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DE NEDERLANDSE MARKT VOOR INDUSTRIEEL VASTGOED

De markt voor industrieel vastgoed is een veelzijdige markt die zich door de jaren heen zeer stabiel heeft ontwik-
keld. Gebruikers van industrieel vastgoed leveren gezamenlijk een sterke bijdrage aan de Nederlandse economie. 
De sector is verantwoordelijk voor maar liefst 19 procent van het Bruto Binnenlands Product, biedt werkgele-
genheid aan 16 procent van onze totale beroepsbevolking en levert daarnaast belangrijke indirecte economi-
sche waarde door het afnemen van goederen en diensten van andere sectoren. Hoewel de sector in economisch 
opzicht en in termen van vastgoeddynamiek sterk, stabiel en volwassen is, ontkomt ook de industriële sector niet 
aan grote veranderingen.

NIEUWE EISEN

Maatschappelijke, strategische, technologische, ecologische en macro-economische ontwikkelingen stellen 
nieuwe eisen aan industrieel vastgoed. Schaarste aan woningen, stijgende grondprijzen en urbanisatie zorgen 
voor een gebrek aan ruimte in veel steden. En daarnaast aan kwalitatief hoogwaardig industrieel vastgoedaanbod 
in onze steden en stedelijke gebieden. Hierdoor worden industriële locaties in toenemende mate verder buiten 
de stad gedrukt, terwijl de vraag juist fors stijgt. Immers, voor stadsdistributie zijn logistieke hubs aan de randen 
van steden nodig. Datacenters willen zich huisvesten op de belangrijkste internetknooppunten van Nederland en 
high tech maakbedrijven willen dicht bij elkaar, dicht bij talent op de arbeidsmarkt en in de buurt van technische 
onderwijsinstellingen gehuisvest zijn. 

CREATIEVE OPLOSSINGEN

In dit rapport schetsen we de markt voor industrieel vastgoed in cijfers en in trends. We kijken naar de dilemma’s 
en de knelpunten. We duiden oplossingsrichtingen die de aandacht verdienen, alleen al vanwege het grote belang 
van de sector voor de BV Nederland. Kansen en oplossingsrichtingen die, net als de sector zelf, per regio en per 
segment verschillen. Immers, de vastgoedbehoeften binnen de automotive zijn wezenlijk anders dan die binnen 
selfstorage, net als tussen urban logistics en high tech of food en bijvoorbeeld de havens. Wat echter binnen elk 
segment van de industriële sector hetzelfde is, is de behoefte aan creatieve oplossingen. De eisen zijn divers maar 
de gemene deler is het gevecht om ruimte. Of dit nu een stedelijk distributiecentrum in de plint van een nieuw 
appartementencomplex is, het gebruik van daken van bedrijfsgebouwen voor het opwekken van nieuwe energie 
of gezamenlijk gebruik van productielocaties. 

In korte films laten we enkele van onze specialisten aan het woord over de ontwikkelingen in een aantal specifieke 
segmenten binnen industrieel vastgoed. In dit rapport vindt u de verwijzingen naar deze films. Nog liever gaan 
we persoonlijk met u in gesprek over hoe onze data, kennis en expertise kan worden ingezet om toegevoegde 
waarde te creëren voor uw organisatie. Ongeacht het segment, ongeacht de regio waarin u actief bent. Met ruim 
20 consultants verspreid over 9 focusgebieden, weten we als geen ander hoe vastgoed ook voor uw organisatie 
ondernemerswaarde kan creëren. We staan klaar om voor uw bedrijf in het huidige gevecht om de ruimte crea-
tieve oplossingen en toegevoegde waarde te bieden.

Jan Verhaegh,
Head of Industrial
Cushman & Wakefield
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“Onder industrieel vastgoed verstaan wij bedrijfsruimte waarin geen grootschalige 

distributie en logistiek plaatsvindt. Dit segment is enorm veelzijdig en omvat onder 

andere de maakindustrie, bouwnijverheid, food, self-storage, bouwmarkten, urban 

logistics, high tech, datacenters, automotive en new energy. Wat vooral opvalt aan 

dit specifieke segment is dat deze zich conjunctuuronafhankelijk lijkt te ontwikkelen 

en impact heeft op het hele land. De ingebruikname schommelt de afgelopen 10 jaar 

namelijk altijd rond de 2 miljoen m2 per jaar en kent echt een landelijke spreiding.”

Frank van der Sluys, Head of Research Cushman & Wakefield

LANDELIJKE SPREIDING MET REGIONALE 
NADRUK

De voorraad van industrieel vastgoed in Neder-
land bedraagt 210 miljoen m2. In de eerste helft 
van 2018 vonden er 313 industriële vastgoed-
transacties plaats met een gemiddelde omvang 
van 2.132 m². De dynamiek op de industriële 
vastgoedmarkt verspreidt zich over heel Neder-
land. Echter, binnen die landelijke spreiding 
staat een aantal regio’s nadrukkelijker in de 
belangstelling van de industriële gebruiker. 

Cushman & Wakefield identificeert 9 focus-
gebieden: Randstad Noord, Randstad West, 
Randstad Oost, Brabant West, Brabant Oost, 
KAN & Betuwe, Veluwe- & Hanzeregio, Twente 
en Groningen & Friesland.

OPNAME EERSTE HALFJAAR 2018
Bron: Cushman & Wakefield
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HET BELANG VAN DE SECTOR

De afgelopen decennia is vanuit kostenoogpunt veel 
industriële productie vanuit Nederland verplaatst 
naar lagelonenlanden. De industrie kreeg een steeds 
minder prominente positie en het aantal personen dat 
werkzaam is in de sector is sindsdien afgenomen. In 
2008 was 18 procent van de totale beroepsbevolking 
in Nederland werkzaam in de industriële sector, in 
2017 was dat 16 procent. Ondanks de afname, is dit 
nog altijd een aanzienlijk aandeel in de totale werkge-
legenheid in Nederland.

Het belang van de sector voor Nederland blijkt vooral 
uit de directe en indirecte bijdrage aan het Bruto 
Binnenlands Product (BBP). Aan de hand van gege-
vens van het CBS zijn de verschillende activiteiten die 
onder het dak van industrieel vastgoed plaatsvinden 
samengevoegd. Dit belang is evident: de waarde van 
goederen en diensten die in 2017 geproduceerd zijn 
bedroeg EUR 470 miljard. Dat is maar liefst 33 pro-
cent van de totale waarde van geproduceerde goe-
deren en diensten in Nederland. Om tot die waarde 

te komen gebruikt de industriële sector voor EUR 341 
miljard aan goederen en diensten van andere bedrijfs-
takken: de indirecte bijdrage aan het BBP. De overige 
EUR 128 miljard betreft de directe bijdrage aan het 
BBP. De activiteiten binnen de industriële sector zor-
gen gezamenlijk voor 19 procent van het totale BBP.

EEN SECTOR IN BEWEGING

In de jaren 80 en 90 veranderde Nederland van een 
industriële economie naar een diensteneconomie. 
Daarmee nam het belang van de industriële sector af. 
Sinds 2008 is dit omgekeerd en groeit de industriële 
productie in ons land weer. Overigens zonder dat het 
aantal industriële banen toeneemt. De industriële 
vastgoedmarkt wordt beïnvloed door maatschap-
pelijke, strategische, technologische, ecologische 
en macro-economische trends. Trends die niet op 
zichzelf staan maar die in elkaar overvloeien, elkaar 
versterken of soms elkaars bestaansrecht vormen. 
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1997 2017

minder dan 8%
tussen 8% en 12%
tussen 12% en 16%
tussen 16% en 20%
meer dan 20%

INDUSTRIËLE WERKGELEGENHEID ALS % VAN TOTAAL 1997 - 2017
Bron: CBS
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Cushman & Wakefield identificeert drie trends die de grootste impact hebben op de 
markt voor industrieel vastgoed.

1. TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN

De voortschrijdende technologische ontwikkelingen maken dat productieprocessen 
steeds verder automatiseren. Dat vraagt minder en vooral ander mensenwerk. Geauto-
matiseerde kennisgedreven processen, robotisering, de integratie van de fysieke met 
de digitale wereld (IoT) en machine-tot-machine communicatie vragen om hoogge-
kwalificeerd technisch personeel in plaats van veel goedkope handen. Uiteraard heeft 
dit invloed op de huisvestingsstrategie van bedrijven. Het is merkbaar dat offshoring 
aan terrein verliest. Het ligt voor kennisgedreven Nederlandse productiebedrijven min-
der voor de hand het productieproces in lagelonenlanden te organiseren.  Daarentegen 
wordt steeds vaker gekozen voor locaties waar specifieke kennis aanwezig is. Denk 
daarbij aan de nabijheid van steden met technische universiteiten. De nabijheid van 
gekwalificeerd personeel wordt belangrijker.

2. VEELEISENDE CONSUMENT

Ingegeven door de technologische ontwikkelingen is het palet aan producten waaruit 
consumenten kunnen kiezen exponentieel toegenomen. Consumenten weten precies 
wat zij willen: producten op maat, met toepassing van de nieuwste technologie en snel 
ter beschikking. De kortere time-to-market heeft uiteraard invloed op de locatie waar 
producten worden geproduceerd. Daar waar het kan, moet dit zo dicht mogelijk bij de 
consument gebeuren. Digitale fabrieken en 3D-printen zorgen ervoor dat plaatsonaf-
hankelijk produceren steeds beter kan, waardoor productieprocessen ook daadwerke-
lijk richting consumenten verschuiven.  

3. ECOLOGISCHE VOETAFDRUK

De afgelopen decennia is het bewustzijn gegroeid dat de inrichting van onze 
gebouwde omgeving zoals die zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld, scha-
delijk is voor het welzijn van de aarde. De maatschappelijke en politieke druk om 
verantwoord met onze planeet om te gaan, neemt toe. Er wordt nagedacht over het 
terugdringen van de CO₂-uitstoot en de ecologische leefbaarheid in steden. Er worden 
milieuzones ingevoerd en toekomstbestendigheid, het hergebruik van producten en 
de circulaire economie, krijgen volop aandacht. Produceren in verre landen om deze 
vervolgens naar consumenten aan de andere kant van de wereld te verschepen of te 
vliegen, is ecologisch gezien niet langer verantwoord. Zeker niet als 3D-printers de 
mogelijkheid bieden producten dichtbij de consument te maken. De productie zoekt 
de nabijheid van consumenten op en verkleint zo de ecologische voetafdruk. Ook de 
manier waarop het product het laatste stuk naar de consument aflegt, is aan verande-
ring onderhevig. Milieuzones zorgen voor minder schadelijke transportoplossingen.
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GEVECHT OM RUIMTE

De geïdentificeerde trends hebben impact op de huis-
vestingsstrategie binnen de sector. De nabijheid van 
de consument en die van gekwalificeerd personeel, 
worden steeds belangrijker en daarvan is de groot-
ste concentratie in steden en stedelijke gebieden te 
vinden. Dit zijn factoren die de trek naar stedelijke 
gebieden door industriële bedrijven in de hand wer-
ken. 

De concentratiebeweging wordt tegelijkertijd afge-
remd door bijvoorbeeld de ergernis aan vrachtverkeer 
in stedelijk gebied, vervuilende activiteiten dichtbij 
woonwijken en als gevolg daarvan milieuzones in 
steden. Factoren die op hun beurt de industrie juist 
de stad uitjagen. Maar de belangrijkste factor voor 
het gevecht om ruimte wordt veroorzaakt door de 
schaarste op de woningmarkt. Dit manifesteert zich 
vooral in steden waar wonen duidelijk de winnaar is in 
de strijd om ruimte. 

Om aan de alsmaar stijgende woningvraag te vol-
doen, is in grotere steden veel aandacht voor het 
transformeren van industrieel vastgoed, kantoren 
en andere gebouwen naar woningen. Dat is in finan-
ciële zin aantrekkelijk, want een woning in de stad 
levert in de regel meer op dan industrieel vastgoed 
op dezelfde locatie. Beleggers kopen strategische 

grondposities in en nabij steden. Daarbij gaat het hen 
in veel gevallen niet om de bestemming die er op rust, 
maar speculeren zij vooral op toekomstige ontwik-
kelingen naar andere functies. Als logisch gevolg 
daarvan vinden er momenteel veel transformaties en 
gebiedsontwikkelingen plaats, waardoor het lastig is 
om geschikte ruimte voor industriële vastgoedgebrui-
kers te vinden.

Het is voor Nederland van groot belang meer wonin-
gen in de grotere steden toe te voegen. Het zorgt 
voor innovatie en efficiëntie in veel gebieden en daar-
mee voor een optimale economische ontwikkeling. 
Tegelijkertijd dreigt er in die steden een monocultuur 
te onstaan die dit juist tegenwerkt. En dat terwijl 
een stad een mozaïek moet zijn van functies waarbij 
de juiste mix voor optimale innovatie, efficiëntie en 
welvaart zorgt. Naast wonen moet er minstens zoveel 
aandacht gaan naar scholen, hotels, kantoren, logis-
tiek en industrieel vastgoed. Als deze structuur, met 
de huidige urbanisatietrend, ertoe leidt dat steden 
tegen grenzen aanlopen, dan moet de aandacht zich 
richten op de vraag of steden in Nederland meer 
ruimte moeten krijgen om te groeien.

VIDEO DE NEDERLANDSE MARKT 
VOOR INDUSTRIEEL VASTGOED
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RUIMTE VOOR INDUSTRIE

Het gevecht om ruimte zorgt voor meerdere dilem-
ma’s. In een aantal gevallen wordt vanuit een duur-
zaamheidsoogpunt de vervuilende industrie de 
stad uitgeduwd. Tegelijkertijd is het van buitenaf 
aanleveren van producten en goederen naar steden 
vanuit datzelfde duurzaamheidsoogpunt net zomin 
wenselijk. Liever wordt de nabijheid van consumenten 
opgezocht.

Een ander dilemma is dat een meer geautomati-
seerd kennisgedreven proces zorgt voor een War for 
Talent. Talent dat – meer en meer – in steden woont 
of wil wonen. Hierdoor groeit de behoefte van de 
industriële sector aan geschikte huisvesting in en 
nabij steden. Maar het is steeds lastiger om juist daar 
geschikte ruimte te vinden voor industriële vastgoed-
gebruikers. De schaarste aan kwalitatief hoogwaardig 
aanbod duwt deze gebruikers dan ook al langere tijd 
de stad uit, waardoor het vinden en binden van talent 
lastiger wordt.

KB Industrial by year Industrial

OPNAME (x1000)

BANDBREEDTE HUURPRIJS INDUSTRIAL

AANBOD (x1000)
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Industrial by year Industrial DC
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DE MARKT IN CIJFERS: STABIELE VRAAG

De vraag naar industrieel vastgoed in Nederland was 
de afgelopen 10 jaar zeer stabiel. Gemiddeld bedroeg 
de jaarlijkse opname van industrieel vastgoed over 
deze periode 2 miljoen m2. De laagste opname in 
deze periode werd in 2013 gerealiseerd en bedroeg 
1,7 miljoen m2. 2008 was in termen van opname een 
recordjaar met 2,3 miljoen m2. De marktdynamiek op 
de industriële vastgoedmarkt wordt voor een kwart 
veroorzaakt door eigenaar-gebruikers en voor drie-
kwart door gebruikers in de huursfeer. Het percen-
tage koop voor eigen gebruik ligt in deze markt dan 
ook veel hoger dan in andere vastgoedsectoren.

De afgelopen drie jaar kwam de industriële opname 
boven het 10-jarige gemiddelde uit, maar aan deze 
positieve ontwikkeling lijkt in 2018 een einde te 
komen. Verwacht wordt dat de opname over heel 
2018 op ca. 1,8 miljoen m2 uitkomt. Deze ontwikkeling 
wordt niet veroorzaakt door een afnemende behoefte 
aan industrieel vastgoed maar door een gebrek aan – 
kwalitatief hoogwaardig – aanbod. Hierdoor zal een 
verspreiding zichtbaar zijn van industriële gebruikers 
naar omliggende gemeenten. Deze beweging zal zich 
vooral in de gebieden rond steden als Amsterdam, 
Rotterdam en Utrecht voordoen.

AFWIJKING OPNAME PER JAAR T.O.V. 10 JARIG GEMIDDELDE

Bron: Cushman & Wakefield

AANBOD EN OPNAME INDUSTRIEEL VASTGOED (x1.000 m²)

Bron: Cushman & Wakefield
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UITDAGING VOOR INDUSTRIËLE GEBRUIKERS: GEBREK AAN 
KWALITATIEF HOOGWAARDIG AANBOD 

Het aanbod is de afgelopen jaren afgenomen en bedroeg halverwege 2018 circa 6,3 
miljoen m2. Dat is drie procent van de totale industriële voorraad. De zogenaamde 
frictieleegstand ligt tussen de vijf en zeven procent. Daarmee wordt duidelijk dat het 
huidige aanbod, los van de kwaliteit, op een te laag niveau is. Daarnaast voldoet een 
groot deel van het huidige beschikbare aanbod kwalitatief niet aan de vraag als gevolg 
van veroudering. Slechts een zeer beperkt deel van het huidige aanbod is gebouwd in 
de periode 2010 – 2018. Het vinden van kwalitatief hoogwaardig vastgoed is een uitda-
ging voor de industriële gebruiker.

AANBOD BOUWJAAR 1980 – 1990
Bron: Cushman & Wakefield

AANBOD BOUWJAAR 1990 – 2000
Bron: Cushman & Wakefield
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AANBOD BOUWJAAR 2000 – 2010
Bron: Cushman & Wakefield

AANBOD BOUWJAAR 2010 – 2018
Bron: Cushman & Wakefield
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BANDBREEDTE HUURPRIJS INDUSTRIEEL VASTGOED

Bron: Cushman & Wakefield
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HOE SPECIFIEKER DE KENMERKEN, HOE 
HOGER DE HUURPRIJS

De huurprijsontwikkeling voor industrieel vastgoed 
laat zien dat huurprijzen door de jaren heen verander-
lijk zijn. Tussen 1990 en 2018 werd aan de bovenkant 
van de markt een steeds hogere huur betaald voor 
hoogwaardig industrieel vastgoed. Tegelijkertijd werd 
aan de onderkant van de markt steeds minder betaald 
voor ondermaats vastgoed. Het verschil in huurprijs 
tussen hoogwaardig en ondermaats vastgoed is door 
de jaren heen groter geworden. Dit kan niet los wor-

den gezien van de schaarste in steden, maar wordt 
ook veroorzaakt door de groei van het kennisinten-
sieve karakter van de industriële markt. Mensenwerk 
wordt vervangen door machinewerk, waardoor de 
specificaties waar gebruikers op zoek naar zijn ver-
anderen. Dat betreft zowel gebouw- als locatiespe-
cifieke kenmerken. Dit heeft effect op de hoogte van 
de huurprijs, want hoe specifieker de kenmerken, hoe 
hoger de huurprijs.
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REGIONALE VEELZIJDIGHEID

De marktdynamiek manifesteert zich nadrukkelijk lan-
delijk, met regionaal relatief kleine verschillen. Toch 
ligt er binnen Nederland wel een geografische nadruk 
op een aantal regio’s. De negen focusgebieden die 
Cushman & Wakefield onderscheidt, zijn de afgelopen 
10 jaar samen goed geweest voor 53 procent van de 
totale industriële opname. Over de eerste helft van 
2018 was dat 69 procent.
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OPNAME 2008 - MEDIO 2018

Bron: Cushman & Wakefield

Gemeten over de periode 2008 – medio 2018 was de 
opname in de Randstad Noord het grootst, gevolgd 
door Randstad West en Brabant Oost. De industriële 
markt kent dus een landelijke spreiding, maar is ook 
heel veelzijdig, zoals blijkt uit de regionale differen-
tiaties. Hierdoor verschillen per regio de specifieke 
trends die invloed hebben op de ruimtelijke ontwikke-
lingen.
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TRANSACTIES INDUSTRIEEL VASTGOED

Focusgebieden

1. Groningen en Friesland 
2. Twente
3. Veluwe Hanzeregio
4. KAN Betuwe 
5. Randstad Noord
6. Randstad Oost
7. Randstad West
8. Brabant West
9. Brabant Oost

Transacties

OPNAME EERSTE HALFJAAR 2018

Bron: Cushman & Wakefield
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MARKTONTWIKKELINGEN PER 
SPECIALISME 

De industriële vastgoedmarkt herbergt vele segmen-
ten. Cushman & Wakefield heeft in deze rapportage 
gekozen voor expliciete aandacht voor de segmenten 
urban logistics, high tech, datacenters, automotive en 
new energy. Met iconen is aangegeven welke trends 
specifiek gelden voor het betreffende segment. We 
laten in dit rapport onze sectorspecialisten over deze 
segmenten aan het woord. Bij een aantal segmenten 
vindt u een verwijzing naar een online video van een 
van onze specialisten.

URBAN LOGISTICS HIGH TECH DATACENTERS AUTOMOTIVE NEW ENERGY
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URBAN LOGISTICS

De offshoring binnen de (maak)industrie naar lage-
lonenlanden heeft een omvangrijke goederenstroom 
vanuit voornamelijk Aziatische landen naar de 
(Noord-)Europese havens op gang gebracht. Waar de 
logistieke hotspots in West-Brabant en Noord-Lim-
burg optimaal gesitueerd zijn ten opzichte van deze 
grote Europese havens en het snelwegennetwerk, is 
voor de volgende stap in het distributieproces, de 
last-mile distributie, juist een cross-dock op een loca-
tie nabij of in de stad noodzakelijk.

Om de hedendaagse, veeleisende consument opti-
maal te kunnen bedienen, is de goederenafhandeling 
steeds arbeidsintensiever geworden. Het afhandelen 
van frequente, snelle leveringen met kleine zendings-
grootte en de afwikkeling van retourstromen, heeft 
dit segment voor nieuwe uitdagingen geplaatst. De 
leefbaarheid van de stad komt door de ontstane con-
gestie en milieuvervuiling in het gedrang. Een van de 
maatregelen voor het terugdringen van CO₂-emissie 
is het instellen van een milieuzone. Inmiddels hebben 
dertien Nederlandse steden een milieuzone.
 
Voor het efficiënter en duurzamer verzorgen van de 
last-mile distributie zijn geschikte locaties nodig, 
maar die zijn op dit moment heel schaars. Het aanbod 
dat wel beschikbaar is, voldoet kwalitatief vaak niet 
aan de huidige vraag. Idealiter zou de laatste schakel 
van de supply chain zo dicht mogelijk in de stad of bij 
de consumenten moeten komen te liggen. De afstand 
naar de consument wordt zo korter en daardoor de 
relatief hoge kosten van de last-mile draaglijker. 
Tegelijkertijd zijn hier de grondprijzen het hoogst, 
zeker in de huidige markt waarin veel functies moeten 
wijken voor de woonfunctie, waardoor stadsdistribu-
tie weer naar de randen van de steden wordt gedrukt. 
Het gevecht om de ruimte is bij Urban Logistics dan 
ook goed zichtbaar.
 

OPNAME URBAN LOGISTICS 2008 - 2018

Bron: Cushman & Wakefield

Er zijn creatieve oplossingen nodig voor dit vast-
goedvraagstuk, zoals het integreren van logistieke 
hubs in woonprogramma’s, efficiënter ruimtegebruik 
van vastgoed door het combineren van dag- en 
nachtopslag, de revitalisering van vastgoed dat 
kwalitatief niet aan de moderne eisen voldoet en de 
transformatie van bestaand en incourant vastgoed 
op strategische locaties naar toekomstbestendige 
functies. In sommige gevallen moet de focus van 
vastgoedeigenaren en ontwikkelaars daarbij verschui-
ven van rendement op korte termijn naar een lange 
termijnstrategie. Omdat juist ruimte in steden schaars 
is, dient kritisch gekeken te worden naar de huidige 
en eventueel toekomstige wenselijke functies die ook 
passen in de bredere context van de stedelijke moza-
iek. Zo kunnen wij sámen onze steden duurzaam en 
leefbaar houden.
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“Er zijn de komende jaren veel locaties nodig op maximaal een half uur rijden van 

een stadscentrum om te kunnen voldoen aan de verwachtingen van de veeleisende 

consumenten voor wie snelheid en leverbetrouwbaarheid cruciaal is. Hiervoor moet 

plaats worden gemaakt met maatwerk vastgoedoplossingen. Want de specificaties 

van het vastgoed moeten volledig zijn toegesneden op het type vastgoedgebruiker 

zoals een express- of pakketdienst, een food- of non-food retailer of bijvoorbeeld een 

logistieke dienstverlener.” 

Jelle Boes, specialist Urban Logistics

VIDEO URBAN LOGISTICS 
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HIGH TECH

Innovaties op het gebied van technologie volgen 
elkaar in rap tempo op, wat samen met het gunstige 
economische klimaat en het toenemende oog op 
duurzaamheid een belangrijke rol speelt binnen de 
high tech sector. Deze sector draagt veel sterker bij 
aan het BBP dan op basis van het aantal werkzame 
personen kan worden verwacht.

De high tech markt wordt gekenmerkt door relatief 
veel start-up en scale-up bedrijven met een andere 
mindset dan grote gevestigde industriële organisa-
ties. Niet eigendom en het in bezit houden van ken-
nis, maar juist het delen van ervaringen, faciliteiten 
en kosten staat centraal. Dat moet ook wel, om de 
snelle ontwikkelingen bij te kunnen houden. Daarom 
organiseren ondernemingen zich veelal in clusters 
of op campussen. Hier wordt kennis snel onderling 
uitgewisseld, maar worden ook de kosten voor dure 
faciliteiten, zoals cleanrooms, gedeeld. 

Om voldoende gekwalificeerd talent aan te trekken 
en te behouden, vindt deze clustering vooral plaats 
nabij (technische) onderwijsinstellingen en/of ste-
delijke gebieden met een industrieel karakter. Tech-
nologische hotspots zijn onder andere Eindhoven en 
Son, Enschede, Leiden, Delft, Utrecht en Amsterdam. 
Eindhoven vormt het epicentrum van de opname van 
high tech industrieel vastgoed. In 2017 werd hier 45 
procent van de totale high tech opname gerealiseerd.  

“Globalisering en digitalisering zorgen ervoor dat innovaties zich in rap tempo 

opvolgen. Vaak doen innovaties zich erg snel voor en zijn ze duur om toe te passen, 

waardoor het voor individuele ondernemingen lastig is hierop in te spelen. Daarom 

organiseren high tech bedrijven zich veelal in clusters of op campussen, waar ze 

intensief samenwerken en kosten voor innovatieve toepassingen kunnen delen. 

Gecombineerd met de schaarste aan kwalitatief personeel is de juiste vestigingslocatie 

in de buurt van technische onderwijslocaties of nabij stedelijke gebieden essentieel.” 

Martijn Veen, specialist High tech

OPNAME HIGH TECH & CLEANROOM 2008 - 2018

Bron: Cushman & Wakefield
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VIDEO HIGH TECH
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DATACENTERS

Door het uitgebreide nationale en internationale 
glasvezelnetwerk dat Nederland heeft uitgerold, 
fungeert de Nederlandse digitale datahub als toe-
gangspoort tot Europa. De vele fysieke kabels die in 
Nederland aan land komen verbinden Amerika met 
Europa. Daarnaast beschikt Amsterdam over één van 
de belangrijkste internetknooppunten ter wereld: de 
AMS IX. Dit in combinatie met lage energiekosten, 
een stabiel energienet, de privacywetgeving, hoogge-
kwalificeerd personeel en een uitstekende verbinding 
maakt Nederland in het algemeen en Amsterdam 
in het bijzonder aantrekkelijk voor datacenters. De 
Nederlandse markt voor datacenters is de snelst 
groeiende van Europa.
 
Er zijn twee soorten datacenters: datacenters voor 
de opslag van data en datacenters voor de connec-
tiviteit. De datacenters van Microsoft en Google zijn 
voorbeelden van datacenters die voor opslag van 
data worden gebruikt. Deze datacenters hebben 
voornamelijk veel ruimte nodig. Recent heeft Google 
nog 72 hectare land gekocht in Wieringenweer voor 
een nieuw te realiseren datacenter. Daarnaast zijn er 
datacenters waar connectiviteit belangrijk is. Deze 
datacenters zijn direct verbonden met de belangrijk-
ste internetknooppunten en hebben als functie data 
zo snel mogelijk te transporteren.

“Veel buitenlandse investeringen in Nederland zijn datacenter- danwel cloud-

gerelateerd. Die interesse van buitenaf is ongekend voor een relatief jonge sector. Het 

is de verwachting dat investeringen in deze sector blijven groeien en dat de sector 

steeds sterker bijdraagt aan de Nederlandse economie.” 

Sonny Gnocchi, specialist Datacenters
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De techniek binnen deze markt ontwikkelt zich snel 
en daarmee ook de datacapaciteit: door het compac-
ter worden van de hardware, kan een datacenter uit 
steeds meer lagen bestaan. De uitdaging ligt steeds 
nadrukkelijker in de optimale koeling van de syste-
men. Door het hoge energieverbruik spelen thema’s 
zoals efficiënt energieverbruik, groene energie en 
warmte-uitwisseling een grote rol in deze sector.

Kleinschalige datacenters worden vaak in bestaande 
bedrijfsgebouwen gerealiseerd, terwijl voor de groot-
schalige centers vooral voor nieuwbouw wordt geko-
zen. Binnen de industriële vastgoedmarkt trekt dit 
segment steeds meer aandacht van beleggers door 
de toegenomen eisen voor opslag van data en de 
opkomst van ‘cloud computing’. De langjarige huur-
overeenkomsten die worden aangegaan en de steeds 
groter wordende vraag naar dataopslag en connec-
tiviteit, bieden beleggers veel zekerheid. Doordat 
de investeringen in de systemen en installaties voor 
de operators vele malen hoger zijn dan de waarde 
van het object, willen de operators vaak echter niet 
afhankelijk zijn van een verhuurder. Dit zorgt ervoor 
dat datacentergebouwen vaak in eigendom zijn van 
de operators zelf. Er zijn hierdoor weinig traditionele 
vastgoedbeleggingen beschikbaar in het segment van 
datacenters, terwijl er wel voldoende geld beschik-
baar is om te investeren in dit segment. Hierdoor 
kiezen steeds meer investeerders ervoor een aankoop 
te doen die zowel bestaat uit een datacenteroperator 
als het vastgoed.
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AUTOMOTIVE

De automotive sector is volop in beweging. Techno-
logische innovaties zoals elektrische en zelfrijdende 
voertuigen of het door garages zelfstandig kunnen 
produceren van reserveonderdelen met behulp van 
3D printers, zijn ontwikkelingen die niet meer weg zijn 
te denken. Ook heeft de sector te maken met trends 
als veranderend oriëntatie- en aankoopgedrag. 

Het aantal transacties neemt de afgelopen 10 jaar 
stelselmatig af. Tegelijkertijd neemt de gemiddelde 
transactiegrootte gestaag toe. Het aantal dealerlo-
caties daalt, maar deze locaties worden wel steeds 
groter. Aan deze ontwikkeling liggen de verlaging 
van het aantal dealercontracten door fabrikanten en 
de veranderende winkelwensen van consumenten 
ten grondslag. Dit zorgt er tegelijkertijd voor dat 
veel bestaande showrooms niet meer aan de vraag 
van moderne dealers voldoen. In veel gevallen is 
verbouwen geen optie waardoor wordt uitgeweken 
naar nieuwbouw. Op dit moment worden veel nieuwe 
showrooms in directe opdracht van autodealers 
gebouwd. 

De automotive-industrie was in 2017 goed voor een 
opname van 110.000 m2 industrieel vastgoed, ver-
deeld over 49 transacties. Hoewel dit minder is dan 
in 2008, toen de opname in dezelfde sector 134.000 
m2 bedroeg verdeeld over 73 transacties, is de sector 
nog steeds sterk en landelijk vertegenwoordigd. 

OPNAME AUTOMOTIVE 2008 - MEDIO 2018

Bron: Cushman & Wakefield
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“De functie van de showroom is veranderd. Ontwikkelingen op het gebied van 

technologie en duurzaamheid zorgen voor de opkomst van elektrische en zelfrijdende 

auto’s. Consumenten oriënteren zich steeds vaker online. Toch is de rol van de dealer 

niet minder van belang geworden. Integendeel: de consument komt naar de dealer 

voor een bevestiging van de online gemaakte keuze, een proefrit en de uiteindelijke 

koop van de auto. Een bezoek aan de showroom dient vooral een ervaring te zijn, die 

ondersteund wordt door online features zoals virtual en augmented reality. Door het 

teruglopende aantal dealerlocaties zijn de vestigingslocatie, de zichtbaarheid en de 

omvang essentieel om toekomstbestendig te blijven.”

Melle van der Wal, specialist Automotive
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NEW ENERGY

Om de doelstellingen uit het klimaatverdrag van Parijs 
te halen, is onlangs het klimaatakkoord gesloten. 
Op hoofdlijnen voorziet dit verdrag uiterlijk in 2030 
in duurzame opwekking uit duurzame bronnen van 
driekwart van de elektriciteit en verwarming van ten 
minste 2 miljoen woningen. Om de doelstellingen met 
betrekking tot elektriciteit te halen zijn er volgens de 
Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) 
onder andere 75 miljoen nieuwe zonnepanelen nodig. 
Het jaarlijkse verbruik van elektriciteit in Nederland 
is de laatste jaren vrij stabiel gebleven rond de 120 
miljard kWh (120.000 gWh). 

De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bron-
nen bedroeg in 2016 circa 15 miljard kWh. Daarmee 
wordt inmiddels 12,5 procent van het verbruik uit 
duurzame bron opgewekt. Een klein maar snelgroei-
end deel van de hernieuwbaar opgewekte elektriciteit 
bestaat uit zonnestroom. De ontwikkeling van zon-
neparken zit in de lift en steeds vaker worden daken 
van bedrijfsruimten voorzien van zonnepanelen. Op 
1 januari 2018 bedroeg het areaal zonnepanelen in 
Nederland 12,1 km², waarmee in 2017 2,64 miljard 
kWh werd opgewekt, ofwel 2,2 procent van het totale 
verbruik. 

Uit een studie naar het potentieel van zonne-energie 
blijkt echter dat in theorie 5.500 km² in Nederland 
geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen. Daar-
mee kan driekwart van de gehele Nederlandse ener-
gievoorziening worden voorzien (inclusief warmte). 
Met andere woorden: momenteel wordt slechts 0,22 
procent van het potentiële areaal van zonnepaneel-
oppervlak benut. Van deze 5.500 km² kan in potentie 
475 km² op daken en terreinen van bedrijfsgebouwen 
worden geplaatst en dit biedt nieuwe kansen voor 
eigenaren van vastgoed. 
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“Duurzaamheid speelt ook bij industrieel vastgoed een bepalende rol. Steeds vaker 

worden daken van bedrijfsruimten voorzien van zonnepanelen. Ook neemt de 

ontwikkeling van zonneparken een enorme vlucht. Waar grote platte daken uitermate 

geschikt zijn om zonnepanelen te monteren, worden zonneparken vooral ontwikkeld 

buiten de Randstad, omdat daar meer grond beschikbaar is en de grondprijzen 

gemiddeld lager zijn.

De ontwikkeling van een zonnepark kan langdurig en complex zijn, waarbij zowel 

politieke belangen als belangen van omwonenden een belangrijke rol spelen. Specifieke 

kennis, expertise en goede begeleiding zijn cruciaal om te komen tot een succesvolle 

ontwikkeling.”

Michel Eijgelaar, specialist New Energy
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TEAM INDUSTRIAL CUSHMAN & WAKEFIELD

De service line Industrial opereert landelijk als één team, waarbij dagelijks marktkennis tussen alle regio¹s wordt 
gedeeld. Vanuit kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Breda, Arnhem, Zwolle, Enschede en 
Groningen combineren we lokaal marktspecialisme met sectorspecialisme. Onze 20 adviseurs zijn actief in meer 
dan 40 steden. Daarnaast beschikken we over specifieke kennis van onder meer automotive, datacenters, havens, 
self storage, big data, urban logistics, food, high tech, grondtransacties, bouwmarkten en new energy. Het team 
Industrial werkt op veel gebieden multidisciplinair samen en is onderdeel van de internationale service line 
Industrial & Logistics van Cushman & Wakefield. Op deze manier ontsluiten we alle kennis uit lokale, regionale en 
(inter-)nationale netwerken om tot passende oplossingen voor onze opdrachtgevers te komen.

JAN VERHAEGH
Head of Industrial
Partner

DIEDERIK OORD
Partner
Marktspecialisme: Noord Nederland, Oost Nederland
Sectorspecialisme: Bouwmarkten

SONNY GNOCCHI
Marktspecialisme: Amsterdam e.o., Utrecht e.o., 
Almere
Sectorspecialisme: Datacenters

FLORUS PAANS
Marktspecialisme: Amsterdam e.o.
Sectorspecialisme: Food

EMILE VAN DOORN
Marktspecialisme: Amsterdam e.o.

LOUT DE ROOS
Marktspecialisme: Rotterdam e.o.
Sectorspecialisme: Havens

ERIC VERPLAK
Marktspecialisme: Rotterdam e.o., Drechtsteden

BART SPRONK
Marktspecialisme: Rotterdam e.o.

JELLE BOES
Marktspecialisme: Utrecht e.o., Amersfoort
Sectorspecialisme: Big Data, Urban Logistics

JEROEN VAN OSCH
Marktspecialisme: Tilburg, Breda, Bergen op Zoom, 
Moerdijk

MARTIJN VEEN
Marktspecialisme: Eindhoven e.o., Den Bosch, Oss
Sectorspecialisme: High Tech

TOM BONANTS
Marktspecialisme: Eindhoven e.o., Tilburg, Breda

DEREK VERLEE
Marktspecialisme: Arnhem e.o., Nijmegen, Tiel

MELLE VAN DER WAL
Marktspecialisme: Zwolle, Deventer, Apeldoorn, Ede, 
Veenendaal
Sectorspecialisme: Automotive

BOUDEWIJN TOLHOEK
Marktspecialisme: Zwolle, Deventer, Apeldoorn

JORDY GRUNDEL
Marktspecialisme: Enschede, Hengelo, Almelo

MICHEL EIJGELAAR
Marktspecialisme: Groningen, Drachten, Heerenveen
Sectorspecialisme: New Energy, Quality & Control

JARD RAKERS
Commercieel support

TOINE VAN SUMMEREN
Partner
Occupier Services

STEFAN VAN DER KORPUT
Occupier Services


