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inleiding 

De leegstandsproblematiek van kantoren staat in het centrum van 

de belangstelling en vormt in toenemende mate een maatschap-

pelijk probleem: derving van inkomsten, devaluatie van 

kapitaalgoederen, verloedering van de omgeving en aantasting van 

het beleggersvertrouwen. Provinciale Staten van Gelderland 

hebben bij de vaststelling van de Structuurvisie Bedrijventerreinen 

(medio 2010) aangegeven in de toekomst kantorenbeleid te willen 

voeren en aangekondigd dat daartoe een verkennende studie moet 

worden uitgevoerd. Deze verkenning zal inzicht moeten geven in 

de kwantitatieve en kwalitatieve verhoudingen op de Gelderse kan-

torenmarkt en inzicht moeten verschaffen in het mogelijke beleids-

intrumentarium. Het onderzoek Debet & Credit gaat over de kwanti-

tatieve aspecten van de kantorenmarkt in de periode 2011-2040 en 

vormt één van de bouwstenen voor deze brede beleidsverkenning. 

 

kantorenvoorraad 

Het totale verhuurbaar vloeroppervlak aan kantoorruimte in 

Gelderland bedroeg op 31 december 2010 ruim 3,9 miljoen m
2
. 

Daarvan is 28 % te vinden in Arnhem, 19 % in Apeldoorn, 

 
 

12 % in Nijmegen en 11 % in Ede/Wageningen. Daarmee is 70 % 

van de Gelderse kantorenvoorraad geconcentreerd in de vier 

grootste stedelijke agglomeraties van Gelderland. Gemeenten met 

een regionale functie herbergen gemiddeld 2 à 3% van de Gel-

derse kantorenvoorraad (Zutphen, Doetinchem, Tiel, Culemborg, 

Zaltbommel, Nijkerk, Barneveld en Harderwijk). De tien procent die 

daarna nog resteert, is verdeeld over 32 gemeenten met een zeer 

geringe en voornamelijk lokaal georiënteerde kantorenmarkt.  

 

leegstand 

De leegstand van kantoren is in Nederland de afgelopen 10 jaar 

sterk toegenomen en lijkt een structureel karakter te bezitten. De 

problematiek is nog versterkt door de zwakke economische con-

junctuur in de afgelopen jaren. De kloof tussen vraag en aanbod - 

die toch al groot was - is in 2010 daardoor verder toegenomen en 

heeft een recordhoogte bereikt van 6,7 miljoen vierkante meter 

verhuurbaar vloeroppervlak (vvo). Eind 2010 stond 14% van de 

Nederlandse kantorenvoorraad leeg. In Gelderland bedroeg de 

leegstand 13%. De gemiddelde Gelderse situatie wijkt dus niet 

wezenlijk af van het landelijke beeld. Het zwaartepunt van de 

Gelderse leegstand ligt in de steden Arnhem en Apeldoorn 

 

meer voldoet en vervangen moet worden. De omvang van de 

toekomstige vervangingsvraag is geraamd op basis van de 

feitelijke leeftijdsopbouw van de Gelderse kantorenvoorraad en 

de aanname dat de gemiddelde levensduur van een kantoor 50 

jaar bedraagt.  Het algemene ontwikkelingspatroon van de totale 

vraag naar kantoren wordt bepaald door enerzijds een afnemen-

de uitbreidingsvraag (die op enig moment zelfs negatief wordt) 

en anderzijds door een stijgende vervangingsvraag. Deze 

tegengestelde bewegingen leiden voor Gelderland in totaliteit 

nog tot een additionele vraag naar kantoren van gemiddeld 0,9%  

per jaar (ofwel voor de totale periode 2011-2040 een additionele 

vraag van ruim één miljoen m
2
). 

 

het huidige en toekomstige aanbod van kantoren  

Het actuele aanbod – ofwel de leegstand - in Gelderland be-

draagt 505.000 m
2
, waarvan 171.000 m

2
 kan worden gezien als 

frictieleegstand (= 5 % van de kantorenvoorraad in gebruik). De 

leegstand boven het frictieniveau (334.000 m
2
), de zogenaamde 

niet-frictionele leegstand, wordt aangemerkt als overcapaciteit. 

Daarnaast bestaat het aanbod uit de toekomstige nieuwbouw-

plannen, de zogenaamde plancapaciteit. Daarbij kan het gaan  

 

 

 

 

(16% leegstand), gevolgd door Nijmegen (11%) en Ede/Wage-

ningen (9%). Weliswaar is in een aantal kleine gemeenten het 

leegstandspercentage hoger, maar daar is de massa dermate 

gering dat deze plaatsen in de totale problematiek geen rol van 

betekenis spelen. 
 

de toekomstige vraag naar kantoren  

De toekomstige vraag naar kantoren bestaat uit vervangings-

vraag en uitbreidingsvraag. De uitbreidingsvraag is de vraag 

naar kantoorruimte als gevolg van de dynamiek in het 

bedrijfsleven (uitbreiding/inkrimping, oprichting/opheffing, 

migratie). Werkgelegenheidsgroei in de kantorensector was in 

het verleden de drijvende kracht achter de snelle groei van de 

kantorenvoorraad. In de Gelderse toekomstprojecties voor de 

langetermijn loopt de groei van de werkgelegenheid echter sterk 

terug en is de dynamiek nog maar een flauwe afspiegeling van 

het verleden. Vooral de groei van de beroepsbevolking valt 

scherp terug. Daarnaast wordt verwacht dat onder invloed van 

het ‘nieuwe werken’ het ruimtegebruik per arbeidsplaats zal 

afnemen. Deze daling is op den duur sterker dan de groei van 

het aantal banen in de kantorensector zodat op langere termijn 

per saldo een daling van het areaal in gebruik zijnd 

kantooroppervlak resulteert. De vervangingsvraag is de vraag 

naar kantoorruimte als gevolg van technische en/of 

economische veroudering waardoor het kantoorpand niet 

 



 

 

om plannen die nog in de ideënfase verkeren (in bijvoorbeeld een 

structuurvisie) tot juridisch beschikbare capaciteit in bestemmings-

plannen. In Gelderland bedraagt de plancapaciteit op dit moment 

784.000 m
2
, ofwel 20% van de huidige kantorenvoorraad. 

 

vraag/aanbodconfrontatie 

De vraag in hoeverre de Gelderse kantorenmarkt in evenwicht is 

kan worden beantwoord door de vraagontwikkelingen af te zetten 

tegen de niet-frictionele leegstand en de nieuwbouwplannen 

(zachte+harde plannen). Uit de grafiek kan worden afgelezen dat 

de totale vraag in de periode 2011-2018 334.000 m
2
 bedraagt. Dit 

komt overeen met de omvang van de huidige niet-frictionele 

leegstand. De mate waarin de vraag zal worden voldaan door 

nieuwbouw of leegstaande gebouwen zal afhangen van de markt-

omstandigheden. In de optimale situatie zal de vraag in eerste 

instantie worden geaccommodeerd uit leegstand. Pas wanneer 

het areaal leegstand zal zijn teruggebracht tot frictie-omvang 

ontstaat er marktruimte voor nieuwbouw. In de grafiek wordt dit 

moment gemarkeerd door het snijpunt van de vraagcurve met de 

leegstand omstreeks 2018.  

overschot creëren. Het autonome tempo van de onttrekkingen zal 

onvoldoende zijn om het marktevenwicht te herstellen. Realisering 

van nieuwbouwplannen in een sneller tempo dan door de 

vraagcurve wordt aangegeven en die niet gepaard gaat met een 

navenante onttrekking, zal leiden tot meer leegstand.  

 

regionale dimensie 

De kantorenproblematiek in Gelderland speelt zich geheel af 

binnen de vier Gelderse kantorenconcentraties: Arnhem, 

Nijmegen, Apeldoorn en Ede/Wageningen. In alle overige 

Gelderse gemeenten is de kantorenomvang relatief gering en zijn 

er geen grootschalige toekomstplannen. Alleen in de gemeente 

Barneveld dreigt enige onevenwichtigheid te ontstaan. De 

plancapaciteit voorziet in een uitbreiding van het kantorenareaal 

met 56 %. Deze sterke groei lijkt niet in overeenstemming met de 

historische kantorenmarktpositie van Barneveld noch met de 

toekomstige algemene marktomstandigheden. 

 

In het meest gunstige geval, waarbij alle vraag wordt geaccommo-

deerd uit de niet-frictionele leegstand, er in de tussentijd geen 

 

Vraag/aanbodconfrontatie per 31-12, x 1.000 m
2
 vvo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

 

In de praktijk zal dit optimum niet haalbaar zijn. Niet altijd zal het 

actuele aanbod aansluiten op de wensen van de potentiële 

gebruikers. Kwalitatieve discrepanties leiden er dan toe dat een 

deel van de additionele vraag zal worden geaccommodeerd door 

nieuwbouw. Gezien de omvang van de huidige leegstand is het 

anderzijds ook niet erg waarschijnlijk dat alle leegstand incourant 

zou zijn. Waar tussen de twee uitersten de markt uiteindelijk naar 

neigt, zal ook afhangen van de prijsverhouding tussen nieuwbouw 

en bestaande bouw en van de beschikbaarheid van adequate 

bouwkavels. Ten slotte is van belang wat er met de verouderde 

gebouwen gebeurd. Blijven zij na vervanging als kantoorruimte 

beschikbaar of worden zij aan de markt onttrokken door sloop of 

functiewijziging. 
 

Over de wijze waarop de toekomstige vraag zal worden 

geaccommodeerd (nieuwbouw vs. leegstand) en over de omvang 

van de toekomstige onttrekkingen kan op basis van dit onderzoek 

geen uitspraak worden gedaan. Wel kan op grond van de vraag/-

aanbodconfrontatie worden geconcludeerd dat het in ieder geval 

zeer onwaarschijnlijk is dat de Gelderse leegstand op kortetermijn 

zal worden opgenomen door de markt. In de meest optimale situatie 

is er pas rond 2018 zicht op genormaliseerde verhoudingen waarin 

de leegstand zal zijn geslonken tot frictieniveau. De leegstand plus 

de plancapaciteit tezamen hebben een dusdanige omvang dat zij de 

vraag tot 2040 volledig afdekken en daarenboven nog een 

nieuwbouw bijkomt en de technisch/economisch verouderde 

gebouwen aan de kantorenmarkt worden onttrokken, duurt het in 

Arnhem, Nijmegen en Ede/Wageningen toch nog zes à zeven jaar 

voordat de markt in evenwicht is. In Apeldoorn treedt dat moment 

pas op in 2024. Dit komt doordat de opnamecapaciteit van de 

markt vrij ruim is (16% leegstand)  en de vervangingsvraag door 

de relatief jonge kantorenvoorraad pas laat op gang komt.  

 

 

Vraag/aanbodgegevens in de 

vier Gelderse kantorenconcentraties,  

x 1.000 m
2
 vvo 
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Totale vraag 2011-2040 359 180 145 82 

Totale aanbod in 2011 

  waarvan: 

  - frictie leegstand 

  - niet-frictionele leegstand 

  - harde plancapaciteit 

  - zachte plancapaciteit 
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114 

116 

88 

 

19 

17 

52 
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Overaanbod (+)  cq. Planningsruimte (-) 

op langetermijn (excl. frictieleegstand) 

+32 -71 +169 -13 

 

Het totale kantorenaanbod is in alle concentraties ruim tot zeer 

ruim. Veelal is er nu al plancapaciteit beschikbaar voor de vraag 

die pas tussen 2030 en 2040 manifest wordt. In Nijmegen is de 

vraag/aanbodsituatie nog het meest evenwichtig, maar ook hier is 

het huidige aanbod reeds genoeg tot 2028. In Arnhem en Ede/-

Wageningen is het aanbod toereikend tot om en nabij 2040, in 

Apeldoorn is het huidige aanbod zelfs tweemaal zo groot dan 

nodig voor de periode 2011-2040. Daarbij moet echter worden 

bedacht dat 50% van de Apeldoornse plancapaciteit zachte 

plannen betreft waarvan het nog maar de vraag is of deze in de 

toekomst gehandhaafd blijven. 
 

Meer informatie 
 

Menno Walsweer 

Bureau Economisch Onderzoek 
 

zie voor het volledige onderzoeksrapport: www.gelderland.nl 

 

─ cumulatieve vraag naar kantoorruimte in Gelderland 

niet-frictionele leegstand  

per 31-12-2010: 334 m
2
 

plancapaciteit per 

31-12-2010: 784 m
2
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31-12-2010: 784 m
2
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