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fig. 1  Ontwikkeling van de kantorenmarkt in 2009
              x 1.000 m2 
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Gemeenten binnen de deelregio’s Amsterdam, Amstelland, Meerlanden, 
Zaanstreek, Waterland, Almere, Zuid Kennemerland, IJmond en Gooi- en Vechtstreek. 
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toename leegstand door omvangrijke oplevering 
en gedaald kantoorgebruik

In 2009 werd in de regio Amsterdam 
(Amsterdam, Amstelland, Meerlanden, 
Zaanstreek, Waterland, Almere, Zuid 
Kennemerland, IJmond en Gooi- en 
Vechtstreek) door oplevering 330.000 m2 
aan de voorraad kantoorruimte toege-
voegd en 100.000 m2 door omzetting 
onttrokken. Omdat de voorraad met 
1V procent toenam en het gebruik van 
kantoorruimte daalde nam de leegstand 

in de regio met 2 procent toe naar 16V 
procent. In Amsterdam nam de leeg-
stand toe door een omvangrijke opleve-
ring; in de overige regiogemeenten 
door een gedaald kantoorgebruik. 

De ontwikkeling van het kantoorgebruik 
hangt sterk samen met de economische 
groei. In 2008 was in Nederland nog 
sprake van een economische groei van 
2 procent, vorig jaar kromp de economie
met 4 procent. Door de recessie sloeg 
het gebruik van kantoorruimte in de 
regio Amsterdam om van een groei met 
2 procent in 2008 naar een krimp met 
V procent in 2009. Maar waar er in 
Amsterdam ondanks een terugval vorig 
jaar nog steeds sprake was van een 
groei van het kantoor gebruik met 
V procent, kromp het kantoorgebruik 
in de overige regio gemeenten met 
1V procent. 

Haarlemmermeer; Beukenhorst-Oost, 
City House I, energielabel B



 
in Amsterdam nauwelijks 
terugval ingebruikname 

Ondanks de recessie werd vorig jaar in 
de regio met 830.000 mC nog steeds 
veel kantoorruimte in gebruik genomen. 
De ingebruikname van kantoorruimte in 
de regio was 14 procent lager dan de 
980.000 mC die in 2008 werd betrokken 
en 17 procent lager dan de recordopname 
van 1.000.000 mC in 2007. 
In de gemeente Amsterdam was met 
een ingebruikname van 530.000 mC of-
wel een daling van 5 procent nauwelijks 
sprake van een terugval; in de overige 
regiogemeenten viel de ingebruikname 
met 27 procent terug naar 300.000 mC. 
Het regionaal aandeel van Amsterdam 
nam hierdoor toe van 58 procent in 
2008 naar 64 procent in 2009.

Met 105.000 mC had “overig zakelijk” 
het grootste aandeel in de betrokken 
kantoorruimte in de regio. Ook werd veel 
kantoorruimte betrokken door advies- 
en ontwerpactiviteiten (100.000 mC), 
handel (95.000 mC), de ict-sector 

(90.000 mC), de overheid (85.000 mC), 
en de financiële sector (75.000 mC). 
Vooral bij reclame (89 procent), rechts-
kundig (87 procent), advies en ontwerp 
(79 procent), media (75 procent) en 
financieel (72 procent) lag de nadruk 
sterk op Amsterdam. Bij bouw en indu-
strie (14 procent), accountants (38 pro-
cent), vervoer (38 procent), gezondheid 
(40 procent) en handel (41 procent) had 
Am sterdam een veel kleiner aandeel. 

Nadat jarenlang sprake was van een 
toenemende ingebruikname door klein-
schalige kantoorgebruikers, is dat door 
de recessie de afgelopen jaren terugge-
lopen. Het door kantoorgebruikers 
kleiner dan 500 mC betrokken oppervlak 
liep in Amsterdam terug van 200.000 mC 
in 2007 via 180.000 mC in 2008 naar 
130.000 mC in 2009. In de overige regio-
gemeenten nam de ingebruikname 
kleiner dan 500 mC eerst nog toe van 
115.000 mC in 2007 naar 145.000 mC in 
2008, maar daalde weer naar 115.000 mC 
in 2009. 

De ingebruikname door grootschalige 
verhuizingen was vorig jaar sterk gecon-
centreerd in Amsterdam. Daar nam het 
betrokken oppervlak groter dan 5.000 mC 
toe van 145.000 mC in 2008 naar 
190.000 mC in 2009. In Amsterdam 
vestigde APG zich vorig jaar vanuit 
Haarlemmermeer in Zuid (Zuidas), Vroom 
& Dreesmann vanuit Ouder-Amstel in 
Zuidoost (Amstel III) en was sprake van 
een samenvoeging van De Brauw Black-
stone Westbroek uit Zuid, Den Haag en 
Rotterdam in Zuid (Zuidas). Voorts was 
sprake van binnengemeentelijke verhui-
zingen van Shell (binnen Overhoeks in 
Noord, in combinatie met laboratoria), 
KPN (binnen Teleport in Westpoort), 
Capgemini uit Nieuw-West in Zuidoost 
(Amstel III), Stadsdeel Oost-Watergraafs-
meer (binnen Oost), Stadsdeel Zuider-
amstel (binnen Zuid), Amolf (binnen 
Science Park in Oost), Brandweer uit 
Oost in Zuidoost (Amstel III), BNP Paris-
bas uit Centrum in Zuid (IJsbaanpad e.o.), 
RAI binnen Zuid (Zuidas), ING uit Zuid-
oost in Zuid (Zuiderhof), Marechaussee 
in Centrum (Marinecomplex), Brunel uit 

fig. 3  in 2009 betrokken kantoorruimte naar type activiteit 
            x 1.000 m2
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fig. 4  in 2009 betrokken kantoorruimte naar schaal gebruikers 
            x 1.000 m2
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fig. 2  Kantoorgebruik en economische groei
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Zuidoost in Nieuw-West (Riekerpolder) 
en M&S mode (binnen Westpoort in 
Atlas Park in combinatie met bedrijfs-
ruimte). In de overige regiogemeenten 
daalde de ingebruikname groter dan 
5.000 m2 van 60.000 m2 in 2008 naar 
15.000 m2 in 2009. In Haarlemmermeer 
betrof het vorig jaar verplaatsingen van 
de Douane (binnen Beukenhorst en bin-
nen Schiphol Centrum) en in Haarlem 
het na renovatie weer in gebruik nemen 
van een deel van het Provinciehuis. 

kleinschalige gebruikers vestigen 
zich vooral in grotere panden

Door kleinschalige kantoorgebruikers 
wordt vooral ruimte betrokken in grotere 
panden. In 2009 werd in de regio 
245.000 m2 betrokken door kantoorge-
bruikers kleiner dan 500 m2 en 140.000 m2

door gebruikers tussen 500 en 1.000 m2. 
Daarvan heeft maar 65.000 m2 zich ge-
vestigd in panden kleiner dan 500 m2 en 
maar 50.000 m2 in panden tussen 500 
en 1.000 m2.

vooral oudere en vorig jaar opge-
leverde kantoorruimte betrokken

Van de in 2009 betrokken kantoorruimte 
in de regio betrof 33 procent panden 
gebouwd tot en met 1980, 11 procent 
panden uit de periode 1981 tot en met 
1990, 19 procent panden uit de periode 
1991 tot en met 2000, 13 procent panden 
uit de periode 2001 tot en met 2008, en 
24 procent opgeleverd in 2009. 

groei kantoorgebruik in Amsterdam, 
daling kantoor gebruik in overige 
regiogemeenten

De kantorenmarkt is al geruime tijd 
vooral een verplaatsingsmarkt gewor-
den. Ondernemingen verhuizen niet 
meer zo vaak uit ruimtegebrek maar 
omdat ze in een ander pand willen zit-
ten, en laten dan ook op de oude plek 
vaak weer (even)veel kantoorruimte 
achter. Zo leidde de afgelopen tien jaar 
in Amsterdam een ingebruikname van 
gemiddeld 8 procent per jaar tot een 
groei van het kantoorgebruik met 

anderhalf procent per jaar. Door de 
recessie was ondanks een ingebruikname 
in 2009 van 830.000 m2 (6V procent) 
sprake van een daling van het totale ge-
bruik van kantoorruimte in de regio met 
40.000 m2 (V procent). In Amsterdam 
was ondanks de recessie nog sprake van 
een groei van het kantoorgebruik met 
35.000 m2. Vooral in de stadsdelen Zuid 
(+ 25.000 m2), Westpoort (+ 20.000 m2), 
Noord (+ 10.000 m2) was sprake van 
groei. Daartegenover staat vooral een 
krimp van het kantoorgebruik in Nieuw-
West (- 30.000 m2). In de overige regio-
gemeenten daalde het kantoorgebruik 
met 75.000 m2. Daarbij lag de nadruk op 
Hilversum (- 35.000 m2), Haarlemmermeer 
(- 20.000 m2) en Amstelveen (- 10.000 m2).

opnieuw veel kantoorruimte 
omgezet naar andere functies

Per saldo leidde de functiewijziging in 
de regio in 2009 tot een onttrekking 
aan de voorraad van 100.000 m2. Aan de 
regionale voorraad werd 50.000 m2 toe-
gevoegd door omzetting vanuit andere 

fig. 5  in 2009 betrokken kantoorruimte naar schaal panden 
            x 1.000 m2
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fig. 6  in 2009 betrokken kantoorruimte naar bouwperiode 
            x 1.000 m2
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fig. 7  groei kantoorgebruik 
            x 1.000 m2
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fig. 8  saldo omzetting van/naar kantoorruimte 
            x 1.000 m2
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functies naar kantoorruimte, waarvan 
35.000 m2 in Amsterdam (vooral in 
Centrum en Oost). Door omzetting naar 
andere functies en door sloop werd 
150.000 m2 aan de voorraad kantoor-
ruimte onttrokken, waarvan 90.000 m2 
in Amsterdam (vooral in Centrum, 
Noord, Oost, Zuidoost en Zuid), en 
60.000 m2 in de overige regiogemeenten 
(vooral in Huizen en Amstelveen). Daar-
bij werd of wordt in de regio Amsterdam 
verouderde kantoorruimte gesloopt 
(40.000 m2) om plaats te maken voor 
nieuwbouwontwikkelingen en vond 
vooral transformatie plaats naar hotels 
(30.000 m2), wonen (20.000 m2), onder-
wijs (15.000 m2), winkels (10.000 m2), 
kinderopvang (10.000 m2) en medisch 
(10.000 m2). 

leegstand in 2009 weer opgelopen 

Tussen 2000 en 2005 nam de leegstand 
in de regio sterk toe van 2 naar 18 procent 
van de voorraad om tot 2007 ongeveer 
op dit niveau te blijven, waarna de leeg-
stand daalde naar 14V procent begin 

2009. Vorig jaar is de leegstand weer 
opgelopen naar 16V procent. Omdat in 
2009 met 330.000 m2 meer kantoor-
ruimte werd opgeleverd dan er met 
100.000 m2 per saldo aan de voorraad 
werd onttrokken nam de voorraad met 
230.000 m2 toe. Door de daling van het 
kantoorgebruik met 40.000 m2 nam de 
leegstand daarom toe met 270.000 m2. 
Januari 2010 stond van de voorraad van 
13,3 miljoen m2 kantoorruimte in de regio 
2.210.000 m2 leeg. Van de voorraad was 
145.000 m2 (1 procent) verhuurd maar 
nog niet betrokken en stond 2.065.000 m2 
(15V procent) leeg zonder dat hiervoor 
een nieuwe huurder bekend was. 

In Amsterdam stond januari 2010 van de 
voorraad van 7,5 miljoen m2 kantoor-
ruimte 1.295.000 m2 leeg. Door opleve-
ring van 250.000 m2 (3V procent) en 
omzetting van per saldo 55.000 m2 
groeide de voorraad met 195.000 m2 
(2V procent). Omdat het kantoorgebruik 
met 35.000 m2 (V procent) toenam 
nam de leegstand in 2009 toe met 
160.000 m2 van 15 naar 17 procent. 

Van de voorraad was 1V procent ver-
huurd maar nog niet betrokken en 
stond 15V procent leeg zonder dat hier-
voor een nieuwe huurder bekend was. 
Binnen Amsterdam daalde de leegstand 
(inclusief voorverhuurde leegstand) in 
Centrum van 15 naar 14 procent, bleef in 
Zuidoost op 22 procent, en steeg in 
Nieuw-West van 20 naar 24V procent, 
in West van 19V naar 21 procent, in 
Westpoort van 14 naar 15 procent, en 
zowel in Noord als in Oost van 6V naar 
10V procent. In de overige regioge-
meenten stond januari 2010 van de 
voorraad van 5,8 miljoen m2 kantoor-
ruimte 940.000 m2 leeg. Door oplevering 
van 80.000 m2 (1V procent) en omzet-
ting van per saldo 45.000 m2 nam de 
voorraad toe met 35.000 m2 (V procent) 
Omdat het kantoorgebruik met 75.000 
m2 daalde (1V procent) nam de leeg-
stand hier in 2009 toe met 110.000 m2 
van 14V naar 16 procent. Van de voor-
raad was V procent verhuurd maar nog 
niet betrokken en stond 15V pro cent 
leeg zonder dat hiervoor een nieuwe 
huurder bekend was. 

fig. 9  percentage leegstand van kantoorruimte januari 2010 
            naar periode leegstand 
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Amsterdam Nieuw-West; Meer en Oever, omzetting naar fitness



De leegstand (inclusief voorverhuurde 
leegstand) nam in Meerlanden toe van 
15 naar 18 procent, in Gooi- en Vecht-
streek van 14V naar 17V procent, in 
Almere van 16 naar 17 procent, in Amstel-
land van 16 naar 16V procent, in Zuid 
Kennemerland van 14 naar 15 procent, in 
IJmond van 12V naar 15 procent, in 
Zaanstreek van 10 naar 12 procent en in 
Waterland van 8 naar 8V procent. Binnen 
de onverhuurd leegstaande kan toor-
ruimte in de regio had Amsterdam 
januari 2010 een aandeel van 57 pro cent. 
Vooral bij de onverhuurde leegstand 
groter dan 10.000 mC lag een grote 
nadruk op Am sterdam (een regionaal 
aandeel van 88 procent). 

Vooral in de grotere kantoorgebieden 
staat veel kantoorruimte langdurig leeg 
zonder dat hiervoor een nieuwe huurder 
bekend is. Voor kantoorruimte die al 
langer dan 4 jaar leeg staat betreft dit in 
Amsterdam Zuidoost 110.000 mC, in 
Centrum 70.000 mC, in Westpoort 
70.000 mC in West 65.000 mC, in Nieuw-
West 65.000 mC, in Zuid 35.000 mC, in 
Oost 15.000 mC, in Haarlemmermeer 
95.000 mC, in Diemen 45.000 mC, in 
Hilversum 35.000 mC en in Almere 

35.000 mC. Maar vooral in Amsterdam 
West (15 procent) en in Diemen (12 pro-
cent) is sprake van een hoog percentage 
van de voorraad die langer dan 4 jaar 
leeg staat. 

Van de onverhuurd leegstaande kantoor-
ruimte in de regio betrof 40 procent 
panden gebouwd tot en met 1980, 
22 procent panden uit de periode 1981 
tot en met 1990, 17 procent panden uit 
de periode 1991 tot en met 2000, 16 
procent panden uit de periode 2001 tot 
en met 2008, en 5 procent opgeleverd in 
2009. 

omvangrijke oplevering in 2009 
en 2010 

Met een oplevering van 180.000 mC in 
2005, 165.000 mC in 2006, 90.000 mC in 
2007 en 190.000 mC in 2008 kwam een 
eind aan de nieuwbouw golf die de regio 
tussen 2000 en 2005 overspoelde waar-
bij gemiddeld 480.000 mC per jaar werd 
opgeleverd. Maar in 2009 werd in de 
regio weer 330.000 mC opgeleverd. Ten 
opzichte van de voorraad komt dit neer 
op 2V procent. In Amsterdam werd 
vooral kantoorruimte opleverd in Zuid 

(120.000 mC, vooral in de Zuidas), Oost 
(35.000 mC in Oostpoort, IJburg en 
Science Park), Westpoort (35.000 mC in 
Teleport en Havengebied), Noord 
(30.000 mC vooral in Overhoeks) en 
Zuidoost (20.000 mC, vooral in Amstel 
III). In de overige regiogemeenten werd 
vooral kantoorruimte opgeleverd in 
Haarlemmermeer (30.000 mC, vooral in 
Schiphol-Centrum en Beukenhorst Zuid), 
Haarlem (20.000 mC in Waarderpolder 
en Leidse Buurt) en Almere (10.000 mC).

Ondanks de recessie en oplopende leeg-
stand werd vorig jaar in de regio Amster-
dam nog 160.000 mC kantoorruimte in 
aanbouw genomen. Daarvan werd 
25.000 mC in 2009 opgeleverd en was 
135.000 mC januari 2010 nog in aanbouw.
Samen met de vóór 2009 in aanbouw 
genomen 280.000 mC die januari 2010 
nog niet was opgeleverd was begin dit 
jaar in de regio 415.000 mC in aanbouw. 
Ten opzichte van de voorraad komt dit 
neer op 3 procent. Daarvan zal in 2010 
naar verwachting ongeveer 370.000 mC 
worden opgeleverd waarvan 90.000 mC 
in Amsterdam. Het betreft onder meer 
kantoorruimte in Nieuw-West (Price-
waterhouseCoopers), Noord (Hema en 

fig. 11   kantoorruimte opgeleverd of januari 2010 in aanbouw 
                x 1.000 m2          
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fig. 10 leegstand van kantoorruimte januari 2010 
             naar periode leegstand x 1.000 m2
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Amsterdam Oost; Linnaeusstraat, omzetting naar hotel
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VNU), Amstelveen (KPMG), Ouder-
Amstel (Endemol), Haarlemmermeer 
(TNT en Transavia/Martinair), Almere 
(gebouwen Carlton en Martinez) en 
Zaanstad (Stadhuis).

In 2009 werd in Amsterdam 60.000 m2 
kantoorruimte in aanbouw genomen, 
waaronder in Zuidoost (Amstel III: Plaza 
Arena), Oost (IJburg: Steigereiland) en 
Zuid (Schinkel voor TBWA). In de overige 
regiogemeenten werd 100.000 m2 in 
aanbouw genomen. Er werd onder meer 
gestart met de bouw in Haarlemmermeer
(Beukenhorst Zuid voor TNT, Schiphol 
Oost voor Transavia/Martinair, Beuken-
horst Oost voor Abbott), Almere (Centrum),
Amstelveen (Krijgsman voor Esprit), 
Heemskerk (Gemeentehuis) en Castricum 
(uitbreiding gemeentehuis). Daarnaast 
staan voor de komende jaren in de regio 
nog diverse projecten op stapel. Het be-
treft onder meer projecten in Amsterdam 
Oost (Oostelijk Havengebied: Nieuw 
Europa) en Centrum (Zuidelijke IJ-oever 
voor Gerechtshof), Almere (Zaken-
centrum: Majestic), Haarlemmermeer 
(Beukenhorst Zuid voor Asics en BSH) en 
Beverwijk (stadskantoor).

leegstand zal in 2010 verder gaan 
oplopen door nieuwbouw en 
recessie. 

Om het overaanbod van lege kantoor-
ruimte weg te kunnen werken is een 
combinatie nodig van beperkte nieuw-
bouw, forse omzetting van kantoren 
naar andere functies en herstel van de 
groei van het kantoorgebruik. Ook in 
2010 wordt echter weer veel kantoor-
ruimte opgeleverd, waardoor de voor-
raad in de regio ondanks omzetting van 
kantoorruimte naar andere functies met 
ongeveer 2 procent zal toenemen. Door 
de recessie zal in 2010 nog geen sprake 
zijn van herstel van de groei van het 
kantoorgebruik. Bij gelijkblijvend kantoor-
gebruik zal de leegstand in de regio dit 
jaar verder kunnen gaan oplopen naar 
ongeveer 18 procent van de voorraad. 

Gezien de hoge leegstand is het verstandig
om nieuwbouw zo snel mogelijk te gaan 
beperken tot de bouw van uitsluitend 
duurzame kantoorpanden (herbruikbare 
bouwmaterialen, zeer laag energiegebruik, 
goede bereikbaarheid per openbaar 
vervoer, weinig parkeerplaatsen en goede 
omzetbaarheid naar andere functies) en 

extra onttrekking van kantoorruimte te 
stimuleren, zoals door het gaan heffen 
van een regionale “verwijderingsbijdrage” 
op nieuwbouw.

© drs. Ad Wagemakers, 
Kantorenmonitor B.V., juni 2010
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Door Kantorenmonitor B.V. wordt 
jaarlijks aan de hand van een veld-
opname de ontwikkeling van de 
kantorenmarkt in de Metropool regio 
Amsterdam geregistreerd. Op basis 
hiervan is een analyse gemaakt van 
de ontwikkeling in 2009 van nieuw-
bouw, voorraad, groei van het kantoor-
gebruik, betrokken kantoorruimte en 
leegstand. Voor nadere gegevens: 

Zaanstad; Inverdan, bouw stadhuis (2010) 

 ( 6 ) 

fig. 12   Ontwikkeling van de voorraad (x 1.000 m2) en het percentage 
                leegstand van kantoorruimte in regio Amsterdam
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