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Tendensen

 I De veranderende mens
Dankzij de ontwikkeling van technologie en kennis verandert 

de manier waarop mensen zich over deze aardbol bewegen. 

De mogelijkheden en de voorkeuren hoe we communiceren, 

wonen, werken en winkelen veranderen. De perceptie van het 

belang van status van de verhouding tussen werk en privé is 

versneld aan verandering onderhevig. Aan het bezit van 

materiële zaken wordt minder belang gehecht, maar aan het 

gebruik des te meer. 

 II Concentratiebewegingen
Sinds de 21e eeuw leven wereldwijd voor het eerst meer 

mensen in steden dan daarbuiten. Deze urbanisatie, 

concentratiebeweging naar steden, is een gevolg van de 

bevolkingsgroei en veranderingen in het levenspatroon van 

de bevolking. Ook in Nederland groeit de bevolking in steden 

harder dan daarbuiten en concentreren bedrijven of 

voorzieningen zich ook steeds nadrukkelijker in kernsteden  

of op locaties die heel goed bereikbaar zijn. Goede 

infrastructuur is een vereiste voor deze bewegingen. 

DTZ Zadelhoff heeft in dit VastgoedVisierapport de vastgoedmarkten gespiegeld aan een aantal 
tendensen die ongeacht de stand van de conjuctuur een rol spelen. Op basis van deze  tendensen 
kan een aantal ontwikkelingen worden verklaard en een visie worden gegeven  
op de invloed die iedere tendens heeft of nog gaat krijgen.

 III Afnemende plaatsgebondenheid
De digitalisering en de moderne technologie zorgen ervoor 

dat veel activiteiten niet meer plaatsgebonden zijn. Om te 

winkelen, hoeft niet noodzakelijk een winkel te worden 

bezocht en werken kan ook in een andere omgeving dan in 

een kantoorgebouw plaatsvinden.

 IV Alles gaat sneller
Veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. Zelfs  

de economische cycli lijken zich te versnellen. De 

maximumsnelheid is naar 130 km/h verhoogd, kinderen 

‘swipen’ van informatiebron naar informatiebron op een 

tablet en producten en diensten worden met één druk op een 

beeldscherm besteld. De digitale en fysieke infrastructuur 

worden steeds beter en de wereld wordt kleiner. 
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De ‘harde A1’ wordt kleiner en steeds internationaler  
De internationalisering zet door in de beste Nederlandse 

winkelstraten. In de vier grote steden en Maastricht is het aantal 

buitenlandse retailers in 10 jaar verdubbeld, terwijl het aantal 

Nederlandse retailers met 33% is afgenomen. De komende jaren zal 

het aantal buitenlandse retailers toenemen. Het aandachtsgebied 

van retailers is steeds minder aan grenzen gebonden en wordt dus 

groter. Binnen dat aandachtsgebied concentreert de aandacht zich 

op die steden waar veel passanten, vaak wel aan grenzen gebonden, 

komen. Waar de expansie van retailers vroeger veel meer binnen 

thuismarkten plaats vond, wordt in een breder perspectief gezocht 

naar steden die lijken op de topstad in hun thuismarkt. Hierdoor 

concurreren niet langer prime en non-prime markten in een land met 

elkaar, maar concurreren verschillende prime markten uit 

verschillende landen met elkaar. In het Europese netwerk van prime 

steden is ruimte voor een beperkt aantal Nederlandse steden. 

Voor Nederland betekent dit dat minder winkelstraten zich tot de top 

van de winkelmarkt kunnen rekenen en dat ook een steeds kleiner 

stuk van de beste winkelstraten tot de absolute top behoort. Het 

verschil tussen ‘harde A1’ en ‘niet-harde A1’ wordt steeds duidelijker. 

Komt het opnameniveau van kantoren  
nooit meer boven de 1,5 miljoen m2 uit?
In 2007 kwam het opnameniveau uit op een recordniveau van  

2,4 miljoen m2. De afgelopen jaren lag dit niveau slechts rond de  

1 miljoen m2. Het is de verwachting dat de opname bij economisch 

herstel de komende vier jaar in het meest gunstige geval op  

1,5 miljoen m2 zal uitkomen. 2007 blijft dus het recordjaar. Hieraan 

ligt een aantal ontwikkelingen ten grondslag:

• Het aantal transacties in 2007 was 1.463 en in 2014 631. 

• Organisaties anticipeerden in 2007 nog op groei, sinds 2009 

anticiperen organisaties op krimp. 

• Er vinden nog altijd ontslagrondes plaats, vooral in de financiële 

sector. 

• Ook in de ‘ijzeren voorraad’ zal nog een efficiencyslag 

plaatsvinden. Veel organisaties hebben tot vijf jaar geleden nog 

10-jarige contracten afsloten. De komende vijf jaar zullen deze 

naar verwachting heronderhandelen of hun huurovereenkomst 

opzeggen en verplaatsen. Dit moment zal worden gebruikt voor 

een efficiencyslag, met als gevolg minder vierkante meters 

kantoorruimte in gebruik. 

• Kantoren worden steeds meer een ontmoetingsplek. Voor werk 

waarbij geen overleg met directe collega’s of kennis uitwisseling 

nodig is, wordt steeds minder gebruik gemaakt van 

kantoorruimte en zijn er veel alternatieven.

• Werkgevers spelen hier steeds meer op in en passen steeds 

vaker een flexfactor toe. Het aantal werkplekken per fte daalt. 

• Tussen 2009 en 2013 daalde het aantal kantoorbanen met 1,6%. 

Stel dat het aantal kantoorbanen tot 2018 opnieuw met 1,6% 

daalt, dan zijn er in 2018 40.000 kantoorbanen minder. 

Dan de rekensom: in 2007 was de opname 2,4 miljoen. Stel dat de 

economie zich de komende jaren vergelijkbaar zou ontwikkelen als 

in 2007, het aantal verplaatsingen net zo groot is, dan zorgt het 

feit dat organisaties niet meer anticiperen op groei en zij kantoren 

steeds efficiënter gebruiken er naar schatting voor dat er 20-30% 

minder ruimtebehoefte is. De opname zou dan tussen 1,7 en 1,9 

miljoen liggen. Als het aantal kantoorbanen de periode 2015 - 2018 

in totaal 1,6% daalt, dan is er jaarlijks 200.000 m2 minder vraag 

(40.000 banen x 20 m2 werkplek/4 jaar) naar kantoorruimte. De 

verwachte opname komt dan uit op 1,5 - 1,7 miljoen m2 in een zeer 

gunstig economisch scenario. In economisch mindere tijden zoals 

de afgelopen jaren lag de opname tussen 1,1 - 1,3 miljoen m2. Bij 

een voorzichtig positief scenario zal de opname tussen 1,3 - 1,5 

miljoen m2 liggen. Het is niet de verwachting dat de economie de 

komende jaren een zeer gunstig scenario zal volgen. Wij 

verwachten dat we van een economisch minder scenario in een 

licht positief scenario overgaan, waarbij 1,5 miljoen m2 het 

absolute plafond is qua kantooropname. 

Het is bovendien de verwachting dat een steeds groter deel van de 

opname gerealiseerd zal worden in de vier grote steden (G4). In 

2014 vond ruim 40% van de opname plaats in de G4 en mede 

ingegeven door organisaties die tot vijf jaar geleden nog 10 jarige 

contracten sloten en de komende jaren op zoek gaan naar meer 

efficiënte en meer centraal gelegen kantoren, zal dit aandeel gaan 

oplopen tot 50% of meer. 

TE HUUR !

Visie vastgoedmarkten
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Mensen in grote steden 
zullen steeds vaker huizen huren 
Steden blijken steeds aantrekkelijker om in te wonen, onder 

andere doordat het opleidingsniveau in Nederland toeneemt. 

Eenmaal opgeleid wordt vaak een baan gevonden in een stad en 

daar neemt de vraag naar woningen dan ook toe. Hoewel wonen 

een vorm van vastigheid in zich heeft, zorgt wonen in de stad 

ervoor dat men er ‘vrijheid’ voor terug krijgt. Vanuit de grotere 

steden is de bereikbaarheid naar andere grote steden goed 

georganiseerd, waardoor een groter gebied eenvoudig te bereiken 

is. De huidige aandacht voor infrastructuur in Nederland zal 

ervoor zorgen dat dit gebied alleen maar groter wordt. Wel is het 

in deze steden lastig om geschikte en betaalbare woonruimte te 

vinden. De jongere generatie geeft vooral om het gebruik van 

zaken, niet zozeer het bezit. Naast een koopwoning is een 

huurwoning dan ook zeker een optie en wordt zelfs een meer reële 

optie. Dat geldt sterk voor Amsterdam. Er zijn hier nauwelijks 

betaalbare koopwoningen te vinden en de financiering van deze 

woningen wordt steeds lastiger. Daarnaast is de perceptie van de 

waardeontwikkeling van koopwoningen sterk veranderd:  

de waarde  stijgt niet automatisch elk jaar. Hierdoor neemt de 

aantrekkingskracht van huurwoningen toe.  Een huurwoning biedt 

bovendien flexibiliteit. Voor jonge professionals die minder 

hechten aan bezit en niet op zoek zijn naar een ‘life time job’ is 

deze flexibiliteit extra aantrekkelijk. Toch is ook het aanbod van 

huurwoningen in de vrije sector tot EUR 1.000 schaars. Voor de 

toekomstbestendigheid van een stad is het van belang dat dit 

aanbod wordt verruimd. 

Logistiek: hogere opname, minder transacties 
Er is veel vraag naar logistiek vastgoed. Wel wordt de opname met 

een lager aantal transacties gerealiseerd en dat geeft aan dat de 

gemiddelde transactiegrootte toeneemt. De geografische voorkeur 

verandert, er vindt een duidelijke concentratiebeweging plaats in 

het zuiden van het land. Hier zijn de gemiddelde transacties ook 

groter dan in andere regio’s. Vooral Noord-Brabant blijkt erg 

populair. De komende jaren zullen logistiek dienstverleners op 

zoek blijven naar schaalvergroting. Dit zal steeds nadrukkelijker 

gebeuren in de hotspots en hier kan dan ook schaarste aan 

kwalitatief hoogwaardig logistiek vastgoed ontstaan. Vaak voldoet 

het bestaande aanbod niet en worden nieuwe distributiecentra op 

maat ontwikkeld en tegenwoordig ook weer op risico. Hoewel de 

opname hierdoor toeneemt, zal het aanbod niet dalen. Daarin 

schuilt een gevaar voor leegstand, want net buiten de hotspots 

ontwikkelen, is bouwen voor de toekomstige leegstand. Momenteel 

staat 9% van de logistieke vastgoedvoorraad in Noord-Brabant 

leeg. De provincie Noord-Brabant realiseert zich dat een 

heroverweging van bedrijfsterreinontwikkeling plaats moet vinden 

en heeft haar visie vastgelegd in het eindrapport ‘Behoefteraming 

bedrijventerreinen Noord-Brabant 2014 - 2040’. Volgens deze nota 

is een beperking noodzakelijk om problemen na 2020 te 

voorkomen. Het blijft echter lastig om kansen en bedreigingen op 

waarde te schatten, zeker in een breder nationaal perspectief.  Zo 

zou de toevoeging van Logistiek Park Moerdijk (LPM) een kans zijn 

voor Nederland om haar positie als aantrekkelijke vestigingslocatie 

binnen Europa te versterken terwijl deze misschien regionaal als 

overcapaciteit kan worden beoordeeld. 



Vastgoedvisie ontwikkeling op de winkelmarkt
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Winkelmarkt

In de populairste winkelstraten in Nederland is een strijd gaande om de beste winkels. De 
concurrentie voor deze ‘harde A1’ is moordend en winkeliers verdringen elkaar. De 
modebranche en de internationale retailers zijn hier steeds dominanter aanwezig om zoveel 
mogelijk consumenten te bereiken die in de fysieke winkel, maar ook online, voor de omzet 
moeten zorgen. De locaties met de meeste passanten zijn populair. Daardoor blijven 
huurprijzen hier stabiel of stijgen ze, zelfs in een periode dat economische krimp zorgt voor 
minder winkelend publiek. In de beste winkelgebieden van Nederland komt meer nadruk te 
liggen op fashion en beleving. Deze ontwikkelingen samen hebben er voor gezorgd dat het 
‘harde A1’ winkelgebied kleiner wordt, terwijl de winkels hier gemiddeld groter worden. 

 I De veranderende mens
Consumenten komen naar winkelstraten om te beleven, niet 

direct om te kopen. Een dagje winkelen is daarmee een dagje 

merkbeleving geworden. Consumenten zijn bereid steeds 

grotere afstanden af te leggen voor deze merkbeleving. 

Verzorgingsgebieden van de ‘harde A1’ worden daardoor 

groter.

 II Concentratiebewegingen
Het A1-winkelgebied in Nederland ‘verinternationaliseert’. 

Meer internationale winkelketens concentreren zich in minder 

steden in een kleiner, maar sterker winkelgebied. Vooral 

internationale retailers actief in de modebranche 

concentreren zich binnen Europa steeds meer op de beste 

steden in plaats van dat zij expanderen in hun thuismarkten. 

De branchering wordt hier eenzijdiger. Er onstaat een 

Europees netwerk van winkelsteden vooral gericht op mode 

met een vergelijkbaar aanbod.   

 III Afnemende plaatsgebondenheid
Consumenten hoeven niet naar een winkel om producten te 

kopen, er zijn alternatieven. De consument is ‘footloose’ 

geworden. Als consumenten nog fysieke winkels bezoeken, 

doen zij dat in steden die beleving bieden. De winkelomgeving 

kan daarom niet meer los worden gezien van de overige 

functies van een stad.  

 IV Alles gaat sneller
Consumenten willen verbaasd en verrast worden door het 

aanbod en het assortiment in de winkels. Collecties mogen 

niet te lang in de winkel blijven liggen en volgen elkaar snel 

op. ‘Fast Fashion’ is afhankelijk van veel passanten omdat 

deze ervoor zorgen dat collecties snel worden verkocht. 

Daarvoor zijn de allerbeste plekken in de beste winkelstraten 

het meest geschikt. 
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Kantorenmarkt

Om talent aan een organisatie te binden, moet goed worden nagedacht over waar en de 
manier waarop dit talent wil werken. Die organisaties die hier zo flexibel mogelijk op 
inspelen, maken grote kans dit talent aan zich te binden en hiervan lijken zij zich steeds 
meer bewust. De nadruk van de kantorendynamiek op de beste locaties in kernsteden 
neemt namelijk toe. Locaties die goed met het openbaar vervoer te bereiken zijn en een 
hoog voorzieningenniveau kennen, hebben de grootste aantrekkingskracht. Op deze 
locaties zijn kantoorgebouwen met grote vloeren die geschikt zijn voor flexibele en 
activiteitgerelateerde werkplekconcepten kansrijk. Voor deze gebouwen is grote interesse 
van gebruikers. De dynamiek op de kantorenmarkt concentreert zich op een beperkter 
aantal locaties, waar op steeds grotere vloeren de ijzeren voorraad wordt geconcentreerd. 

 I De veranderende mens
Als er in een kantoor wordt gewerkt, willen werknemers graag 

keuzes kunnen maken. Keuze voor de werkplek die past bij de 

activiteit die zij uitvoeren. Grotere open vloeren met 

aantrekkelijke gezamenlijke ruimtes zijn populair. Aan deze 

grootte zit wel een grens die wordt bepaald door de gewenste 

communicatie binnen een organisatie, de vorm van de 

vloeren, de looplijnen en de daglichttoetreding.

 II Concentratiebewegingen
Kantoorhoudende organisaties beraden zich steeds meer  

op het metrage kantoorruimte dat echt nodig is om een 

organisatie te laten functioneren. Deze ‘ijzeren voorraad’ 

concentreert zich over het algemeen op locaties in 

kernsteden die goed met het openbaar vervoer te bereiken 

zijn en waar het voorzieningenniveau hoog is. In 2014 

bedroeg de opname in de G4 ruim 40% van de landelijke 

opname. 

 III Afnemende plaatsgebondenheid
Er zijn steeds meer alternatieven voor een kantoor, zoals 

thuiswerken, horecagelegenheden, hotels of 

kantoorconcepten. Bedrijven organiseren zich efficiënter in 

kantoren en passen een flexfactor toe. Deze geeft het aantal 

werkplekken per fte weer. Voor meer routinematig werk kan 

een flexfactor van 0,6:1 worden gerealiseerd, voor 

kennisorganisaties is dat 0,7:1 of 0,8:1. Grote vloeren zijn zeer 

geschikt om flexfactoren te realiseren.

 IV Alles gaat sneller
Organisaties hebben een kortere horizon en de contractsduur 

neemt af. Gebruikers begeven zich dus ook weer sneller op de 

markt. Ingegeven door het ruime aanbod is de keuze: of 

heronderhandelen over het huidige kantoor of op zoek naar 

een ander kantoor met gunstigere voorwaarden. Het directe 

rendement staat onder druk, vaak door het toekennen van 

een vorm van incentives. Zelfs voor kansrijk vastgoed worden 

incentives gegeven, maar het incentives-niveau voor 

kanshebbend vastgoed ligt hoger. Voor kansarm vastgoed 

wordt vaak de gecommuniceerde huurprijs naar beneden 

aangepast, waardoor hier nog nauwelijks incentives worden 

gegeven. 
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VASTGOEDVISIE ONTWIKKELINGEN OP DE KANTORENMARKT
Vastgoedvisie ontwikkeling op de kantorenmarkt
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Woningmarkt

Wereldwijd wonen er steeds meer mensen in steden, Nederland vormt op deze ontwikkeling geen 
uitzondering. Het aantal inwoners in Nederland groeit nog steeds, maar deze groei vindt 
voornamelijk in steden plaats. De jonge generatie is veel meer gericht op steden dan oudere 
generaties, maar toch kiezen ook steeds meer ouderen voor een stad als woonplaats. De trek naar 
steden en het aantal huishoudens dat in Nederland toeneemt, zorgt voor een andere vraag naar 
woningen. In steden zijn woningen die passen bij de vraag nu al schaars. Voor jonge professionals 
zijn koopwoningen in een leuke wijk vaak onbetaalbaar mede door de strengere hypotheekregels 
en aantrekkelijk aanbod van huurwoningen in het vrije segment is er nauwelijks.

 I De veranderende mens
Het opleidingsniveau in Nederland neemt toe, terwijl we met 

minder mensen gaan werken. Vooral vrouwen zijn steeds 

hoger opgeleid, nemen vaker deel aan het arbeidsproces en 

bekleden een minder traditionele rol in het gezin. Een baan 

wordt meestal in grote steden gevonden en eenmaal aan het 

werk gaan jonge professionals vaker in deze steden wonen. 

Een betaalbare koopwoning in een leuke wijk is voor deze 

doelgroep nauwelijks te vinden. Het alternatief is huren in het 

vrije segment, maar ook hier is schaarste aan beschikbare 

woningen tot EUR 1.000,-. 

 II Concentratiebewegingen
Momenteel woont de helft van de wereldbevolking in steden 

en in 2050 is dat 70%. Ook in Nederland groeit de bevolking 

vooral in steden. Aan de randen van Nederland krimpt de 

bevolking. Het aantal huishoudens blijft wel vrijwel overal 

groeien, terwijl de huishoudensgrootte afneemt. Dit heeft 

invloed op het soort en de omvang van woningen waaraan in 

de toekomst behoefte is. 

 III Afnemende plaatsgebondenheid
Een koopwoning zorgt voor vastigheid, maar de 

waardeontwikkeling is onzeker. Een huurwoning genereert 

voor de huurder geen waardegroei, maar biedt wel flexibiliteit. 

Buiten het feit dat een koopwoning vaak financieel moeilijk 

haalbaar is, is het niet vreemd dat jonge professionals in 

steden steeds vaker huren. Huren lijkt in veel gevallen het 

nieuwe kopen en deze ontwikkeling past in het beeld dat door 

trendwatchers wordt geschetst: we gaan naar een 

gebruikseconomie waarin producten niet meer gekocht 

worden. Door het huren van een woning is de huurder ook 

aan een plaats gebonden, maar een opzegtermijn van één of 

twee maanden maakt wonen meer ‘footloose’. 

 IV Alles gaat sneller
De afgelopen jaren hebben veel mensen hun verhuisbehoefte 

onderdrukt. Mede ingegeven door de lage rentestand werden 

in 2014 weer aanzienlijk meer woningen verkocht dan in 2013. 

Toch is het voor veel mensen moeilijk een financiering te 

krijgen en voor de inkomens tot EUR 30.000,- wordt dat in 

2015 nog lastiger. Ook is de perceptie van waardeontwikkeling 

van een koopwoning veranderd, deze stijgt niet automatisch 

elk jaar. Er zal meer gehuurd gaan worden, vooral door de 

jongere generatie. Bij het betrekken van een huurwoning kijkt 

een consument minder ver vooruit dan bij een koopwoning, 

met het gevolg dat consumenten weer sneller tot verhuizen 

geneigd zijn. 
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De wereld verstedelijkt
en Nederland ook
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in het vrije segment
tot € 1.000,- dit
effect dempen

14Gemeenten moeten
inspelen op dit dilemma
om vooral de jonge
generatie aan zich 
te binden

16

6 Na hun opleiding
willen zij ook
werken:
participatie-
graad vrouwen
stijgt

5 Vrouwen krijgen
steeds later
kinderen en
maken eerst
een opleiding af

De beroepsbevolking
wordt kleiner, maar
is wel hoger opgeleid

4

€ 1.000

€ 2.000

€ 1.300

€ 1.600

€ 1.500

Maar de financiering
is lastig te verkrijgen
en de perceptie van
waardeontwikkeling
is veranderd

10

Huren zorgt niet
voor waardeontwikkeling,
maar wel voor flexibiliteit

11
TE KOOP !

TE HUUR !

Woningen in steden zijn kleiner8

Landelijk gem. 116 m2

Amsterdam
gem. 75 m2

Dit en de inkomensafhankelijke
huurverhoging maakt kopen 
misschien weer interessant,
maar ook dit aanbod is
schaars en het verkrijgen van
financiering steeds lastiger

15

Participatiegraad

60%

2014

45%

1996

Op zoek naar
een woning
zijn er twee
keuzes

9

€ 1.800

Vastgoedvisie ontwikkeling op de woningmarkt
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Logistieke markt

 I De veranderende mens
Steeds meer consumenten en bedrijven kopen producten 

online en hierdoor nemen goederenstromen en 

retourstromen bij logistiek dienstverleners toe. 

Distributiecentra worden groter worden, er vinden meer 

activiteiten plaats en de ruimte wordt intensiever gebruikt. De 

vorm van logistiek vastgoed lijkt niet meer te wijzigen. De 

technische mogelijkheden worden enigszins beperkt door 

regelgeving. In het kader van de brandpreventie is de 

maximale stapelhoogte bijvoorbeeld al jaren  12,20 meter.

De afgelopen 10 jaar is er jaarlijks gemiddeld 1,2 miljoen m2 bedrijfsruimte met een minimale omvang van  
5.000 m2 opgenomen. Gemiddeld ligt de jaarlijkse opname sinds 2009 op 1,4 miljoen m2. Er is meer vraag 
naar logistiek vastgoed in Nederland en die vraag wordt in steeds grotere transacties geconcretiseerd. In 
2005 was een gemiddelde transactie 10.000 m2, in 2014 was dat 12.000 m2. Er zijn regionale verschillen, want 
de transactiegrootte in Noord-Holland en Zuid-Holland neemt af, terwijl deze in Limburg en Noord-Brabant 
toeneemt. Hier is ruimte en de grondprijs is relatief laag en dat samen met de gunstige ligging aan de 
doorvoerroute naar Europa, maakt deze regio aantrekkelijk voor Europese Distributiecentra (EDC’s). Lichte 
industrie en assemblage vond vaak decentraal plaats, maar deze activiteiten worden steeds vaker gebundeld. 
Ingegeven door online verkoop vinden ook nieuwe activiteiten in centra plaats. Mede hierdoor wordt een 
strategische locatie steeds belangrijker. Op een beperkter aantal hotspots gebeurt steeds meer. 

 II Concentratiebewegingen
Binnen Europa concentreren veel EDC’s zich op multimodale 

knooppunten waardoor gemakkelijker een groter afzetgebied 

bediend kan worden. Locaties aan het Trans-European 

Transport Network (TEN-T) zijn populair. Drie van de negen 

corridors komen samen in Nederland. Samen met de 

aanwezigheid van twee mainports maakt dit Nederland 

interessant voor logistiek dienstverleners. In Nederland is een 

duidelijke concentratie van logistiek vastgoed zichtbaar 

rondom Schiphol, de haven van Rotterdam en de zuidelijke 

uitvalswegen naar Europa. Daarbij valt op dat de dynamiek 

zich in het algemeen steeds meer op het zuiden van 

Nederland richt en meer specifiek op de hotspots in 

Noord-Brabant. Hier wordt zelfs weer op risico ontwikkeld. 

 III Afnemende plaatsgebondenheid
Logistiek dienstverleners zijn steeds nadrukkelijker op zoek 

naar schaalvoordelen. Deze kunnen worden behaald door 

diensten met andere logistiek dienstverleners te delen door in 

elkaars nabijheid te zijn gevestigd. De afzetgebieden van deze 

dienstverleners kunnen verschillen waardoor over het 

algemeen minder locaties geschikt zijn voor hun centra. De 

plaatsgebondenheid neemt hierdoor toe en dus juist niet af.

 IV Alles gaat sneller
Achter een webwinkel zit veelal een logistiek dienstverlener 

die vanuit distributiecentra producten naar expresscentra 

vervoert. Vanuit hier worden de producten in een veel 

fijnmaziger netwerk afgeleverd bij de pakketbezorgers. Zij 

zorgen voor de ‘last mile’ distributie van pakketten in de 

‘e-commerce-keten’ en staan met het product voor de deur of 

leveren deze af bij een ‘pick-up point’. Dit hele proces vindt 

veelal binnen 24 uur plaats, om producten zo snel mogelijk bij 

de consument te krijgen. 
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De vraag naar logistiek
vastgoed in Nederland
neemt toe

1

En er hier ook nieuwe
activiteiten uitgevoerd worden

7

Waardoor een
strategische
vestiging steeds
belangrijker
wordt

10Want: voor
22 uur besteld?
De volgende
dag in huis!

11

6 Doordat activiteiten
uit de regio worden
gebundeld op een
hotspot

5 En op de logistieke
hotspots: 27% van
alle opname in NL
is verdeeld over
5 gemeenten

Waarbij de nadruk
steeds meer op
Noord-Brabant
komt te liggen

4

2000 2014

65% van alle dynamiek
vindt plaats in 4 provincies

3

Vooral transacties in het
zuiden groeien qua omvang.
De afzetgebieden van deze
centra worden groter

9

1980 - 1990

+19%
1990 - 2000

+20%
2000 - 2014

+29%
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Worden logistieke transacties
steeds groter, maar neemt het
aantal transacties wel af

8

Dat wordt veroorzaakt
door de gunstige
ligging van
Nederland
voor EDC’s

2
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DTZ Zadelhoff is al ruim 45 jaar toonaangevend adviseur in commercieel vastgoed en 

realiseert geïntegreerde vastgoedoplossingen voor eigenaren, gebruikers, beleggers en 

financiers. Naast vastgoedbeheer, taxaties en advisering bij transacties, biedt DTZ 

Zadelhoff een breed spectrum aan gespecialiseerde diensten. Of het nou gaat om 

kantoren, winkels en (logistieke) bedrijfsruimten. Of om bijvoorbeeld zorgvastgoed, 

beleggingen in woningcomplexen of hotels.

Ruim 200 vastgoedadviseurs zijn op de hoogte van wat er speelt in de markt en realiseren 

het beste resultaat voor hun opdrachtgevers. DTZ Zadelhoff loopt altijd voorop in nieuwe 

ontwikkelingen in het vakgebied en gebruikt die nieuwe inzichten om haar dienstverlening 

steeds weer te verbeteren. Zo is DTZ Zadelhoff de eerste vastgoedadviseur met een 

geïntegreerde werkwijze van het ISAE 3402 type 1 rapport en de PTA-richtlijnen. Als u 

hoge eisen stelt, is de keuze helder. Duidelijk. DTZ Zadelhoff

Met 13 kantoren in Nederland combineert DTZ Zadelhoff haar regionale kennis met een 

landelijke dekking. Daarnaast maakt de organisatie deel uit van het internationale netwerk 

van DTZ. De totale organisatie telt 24.200 vaste medewerkers en is wereldwijd actief met 

209 vestigingen in 52 landen. Voor meer informatie kijkt u op www.dtz.nl en www.dtz.com. 

Of volg ons op twitter @DTZZadelhoff.
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