problemen en is aan het onderzoeken wat 

de beste oplossingen zijn om iets aan de leegstand te doen en het gebied weer aantrek-

kelijk te maken. De gemeente Amsterdam heeft kantoorplannen voor Amstel III ge-

schrapt en de kantorenloods onderzoekt of eigenaren en/of ontwikkelaars willen investe-

ren in leegstaande kantoren om er een nieuwe bestemming aan te geven.  

 

In hoofdstuk 5 is besproken dat Amstel III met een groot leegstandsprobleem kampt. Er 

staat veel kantoorruimte leeg en vaak gaat het om langdurige leegstand. Binnen het ge-

bied zijn verschillen in omvang en duur van de leegstand tussen verschillende blokken. In 

dit hoofdstuk wordt gekeken welke oplossing het meest geschikt zou voor ieder blok om 

de leegstand van kantoorruimte tegen te gaan. In paragraaf 6.1 wordt gekeken naar op-

lossingen op pandniveau en in paragraaf 6.2 wordt dit gedaan op gebiedsniveau. De blok-

ken 15b en 15c worden in dit hoofdstuk niet behandeld. Blok 15b wordt volledig inge-

nomen door een filiaal van IKEA en de bijbehorende parkeerruimte, er staan geen kan-

toorpanden. In blok 15c staan twee kantoorpanden, maar de kantoorruimte in deze pan-

den is volledig verhuurd.  

 

6.1.6.1.6.1.6.1.    Oplossingen leegstand op pandniveauOplossingen leegstand op pandniveauOplossingen leegstand op pandniveauOplossingen leegstand op pandniveau    

Uit de literatuur die in hoofdstuk 2 behandeld is, blijkt dat de leegstand van een kantoor-

pand op vijf manieren kan worden opgelost. De eerste manier is om niets te doen en 

wachten op een huurder in betere economische tijden. Manier twee is om een verouderd 

pand te renoveren. Als het pand te ver verouderd is, is de derde mogelijkheid om pand te 

slopen en een nieuw kantoorpand neer te zetten. Het pand kan ook uit de kantorenmarkt 

worden gehaald om er een nieuwe bestemming aan te geven. De vierde manier is om het 

leegstaande kantoorpand te transformeren naar een andere functie. De laatste moge-

lijkheid is het pand te slopen en er een nieuw gebouw met een andere functie neer te 

zetten.  

 

Niets doen 

Als een leegstaand pand nog niet verouderd is en de locatie is aantrekkelijk is het moge-

lijk dat de leegstand zich vanzelf oplost en in te toekomst een nieuwe huurder voor het 

pand komt. De leegstand in blok 10 en blok 15a zou op deze manier kunnen worden op-

gelost. In blok 15a staat slechts één kantoorgebouw dat in handen is van Cisco. Het pand 

staat voor 12,7 procent leeg, maar deze leegstand is niet van langdurige aard. Het kan-

toorgebouw is in 2002 opgeleverd en niet onderhevig aan veroudering. Het enige nadeel 

van het kantoor is de strikte parkeernorm. Met een norm van 1:125 zijn de parkeermoge-
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lijkheden gering. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer maakt veel goed. Het ligt 

praktisch naast de metrohalte Bullewijk en de stations Bijlmer/Arena en Holendrecht 

bevinden zich op loopafstand. Volgens makelaars van DTZ Zadelhof en Boer Hartog Hooft 

heeft het geen zin om aanpassingen aan het pand te doen. “Het kantoorpand verkeerd in 

een goede staat. Het is gewoon wachten economisch betere tijden. Dan verschijnt waar-

schijnlijk vanzelf een nieuwe huurder voor de aangeboden kantoorruimte.” 

 

Blok 10 heeft gemeenschappelijke kenmerken met blok 15a. De kantoorpanden, uit 

2004 en 2007, zijn niet verouderd. De locatie is met het openbaar vervoer goed bereik-

baar, want blok 10 ligt op loopafstand van het station Bijlmer/Arena. En het blok heeft 1 

parkeerplaats op 125 vierkante meter kantoorruimte. Toch is de leegstand binnen blok 

10 groter dan in blok 15a. Blok 10 heeft een leegstandspercentage van 29,5 procent en 

daarvan is 93,3 procent van langdurige aard. Twee panden met leegstand staan allebei 

al ongeveer vier jaar gedeeltelijk leeg. Volgens verschillende makelaars is de huurprijs te 

hoog en knappen potentiële huurders af op de geringe parkeermogelijkheden. Eigenaren 

zouden de prijs kunnen laten zakken om huurders te lokken. Toch zal dit in de realiteit 

volgens makelaars niet snel gebeuren. De waarde van het pand wordt namelijk mede 

bepaald door de huurprijs. Door de huurprijs te laten zakken zou de waarde van het pand 

minder worden. Voor eigenaars is dit dan gebruikelijker om bepaalde incentives aan 

huurders aan te bieden, zoals een huurvrije periode. Aan het parkeerprobleem kunnen 

eigenaren op hun terrein niets doen. De parkeernorm is door de gemeente Amsterdam 

opgelegd. Volgens een makelaar van DTZ Zadelhoff en een adviseur van Akro Consult is 

de kans groot dat voor de leegstaande kantoorruimte in Plaza Arena (blok 10) in de toe-

komst een huurder wordt gevonden zonder aanpassingen te doen aan de panden. De 

panden verkeren namelijk in een goede staat en de ligging van blok 10 is goed. Het ge-

bied ligt op loopafstand van het station Bijlmer/Arena en aan het herontwikkelde cen-

trumgebied Zuidoost met verschillende voorzieningen. 

 

Voor veel leegstaande kantoorruimte is ‘niets doen’ geen optie. De kantoorpanden zijn 

verouderd en voldoen niet aan de eisen die kantoorgebruikers tegenwoordig hebben. 

Binnen kantorenstrook A is leegstaande verouderde kantoorruimte te vinden in de blok-

ken 13, 14 en 17a. De kantoorpanden in blok 12 waren verouderd, maar deze zijn of 

worden in de nabije toekomst gerenoveerd (zie kader 6.1). Binnen strook B staan verou-

derde panden in blok 11 en 17b. 

 

Kader 6.1. Het succes van het Atlas Complex 

Kantorenblok 12 wordt volledig ingenomen door het Atlas Complex. In 2008 stond ruim 

de helft van de kantoorruimte leeg. Uit interviews blijkt dat de belangrijkste oorzaak de 

veroudering van de kantoorpanden was. De panden stammen uit 1983 en voldeden niet 

meer aan de wensen van kantoorgebruikers. White Estate Investments en Pronam Pro-

perty zagen toch potentie in het Atlas complex en kochten het kantorencomplex op. Er 

werden plannen gemaakt om in het gebied en de panden te investeren, waarop grote 

kantoorgebruikers kantoorruimte gingen huren. Momenteel is de leegstand in blok 12 

nagenoeg opgelost. Waarom lijkt de herontwikkeling van het Atlas complex een succes 
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en komt het binnen de rest van Amstel III maar niet op gang? Belangrijk is dat de zes 

kantoorpanden en het parkeergebouw van dezelfde eigenaar waren, waardoor het gehele 

complex relatief eenvoudig kon worden overgenomen. Bovendien zijn de kantoorpanden 

volgens een ruimtelijk adviseur van de juiste grootte en geschikt voor renovatie. Nog een 

voordeel was dat het Atlas complex al naamsbekendheid genoot. Een medewerker van 

een woningbouwvereniging voegt hier aan toe blok 12 een gebied is met ‘een verborgen 

kwaliteit’. “In het geval van het Atlas complex gaat het om de ligging aan station Bijl-

mer/Arena, de uitstekende bereikbaarheid over de weg en de nabijheid van entertain-

ment en voorzieningen in het Arena gebied.” Inmiddels is binnen blok 12 een horecagele-

genheid gevestigd en zijn er plannen voor een plaats voor kinderopvang. Verder zijn er 

plannen voor een hotel en een woontoren. Een architect die werkt aan het gebied ver-

wacht dat deze laatste twee plannen vooralsnog geen doorgang vinden, omdat het nogal 

risicovolle investeringen zijn. De gemeente hoopt dat de multifunctionele ontwikkelingen 

in het Atlas Complex een olievlekeffect op de rest van Amstel III hebben.  

 

Renoveren 

Als kantoorruimte leegstaat met als belangrijkste oorzaak dat het pand verouderd is, kan 

renovatie een oplossing bieden. In blok 12 lijkt renovatie in combinatie met gebiedsont-

wikkeling een succes. Voor de panden in de blokken 11, 13, 14, 17a en 17b is dit minder 

eenvoudig. In deze blokken staat veel kantoorruimte leeg, waar vooral veroudering van 

de panden als oorzaak wordt gezien. De meeste kantoorpanden met leegstand zijn rond 

1990 gebouwd of zijn nog ouder. Voldoende parkeermogelijkheden en relatief lage huur-

prijzen hebben voor deze verouderde panden geen huurder opgeleverd. Zonder aanpas-

singen te doen aan het pand, zullen de meeste van deze verouderde panden volgens ver-

schillende makelaars ook in te toekomst niet verhuurd worden. Renovatie zou een oplos-

sing kunnen bieden, indien er ook aanpassingen aan de locatie worden gedaan. Volgens 

een private belegger is dit verreweg de goedkoopste en meest eenvoudige methode om 

verouderd incourant vastgoed weer op de kantorenmarkt te krijgen. 

 

Toch zijn er binnen de blokken met leegstaand verouderd vastgoed weinig panden waar 

gerenoveerd wordt. Wat is hier de reden van? De panden in de blokken 11, 13, 14, 17a 

en 17b zijn in handen van verschillende eigenaren. Als een eigenaar zijn pand gaat reno-

veren en het pand staat verder tussen verouderde panden op een matige locatie, zal de 

renovatie niet te gewenste effect hebben. Renovatie heeft alleen zin als andere panden 

ook gerenoveerd worden en de locatie een kwaliteitsimpuls krijgt. Dit lijkt meer een ge-

biedsontwikkeling, waar in paragraaf 6.2 verder op wordt ingegaan. 

 

In deze tijd, van economische laagconjunctuur zullen eigenaren niet bereid zijn te inves-

teren in hun leegstaande panden. Vooral niet als het pand slechts gedeeltelijk leegstaat 

en er toch nog iets van huurinkomsten binnenkomt. Eigenaren gaan ook niet snel over tot 

renovatie, omdat het maar de vraag is of er na de renovatie wel een huurder voor de leeg-

staande kantoorruimte aanklopt. 

 

Volgens een medewerker van een woningcorporatie en een ruimtelijk adviseur is er bin-

nen Amstel III door beleggers veel vastgoed gekocht om mee te speculeren. “Een pro-
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bleem van Amstel III is dat veel speculanten kantoren opkopen, dus dat het steeds lasti-

ger wordt voor andere partijen om daar tussen te komen. Veel verschillende eigenaren 

wachten tot er iets met het gebied gebeurd.” Ze gaan pas investeren in hun leegstaande 

panden, als de gemeente Amsterdam of een andere partij het initiatief neemt in de her-

ontwikkeling van Amstel III.  

 

Sloop/Nieuwbouw kantoor 

Als een kantoorpand zodanig verouderd is dat het niet meer in de toekomst verhuurd 

gaat worden en het is niet mogelijk om het te renoveren of een andere functie aan het 

gebouw te geven is sloop en nieuwbouw de enige oplossing. Daarbij is het belangrijk dat 

de locatie nog wel geschikt is als kantoorlocatie. 

 

Deze optie ligt voor de leegstaande kantoren in de blokken 11, 13, 14, 17a en 17b niet 

voor de hand. Zo vertelt een private belegger dat de bestaande oudere panden nog wel 

een toekomst hebben. “Waarom slopen, morgen kan een nieuwe huurder op de stoep 

staan. En anders kan het pand toch altijd gerenoveerd worden.” Uit interviews met beleg-

gers (privaat en institutioneel) blijkt dat eigenaars meestal zelf niet overgaan tot de sloop 

van een pand en de ontwikkeling van een nieuw gebouw. Ze zouden het pand in de ver-

koop doen en de ontwikkeling van een nieuw pand aan een andere partij overlaten. Vol-

gens de Zuidoostlob is het niet waarschijnlijk dat ontwikkelaars verouderde leegstaande 

panden in Amstel III gaan opkopen om er nieuwe kantoorpanden neer te zetten. “Het 

gebied is momenteel niet aantrekkelijk genoeg en partijen durven in deze economisch 

lastige tijden minder snel in een risicovol gebied te investeren.” De reden dat het wel is 

gebeurd in blok 12, is dat alle panden tegelijk konden worden aangekocht en de ligging 

aan het station Bijlmer/Arena goed is. De blokken met leegstaande panden hebben een 

minder goede locatie en de kantoorpanden zijn van verschillende eigenaars. Het versnip-

perde eigendom maakt het voor ontwikkelaars lastig om de panden gezamenlijk op te 

kopen.  

 

Toch ziet een architect voor de blokken 11, 13, 14, 17a en 17b sloop en nieuwbouw als 

enige juiste oplossing. “De gebouwen zijn van een slechte kwaliteit. Door ze te renoveren 

of te transformeren gaan ze nog tien jaar mee, maar heb je vervolgens hetzelfde veroude-

ringsprobleem als nu. Of zet er moderne kantoren neer of bouw nieuwe woonruimte. De 

huidige panden moeten sowieso plat.” Wie dit zou moeten bewerkstelligen en hoe dit 

financieel haalbaar te maken, moet alleen nog worden onderzocht. Een private belegger 

met eigendom binnen Amstel III is het niet met de architect eens en noemt sloop en 

nieuwbouw kapitaalvernietiging. “De panden kunnen worden gerenoveerd of anders ge-

transformeerd naar een andere functie.”  

 

Transformeren 

Als de locatie niet meer geschikt is voor een kantorenfunctie kan transformatie een op-

lossing bieden. Volgens een stedenbouwkundige is een belangrijk voordeel van transfor-

matie dat het aanbod van kantoorruimte kleiner wordt en een functie kan worden gerea-

liseerd waar in de gemeente Amsterdam wel vraag naar is. Volgens een private belegger 

wordt transformatie door de eigenaren in Amstel III pas als optie gezien als met 100 pro-
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cent zekerheid is vastgesteld dat het pand nooit meer verhuurd gaat worden. Volgens 

makelaars en verschillende gemeentelijke instanties geldt deze zekerheid voor veel pan-

den binnen Amstel III. Volgens eigenaren is dit niet het geval en blijven daarom wachten 

op betere tijden met de verwachting dat hun kantoorruimte dan weer ingevuld zal wor-

den.  

 

De beleggers hebben de panden vaak voor een te hoge waarde in hun boekhouding 

staan. Het afwaarderen van hun panden wordt door de eigenaren als een verlies gezien 

en ze zijn vooralsnog niet bereid dit verlies te nemen. Zolang deze afwaardering niet ge-

schied is transformatie voor de leegstaande kantoren een lastige optie. Bovendien zien 

eigenaren herbestemming als gezichtsverlies en hebben ze zich gespecialiseerd in com-

mercieel vastgoed. Ze hebben vaak geen ervaring op bijvoorbeeld de woningmarkt.  

 

Woningcorporaties hebben die expertise wel en zien wel mogelijkheden in de transforma-

tie van leegstaande kantoorpanden in Amstel III. Het gebied is echter te groot voor een 

corporatie om het initiatief te nemen. Dit zou door de gemeente Amsterdam moeten ge-

beuren. Alleen een andere bestemming is niet genoeg, er zullen ook bepaalde voorzie-

ningen moeten worden geplaatst. Transformatie is dus volgens woningcorporaties een 

optie om de leegstand aan te pakken in een bredere gebiedsontwikkeling. 

 

Opbrengsten van een functieverandering van kantoren naar bijvoorbeeld wonen zijn mi-

nimaal. Transformeren van een bestaand gebouw kan daarom alleen toegepast worden 

als het gebouw daar zeer geschikt voor is. De kosten voor transformeren liggen maar iets 

lager dan voor sloop/nieuwbouw. Volgens een stedenbouwkundige is transformatie dan 

ook geen goede oplossing. “Het is maar iets duurder om een compleet nieuw gebouw 

neer te zetten. In nieuwbouw kunnen alle wensen worden uitgevoerd. Bij de transformatie 

kunnen slechts aanpassingen aan het pand worden gedaan en is daarom lang niet zo 

duurzaam als nieuwbouw. Transformatie is leuk om een pand met een bepaalde histori-

sche waarde te behouden, maar dit gaat niet op voor de kantoorpanden in Amstel III.” 

Volgens Muller (2008) zijn bepaalde kantoorpanden binnen Amstel III wel geschikt om de 

functie wonen te krijgen. In figuur 6.1 is te zien dat de meeste leegstaande panden in 

Amsterdam Zuidoost waarbij herbestemming naar wonen mogelijk is in Amstel III staan. 

In strook A blijkt dat binnen blok 13 voor elf van de zestien panden met leegstand, trans-

formatie naar wonen een optie is. In blok 14 geldt dit voor zes van de zeven leegstaande 

panden. Binnen blok 17a zijn alle negen leegstaande panden potentieel transformeer-

baar. In strook B blijkt in blok 11 dat drie van de zes panden met leegstand potentieel 

transformeerbaar zijn. In blok 17b is één van vier leegstaande panden geschikt om te 

transformeren naar woonruimte. Dat transformatie mogelijk is, wil zeggen dat het vol-

gens de wet kan, omdat de leegstaande panden binnen de regelgeving voor luchtkwali-

teit en geluid voor woonruimte passen en daarnaast een minimaal vereiste vrije hoogte 

van 2,6 meter hebben. Of de locatie geschikt is voor woonruimte en of het financieel 

haalbaar is komt niet aan de orde. 
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Figuur 6.1. Potentieel te transformeren kantoorpanden in Amsterdam Zuidoost 

Bron: Muller, 2008 

 

Over de richting van transformatie bestaan verschillende meningen. Moeten er dure ap-

partementen komen of goedkope studentenwoningen? Volgens een architect moeten 

gericht worden op het hogere segment. “Om mensen over de streep te trekken om in Am-

stel III te gaan wonen, moet er voldoende volume gecreëerd worden en moet er een sta-

tement gemaakt worden. Het beste zou zijn inzetten op het hogere segment en een opval-

lend landmark neerzetten met flink veel volume, zodat mensen straks met trots kunnen 

zeggen: “Ik woon in dat hoge gebouw daar”. Zo komt het project meteen op de kaart en 

kan het balletje verder gaan rollen.” Andere partijen zien meer heil in woningen voor men-

sen die tijdelijk woonruimte nodig hebben, zoals studenten of expats. Volgens de Zuid-

oostlob moeten begonnen worden met woonruimte te creëren rondom de “katalysatoren” 

van het gebied. “Rondom de metrostations, het Arena gebied en het Atlas complex heeft 

een woonfunctie de meeste kans van slagen hebben. Hier ligt namelijk potentie voor wo-

ningen voor bijvoorbeeld expats en studenten in verband met de uitstekende bereikbaar-

heid en ligging nabij de levendige business areas.” Een makelaar ziet een woonfunctie 

voor studenten in Amstel III niet zitten. “Kantoorgebruikers zitten niet te wachten op stu-

denten als buren. Het zou bijzonder slecht zijn voor de uitstraling van Amstel III als overal 

waslijnen hangen en kratten bier opgestapeld staan.” Woningbouwcorporaties zien in een 

nieuw Amstel III een gevarieerd woningaanbod als beste oplossing, omdat dit de duur-

zaamheid van het gebied ten goede zou komen. 

 

Voor veel leegstaande kantoorpanden geldt dat herbestemming naar wonen technisch 

mogelijk is. Dit wil niet zeggen dat de functie wonen ook in het gebied geschikt is. Vol-
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gens woningcorporaties en gemeentelijke instanties is de functie wonen in het noorden 

van Amstel III al mogelijk, omdat er voldoende voorzieningen te vinden zijn bij het station 

Bijlmer/Arena en rond het stadion de Arena. Andere partijen zien de functie wonen niet 

als een optie voor Amstel III. Een projectontwikkelaar ziet het gebied alleen als werkge-

bied. “Eén blok herontwikkelen naar woningbouw zal niet een goede woonlocatie opleve-

ren en voor toevoegingen als stadsdeelkantoren en bibliotheken is de locatie door zijn 

ligging niet geschikt. Dit biedt dus weinig mogelijkheden voor een multifunctionele her-

ontwikkeling. De beste oplossing is het gebied te herontwikkelen tot een kantorengebied 

met moderne kantoren dat wordt aangevuld met horeca en winkels.” 

 

Sloop/Nieuwe functie 

Als het gebied niet meer geschikt is als kantoorgebied en leegstaande panden niet kun-

nen worden getransformeerd is de laatste mogelijkheid de kantoorpanden afbreken en er 

nieuwbouw met een andere functie voor in de plaats zetten. Uit verschillende interviews 

komt naar voren dat eerst moet worden onderzocht of de panden getransformeerd kun-

nen worden, omdat dit goedkoper is dan sloop en nieuwbouw. Uit het onderzoek van Mul-

ler blijkt dit voor veel panden met leegstand in Amstel III mogelijk te zijn. Anderen zijn 

van mening dat als delen van Amstel III een andere functie krijgen, de beste methode is 

om de bestaande kantoorpanden te slopen. Het verschil in kosten tussen transformatie 

en sloop/nieuwbouw is niet heel groot. De mogelijkheden die sloop en nieuwbouw bieden 

zijn volgens een architect en een institutionele belegger echter veel groter dan bij trans-

formatie, waarbij je afhankelijk bent van het bestaande pand. “Door iets meer te investe-

ren heb je een oplossing die duurzaam is. De kantoorpanden in bijvoorbeeld het Hogehil-

weggebied (blok 13) en tussen de Karspeldreef en de Hullenbergweg (blok 14) hebben te 

weinig kwaliteit en potentie en zouden na transformatie na een aantal jaar weer gesloopt 

moeten worden.” Alle partijen die Amstel III geschikt vinden voor een woonfunctie naast 

de huidige werkfunctie zijn het er over eens dat het geen zin heeft om een enkel pand 

een andere functie te geven. “Het ene pand een kantoorfunctie en het buurpand een 

woonfunctie heeft geen zin. De herontwikkeling moet op een grotere schaal en geclusterd 

plaatsvinden. Er zijn namelijk binnen een gebied plekken met meer potentie voor wonen 

en plekken met potentie voor kantoren.” Dit kan door middel van gebiedsontwikkeling 

geschieden.  

  

6.2.6.2.6.2.6.2. Oplossingen leegstand op gebiedsniveauOplossingen leegstand op gebiedsniveauOplossingen leegstand op gebiedsniveauOplossingen leegstand op gebiedsniveau    

De gemeente Amsterdam wil af van monofunctionele kantoorgebieden, want merkt dat 

de leegstand op dergelijke locaties het grootst is en niet meer in trek is bij kantoorge-

bruikers. Amstel III geldt ook als een dergelijk monofunctioneel werkgebied. Tijdens de 

interviews is naar voren gekomen dat het probleem in Amstel III niet alleen aan de pan-

den ligt, maar dat het hele gebied verouderd is en niet meer voldoet aan de voorkeuren 

en eisen van hedendaagse kantoorhoudende organisaties. Gebiedsontwikkeling door 

middel van functiemenging lijkt de enige juiste oplossing om de negatieve spiraal waarin 

Amstel III zich in bevind te doorbreken.  
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Volgens een stedenbouwkundige is de bereikbaarheid van Amstel III goed, maar scoort 

het gebied slecht op aspecten als voorzieningen, openbare ruimte, imago, veiligheid en 

levendigheid. “Door de leegstand en de monofunctionaliteit van het gebied is er weinig 

levendigheid op straat en ontstaat er verpaupering. Het gebied is dus een onaantrekkelijk 

stuk stad waar men niet graag verblijft. Dit komt mede door de onaantrekkelijke openba-

re ruimte die vooral bestaat uit parkeerplaatsen. Om de beleving van Amstel III te verbe-

teren moeten al deze punten aangepakt worden; leegstand, levendigheid en openbare 

ruimte. Een van de manieren om dit te bewerkstelligen is functiemenging.” Werknemers 

binnen het gebied hebben niet de mogelijkheid om hun kinderen naar een kinderdagver-

blijf te brengen of in hun pauze ergens buiten het kantoor een kopje koffie en een brood-

je te gaan nuttigen. Door de functie wonen te introduceren zullen zich ook na 6en men-

sen in de openbare ruimte begeven. Dit kan weer een positieve impuls betekenen voor de 

veiligheid en imago van Amstel III.  

 

Kantoorpanden met weinig parkeermogelijkheden bevinden zich vooral in de kantoor-

blokken 11, 15a en 17a. Deze kantoorpanden zijn na 2000 gebouwd en zijn niet onder-

hevig aan veroudering. Toch staat in blok 11 en blok 17a veel nieuwere kantoorruimte 

leeg. De strikte parkeernorm schrikt potentiële huurder af. Deze parkeernormen zijn door 

de gemeente Amsterdam opgelegd en daar is door eigenaren niets aan te veranderen. 

Dit probleem zou volgens een ontwikkelaar op een hoger schaalniveau opgelost moeten 

worden. “Meerdere delen van Amstel III hebben moeilijke parkeernormen. Dit zou voor 

een ontwikkelaar een mogelijkheid kunnen zijn om in parkeerruimte te investeren.” Vol-

gens de Kantorenloods zouden de parkeermogelijkheden rond de Amsterdam Arena be-

ter benut moeten worden. Hoewel er dan nog eens stevige wandeling naar de werkplaats 

rest. 

 

De gemeente moet de beslissing nemen om het gebied te herontwikkelen. Aanpassingen 

in het bestemmingsplan zijn noodzakelijk om ook andere functies dan de kantoorfunctie 

in het gebied toe te laten. De uitvoering van de herontwikkeling moet door publieke en 

private partijen geschieden. Een probleem binnen de blokken 11, 13, 14, 17a en 17b is 

de grote verdeling in eigendom. Eigenaren moeten op 1 lijn worden gebracht voor suc-

cesvolle gebiedsontwikkeling. Dit is volgens de Zuidoostlob een probleem. Eigenaren zijn 

zich er te weinig van bewust dat hun leegstaande kantoorpanden ook in de toekomst niet 

verhuurd zullen worden. Dat binnen Amstel III veel met vastgoed wordt gespeculeerd 

maakt het ook lastig. Ze gaan pas investeren in hun panden als de herontwikkeling van 

het gebied in gang is gezet. 

 

Als de gemeente het bestemmingsplan plotseling verandert, zullen eigenaren naar alle 

waarschijnlijkheid bezwaar maken. Er moet draagvlak voor het bestemmingsplan worden 

gecreëerd. Om dit te realiseren moet de gemeente vooraf haar plannen voor het gebied 

met de huidige eigenaren bediscussiëren. Wellicht voelen ze er wel iets voor om mee te 

doen in de herontwikkeling of zijn ze bereid hun vastgoed te verkopen. Waarschijnlijk zijn 

niet alle kantooreigenaren bereid om in hun pand en het gebied te investeren. Daarom 

lijkt het noodzakelijk om sommige eigenaren uit te kopen. Dit brengt hoge kosten met 

zich mee. Het verzamelen van de eigendommen in een kantorengebied kan al snel 10 
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jaar duren, dus er moet rekening gehouden worden met een zeer langdurig proces. Hier 

kan een rol liggen weggelegd voor woningcorporaties. Zij hoeven niet op een korte ter-

mijn winst te maken. Partijen met een lange adem en visie zijn dan ook nodig voor de 

herontwikkeling van Amstel III. De gemeente Amsterdam wil de herontwikkeling vooral 

aan de markt overlaten, want vindt de (her)ontwikkeling van vastgoed een domein van de 

markt. Als de doelstelling van 5000 woningen in Amstel III in 2040 in gevaar komt, dan 

kan na 2020 een gemeentelijke aankoopstrategie tot de mogelijkheden behoren (Pro-

jectbureau Zuidoostlob, 2009b). 

 

Het doel van de gemeente Amsterdam is om een zeer intensief en gemengd woon-

werkgebied te creëren met wonen en stedelijke en regionaal georiënteerde voorzienin-

gen, als hotels, uitgaan, horeca, onderwijs en congresfaciliteiten. Om dit financieel moge-

lijk te maken is door de gemeente besloten de maximale bouwhoogte binnen Amstel III 

te verhogen en een hogere dichtheid in het gebied toe te staan. Dat wil zeggen dat er op 

hetzelfde oppervlak meer gebouwd mag worden. Amstel III heeft een Floor Space Index 

van 1,6. FSI is het totale aantal vierkante meters bebouwing inclusief de verdiepingen 

binnen een gebied, gedeeld door de totale oppervlakte van hetzelfde gebied. In tabel 6.1 

is de huidige FSI en de geplande toekomstige FSI voor de verschillende blokken binnen 

Amstel III weergegeven.  

 

Tabel 6.1 FSI per blok 

Strook Blok FSI oud FSI nieuw 

        

Strook A Blok 10 5,1 5,1 

  Blok 12 1,5 3,0 

  Blok 13 1,5 3,0 

  Blok 14 1,7 3,0 

  Blok 15a 3,1 3,1 

  Blok 17a 1,8 3,0 

        

Strook B Blok 11 1,0 1,0 tot 2,0 

  Blok 15c 1,2 1,2 tot 2,0 

  Blok 17b 1,0 1,0 tot 2,0 

       

 Totaal Amstel III  1,6  1,9 tot 2,5  

Bron: DRO, 2008 (aangepast door J. Breugelmans) 

 

De blokken 10 (Plaza Arena) en 15a (Cisco) komen vooralsnog niet voor in de herontwik-

kelingsplannen van de gemeente, daar deze nog voldoen als kantoorfunctie. Binnen de 

overige blokken moet door intensivering meer bouwruimte worden gecreëerd. Volgens de 

plannen kan het metrage bruto vloeroppervlak in het kantorengedeelte van Amstel III van 

ongeveer 665.000m2 naar ongeveer 790.000m2 tot 1.050.000m2 toenemen. Functie-

menging en intensivering dragen bij een meer stedelijk milieu (levendigheid op straat) en 
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een efficiënter ruimtegebruik (Projectbureau Zuidoostlob, 2009a). Haalbaarheidstudies 

moeten duidelijk maken of de visie uitvoerbaar is. 

 

Makelaars en eigenaren zijn nogal sceptisch over de visie. De gemeente heeft niet duide-

lijk bepaald hoe de plannen te verwezenlijken. Er is geen duidelijke strategie en dat werkt 

remmend. Nu gaan eigenaren wachten tot de gemeente iets onderneemt. De haalbaar-

heidsstudies die nu gedaan gaan worden hebben weinig zin. Over 5 jaar kan de situatie 

heel anders. “Misschien is er dan weer krapte op de kantorenmarkt en is er een overaan-

bod van woonruimte.”  

 

6.3.6.3.6.3.6.3.    Conclusies mogelijke oplossingen leegstaande kantoorruimteConclusies mogelijke oplossingen leegstaande kantoorruimteConclusies mogelijke oplossingen leegstaande kantoorruimteConclusies mogelijke oplossingen leegstaande kantoorruimte    

In hoofdstuk 5 is onderzocht wat de omvang van de leegstand van kantoorruimte in Am-

stel III is, of er binnen Amstel III verschillen in leegstand zijn tussen deelgebieden, of de 

leegstand langdurig is en wat de oorzaken van de leegstand zijn. Dit hoofdstuk, dat geba-

seerd is op diepte-interviews en secundaire analyse van diepte-interviews, heeft zich ge-

richt op mogelijke oplossingen van het leegstandsprobleem. De vorm van de leegstand 

en de achtergronden bepalen mede in welke richting naar een oplossing moet worden 

gezocht. Zo staat in het ene blok ongeveer elf procent van de kantoorruimte voor minder 

dan twee jaar leeg, waar de leegstand vanzelf op kan lossen en in een ander blok staat 

bijna de helft van de kantoorruimte leeg en een groot gedeelte daarvan langer dan twee 

jaar met weinig kansen op een toekomstige huurder. In een dergelijk blok lijken aanpas-

singen noodzakelijk om de leegstand tegen te gaan. 

 

De locatie Amstel III scoort slecht op kenmerken als voorzieningen, openbare ruimte, 

imago, veiligheid en levendigheid. Dit is mede een oorzaak dat er weinig vraag naar kan-

toorruimte is en er veel leegstaat. Alle partijen zijn het er over eens dat de locatie Amstel 

III een kwaliteitsimpuls nodig heeft. Eigenaren willen dit bewerkstelligt zien worden door 

het toevoegen van voorzieningen en het verbeteren van de openbare ruimte. Makelaars, 

gemeentelijke instanties en ruimtelijke adviseurs zijn het er over eens dat ook de verou-

derde kantoorpanden aangepakt moeten worden. Gemeentelijke instanties en woning-

corporaties willen ook functieveranderingen doorvoeren en willen een woonfunctie in het 

gebied te introduceren.  

 

De leegstand in de blokken 11 en 15a wordt mede veroorzaakt door parkeerproblemen. 

Hier is door de eigenaren niets aan te doen. De gemeente Amsterdam heeft hier strikte 

parkeernormen opgelegd. Toch is de verwachting dat de leegstaande kantoorruimte zon-

den aanpassingen aan het pand in de toekomst zal worden ingevuld. De panden zijn na-

melijk niet verouderd en goed te bereiken met het openbaar vervoer. Deze twee blokken 

komen ook niet voor in de visie van de gemeente Amsterdam om een gemengd woon-

werkgebied binnen Amstel III te creëren. In blok 17a staan ook panden met strikte par-

keernormen die niet onderhevig zijn aan veroudering en te maken hebben met leegstand. 

Deze panden liggen op een minder gunstige locatie en het is daarom de vraag of voor 

deze panden in de toekomst een nieuwe huurder aanklopt. Een ontwikkelaar zou in een 
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afzonderlijke parkeerruimte moeten investeren om het parkeerprobleem binnen Amstel 

III op te lossen.  

 

Deelgebieden met grote leegstandcijfers waar de leegstand zich in betere economische 

tijden niet vanzelf op lijkt te lossen, zijn blok 13, 14 en 17a. Veroudering van de kantoor-

panden is hier het grootste probleem. Ook in blok 11 en 17b staan verouderde kantoor-

panden alleen binnen deze blokken is de leegstand niet zo groot. Renovatie lijkt de goed-

koopste en makkelijkste manier om iets aan deze veroudering te doen. Maar volgens 

diverse partijen is renovatie geen duurzame oplossing en zijn de panden na een aantal 

jaar al weer verouderd. Dan zou sloop en nieuwbouw een betere oplossing kunnen zijn, 

alleen is dit ook duurder. De vraag is dan of er nieuwe kantoren moeten worden gebouwd 

of er een andere functie voor in de plaats moet komen. Als functieverandering in beeld 

komt is het ook mogelijk om kantoorpanden te transformeren naar een andere functie. 

Dit is voor meerdere panden binnen Amstel III technisch mogelijk. Het commentaar hier-

op is dat ook dit geen duurzame oplossing is en het transformeren van panden niet ge-

noeg mogelijkheden biedt om de panden naar alle wensen aan te passen. 

Sloop/nieuwbouw is dan iets duurder maar biedt alle mogelijkheden om vastgoed naar 

alle hedendaagse wensen te ontwikkelen. Een belangrijke vraag is of Amstel III geschikt 

is voor woningen. Hier zijn de meningen sterk verdeeld. Zo zien eigenaars en makelaars 

het gebied alleen als kantorengebied, maar is het volgens de gemeente en woningcorpo-

raties ook geschikt als woongebied. Vooralsnog weigeren eigenaren in hun panden te 

investeren. Ze verwachten in de toekomst nieuwe huurders of wachten juist totdat een 

andere partij in Amstel III gaat investeren. Het is daarom vooral de gemeente Amsterdam 

die het gebied wil aanpakken en heeft daarom een visie voor het gebied geschreven. 

Maar zolang eigenaren niet gezamenlijk willen investeren in hun kantoorpanden of wei-

geren hun panden van de hand te doen, zal de herontwikkeling van Amstel III moeilijk op 

gang komen. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

7.1. Conclusies7.1. Conclusies7.1. Conclusies7.1. Conclusies    

Sinds de tweede Wereldoorlog kenmerkt de Nederlandse kantorenmarkt zich als groei-

markt. De beroepsbevolking is sinds de wederopbouw gestaag gegroeid en de kantoren-

markt heeft zich in een cyclisch patroon rondom een structureel groeipad ontwikkeld. 

Deze structurele groei heeft zich geuit in een groeiend aantal kantoorhoudende organisa-

ties, in een groei van de kantoorwerkgelegenheid, in een groter wordende voorraad kan-

toorruimte en een steeds groter wordende huurmarkt. Ook de sectoren die zich bezig 

houden met de exploitatie en productie van kantoorruimte zijn daardoor groter gewor-

den. De kantorenmarkt moet ook niet worden gezien als één enkele kantorenmarkt, 

maar bestaat uit enkele deelmarkten. Zo is er de gebruikersmarkt waar de verhandeling 

van eigendoms- en/of gebruikersrechten van kantoorruimte plaatsvindt, de bouw- of ont-

wikkelingsmarkt waarin de productie van kantoorpanden zijn beslag krijgt en een beleg-

gersmarkt waar in kantoorpanden wordt geïnvesteerd om rendementen te behalen door 

panden te exploiteren en door middel van een verwachte waardestijging van de objecten. 

Daarnaast moet de kantorenmarkt niet worden beschouwd als één nationale kantoren-

markt, maar bestaat deze uit meerdere regionale kantorenmarkten.  

 

Waar tot op heden de kantoorwerkgelegenheid en daarmee de vraag naar kantoorruimte 

is gestegen, is de verwachting dat de vraag naar kantoorruimte in de toekomst zal afne-

men door een krimpende beroepsbevolking en trends als uitbesteding naar lagelonen-

landen en thuiswerken. De kantorenmarkt verandert van de uitbreidingsmarkt die het 

sinds de Tweede Wereldoorlog is geweest naar een vervangingsmarkt. Toch was de vraag 

naar kantoorruimte ook in de tijden van een groeiende kantoorwerkgelegenheid niet 

constant. Dit heeft te maken met de conjuncturele dynamiek van de kantorenmarkt, 

waardoor vraag en aanbod van kantoorruimte fluctueren. Waarbij een overaanbod van 

kantoorruimte tot uitdrukking komt in de vorm van leegstand.  

 

Leegstaande kantoorruimte hoeft niet altijd een probleem te zijn. Zo kan een nieuw kan-

toor bij oplevering een korte tijd leegstaan, beter bekend als aanvangsleegstand, of kan 

bij een verhuizing van een bedrijf een kantoorpand even leegstaan om aanpassingen te 

doen aan het pand voor de nieuwe huurder wat frictie- of mutatieleegstand wordt ge-

noemd. Conjuncturele leegstand is tijdelijke leegstand als gevolg van schommelingen in 

vraag en aanbod door conjuncturele veranderingen. Zo lang leegstand van tijdelijke aard 

is, wordt leegstand niet als een probleem gezien. Een kortdurende leegstand van onge-

veer zes procent wordt zelfs als noodzakelijk gezien om de kantorenmarkt naar behoren 

te laten functioneren. Problematisch wordt het als kantoorpanden langdurig leeg blijven 

staan en in de toekomst ook niet meer verhuurd gaan worden. Deze structurele leegstand 

wordt als problematisch ervaren en vergt daarom een oplossing. 

 

Leegstand is voor eigenaren een probleem, omdat ze huurinkomsten mislopen en het 

leegstaande pand niet door een huurder wordt onderhouden. Ook gemeenten ondervin-
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den hinder van leegstand. Het is slecht voor het imago van de stad en de levendigheid en 

veiligheid in het gebied met leegstand nemen af. Om leegstand van kantoorruimte aan te 

pakken is het belangrijk te weten wat de oorzaken zijn. Voor ieder leegstaand kantoor-

pand is de oorzaak te vinden in de specifieke kenmerken van het pand, de kwaliteit van 

de omgeving en/of de marktsituatie. Als een kantoorpand tijdelijk leegstaat en het is niet 

verouderd is de kans groot dat het pand, zonder aanpassingen te doen aan het pand, in 

de toekomst weer verhuurd zal worden. Als een pand langdurig leegstaat en het is verou-

derd is de kans groot dat het in de toekomst in de huidige staat niet meer verhuurd zal 

worden. Aanpassingen aan het pand kunnen de leegstand oplossen. Op pandniveau kan 

er renovatie plaatsvinden, het pand kan worden gesloopt en een nieuw kantoorpand wor-

den geplaatst of er kan gezocht worden naar een andere functie. Dit kan door middel van 

transformatie of sloop en nieuwbouw. Het is aan de eigenaar die het pand in bezit heeft 

om hierover te beslissen. Als de kantoorfunctie aanhoudt, is het belangrijk dat de locatie 

nog wel voldoet als kantoorlocatie. Als de locatie niet meer functioneert, zou gebiedsont-

wikkeling een oplossing kunnen zijn. Gebiedsontwikkeling en functiemenging zouden de 

locatie weer aantrekkelijk kunnen maken voor de hedendaagse kantoorgebruiker. 

 

Sinds 2000 is in Nederland een groot verschil ontstaan tussen vraag en aanbod van kan-

toorruimte waardoor de leegstand van kantoorruimte snel iets toegenomen. Een belang-

rijke oorzaak hiervan is de aanhoudende nieuwbouw in economisch mindere tijden. De 

opname van kantoorruimte daalde en de nieuwbouw hield aan. Verhuizingen naar nieu-

we kleinere kantoorruimten heeft ervoor gezorgd dat de absolute leegstand toenam en 

vooral verouderde panden leeg kwamen te staan. In Nederland staat ongeveer 12 pro-

cent van de kantoorruimte leeg. De grootste regionale kantorenmarkt in Nederland is die 

van Amsterdam. Ruim 14 procent van de totale kantorenvoorraad bevindt zich in de regio 

Amsterdam. Momenteel kent de regio Amsterdam een leegstand van 15,3 procent. Bin-

nen de gemeente Amsterdam staat 15,8 procent van de kantoorruimte leeg. Veel van 

deze leegstand is van structurele aard. Binnen de gemeente Amsterdam zijn er grote 

verschillen in leegstand tussen verschillende deelgebieden. Amsterdam Zuidoost valt 

hierbij op met een leegstandpercentage van 22,6 procent en een percentage van 16,7 

structurele leegstand. De kantorenvoorraad van Amsterdam Zuidoost kenmerkt zich door 

een percentage van 60 procent van panden die ouder zijn dan 15 jaar. Ongeveer 55 pro-

cent van de kantorenvoorraad van het stadsdeel Zuidoost staat in Amstel III. Het kanto-

rengebied Amstel III heeft een leegstandspercentage 32,1 procent. Dit is relatief hoog 

vergeleken met andere kantoorlocaties in de Amsterdamse regio.  

 

In dit onderzoek is dieper ingegaan op de leegstand van kantoorruimte in Amstel III. Hoe 

groot is het leegstandsprobleem? Om wat voor vormen van leegstand gaat het en wat zijn 

de oorzaken van de leegstand? Zijn er verschillen in leegstand binnen Amstel III en op 

welke manier zou de leegstand kunnen worden opgelost? Deze vragen hebben geleid tot 

de volgende probleemstelling: 

 

Wat is de aard en omvang van de leegstand van kantoren in Amstel III, wat zijn de achter-

gronden van het probleem en welke aanknopingspunten/mogelijkheden zijn er om het 

probleem van de leegstand op te lossen? 
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Amstel III is opgedeeld in verschillende deelgebieden. Deze blokken vormen een eenheid 

binnen het onderzoeksgebied, doordat ze vaak afgebakend zijn door wegen, de kantoor-

gebouwen in elkaars nabijheid staan en ze vaak in dezelfde periode gebouwd zijn. Op dit 

schaalniveau worden uitspraken gedaan over de omvang en aard van de leegstand en 

mogelijke oorzaken. Ook wordt voor ieder blok gekeken wat de mogelijkheden zijn om 

het leegstandprobleem aan te pakken. 

 

Amstel III heeft een kantorenvoorraad van 665.958 vierkante meter, waarvan 213.477 

vierkante meter leegstaat. Zoals gezegd heeft Amstel III daarmee een leegstandspercen-

tage van 32,1 procent. Van de leegstaande kantoorruimte staat 47,4 procent twee jaar of 

langer leeg. Binnen Amstel III zijn er grote verschillen in leegstand. Zowel in absolute als 

in relatieve zin staat de meeste leegstand in kantorenstrook A. In strook A staat 201.759 

vierkante meter aan kantoorruimte leeg, een leegstandspercentage van 37,6 procent. 

Kantorenstrook B heeft een absolute leegstand van 11.718 vierkante meter, een leeg-

standspercentage van 9,0 procent.  

 

Kantorenstrook B blijkt niet het gebied met de grootste leegstandproblemen binnen Am-

stel III. Zo zijn beide kantoorpanden in blok 15c volledig in gebruik. Als er wordt uitge-

gaan dat een kortdurende leegstand van 5 tot 6 procent acceptabel is, lijkt het leeg-

standspercentage van 9 procent in strook B mee te vallen. Toch staat 58,8 procent van 

de leegstaande kantoorruimte 2 jaar of langer leeg. De leegstaande kantoorruimte bin-

nen strook B bevindt zich in blok 11 en 17b. De kantoorpanden met leegstand hebben 

relatief lage huurprijzen en voldoende parkeergelegenheden. De oorzaak van de leeg-

stand moet worden gezocht in de veroudering van de panden. Deze voldoen niet meer 

aan de eisen van de hedendaagse kantoorgebruiker. De meeste panden zijn 20 jaar of 

ouder en zonder aanpassingen te doen aan de panden is de kans groot dat de huidige 

leegstand in strook B zal aanhouden en zelfs vergroten.  

 

De grootste leegstandsproblemen van Amstel III bevinden zich binnen de kantorenstrook 

A. Binnen strook A heeft blok 15a het minst te kampen met leegstand. Binnen het blok 

staat één kantoorpand met Cisco als eigenaar/gebruiker Cisco en heeft een leegstands-

percentage van 12,7 procent. De leegstand is kortdurend en de verwachting is dat het 

zonder aanpassingen aan het pand te doen in de toekomst weer volledig verhuurd zal 

worden. Het pand is namelijk niet verouderd en met Cisco als zowel eigenaar als gebrui-

ker zal dit naar alle waarschijnlijkheid ook niet snel gebeuren. Een nadeel van het pand is 

de strikte parkeernorm. Potentiële huurders kunnen afhaken door de parkeernorm van 

1:125. Het kantoorpand is met het openbaar vervoer goed te bereiken door de ligging 

naast metrohalte Bullewijk en op loopafstand de stations Bijlmer/Arena en Holendrecht.  

 

Blok 10 heeft een hoger leegstandspercentage dan blok 15a, namelijk 29,5 procent. 

Opvallend is dat 93,3 procent van deze leegstand al twee jaar of langer gaande is. Blok 

10 heeft een aantal dezelfde kenmerken als blok 15a. Alle panden zijn na 2000 ge-

bouwd en niet onderhevig aan veroudering. Binnen de blok zijn weinig parkeermogelijk-

heden. Voor iedere 125 meter kantoorruimte is slechts 1 parkeerplaats beschikbaar. Wel 
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is het blok goed bereikbaar met het openbaar vervoer, want het ligt praktisch naast het 

station Bijlmer/Arena. De huurprijzen binnen blok 10 zijn hoger dan elders binnen Amstel 

III. Toch is de verwachting dat in de toekomst de leegstand zal verdwijnen zonder aan-

passingen te doen aan het panden, omdat ze niet verouderd zijn en een gunstige ligging 

hebben in de nabijheid van het station Bijlmer/Arena. 

 

Blokken met grote leegstandsproblemen zijn 13, 14 en 17a. Blokken 13 en 14 hebben 

veel gemeen. In blok 13 staat 41,2 procent van de kantoorruimte leeg en in blok 14 ligt 

dit percentage op 42,0 procent. In blok 13 staat 69,1 procent van de leegstand twee jaar 

of langer leeg. In blok 14 staat 44,7 procent van de leegstaande kantoorruimte langdurig 

leeg. Ondanks gunstige parkeernormen en een gemiddelde huurprijs is er weinig vraag 

naar kantoorruimte in deze blokken. De panden binnen deze blokken zijn verouderd en 

voldoen niet meer aan de hedendaagse eisen voor kantoorruimte. Blok 12 kende dezelf-

de problemen als de blokken 13 en 14. Meer dan de helft van de kantoorruime stond 

leeg en de panden waren verouderd. Door renovatie en herontwikkelingen binnen dit blok 

is de leegstand nagenoeg verdwenen. Blok 17a heeft een leegstandspercentage van 38,5 

procent, waarvan 27,0 procent twee jaar of langer leegstaat. Enkele gebouwen met leeg-

stand zijn meer 20 jaar geleden gebouwd en voldoen niet meer aan de wensen van de 

hedendaagse kantoorgebruiker. Andere panden die tussen 2000 en 2004 gebouwd zijn, 

zijn niet verouderd, maar hebben te weinig parkeermogelijkheden. Een negatief punt van 

blok 17a is dat het een slecht imago heeft en als onveilig wordt beschouwd door de lig-

ging naast het winkelcentrum Holendrecht in de Bijlmermeer, dat als extreem crimineel 

wordt gezien. 

 

Bepaalde kenmerken van kantoorpanden binnen Amstel III spelen een rol in de achter-

gronden van de leegstand. Zo zijn veel kantoorpanden in blok 11, 13, 14, 17a en 17b 

onderhevig aan veroudering en hebben kantoorpanden in blok 11, 15a en enkele panden 

in blok 17a weinig parkeermogelijkheden door opgelegde parkeernormen. Pandgerela-

teerde kenmerken zijn niet de enige oorzaak van de grote leegstand van kantoorruimte 

binnen Amstel III. Kenmerken van de locatie en de situatie op de Amsterdamse kanto-

renmarkt spelen ook een grote rol in de achtergronden van de leegstand.  

 

Amstel III scoort op bepaalde kenmerken als kantorenlocatie niet goed en dat maakt het 

voor kantoorgebruikers minder aantrekkelijk om zich in het gebied te vestigen. Het ge-

bied is weliswaar goed te bereiken met de auto en het openbaar vervoer door de ligging 

aan twee snelwegen en langs het spoor met twee treinstations en een metrohalte. Maar 

op andere kenmerken scoort Amstel III niet goed. Een groot manco is het gebrek aan 

voorzieningen. Binnen het gebied zijn te weinig horecagelegenheden en is geen detail-

handel. Eind 2008 is in blok 12 een horecaonderneming opgezet, waar kan worden ge-

luncht en een drankje kan worden genuttigd, maar is voor kantoorwerkers in het zuiden 

van Amstel III door de grote afstand lastig te bereiken. Verder zijn de dichtstbijzijnde 

voorzieningen alleen buiten Amstel III te vinden. In het noorden rond de Amsterdam Are-

na en de Amsterdamse Poort te vinden en in het zuiden bij het AMC. Voor de meeste kan-

toorwerkers in Amstel III is de afstand naar deze voorzieningen te ver om in een pauze 

naar toe te gaan. De openbare ruimte heeft te weinig verblijfskwaliteiten en is voor voet-
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gangers en fietsers onvriendelijk door een gebrek aan trottoirs en fietspaden. De openba-

re ruimte wordt vooral ingenomen door wegen en bijbehorende bermen die voor kabels 

en leidingen zijn gereserveerd. Tussen de kantoorpanden wordt de ruimte vooral ingeno-

men door parkeerplaatsen. Een ander kenmerk van de kantoorlocatie Amstel III is het 

negatieve imago en het gevoel van onveiligheid. De negatieve uitstraling van de aangren-

zende wijk Bijlmermeer heeft een negatieve invloed gehad op het imago van Amstel III. 

De grote leegstand binnen Amstel III heeft ook invloed gehad op de verslechtering van 

het imago. Binnen het gebied staan overal leegstaande panden wat niet goed is voor de 

uitstraling van het gebied en bij potentiële huurders de indruk wekken dat er iets mis is 

met het gebied. Veel mensen die in Amstel III werken hebben een gevoel van onveilig-

heid. Vooral buiten werktijden als zich weinig mensen in het gebied begeven en in de 

winter als het vroeg donker wordt.  

 

De grote leegstand van kantoorruimte binnen Amstel III wordt ook veroorzaakt door een 

ongunstige marktsituatie. Amstel III ondervindt grote hinder van het overaanbod van kan-

toorruimte in Amsterdam. Kantoorgebruikers huren liever kantoorruimte in modernere 

kantoorpanden op betere kantoorlocaties. Door de huidige economische crisis is er wei-

nig vraag naar kantoorruimte waardoor de leegstand in Amstel III aanhoudt. De verwach-

tingen zijn weinig hoopvol dat in economisch betere tijden de leegstand binnen Amstel III 

verdwijnt, omdat te veel panden verouderd zijn en het gebied niet meer goed functioneert 

als kantoorlocatie. Aanpassingen aan de panden en de locatie zijn noodzakelijk om kan-

toorruimte binnen Amstel III weer aantrekkelijk te maken. Een andere mogelijkheid om 

de leegstand op te lossen is door kantoorruimte aan de markt te onttrekken en een func-

tieverandering door te voeren. 

 

In de blokken 10 en 15a staat kantoorruimte leeg met een grote kans in economisch 

betere tijden verhuurd te worden. Deze panden zijn namelijk niet verouderd en zijn goed 

bereikbaar. Dit geldt niet voor de leegstand in de blokken 11, 13, 14, 17a en 17b. Veel 

panden die te kampen hebben met leegstand zijn onderhevig aan veroudering. De meest 

eenvoudige en goedkoopste oplossing is de verouderde panden te renoveren. Veel leeg-

staande panden zijn alleen dermate verouderd dat het de vraag is of renovatie een duur-

zame oplossing biedt. De kans bestaat namelijk dat na de renovatie de panden na een 

aantal jaar al niet meer voldoen aan de eisen van de kantoorgebruiker. De verouderde 

kantoorpanden slopen en nieuwe kantoren bouwen is veel duurder dan renovatie, maar 

biedt ook meer mogelijkheden. De nieuwe kantoorpanden kunnen namelijk zo gebouwd 

worden, dat ze precies aansluiten op de eisen van de hedendaagse kantoorgebruiker. Het 

heeft weinig nut om een enkel kantoorpand te renoveren of te herbouwen tussen verou-

derde panden in een verouderd gebied. Dit is alleen zinvol als dit gebeurd op een grotere 

schaal. Dus het aanpakken van alle verouderde kantoorpanden en verbeteringen aan-

brengen aan de locatie, zoals het toevoegen van voorzieningen en aanpassingen doen 

aan de openbare ruimte.  

 

Een andere mogelijkheid is het kantoorpand aan de kantorenmarkt te onttrekken door 

het veranderen van de functie. Dit kan op twee manieren. De eerste manier is het pand te 

transformeren. De tweede manier om de leegstand aan te pakken is door bestaande 
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kantoorpanden te slopen en een nieuwe functie te plaatsen. Voor een groot deel van de 

verouderde leegstaande kantoorpanden blijkt transformatie naar woonruimte theoretisch 

mogelijk, omdat ze binnen de regelgeving voor luchtkwaliteit en geluid voor woonruimte 

vallen en daarnaast een minimaal vereiste vrije hoogte van 2,6 meter hebben. In de prak-

tijk is dit lastiger. Eigenaren hebben hun panden voor een te hoge waarde in hun boek-

houding staan. Het afwaarderen van hun panden wordt door de eigenaren als een verlies 

gezien en ze zijn vooralsnog niet bereid dit verlies te nemen. Zolang deze afwaardering 

niet geschiedt, is transformatie voor de leegstaande kantoren een lastige optie. Ook hier 

is de vraag of transformatie een duurzame oplossing is. De mogelijkheden van transfor-

matie om de kantoorpanden naar alle nieuwe wensen aan te passen lijken beperkt. 

Sloop/nieuwbouw is duurder, maar biedt ook veel meer mogelijkheden om de nieuwe 

functie ideaal op te leveren. Een belangrijke vraag is dan welke functies geschikt zijn bin-

nen Amstel III. De gemeente Amsterdam wil een woonfunctie binnen Amstel III introduce-

ren en zien in de toekomst het gehele kantorengebied (strook A en B) in een woon- werk-

gebied veranderen. Volgens de gemeente Amsterdam en woningcorporaties is de functie 

wonen in het noorden van Amstel III al mogelijk, omdat er voldoende voorzieningen te 

vinden zijn bij het station Bijlmer/Arena en rond het stadion Amsterdam Arena. Vooral 

voor mensen die tijdelijk woonruimte zoeken, zoals expats en studenten en minder bin-

ding hebben met een locatie lijkt een woonfunctie binnen Amstel III geschikt. In een later 

stadium is een gevarieerder woningaanbod de beste oplossing, omdat dit de duurzaam-

heid van het gebied ten goede komt. Bedrijfsmakelaars en eigenaren zien weinig heil in 

een mogelijke functieverandering en vinden het gebied alleen geschikt als werkgebied. 

 

Het leegstandsprobleem in Amstel III wordt niet alleen veroorzaakt door gebreken aan de 

kantoorpanden zelf, maar het hele gebied is verouderd en voldoet niet meer aan de voor-

keuren en eisen van hedendaagse kantoorhoudende organisaties. Gebiedsontwikkeling 

met zowel aanpassingen aan de panden als de locatie lijkt daarom noodzakelijk. Het 

toevoegen van nieuwe functies naast de kantorenfunctie zal de levendigheid in het ge-

bied vergroten. Door de functie wonen te introduceren zullen mensen zich ook buiten 

werkuren in de openbare ruimte begeven. Dit kan weer een positieve impuls betekenen 

voor de veiligheid en imago van Amstel III. Kantoorpanden binnen de blokken 11 en 15a 

en enkele panden binnen 17a hebben strikte parkeernormen. Hier is door eigenaren 

niets aan te doen, omdat deze normen door de gemeente zijn opgelegd. Binnen een gro-

tere gebiedsontwikkeling in Amstel III zou een ontwikkelaar mogelijkheden kunnen zien 

om te investeren in een afzonderlijke parkeerruimte. 

 

Het aandragen van mogelijke oplossingen is eenvoudig. De vraag is alleen of ze haalbaar 

zijn en of de betrokken partijen willen meewerken aan mogelijke oplossingen. Het is 

vooral de gemeente Amsterdam die de leegstand in Amstel III als een probleem ziet en 

het probleem wil aanpakken. De eigenaren van de panden binnen Amstel III zien het pro-

bleem niet in dezelfde mate als de gemeente. Toch ligt het besluit om veranderingen aan 

het pand aan te brengen bij de eigenaar. Vooralsnog investeren kantooreigenaren binnen 

Amstel III niet in hun panden. Ze zien de leegstand als een tijdelijk probleem en verwach-

ten in de toekomst nieuwe huurders. Zo ging het in het verleden immers ook. Een andere 

reden voor het gebrek aan verbeteringen aan verouderde panden is dat in deze tijd wei-
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nig financiële middelen beschikbaar zijn en als deze er wel zijn, blijft het de vraag of na 

renovatie of nieuwbouw wel een huurder voor het kantoorpand klaar staat. Nog een re-

den is dat veel kantoorpanden slechts gedeeltelijk leegstaan, waardoor eigenaren toch 

nog een bepaalde huursom ontvangen en de noodzaak van investeringen in hun panden 

niet inzien. In Amstel III staan 49 panden met leegstand. Daarvan staan 11 panden in het 

geheel leeg en gaat het voor de overige 38 panden om partiële leegstand. Ook heeft het 

voor een eigenaar weinig zin om te investeren in renovatie of nieuwbouw te midden van 

andere verouderde panden en op een locatie te niet meer geschikt lijkt voor een kantoor-

functie. Eigenaren zouden daarom tezamen moeten investeren in hun panden om een 

succesvolle herontwikkeling van Amstel III mogelijk te maken. Hier ligt een probleem. 

Door een sterk versnipperde eigendomssituatie op Amstel III is gebiedsontwikkeling las-

tig te organiseren. Dit is ook de reden dat de herontwikkeling in blok 12 wel op gang is 

gekomen. De kantoorpanden waren in bezit van een enkele eigenaar en konden tezamen 

worden overgenomen. De nieuwe eigenaren hebben dus het complete blok in bezit en 

zijn in staat om daar herontwikkelingen door te voeren. Wil gebiedsontwikkeling in de 

blokken 11, 13, 14, 17a en 17b op gang komen zullen de verschillende eigenaren moe-

ten samenwerken of moeten de panden in groepen door een andere partij worden over-

genomen die vervolgens ook mogelijkheden ziet om het gebied te herontwikkelen. Be-

langrijke vragen zijn; hoe zorg je er voor dat de neuzen van de verschillende eigenaren 

allemaal dezelfde kant op staan? Of welke partij ziet mogelijkheden in het gebied en 

gaat de panden één voor één opkopen? Dit kan een lang en moeizaam proces worden. 

 

7.2. Aanbevelingen7.2. Aanbevelingen7.2. Aanbevelingen7.2. Aanbevelingen    

In dit onderzoek is de omvang van leegstaande kantoorruimte binnen Amstel III in kaart 

gebracht, gekeken wat de aard en achtergronden van de leegstand zijn en onderzocht 

wat mogelijke oplossingen voor het leegstandsprobleem kunnen zijn. Naast de resultaten 

die het onderzoek heeft opgeleverd, zijn er ook vragen ontstaan die belangrijk zijn om uit 

te zoeken en de basis kunnen vormen voor vervolgonderzoek. Hieronder staan enkele 

aanbevelingen voor vervolgonderzoek die van belang zijn bij de herontwikkeling van Am-

stel III. 

 

1.    Uit het onderzoek blijkt dat de keuze om verbeteringen aan de kantoorpanden 

aan te brengen aan de eigenaren is. Verder is bekend dat de eigendomssituatie 

op Amstel III erg versnipperd is. Om herontwikkelingen in Amstel III door te voe-

ren, moeten eigenaren mee willen werken. Daarom is het belangrijk om meer in-

zicht te krijgen in de eigenaren. Wie zijn de eigenaren? Gaat het om eige-

naar/gebruikers of zijn de panden in het bezit van institutionele en private beleg-

gers?  

 

2.    Als de eigendomssituatie in beeld is gebracht is het eenvoudiger om eigenaren te 

benaderen. Wat hebben ze voor plannen met het gebouw en zijn ze bereid om in 

het pand te investeren of om het eventueel te verkopen? Het is waarschijnlijker 

dat als de eigenaar ook de gebruiker van een pand is deze eerder bereid is te in-
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vesteren, omdat er gewerkt wordt en een band heeft met Amstel III, dan een pri-

vate belegger die zijn hoofdkwartier in Zurich heeft en weinig ideeën heeft wat er 

zich in het gebied afspeelt. 

 

3.    In dit onderzoek geldt voor veel kantoorpanden dat ze verouderd zijn en niet meer 

voldoen aan de wensen van de hedendaagse kantoorgebruiker. Deze conclusie 

wordt getrokken aan de hand van het bouwjaar en verder op aangeven van de ge-

interviewde personen. Het gaat hier om functionele veroudering. De eisen van 

kantoorgebruikers zijn immers veranderd. Ook gaat het hier om relatieve verou-

dering, omdat er veel nieuwe kantoorruimte op de kantorenmarkt is bij gekomen. 

Maar in hoeverre zijn de kantoorpanden structureel verouderd? In welke mate zijn 

de aantrekkelijkheid en bruikbaarheid van het pand afgenomen door bijvoorbeeld 

gebruik van het gebouw, aantasting door chemische factoren en door natuurlijke 

elementen? Door de structurele veroudering van een gebouw te onderzoeken, 

wordt het eenvoudiger te bepalen wat (technisch) mogelijk is met een leegstaand 

kantoorpand. 

 

4.    De gemeente Amsterdam heeft de visie om van Amstel III een woon- werkgebied 

te maken. Het is belangrijk dat er een onderzoek komt naar de vraag naar woon-

ruimte in een dergelijk woon- werkgebied en specifiek in Amstel III. Is er wel ge-

noeg vraag naar woonruimte in het gebied en wie zijn deze vragers? Heeft het nut 

om dure appartementen te bouwen als alleen studenten binnen Amstel III willen 

wonen? 

 

5.    De gemeente Amsterdam wil de herontwikkelingen financieel mogelijk te maken 

door de maximale bouwhoogte binnen Amstel III te verhogen en een hogere dicht-

heid in het gebied toe te staan. Maar zijn deze aanpassingen voldoende om de 

herontwikkelingen in de visie haalbaar te maken? Haalbaarheidstudies zijn nood-

zakelijk en daarbij is het verstandig verschillende scenario’s door te rekenen. Het 

resultaat van de visie moet in 2040 verwezenlijkt zijn en tot dit jaar kan er veel 

veranderen. 

 

6.    Het Hogehilweggebied (blok 13) is aangewezen als proeftuin binnen Amstel III. 

Hier wordt geëxperimenteerd met de toepassing van regelgeving en de ontwikke-

ling van nieuwe regelgeving om de transformatie naar een woon- werkgebied op 

gang te krijgen. Wat levert de gewijzigde regelgeving in blok 13 aan inzichten op? 

Kunnen op basis van deze inzichten ook andere delen binnen Amstel III worden 

aangepakt? Bij tegenvallende resultaten: welke andere methoden moeten wor-

den ontwikkeld om de gebiedsontwikkeling binnen Amstel III mogelijk te maken? 
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