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1 Inleiding 

De Netwerkstad Twente heeft een kantorenvoorraad die inmiddels circa 950.000 vierkante 

meter beslaat. Toch is de Netwerkstad Twente geen echt kantorengebied, wanneer wordt ge-

keken naar het aantal kantoormeters per inwoner: Netwerkstad Twente, 2,55 kantoormeters 

per inwoner tegen Nederland 2,82 kantoormeters per inwoner. Er speelt op de kantorenmarkt 

een aantal structurele ontwikkelingen, die grote gevolgen heeft voor de werking van de kanto-

renmarkt. Door een op termijn afnemende bevolkingsgroei en dito beroepsbevolking neemt de 

vraag naar kantoren in de toekomst af. Tegelijkertijd wordt er door het Nieuwe Werken om 

een ander type kantoorgebouw gevraagd. Dit betekent dat delen van de huidige kantorenvoor-

raad in de Netwerkstad Twente niet meer voldoen aan de eisen van de nieuwe gebruikers. 

(Ver)nieuwbouw blijft dus noodzakelijk. Gekoppeld aan een afnemende vraag naar het aantal 

kantoormeters leidt dit ertoe dat de gemeenten in de Netwerkstad Twente te maken krijgen 

met stijgende leegstandspercentages. Om aan deze situatie iets te doen is door de Netwerk-

stad Twente besloten een kantorenvisie op te stellen. Deze visie moet een gezamenlijk gedra-

gen en vastgesteld beleidsdocument zijn, met daarin afspraken en spelregels voor de ontwik-

keling van kantoren in de Netwerkstad Twente.  

STOGO is gevraagd in overleg met ambtelijke vertegenwoordigers van de Netwerkstad Twente 

een kantorenvisie op te stellen, die vervolgens in het bestuurlijke besluitvormingstraject kan 

worden besproken.  

 

De kantorenvisie moet zijn gebaseerd op de ontwikkeling van vraag en aanbod van kantoren in 

de Netwerkstad Twente, zowel kwalitatief als kwantitatief, in de komende tien jaar. Als basis 

voor de kantoorvisie dient het kantorenmarktonderzoek dat STOGO in 2009 heeft uitgevoerd 

voor de regio. Dit onderzoek wordt op een aantal punten geactualiseerd en aangevuld om zo 

de basis te kunnen vormen voor de op te stellen kantorenvisie voor de Netwerkstad Twente. 

 

De kantorenvisie moet antwoord geven op de volgende punten: 

 Hoe kunnen vraag en aanbod beter in evenwicht gebracht worden, welke locaties spelen 

daarbij een rol en dienen de invulling c.q. fasering te worden aangepast?  

 Hoe moet worden omgegaan met (oplopende) leegstand bij kantoren? Wat is de rol van de 

gemeente en wat kan afgesproken worden onder meer in overleg met marktpartijen? 

 Welk flankerend beleid kan worden ingezet? 

 

Om antwoord op bovenstaande vragen te vinden zijn allereerst de ontwikkelingen op de kanto-

renmarkt van de afgelopen vijf jaar in beeld gebracht (voorraad, aanbod en opname) en is een 

prognose van de verwachte vraag gemaakt. Vervolgens is een groot aantal interviews gehouden 

met ter zake deskundigen om hun mening over de plaats en toekomst van de kantorenmarkt in 

de Netwerkstad Twente te horen. Op basis daarvan zijn conclusies getrokken die vervolgens in 

een aantal rondetafelconferenties met marktpartijen en projectdirecteuren zijn doorgenomen. 

Het resultaat van dit alles is een rapport met daarin verwoord de visie, de onderliggende ana-

lyses en aanbevelingen voor concrete acties. 
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2 Samenvatting 

Aanpak onderzoek 

 

In dit onderzoek is allereerst een analyse van de kantorenmarkt in de Netwerkstad Twente 

gemaakt op basis van gegevens van de Vastgoedrapportage Twente, waarbij deze gegevens 

door de gemeenten zijn gecontroleerd. Vervolgens is een prognose gemaakt voor de toekom-

stige vraag naar kantoorruimte tot 2020. Daarbij is gebruik gemaakt van het scenario Transat-

lantic Market van het Centraal Planbureau en net als bij de bedrijventerreinenvisie van een 

scenario Transatlantic Market Plus. Vervolgens zijn de resultaten besproken met een aantal 

deskundigen (zie bijlage 6). Dit heeft geleid tot een aantal aanbevelingen voor de toekomstige 

ontwikkelingen op de kantorenmarkt in de Netwerkstad Twente. 

 

 

Het begrip kantoor 

 

De basis voor dit onderzoek is wat wordt verstaan onder het begrip kantoor. Een kantoor is 

zowel een gebouw als een activiteit. Op veel plaatsen worden kantooractiviteiten uitgeoefend, 

maar niet elk gebouw waar dat gebeurt is een kantoorgebouw. In dit onderzoek is voor de vol-

gende definitie gekozen: een kantoor is een gebouw, of een gedeelte van een gebouw, dat 

bestemd is voor administratieve werkzaamheden of dienstverlening en dat de bestemming 

kantoor heeft. Kantoorruimte die deel uitmaakt van fabrieks- en bedrijfsgebouwen wordt toe-

gerekend aan de hoofdfunctie en is dus geen kantoor. Kantoorruimte wordt gemeten in m2 

verhuurbaar vloeroppervlak. De ondergrens in deze rapportage is dat een kantoor een aaneen-

gesloten ruimte van tenminste 200 m2 verhuurbaar vloeroppervlak moet omvatten. Dat houdt 

in dat de kleinere kantoren zoals die vaak in herenhuizen en plinten zitten buiten beschouwing 

zijn gelaten. Als aanvulling hierop zou dit door de gemeenten zelf kunnen worden ingevuld. 

 

 

Omvang kantorenmarkt Netwerkstad Twente 

 

De voorraad bestaat uit het totaal van leegstaande en in gebruik zijnde kantoren. Ook kanto-

ren die op het moment van registratie nog in aanbouw zijn, worden tot de voorraad gerekend. 

De voorraad kantoorruimte neemt jaarlijks toe met de opgeleverde nieuwbouwprojecten en 

gebouwen die van bestemming wijzigen in een kantoorfunctie. Daartegenover staat de afname 

van de voorraad door sloop van bestaande gebouwen en bestemmingswijzigingen van kantoor-

gebouwen in andere functies. De kantorenvoorraad in de Netwerkstad Twente bedraagt per 1 

januari 2011 946.836 m2 verhuurbaar vloeroppervlak (vvo). Daarmee is de Netwerkstad Twente 

geen echt kantorengebied, want het aantal kantoormeters per inwoner bedraagt in de Net-

werkstad Twente 2,55 kantoormeters per inwoner, tegen Nederland 2,82 kantoormeters per 

inwoner. 

Enschede heeft de grootste voorraad kantoorruimte in de Netwerkstad met 432.113 m² vvo, 

gevolgd door Hengelo met 269.319 m² vvo en Almelo met 170.804 m² vvo. De kantorenmarkten 

in Oldenzaal (62.725 m² vvo) en Borne (11.875 m² vvo) zijn beduidend kleiner. 
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Functioneren kantorenmarkt Netwerkstad Twente 

 

In de periode 2005–2010 is 307.013 m2 vvo door de markt opgenomen, een gemiddelde van 

51.169 m2 vvo per jaar. De opname betreft jaarcijfers en heeft betrekking op transacties per 

kalenderjaar. In totaal werd er op 1 januari 2011 154.214 m2 vvo aan kantoorruimte in de Net-

werkstad Twente aangeboden. Daarvan zit 79.045 m² vvo in Enschede, 51.388 m² vvo in Hen-

gelo en 14.267 m² vvo in Almelo. Het aanbod bedraagt daarmee 16,3 procent van de voorraad 

(één op de zes beschikbare kantoormeters wordt dus aangeboden). Het aanbod hoeft niet leeg 

te staan (kan nog in gebruik zijn of wordt nog gebouwd). De leegstand bedraagt 12,9 procent 

van de voorraad (121.744 m2 vvo), wat gelijk staat aan één kantoormeter per 7,5 beschikbare 

kantoormeter. 

 

Wanneer het jaargemiddelde van de opname van de afgelopen zes jaar als uitgangspunt wordt 

genomen dan zou er voor nog bijna drie jaar opname beschikbaar zijn. Zo’n vergelijking is 

echter niet reëel, want op 1 januari 2011 wordt 62.441 m2 vvo langer dan drie jaar op de 

markt aangeboden, de helft van de leegstaande kantoorruimten. Ter vergelijking: in Nederland 

bedraagt volgens cijfers van DTZ Zadelhoff de structurele leegstand begin 2010 26,6 procent 

van het aanbod en 4,1 procent van de voorraad1. Er is dus in de Netwerkstad Twente een veel 

groter aandeel leegstaande kantoorruimte dat structureel wordt aangeboden. Zij worden over 

het algemeen als niet courant beschouwd. Daarbij moet worden opgemerkt dat het niet altijd 

om panden gaat die in zijn geheel leeg staan, maar ook vaak om verdiepingen in panden die al 

heel lang worden aangeboden. Feitelijk is dit langdurige aanbod kansloos op de markt, zeker 

als er een ruim aanbod van nieuwe kantoren is. Zij zouden, als ze niet gerenoveerd kunnen of 

willen worden, uit de markt gehaald moeten worden en een andere bestemming moeten krij-

gen. 

 

Wordt deze langdurige leegstand buiten beschouwing gelaten dan resteert een aanbod van 

59.337 m2 vvo wat gelijk staat aan 6,3 procent van de voorraad (59.337 m2 gedeeld door de 

voorraad van 946.836 m2 vvo). Deze metrages worden in de markt als frictieleegstand aange-

duid. Als vuistregel wordt een frictieleegstand van 5 procent gehanteerd om een normale 

marktsituatie aan te geven. Voor de Netwerkstad Twente ligt die daar anderhalf procentpunt 

boven, wat op een veel normalere marktsituatie duidt, zeker omdat het merendeel van deze 

metrages minder dan 1 jaar aangeboden wordt. 

 

De opname in de periode 2005-2010 in de Netwerkstad Twente laat grote schommelingen zien. 

Duidelijk is dat de groei van de opname in 2008 door de economische crisis sterk is afgenomen. 

Toch is de laatste jaren na een sterke daling van de opname weer een stijging waarneembaar. 

Deze stijging komt doordat een steeds groter deel van de jaarlijkse opname uit nieuwbouw 

bestaat. In 2010 bestaat de helft van de opname uit nieuwbouw (28.068 m2 vvo). In 2009 be-

droeg het aandeel nieuwbouw in de jaarlijkse opname 41 procent (17.312 m2 vvo) en in 2008 

was dit 23 procent (5.668 m2 vvo).  

 

                                                 
1 Volgens DTZ Zadelhoff bedroeg begin 2010 de structurele leegstand (langer dan drie jaar leeg) in Nederland 1,9 

miljoen vierkante meters, 26,6 procent van het aanbod en 4,1 procent van de voorraad. De verwachting is dat deze 

gaat oplopen tot drie miljoen vierkante meter (Van veel te veel, 2011, pag. 5). 
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Toekomstige groei kantorenmarkt Netwerkstad Twente 

 

De komende tien jaar zal er in de Netwerkstad Twente op basis van berekeningen via het sce-

nario Transatlantic Market Plus tot 2020 nog additioneel ruimte zijn voor 52.300 m² bvo kan-

toorruimte. Er is hierbij uitgegaan van een jaarlijkse economische groei van 2,2 procent tot 

2020 en een behoefte aan 19 m2 bvo per nieuwe kantoorwerknemer. Bij deze prognose, die 

gebaseerd is op uitgangspunten van het Centraal Planbureau, is geen rekening gehouden met 

de huidige situatie zowel in de economie als totaal als de kantorenmarkt in het bijzonder. Het 

is de vraag of de jaarlijkse economische groei van 2,2 procent tot 2020 uit het scenario Trans-

atlantic Market de komende jaren wel gehaald kan worden. Hetzelfde geldt voor de gehan-

teerde norm van 19 m2 bvo per kantoorwerknemer, die in de toekomst door het Nieuwe Wer-

ken ook lager kan uitkomen. 

 

Naast deze uitbreidingsvraag is er ook sprake van een vervangingsvraag, omdat oude kantoor-

gebouwen niet meer geschikt zijn voor nieuwe gebruikers. Bij een vervangingsvraag wordt 

verondersteld dat het oude pand uit de markt wordt genomen. Deze vervangingsvraag is inge-

schat op jaarlijks een half procent van de aanwezige voorraad. De vervangingsvraag bedraagt 

voor de Netwerkstad Twente 55.700 m2 bvo in de periode tot 2020. Hierbij moet opgemerkt 

worden dat de 0,5 procent een landelijk percentage is. Gezien het grote aandeel structurele 

leegstand in het huidige aanbod (52%) zou dit percentage zelfs wel wat hoger kunnen zijn in de 

Netwerkstad om de voorraad weer up-to-date te maken. 

  

Dat betekent dat er in de periode tot 2020 nog een totale vraag bestaat van 108.000 m2 bvo, 

een jaarlijkse toevoeging van ruim 10.000 m2 bvo in de Netwerkstad Twente. Ter vergelijking: 

in de periode 2005–2010 is 307.013 m2 vvo door de markt opgenomen, waarvan 71.862 m2 vvo 

uit opname van nieuwbouw bestaat, een gemiddelde van circa 12.000 m2 vvo per jaar (wat 

gelijk staat aan 14.100 m2 bvo)2. De geprognosticeerde behoefte aan nieuwbouw ligt dus op 

een lager niveau dan de nieuwbouw van de afgelopen zes jaren.  

 

In tegenstelling tot de ramingen bij de bedrijventerreinen wordt er bij de ramingen op de kan-

torenmarkt niet gewerkt met het begrip ‘ijzeren voorraad’. Met ijzeren voorraad wordt be-

doeld dat er op het einde van de prognoseperiode nog beschikbare capaciteit over moet zijn, 

omdat het vrij lang duurt voor een bedrijventerrein daadwerkelijk ontwikkeld kan worden. Dat 

geldt niet voor locaties voor kantoren die vrij snel ontwikkeld en in gebruik kunnen worden 

genomen. 

 

 
Planvoorraad kantorenmarkt Netwerkstad Twente 

 

In de Netwerkstad Twente zit een planvoorraad van 431.500 m2 bvo. Daarbij is aangenomen dat 

deze plannen voor 2020 gerealiseerd zijn. Wanneer deze planvoorraad naast de berekende 

prognose (108.000 m2 bvo) wordt gelegd, is duidelijk dat er een grote overcapaciteit dreigt. De 

planvoorraad zit in de drie grote steden, namelijk Hengelo (153.500 m2 bvo), Enschede 

(134.000 m2 bvo) en Almelo (111.000 m2 bvo).  

 

                                                 
2 De makelaars werken met verhuurbaar vloeroppervlak (vvo), terwijl in de planning wordt gewerkt met bruto vloer-

oppervlak (bvo). De verhouding is dat 1 vierkante meter bvo staat gelijk aan 0,85 vierkante meter vvo. 
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Ter vergelijking: in de periode 2005–2010 is 71.862 m2 vvo aan nieuwbouw door de markt op-

genomen, een gemiddelde van 12.000 m2 vvo per jaar (wat gelijk staat aan ongeveer 14.100 m2 

bvo). Daarbij is met name in de laatste twee jaren de opname door nieuwbouw (2010: 28.068 

m2 vvo (= 33.021 m2 bvo) en in 2009: 17.312 m2 vvo (20.367 m2 bvo) vele malen groter ge-

weest. In de toekomst zal de opname van nieuwbouw door de afnemende vraag veel lager uit-

vallen. Dat heeft consequenties voor de planvoorraad. Wordt de geprognosticeerde vraag naar 

nieuwbouw afgezet tegen de planvoorraad (431.500 m2 bvo) dan zou er bij gelijkblijvende op-

name voor ruim 30 jaar genoeg capaciteit zijn. Dat geldt ook als niet alle plancapaciteit voor 

2020 gerealiseerd zal zijn. 

 

Er zit dus in de planvoorraad al veel meer vierkante meters kantoorruimte dan de markt zal 

kunnen opnemen. Daarbij moeten we dan nog bedenken dat er op 1 januari 2011 nog 154.214 

m2 vvo in de aanbieding was. De conclusie is dan ook dat er een fors overaanbod aan kantoor-

ruimte is op de kantorenmarkt in de Netwerkstad Twente. 

 

 

Toekomstige ontwikkelingen op de kantorenmarkt 

 

Er speelt op de kantorenmarkt een aantal structurele ontwikkelingen, die grote gevolgen heeft 

voor de werking van de kantorenmarkt. Deze gevolgen kwamen in de gesprekken met deskun-

digen naar voren en zijn zoveel mogelijk in de prognoses en aanbevelingen verwerkt:  

 een op termijn afnemende bevolkingsgroei en dito beroepsbevolking; 

 lage groei van de kantoorwerkgelegenheid; 

 de kantorenmarkt in de Netwerkstad Twente is een lokale en regionale markt; 

 onzekere economische ontwikkeling (duur financiële crisis, economische recessie); 

 concentratietendens bij (semi) overheid zoals Rijksgebouwendienst, UWV; 

 het Nieuwe Werken vraagt om een ander type kantoorgebouw; kwaliteit, duurzaamheid en 

energiezuinigheid van kantoorgebouwen wordt steeds belangrijker;  

 In de zeventiger, tachtiger en negentiger jaren zijn teveel kantoorpanden van hetzelfde 

type in de markt neergezet; die panden voldoen nu niet meer aan de nieuwe eisen; 

 het afwaarderen van de waarde van een bestaand pand door een belegger/eigenaar om zo 

herontwikkeling of sloop mogelijk te maken is vaak niet mogelijk door het grote aandeel 

vreemd vermogen dat in de vorm van een hypotheek op het pand rust en dat dan afgelost 

moet worden; 

 afnemend aantal kantoormeters per kantoorwerker. 
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Aanbevelingen 

 

Deze hebben voor een deel betrekking op de plancapaciteit van kantoren en voor een deel op 

de leegstand op de kantorenmarkt. 

 

 

Aanbevelingen voor de plancapaciteit 

 

Twee typen kantoorlocaties nodig 

Er zijn per stad feitelijk maar twee typen locaties nodig, namelijk een centrum/stationslocatie 

en een stadsrandlocatie vanwege de verschillende behoeften van de gebruikers. Dat betekent 

dat de volgende locaties tot de preferente locaties kunnen worden gerekend: Almelo (sta-

tion/centrum en Zuid entree), Enschede (station/centrum, Zuiderval en Kennispark, Hengelo 

(station/Hart van Zuid en Westermaat) en Oldenzaal (station en Jufferbeek-Zuid). In Borne 

moeten mogelijkheden blijven voor de opvang van de lokale vraag. 

 

Aanbeveling 1 Wij bevelen de Netwerkstad aan om de nieuwbouw en vernieuwbouw te 

concentreren op twee typen locaties, namelijk centrum/stationslocatie en 

stadsrandlocatie en op andere locaties te ontmoedigen.  

 

Geen nieuwe kantoorlocaties toevoegen 

Er zouden geen nieuwe kantoorlocaties bij moeten komen. Er zijn genoeg locaties en vierkante 

meters beschikbaar.  

 

Aanbeveling 2 Wij bevelen de Netwerkstad aan om geen nieuwe planvoorraad (in m2 

bvo) toe te voegen aan de reeds bekende planvoorraad. Het accent 

moet liggen op het stimuleren van vervangende nieuwbouw en het op-

vullen van beschikbare kavels op bestaande centrum/stationslocaties 

en stadsrandlocaties 

 

Fasering van capaciteit op bestaande kantoorgebieden  

In de Netwerkstad Twente zit een planvoorraad van 431.500 m2 bvo. Wanneer deze planvoor-

raad naast de berekende prognose voor de vraag (uitbreidings- en vervangingsvraag) tot 2020 

wordt gelegd (108.000 m2 bvo), is duidelijk dat er een grote overcapaciteit dreigt.  

De kantoorlocaties in de Netwerkstad zouden als onderdelen van één kantorenmarkt kunnen 

worden beschouwd. Daarbij zou kunnen worden aangesloten bij de afspraken uit de REO agen-

da waar het station in Hengelo als het Intercity station van de Netwerkstad wordt beschouwd 

en het Kennispark In Enschede als het centrum voor op kennis gerichte activiteiten.  

 

Aanbeveling 3:  Wij bevelen de Netwerkstad aan om over de uitgifte van kavels voor 

nieuwe kantoren op centrum/stations/stadsrandlocaties regionaal tot 

een goede afstemming en fasering te komen. 

 

 

 

Accent bij nieuwbouw op renovatie en vervangende nieuwbouw 

Uitgangspunt zou kunnen zijn dat wie straks in de Netwerkstad Twente een nieuw gebouw wil 

realiseren, aan zou moeten tonen dat dit niet in de bestaande kantorenvoorraad gerealiseerd 

kan worden en dat (vervangende) nieuwbouw noodzakelijk is. 
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Aanbeveling 4: Wij bevelen de Netwerkstad aan om de nieuwbouw van kantoorruimte 

laten gaan via renovatie en vervangende nieuwbouw van de bestaande 

(structureel leegstaande) kantoorgebouwen in de stations-

/centrumgebieden en stadsrandlocatie. Pas als dat niet mogelijk is 

mag nieuwbouw op een vrijstaande kavel op de bestaande sta-

tions/centrumgebieden en stadsrandlocaties worden gerealiseerd. 

 

 (Ver)nieuwbouw pand moet aan bepaalde voorwaarden voldoen  

Om te voorkomen dat bij de huidige nieuwbouw dezelfde fout gemaakt wordt als in het verle-

den, waardoor de panden na 10 à 20 jaar al weer verouderd zijn, zou de nieuwbouw van een 

pand aan een aantal voorwaarden moeten voldoen: 

 De voorzieningen in het pand moeten duurzaam en energiezuinig zijn en zodanig aange-

bracht dat zij later gemakkelijk vervangen kunnen worden. 

 Er zou volgens het principe van het Industrieel, Flexibel en Demontabel (IFD) gebouwd 

moeten worden. Door modulair te bouwen is het pand multifunctioneel en kan het snel 

aan een andere functie/gebruiker worden aangepast. 

 

Aanbeveling 5:  Wij bevelen de Netwerkstad aan om aan de (ver)nieuwbouw van kan-

toorpanden zodanige (bouwkundige) eisen te stellen dat de kantoor-

panden langdurig meegaan en gemakkelijk zowel opnieuw heringericht 

als een andere functie kunnen krijgen. 

 
 

Aanbevelingen om de leegstand van kantoren aan te pakken 
 

 

Proactieve opstelling gemeenten bij leegstand  

Om op tijd voorbereid te zijn zou bijvoorbeeld na zes maanden leegstand de gemeente contact 

op kunnen nemen met de eigenaar. Door zo’n proactieve benadering kan de gemeente beter 

de vinger aan de pols houden en waar mogelijk het proces om leegstand op te heffen versnel-

len.  

 

Aanbeveling 6: Wij bevelen de gemeenten in de Netwerkstad aan om zich proactief op 

te stellen bij de langdurig leegstaande kantoorpanden in de stations-

/centrum en stadsrandlocaties en een monitoringssysteem hiervoor op 

te zetten, zodat in actie  kan worden gekomen als dat nodig mocht 

blijken te zijn om zo bijvoorbeeld de leegstaande panden onder de 

aandacht van verplaatsende kantoorondernemingen te kunnen bren-

gen. 

 

Structurele leegstand bestrijden 

In de Netwerkstad Twente wordt 62.441 m2 vvo langer dan drie jaar op de markt aangeboden, 

meer dan de helft van de leegstaande ruimten. Er is dus in de Netwerkstad Twente een groot 

aandeel leegstaande kantoorruimte dat structureel wordt aangeboden. Als een pand drie jaar 

of langer leeg staat, wordt het in de mark als niet courant beschouwd. Gezien de omvang zou 

hierop een gericht beleid gemaakt moeten worden. Hiervan zou afgesproken kunnen worden 
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om een extra inspanning te verrichten om deze panden weer op de markt te brengen, te stre-

ven naar een andere functie of te slopen (zie voor een overzicht tabel 4.4). 

 

Aanbeveling 7: Wij bevelen de Netwerkstad aan om een beleid te ontwikkelen om de 

tien grootste en langste structureel leegstaande panden weer op de 

markt te brengen, naar een andere functie te transformeren of te slo-

pen.  
 

Leegstaande kantoren op overige locaties 

Bij leegstaande kantoorpanden op de overige dislocaties (geen centrum/stationslocatie en 

geen stadsrandlocatie) zullen de gemeenten alle medewerking verlenen om tot een eventuele 

transformatie te komen. Het initiatief hiertoe moet dan wel vanuit de markt komen. Trans-

formatie van een andere functie naar een kantoorfunctie moet op overige locaties niet worden 

toegestaan. 

 

Aanbeveling 8: Wij bevelen de gemeenten in de Netwerkstad aan om voor de overige 

kantoorlocaties (zijnde niet centrum/stations- of stadsrandlocaties) 

het initiatief tot transformatie bij de markt te laten liggen en bij een 

aanvraag alle medewerking tot transformatie te verlenen. 

 

Tijdelijke functies in leegstaande kantoren 

De gemeente zou samen met de eigenaar kunnen overwegen om tijdelijke functies in de leeg-

staande kantoren toe te laten. Voordeel is dat de eigenaar toch nog wat inkomsten krijgt, voor 

de gemeente dat he8 pand niet verloedert en dat toch bij een nieuwe huurder of definitieve 

aanpassing van het pand de tijdelijke huurders snel kunnen vertrekken.  

 

Aanbeveling 9: Wij bevelen de gemeenten in de Netwerkstad aan om soepel met de 

aanvragen voor een tijdelijke functie voor leegstaande kantoren om te 

gaan, mits dit de normale markt niet verstoort. 
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Conclusies 

De mate waarop de ontwikkelingen op de kantorenmarkt te sturen en te beïnvloeden zijn door 

de gemeenten zijn beperkt. De mogelijkheden zijn: 

 

 Op het niveau van de Netwerkstad Twente 

o De kantorenmarkt in de Netwerkstad blijkt vooral een lokale, gemeentelijke markt te 

zijn. Dat houdt in dat allereerst de gemeenten voor hun eigen grondgebied een duide-

lijke kantoorvisie opstellen, maar waarbij met de volgende zaken rekening moet wor-

den gehouden: 

 De gemeentelijke kantorenvisies moeten voor iedere gemeente worden gebaseerd 

op de gegevens uit het onderliggende rapport, zodat dezelfde definities en zelfde 

marktgegevens de basis vormen. Door dezelfde spelregels te hanteren kan daarna 

op regionaal niveau gemakkelijk afspraken worden gemaakt. 

o Uit de analyse komt duidelijk naar voren dat er geen behoefte is aan nieuwe kantoor-

locaties in de Netwerkstad. Daartoe zouden de gemeenten in de Netwerkstad moeten 

besluiten. In de eerste aanbeveling wordt dit aangeraden. 

o De gemeenten in de Netwerkstad zouden bovenlokale kantoorgebieden moeten aanwij-

zen, die een identiteit hebben die uitgaat boven het lokale niveau. Als zodanig komen 

in aanmerking Hart van Zuid in Hengelo (uitstekend bereikbaar per openbaar vervoer 

vanuit alle richtingen) en Kennispark (vanwege de nabijheid van de Universiteit Twen-

te).  

o De leegstand van kantoren en de mogelijke oplossingen daarvoor zullen een lange tijd 

in beslag nemen. Daarom is het gewenst de ontwikkelingen op de kantorenmarkt zoda-

nig te monitoren dat per individueel kantoorpand de ontwikkelingen in de tijd kunnen 

worden gevolg, zodat op tijd maatregelen kunnen worden genomen. Dat systeem zou 

centraal voor de Netwerkstad moeten worden opgezet (aanbeveling 6). 

 

 Op het niveau van de gemeenten 

 

Algemene uitgangspunten 

o In de analyse en uit de vakliteratuur komt naar voren dat twee typen kantoorlocaties 

voorzien in de behoefte van de moderne kantoorgebruiker, namelijk een stationsloca-

tie en een stadsrandlocatie. Die locaties moeten dan wel zowel per openbaar vervoer 

als per auto goed bereikbaar zijn, over voldoende parkeerplekken beschikken en voor-

zieningen in de buurt hebben. Dat betekent dat de volgende locaties tot de gewenste 

kantoorlocaties kunnen worden gerekend: Almelo (station/centrum en Zuid entree), 

Enschede(station/centrum, Zuiderval en Kennispark), Hengelo (station/Hart van Zuid 

en Westermaat) en Oldenzaal (station en Jufferbeek-Zuid). De gemeenten zouden dit 

als uitgangspunt moeten nemen bij de invulling van de kantorenstrategie (aanbeveling 

2). 

o In de gemeenten zit een planvoorraad die ruim uitkomt boven de berekende prognose 

voor de vraag (uitbreidings- en vervangingsvraag) tot 2020. Er is sprake van een grote 

overcapaciteit. Nagegaan zou moeten worden wat eventueel geschrapt zou kunnen 

worden en wat verder in de tijd gefaseerd moet worden (aanbeveling 3). 

o De gemeente kan als uitgangspunt nemen dat nieuwbouw van kantoorruimte moet gaan 

via renovatie en vervangende nieuwbouw van de bestaande (structureel leegstaande) 

kantoorpanden, waardoor een deel van de bestaande voorraad vernieuwd wordt. Pas 

als de aanvrager zegt dat dit niet mogelijk is wordt nieuwbouw op een vrijstaande ka-

vel op een bestaande kantoorlocaties toegestaan (aanbeveling 4). 



N
e
tw

e
rk

st
a
d
 T

w
e
n
te

 

15 

 

  15 

 

Specifieke uitgangspunten 

o bij nog aanwezige lege plekken op bestaande kantoorlocaties is de mogelijkheid om in 

te grijpen beperkt, omdat de kantoorbestemming al geregeld is in een vigerend be-

stemmingsplan. Dit geldt onder andere voor de Westermaat in Hengelo en Zuiderval in 

Enschede 

 bij het aanvragen van een nieuwbouwvergunning zouden er zodanige eisen aan het 

pand gesteld kunnen worden dat het pand duurzaam, energiezuinig en multifuncti-

oneel bruikbaar is. Dat voorkomt dat panden als na 10 a 20 jaar verouderd zijn 

(aanbeveling 5). 

o Bij reeds gebouwde panden op bestaande kantoorlocaties is de invloed ook beperkt: 

 Wanneer bij verbouw een vergunning nodig is er voor zorgen dat het pand daarna 

duurzaam, energiezuinig en multifunctioneel inzetbaar is om te voorkomen dat 

weer snel verouderd is (aanbeveling 5). 

 Bij een aanvraag tot transformatie van een kantoor in bijvoorbeeld een hotel of 

een woningcomplex kan de gemeente toestemming geven, mits er geen bestaande 

afspraken gemaakt zijn die zo’n omzetting in de weg staan; 

 Tegenover een aanvraag tot een tijdelijke bestemming van een leegstand kantoor-

gebouw zou de gemeente in principe welwillend moeten staan als geen andere be-

langen in het geding zijn (aanbeveling 8). 

 Bij een eventueel faillissement van een kantooreigenaar kan de gemeente de kan-

toorpanden die niet in haar beleid passen eventueel via een bestemmingsplanwijzi-

ging een andere functie geven. 
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3  De kantorenmarkt in de Netwerkstad Twente 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de algemene ontwikkelingen op de kantorenmarkt in de Netwerkstad 

Twente in beeld gebracht. Als basis zijn daarvoor de gegevens uit de Vastgoedrapportage 

Twente gebruikt, waarop vervolgens door de gemeenten enige correcties zijn aangebracht (zie 

bijlage 2). Daardoor zijn de hier weergegeven gegevens niet meer één op één vergelijkbaar 

met de gegevens uit de Twentse Vastgoedrapportages. 

In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de ontwikkeling in het aantal kantoormeters dat 

in de Netwerkstad Twente aanwezig is. De kantoormeters zijn weergegeven in verhuurbaar 

vloeroppervlak, dat wil zeggen het vloeroppervlak dat daadwerkelijk door de gebruiker wordt 

benut, dus zonder ruimte voor liften, verwarming etc. (zie voor een exacte definitie bijlage 1). 

Er wordt ingegaan op het aantal kantoormeters dat wordt aangeboden en op het aantal kan-

toormeters dat door de markt wordt opgenomen. 

 

3.2 De voorraad kantoorruimte 

De voorraad bestaat uit het totaal van leegstaande en in gebruik zijnde kantoren. Ook kanto-

ren die op het moment van registratie nog in aanbouw zijn, worden tot de voorraad gerekend. 

De voorraad kantoorruimte neemt jaarlijks toe met de opgeleverde nieuwbouwprojecten en 

gebouwen die van bestemming wijzigen in een kantoorfunctie. Daartegenover staat de afname 

van de voorraad door sloop van bestaande gebouwen en bestemmingswijzigingen van kantoor-

gebouwen in andere functies (Vastgoedrapportage Twente). Tot de voorraad worden kantoren 

gerekend vanaf 200 m² vvo.  

 

Hier wordt alleen de voorraad kantoorruimte per 1 januari 2011 weergegeven. Daarvoor zijn 

als basis de gegevens uit de Twentse Vastgoedrapportage gebruikt. Voor die panden is door de 

gemeenten nagegaan of het allemaal kantoorpanden zijn (zie verder bijlage 2). Dat kan echter 

niet voor de achterliggende jaren worden gedaan. Vandaar dat de voorraad kantoren alleen 

voor 2011 is weergegeven. 

 

Enschede heeft de grootste voorraad kantoorruimte in de Netwerkstad met een aandeel van 

432.113 m2 vvo in 2011 (tabel 3.1). Op de tweede plaats staat Hengelo met een aandeel van 

269.319 m2 vvo van de totale voorraad in de Netwerkstad Twente en daarna volgt Almelo met 

een aandeel van 170.804 m2 vvo. 
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Tabel 3.1  Voorraad kantoorruimte in Netwerkstad Twente, 2011 (januari), in m² vvo 

Gemeente 2011 

 absoluut procentueel 

Almelo 170.804 18,0 

Borne 11.875 1,3 

Enschede 432.113 45,6 

Hengelo 269.319 28,5 

Oldenzaal 62.725 6,6 

Totaal Netwerkstad 946.836 100,0 

 Bron: Vastgoedrapportage Twente bewerkt door gemeenten 

 

3.3 Aanbod kantoren  

Het aanbod is een momentopname en betreft uitsluitend bestaande, gereed dan wel in aan-

bouw of renovatie zijnde en daadwerkelijk binnen twaalf maanden beschikbaar komende en 

niet reeds uit de markt genomen objecten. Bouwplannen blijven derhalve buiten beschouwing 

(Vastgoedrapportage Twente). Peildatum is 1 januari van het betreffende jaar.  

 

Figuur 3.1 Aanbod in Netwerkstad Twente, 2006-2011 (januari), in m² vvo 

170806

155798
145585

131947

167401

154214

0

40000

80000

120000

160000

200000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

 
Bron: Vastgoedrapportage Twente bewerkt door gemeenten 

 

Na een daling van het aanbod in de periode 2006-2009, neemt het aanbod in 2010 weer toe 

naar 167.401 m² vvo om op 1 januari 2011 weer te dalen tot 154.214 m² vvo.  

 

Het aanbod is het meest toegenomen in de periode 2009-2010, namelijk van 131.947 m² vvo 

naar 167.401 m² vvo (+ 35.454 m² vvo). 
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Tabel 3.2  Aanbod in Netwerkstad Twente, 2006-2011 (januari), in m² vvo 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Almelo 30.914 35.679 27.657 26.077 33.932 14.267 

Borne geen gege-
vens 

2.030 4.119 2.854 879 879 

Enschede 79.579 56.423 58.767 53.659 60.302 79.045 

Hengelo 47.048 47.023 43.401 39.842 65.915 51.388 

Oldenzaal 13.265 14.643 11.641 9.515 6.373 8.635 

Netwerkstad Twente 170.806 155.798 145.585 131.947 167.401 154.214 

Bron: Vastgoedrapportage Twente bewerkt door gemeenten 

 

In 2011 heeft Enschede het grootste aanbod aan kantoren: 79.045 m² vvo. Op de tweede plaats 

volgt Hengelo met 51.388 m² vvo, gevolgd door Almelo met 14.267 m² vvo en Oldenzaal met 

8.635 m2 vvo. In Borne ligt het aanbod met 879 m2 vvo veel lager. 

 

In 2011 is het aanbod in Almelo en Hengelo afgenomen ten opzichte van 2010 met respectieve-

lijk 19.665 m2 vvo en 14.527 m2 vvo. Enschede en Oldenzaal lieten in dezelfde periode een 

stijging van het aanbod zien van respectievelijk 18.743 m2 vvo en 2.262 m2 vvo, terwijl in Bor-

ne het aanbod gelijk bleef.  

 

3.4 Opname kantoren  

 

Figuur 3.2. Opname kantoorruimte naar nieuwbouw en bestaande bouw in m² vvo,  

Netwerkstad Twente, 2005-2010  
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Bron: Vastgoedrapportage Twente 

 

Bij de opname worden transacties geregistreerd in het jaar waarin tussen de betrokken partij-

en wilsovereenstemming is bereikt. De opnames moeten op de ‘vrije markt’ zijn verhuurd of 

verkocht. In geval van nieuwbouw voor een gebruiker wordt gesproken van een opname, zodra 

de bouw is gestart.  
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De opname in de periode 2005-2010 in de Netwerkstad Twente laat grote schommelingen zien. 

Duidelijk is dat de groei van de opname in 2008 door de economische crisis sterk is afgenomen. 

Toch is de laatste jaren na een sterke daling van de opname weer een stijging waarneembaar.  

 

Vanaf 2009 bestaat een steeds groter deel van de jaarlijkse opname uit nieuwbouw. In 2010 

bestaat de helft (28.068 m2 vvo) van de jaarlijkse opname uit nieuwbouw. In 2009 bedroeg het 

aandeel nieuwbouw in de jaarlijkse opname 41 procent (17.312 m2 vvo) en in 2008 was dit 23 

procent (5.668 m2 vvo).  

 

Tabel 3.3 Opname kantoorruimte in m² vvo, Netwerkstad Twente, 2005 - 2010 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Almelo 6.039 11.617 13.373 3.345 5.389 14.171 

Borne 864 647 1.370      

Enschede 34.473 21.973 42.844 7.156 13.402 28.164 

Hengelo 12.535 12.728 15.649 11.005 23.158 13.647 

Oldenzaal  776 5.113 3.176 3.004 540 855 

Netwerkstad Twente 54.687 52.078 76.412 24.510 42.489 56.837 

Bron: Vastgoedrapportage Twente 

 

In de periode 2005–2010 is 307.013 m2 vvo door de markt opgenomen, een gemiddelde van 

51.169 m2 vvo per jaar. De helft hiervan vindt in Enschede plaats (148.012 m2 vvo).  
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Javatoren, Almelo (foto: fundainbusiness) 

 

 
 

Wierdensestraat, Almelo ((foto: fundainbusiness) 
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4 Kenmerken van de kantorenmarkt Netwerkstad Twente 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op enkele kenmerken van de kantorenmarkt in de Net-

werkstad Twente zoals hoe lang kantoormeters worden aangeboden, van welke grootteklasse, 

of het om nieuwbouw of bestaande bouw handelt en welke type bedrijven de kantoormeters 

opnemen. Op die manier wordt het algemene inzicht uit het vorige hoofdstuk verder verdiept. 

 

4.2 Aanbod 2011 nader bekeken 

 

Hieronder is het aanbod zoals dat op 1 januari 2011 geregistreerd stond nader uitgesplitst in 

verschillende categorieën (tabel 4.1). 

 

Tabel 4.1  Aanbod 2011 naar gemeente, Netwerkstad Twente, in m2 vvo (1 januari) 

  In gebruik Nog te 
bouwen 

frictieleegstand 
(< 1 jaar) 

Tussen 1 jaar 
en 3 jaar leeg 

Structurele leeg-
stand 

 (>3 jaar leeg) 

Totaal 

Almelo   7.758 1.240 5.269 14.267 

Borne   305  574 879 

Enschede 1.357 13.207 29.310 3.257 31.914 79.045 

Hengelo 14.474 2.200 10.773 2.934 21.007 51.388 

Oldenzaal 1.202  3.501 255 3.677 8.635 

Netwerkstad 
Twente 

17.033 15.407 51.647 7.686 62.441 154.214 

Bron: Vastgoedrapportage Twente bewerkt door gemeenten 

 

Voor een verdere analyse van het aanbod worden de categorieën ‘in gebruik’ en ‘nog te bou-

wen’ buiten beschouwing gelaten. Nieuwbouw wordt pas zichtbaar als er een opname is, wat 

meestal gebeurd als 70 à 80 procent van de ruimte al voor de start van de bouw verhuurd is. 

Wordt dat nog niet gehaald dan blijft het pand in het aanbod staan zonder dat er gebouwd 

wordt. Panden die nog in gebruik zijn staan niet leeg, omdat de zittende huurder het pand nog 

niet verlaten heeft. In Hengelo betreft de nieuwbouw een perceel op de Westermaat (2.200 m2 

vvo) en in Enschede betreft het meters die begin januari 2011 nog niet gebouwd waren in 

Roombeek (5.370 m2 vvo), Willem Wilminkplein (3.750 m2 vvo), Zuiderval (1.500 m2 vvo) en 

Hengelosestraat (1.588 m2 vvo).  
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Tabel 4.2  Aanbod en leegstand als percentage voorraad, Netwerkstad Twente, 

 1 januari 2011, in m² vvo 

  Voorraad Totaal aanbod 
absoluut 

Totaal  
leegstand 
absoluut 

Almelo 170.804 14.267 14.267 

Borne 11.875 879 879 

Enschede 432.113 79.045 64.481 

Hengelo 269.319 51.388 34.714 

Oldenzaal .62.725 8.635 7.433 

Netwerkstad 
Twente 

946.836 154.214 121.774 

Bron: Vastgoedrapportage Twente bewerkt door gemeenten 

 

Aanbod van kantoorruimte wil nog niet altijd zeggen dat deze kantoorruimte leeg staat. Wan-

neer het aanbod wordt gecorrigeerd voor die panden die nog in gebruik zijn of nog gebouwd 

moeten worden dan blijkt het percentage aanbod 154.214 m2 vvo te beslaan en de daadwerke-

lijke leegstand 121.774 m2 vvo, een verschil van 32.440 m2 vvo (tabel 4.2). Naast deze leeg-

stand is er ook nog een verborgen leegstand. Hier spreekt men van als bedrijven hun perso-

neelsbestand hebben ingekrompen, maar nog steeds in hetzelfde kantoor zitten. DTZ raamt de 

verborgen leegstand in zijn rapport3 “Van veel te veel” in 2011 op twee miljoen vierkante me-

ter in Nederland. Over de verborgen leegstand in de Netwerkstad kan hier door het ontbreken 

van betrouwbare cijfers geen schatting worden gemaakt, maar verborgen leegstand zal zeker 

aanwezig zijn. 

 

Tabel 4.3 Leegstand kantoorruimte naar duur leegstand, Netwerkstad Twente, 

 1 januari 2011, in m² vvo 

 frictieleegstand 
(< I jaar) 

Tussen 1 en 3 
jaar leeg 

Structurele leeg-
stand (>3 jaar 

leeg) 

totaal 

Almelo 7.758 1.240 5.269 14.267 

Borne 305  574 879 

Enschede 29.310 3.257 31.914 64.481 

Hengelo 10.773 2.934 21.007 34.714 

Oldenzaal 3.501 255 3.677 7.433 

Netwerkstad 
Twente 

51.647 7.686 62.441 121.774 

Bron: Vastgoedrapportage Twente bewerkt door  gemeenten 

 

Vervolgens is de leegstand uitgesplitst naar de duur van de leegstand. Daarbij wordt als struc-

turele leegstand die ruimten beschouwd die langer dan drie jaar leeg staan. In de Netwerkstad 

Twente handelt het om 62.441 m2 vvo die langer dan drie jaar op de markt worden aangebo-

den, meer dan de helft van de leegstaande ruimten (tabel 4.3). Ter vergelijking: in Nederland 

bedraagt volgens cijfers van DTZ Zadelhoff de structurele leegstand begin 2010 26,6 procent 

                                                 
3 DTZ Zadelhoff, Van veel te veel: de markt voor Nederlands commercieel onroerend goed, januari 2011. 
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van het aanbod en 4,1 procent van de voorraad4. Er is dus in de Netwerkstad Twente een veel 

groter aandeel leegstaande kantoorruimte dat structureel wordt aangeboden. Dat is waar-

schijnlijk ook de reden dat het aandeel nieuwbouw in de opname de laatste jaren sterk is ge-

stegen. Het bestaande aanbod voldoet niet aan de nieuwe eisen van de huidige gebruikers. Het 

deel van het aanbod dat drie jaar of langer leeg staat, wordt over het algemeen als niet cou-

rant beschouwd. Daarbij moet worden opgemerkt dat het niet altijd om panden gaat die in hun 

geheel leeg staan, maar ook vaak om verdiepingen in panden die al heel lang worden aangebo-

den. Gezien de omvang zou hierop een gericht beleid gemaakt moeten worden. Daarvoor zou 

het structurele aanbod nader onderzocht moeten worden om na te gaan of het om leegstaande 

gebouwen of verdiepingen handelt, of het kantoorgebouw op een locatie staat die herontwik-

keling mogelijk maakt, of het een pand betreft dat herontwikkeld kan worden en wat de ge-

meente hieraan eventueel kan bijdragen. 

 

Onderstaand is een lijst gemaakt van de negen (langdurig) geheel leegstaande panden in de 

Netwerkstad Twente 

 

Tabel 4.4 De negen grootste en langst leegstaande kantoren, begin 2011 

Straat plaats Omvang (in m2 vvo) % leegstand Leegstand sinds 

Oldenzaalsestraat 4 Enschede 4.960 100 % 2006 

Deurningerstraat 16 Enschede 3.880 100 % 2006 

Boulevard 1945 nr. 3 Enschede 7.350 100 % 2009 

Marktplein 502 Hengelo 2.800 100 % 2006 

Steenbakkersweg 25 Hengelo 2.591 99 % 2006 

Oldenzaalsestraat 15 - 17 Hengelo 2.596 100 % 2008 

Werfstraat 3 Almelo 3.720 100 % 2007 

Stationsplein 22 Almelo 1.730 100 % 2007 

Stationsstraat 11 Almelo 2.447 100% 2009 

Bron:  Bak en Vastgoedrapportage Twente 
 

De rest van de leegstand betreft panden die minder dan één jaar worden aangeboden (51.647 

m2 vvo) en die vaak als frictieleegstand worden aangeduid. Als vuistregel wordt vaak een fric-

tieleegstand van 5 procent gehanteerd om een normale marktsituatie aan te geven. Voor de 

Netwerkstad Twente ligt die daar een half procentpunt boven op een niveau van 5,5 procent 

(51.647 m2 vvo gedeeld door een voorraad van 946.836 m2 vvo). Daarboven worden nog kan-

toorruimten tussen één en drie jaar (7.686 m2 vvo) aangeboden, waarvoor nog niet snel een 

vraag is gevonden en die op termijn zich kan ontwikkelen tot niet courant aanbod. 

 

                                                 
4 Volgens DTZ Zadelhoff bedroeg begin 2010 de structurele leegstand (langer dan drie jaar leeg) in Nederland 1,9 

miljoen vierkante meters, 26,6 procent van het aanbod en 4,1 procent van de voorraad. De verwachting is dat deze 

gaat oplopen tot drie miljoen vierkante meter (Van veel te veel, 2011, pag. 5). 
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4.3 Aanbod naar nieuwbouw en bestaande bouw 

Bestaande bouw zijn gerealiseerde vastgoedobjecten waarvoor geldt dat er een overgangsperi-

ode wordt aangehouden van twee jaar vanaf de bouwkundige oplevering, dan wel het moment 

van feitelijke ingebruikname. Nieuwbouw zijn nieuwbouwobjecten die nog niet eerder in ge-

bruik zijn genomen en bestaande bouw, die een ingrijpende renovatie zowel interieur als exte-

rieur, heeft ondergaan (Vastgoedrapportage Twente).  

 

Figuur 4.2 Aanbod 2011 (januari) naar bestaande bouw en (ver)nieuwbouw, in m² vvo 

11.449

45.820
65.838

128.439

879

4.453

4.182
2.818

5.568

13.207

25.775

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

Borne Oldenzaal Almelo Hengelo Enschede Netwerkstad

Twente
Bestaande bouw Nieuwbouw

 
Bron: Vastgoedrapportage Twente, bewerkt door gemeenten 

In 2011 bestaat het aanbod in Netwerkstad Twente voor 128.439 m² vvo uit bestaande bouw en 

voor 25.775 m² vvo uit nieuwbouw (figuur 4.2).  

 

Bij de opname ligt dit heel anders. In 2010 bestaat de helft van de opname uit bestaande bouw 

(28.769 m2 vvo) en de helft uit nieuwbouw (28.069 m2 vvo, tabel 4.2). Achterliggende redenen 

zijn dat nieuwbouw pas wordt gepleegd als de huurder al bekend is en dat de bestaande voor-

raad niet meer aan de eisen van de moderne gebruikers voldoet. Meestal wacht men pas met 

realisatie als 70 of 80 procent van de nieuwbouw verhuurd is. Eerder zal ook geen belegger 

instappen.  

 

De opname van de nieuwbouw zit in 2010 voor tweederde in Enschede, waar door Schröder 

vastgoed aan de Zuiderval drie kantoren worden gerealiseerd in het park Phi. 

 

Tabel 4.5 Opname kantoorruimte naar nieuwbouw en bestaande bouw in m² vvo, 

 Netwerkstad Twente, 2010 

  Bestaande bouw Nieuwbouw Totaal 

Almelo 9.171 5.000 14.171 

Borne    

Enschede 9.364 18.800 28.164 

Hengelo 9.379 4.268 13.647 

Oldenzaal 855   855 

Netwerkstad Twente 28.769 28.068 56.837 

Bron: Vastgoedrapportage Twente 
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4.4 Aanbod en opname naar grootteklasse 

In 2011 zit in de Netwerkstad Twente iets meer dan de helft van aanbod (54%, 83.765 m2 vvo) 

in de grootteklassen tot 2.500 m2 vvo (tabel 4.6).  

 

Tabel 4.6 Aanbod 2011 (januari) naar grootteklasse, in m² vvo 

  0-500 501-1000 1001-2500 2501-5000 5001-10000 Totaal 

Almelo 4.864 2.863 3.740 2.800  14.267 

Borne 879     879 

Enschede 8.478 9.545 14.452 27.163 19.407 79.045 

Hengelo 4.848 4.847 20.614 15.435 5.644 51.388 

Oldenzaal 1.845 1.582 5.208   8.635 

Netwerkstad Twente 20.914 18.837 44.014 45.398 25.051 154.214 

Bron: Vastgoedrapportage Twente, bewerkt door gemeenten 

 

In de grootteklassen boven de 2.500 m² vvo zit 70.449 m2 vvo van het aanbod. Verder worden 

er in Enschede en Hengelo ook panden tussen de 2.500 – 5.000 m2 vvo en tussen de 5.000 – 

10.000 m2 vvo aangeboden. Er is dus voor iedere grootte wel iets te vinden.  

 

Bij de opname is het patroon vergelijkbaar (tabel 4.7). In 2010 zit in de Netwerkstad Twente 

iets meer dan de helft van opname (32.737 m2 vvo) in de grootteklassen tot 2.500 m2 vvo en 

iets minder dan de helft (24.100 m2 vvo) in de grootteklassen boven de 2.500 m2 vvo. De aan-

tallen vierkante meters die bij de opname betrokken zijn, liggen echter veel lager dan bij het 

aanbod. 

 

Tabel 4.7 Opname kantoorruimte naar grootteklasse in m² vvo, Netwerkstad Twente, 2010 

 0-500 501-1.000 1.001-2.500 2.501-5.000 5.001-10.000 Totaal 

Almelo 1.653 2.873 3.645 6.000  14.171 

Borne       

Enschede 6.447 2.835 3.682 9.700 5.500 28.164 

Hengelo 3.488 2.665 4.594 2.900  13.647 

Oldenzaal 855     855 

Netwerkstad Twen-
te 

12.443 8.373 11.921 18.600 5.500 56.837 

Bron: Vastgoedrapportage Twente 

 

Er zijn ook verschillen in de procentuele verdeling over de verschillende grootteklassen (tabel 

4.8). Daarbij valt wel op dat zowel in het aanbod als in de opname ongeveer tweederde van de 

markt in de grootteklassen tot 2.500 m2 vvo zitten. Daar speelt zich het grootste deel van de 

markt af. Bij de grootteklassen boven de 5.000 m2 vvo is de markt veel kleiner en vaak afhan-

kelijk van incidentele opnames en aanbod. 
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Tabel 4.8 Percentage aanbod en opname in m² vvo, Netwerkstad Twente, 2006 - 2011 

Grootteklasse Aanbod  

2006 -2011 

Opname 

 2006 - 2010 

0-500 m2 vvo 14 24 

501-1.000 m2 vvo 20 24 

1.001-2.500 m2 vvo 33 21 

2.501-5.000 m2 vvo 24 17 

5.001-10.000 m2 vvo 6 14 

+ 10.000 m2 vvo 3 0 

Totaal 100 100 

 Bron: Vastgoedrapportage Twente bewerkt door gemeenten 

 

4.5 Opname naar branche 2010 

 

Het is interessant na te gaan welke bedrijfsklassen in het afgelopen jaar voor de opname ge-

zorgd hebben. Zij hebben ondanks de economisch wat mindere tijden de stap gedaan naar een 

nieuwe huisvesting (tabel 4.9).  

 

Tabel 4.9 Opname kantoorruimte naar branche in m² vvo, Netwerkstad Twente, 2010 

  Gezond-
heidszorg 

IT/ICT Non-profit Overheid 
en semi-

overheids-
instellin-

gen 

Overig Technolo-
gie 

Zakelijke 
dienstver-

lening 

Totaal 

Almelo 2.012   8.183 216  3.760 14.171 

Borne         

Enschede 2.068 2.600  253 3.557 325 19.361 28.164 

Hengelo 2.737  1.240 1.042 2.560 2.995 3.073 13.647 

Oldenzaal      475 380 855 

Netwerkstad 
Twente 

6.817 2.600 1.240 9.478 6.333 3.795 26.574 56.837 

Bron: Vastgoedrapportage Twente 

 

De zakelijke dienstverlening is de branche die de meeste kantoormeters heeft opgenomen in 

de Netwerkstad Twente in 2010 (26.574 m2 vvo). Zij heeft dit vooral in Enschede gedaan. Op 

de tweede plaats komen de overheid en semi-overheidsinstellingen met een opname van 9.478 

m² vvo aan kantoormeters in de Netwerkstad Twente in 2010, welke zich vooral in Almelo af-

speelt. Daarna worden ook in de gezondheidszorg (6.817 m2 vvo) en in de categorie overige 

dienstverlening (6.333 m2 vvo) nog substantieel kantoormeters opgenomen. 

 Ter vergelijking: volgens DTZ bedroeg in 2010 in Nederland 34 procent van de opname door de 

overheid (hier: 17%), 29 procent door de zakelijke dienstverlening (hier: 50%), 18 procent door 

industrie, handel en transport, 13 procent door ICT (hier: 5%) en 6 procent door banken.5 

                                                 
5  DTZ Zadelhoff, 2011, Nederland Compleet: factsheets kantoren- en bedrijfsruimtemarkt, januari 2011, pag 3. 
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4.6 Opname naar huur en koop 2010 

De grootste opname in de Netwerkstad Twente in 2010 vindt plaats in huurpanden, ruim twee-

derde (tabel 4.9). Dat is vergeleken met de Nederlandse situatie (ruim 80 procent huur) laag. 

 

Tabel 4.10  Opname kantoorruimte naar huur en koop in m² vvo, Netwerkstad Twente, 2010 

  Verhuurd Verkocht Totaal 

Almelo 11.599 2.572 14.171 

Borne    

Enschede 18.060 10.104 28.164 

Hengelo 12.382 8.265 20.647 

Oldenzaal 855  855 

Netwerkstad Twente  42.896 20.941 63.837 

Bron: Vastgoedrapportage Twente 

 

4.7 Portfolio Netwerkstad Twente 

 

Na een algemeen beeld geschetst te hebben van de ontwikkelingen op de kantorenmarkt in de 

Netwerkstad Twente wordt nu via een portfolio nader gekeken naar de verschillende kantoor-

gebieden in Netwerkstad Twente. Hiervoor wordt gekeken naar zowel het huidige aanbod kan-

toren als naar het aanbod over de afgelopen jaren. De portfolio is daarbij een handig instru-

ment om in een oogopslag te zien waar de kansrijke/kansarme kantoorgebieden zich bevinden 

in de Netwerkstad Twente. 

 

De portfolio onderscheidt kansrijke locaties/gebouwen (linksboven, de ster) van kansarme 

locaties/gebouwen (rechtsonder, de hond). De andere twee kwadranten zijn de twijfelgevallen 

met een lage leegstand met een toename van de leegstand (linksonder, de koe) en een hoge 

leegstand met een afnemende leegstand (rechtsboven, het vraagteken). Bij de portfolio staat 

op de horizontale as het percentage huidige aanbod en op de verticale as de ontwikkeling van 

het aanbod over de afgelopen vijf jaar.  
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Figuur 4.3 Portfolio kantoorlocaties in Netwerkstad Twente 
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Legenda behorend bij figuur 4.3 

Kenmerk Kantoorgebied Voorraad 2009 Aanbod 2011 

I Centrum Enschede 182.700 33.645 

II Centrum Almelo 123.225 10.022 

III Kennispark 116.805 23.570 

IV Centrum Hengelo 113.380 23.794 

V Westermaat 103.595 23.071 

VI Overig Enschede 82.520 21.186 

VII Oldenzaal 62.725 8.635 

VIII Overig Hengelo 54.655 4.523 

IX Overig Almelo 30.200 220 

X Zuid entrée 26.875 4.025 

XI Zuiderval 14.250 644 

XII Borne 11.875 879 

 

Zo zijn er in totaal twaalf kantoorlocaties uit de Netwerkstad Twente grafisch weergegeven. 

Deze locaties kennen een percentage aanbod dat ligt tussen de 7 procent en 26 procent. Zui-
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derval, Borne en overig Almelo zijn de locaties met absoluut het minste aanbod in 2011. Cen-

trum Enschede, Kennispark, Centrum Hengelo, Westermaat en Overig Enschede kennen in 2011 

het hoogste absolute aanbod. In de figuur van de portfolio is het percentage aanbod uitgedrukt 

in het percentage van de omvang van de kantorenvoorraad in het gebied. De omvang van de 

kantorenvoorraad tussen de hier onderscheiden kantoorlocaties verschilt echter nogal. Dat 

komt tot uitdrukking in de omvang van de cirkel. Voor een goede interpretatie moet de absolu-

te omvang in de analyse worden betrokken (zie legenda bij figuur 4.3). Doordat de gegevens 

hier per kantoorlocaties worden weergegeven middelt het aanbod zich redelijk uit, waardoor 

de cirkels redelijk dicht bij elkaar blijven liggen. In de bijlage waar de gegevens per pand wor-

den weergegeven is de spreiding over de kwadranten veel groter (zie bijlage 7). 

 

Enkele zaken vallen op: ten eerste dat de ontwikkeling van het aanbod op de grote kantorenlo-

caties zich de afgelopen vijf jaar negatief ontwikkeld heeft getuige het toenemende aanbod. 

Dat geldt de kantoorlocaties Centrum Enschede (I), Kennispark (III), Centrum Hengelo (IV), 

Westermaat (V) en Overige Enschede (VI). Van de grote kantoorlocaties heeft alleen het aan-

bod in het centrum van Almelo (II) zich de afgelopen vijf jaar positief ontwikkeld. 

 

Ten tweede valt op dat het aanbod in de kleinere kantoorlocaties zoals het Zuid entree (X) en 

recent Zuiderval (XI), maar ook Borne (XII) en overig Almelo (IX) zich positief heeft ontwikkeld. 

Het aanbod is de afgelopen periode afgenomen. Doordat het om kleine kantoorlocaties gaat 

wordt er weinig op risico ontwikkeld en heeft de verhuur van een enkel of een paar leegstaan-

de panden een groot effect. Zo worden nieuwe kantoren op Zuiderval pas ontwikkeld als ze 

verhuurd of verkocht zijn.  

 
In bijlage 7 vindt u de portfolio’s voor de in figuur 4.3 weergegeven kantoorlocaties. Daarbij 

staan in de figuur voor de onderscheiden kantoorlocatie de gegevens voor de individuele kan-

toorgebouwen, waarin zich aanbod aan kantoorruimte bevindt. 
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B&S Park, Enschede (foto: gemeente) 

 

 
 

De Wolk, centrum Enschede (foto: gemeente) 
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5 Algemene ontwikkelingen kantorenmarkt 

5.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de algemene ontwikkelingen in de maatschap-

pij en de structurele ontwikkelingen die van invloed zijn op de kantorenmarkt zoals die uit de 

gesprekken met de deskundigen (zie bijlage 6) naar voren kwamen. De effecten die dit heeft 

op de kantorenmarkt in de Netwerkstad Twente zijn verwerkt in de aanbevelingen. 

 

5.2 Algemene ontwikkelingen kantorenmarkt 

 

Veranderend tijdsbestek 

De sterke economische groei in Nederland in de afgelopen decennia stoelde voor een belang-

rijk deel op demografische groei (groeiende beroepsbevolking, groeiende consumentbestedin-

gen). Voor het eerst is van 2010 op 2011 de beroepsbevolking niet meer gegroeid (meer uittre-

ders dan intreders). Er komt dus een andere periode aan, waarbij de welvaart alleen op peil 

gehouden kan worden door een groeiende productiviteitsontwikkeling. Juist die groeiende 

welvaart heeft in de afgelopen periode gezorgd voor de enorme groei in het commerciële vast-

goed. Die groei was aanbodgedreven, omdat pensioenfondsen en andere grote institutionele 

beleggers hun belegd vermogen kwijt moesten. Die tijd is definitief verleden tijd, wat nog 

versterkt wordt door de grote bubbel die nog in de waarde van het vastgoed zit. Daarop zal 

nog aanzienlijk moeten worden afgeboekt en afgewaardeerd. Die situatie moet geaccepteerd 

worden en als uitgangspunt worden genomen voor de maatregelen die op de kantorenmarkt 

moeten worden genomen. De (langdurige) leegstand op de kantorenmarkt zal een feit blijven, 

omdat transformatie maar voor een beperkt deel soelaas biedt. Het slechtste deel van de kan-

torenmarkt zal gewoon leeg blijven staan. 

 

Geen groei kantoorwerkgelegenheid  

De verkantorisering van de bedrijvigheidstructuur heeft zich vooral de laatste vijftig jaar voor-

gedaan. Verdere groei wordt in de toekomst niet meer verwacht. Dus ook een verdere uitbrei-

ding van de kantoorwerkgelegenheid wordt niet meer verwacht. Daarbij speelt ook nog een 

dalende beroepsbevolking met naar verwachting zo’n 10 procent als gevolg van de krimpende 

en vergrijzende beroepsbevolking. 

 

Het Nieuwe Werken 

Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’ers) zorgen voor meer flexibiliteit en voor minder over-

productie: het inschakelen van ZZP’ers vermindert het risico van overcapaciteit van de onder-

neming. Door de opkomst van ZZP’ers hebben bedrijven een extra mogelijkheid om arbeid in 

te schakelen, naast het aannemen van werknemers en bijvoorbeeld het inzetten van uitzend-

krachten. Het vergroot de flexibiliteit en zorgt ervoor dat het aanpassingsvermogen van de 

economie vergroot wordt. ZZP’ers leveren dus een belangrijke sociaal-economische bijdrage: 

meer welvaart, hogere arbeidsparticipatie, meer arbeidsproductiviteit, meer flexibiliteit, min-

der overcapaciteit, meer spin-off qua werkgelegenheid en minder een beroep op de sociale 

voorzieningen. Maar zij zorgen ook voor een mindere vraag naar kantoorruimte, want een 

ZZP’er is geen gebruiker van een standaard kantoor. Hij werkt vanuit huis of vanuit een flexi-

bele kantoorlocatie en voor overleg zoekt hij een ontmoetingsruimte. Hij is het prototype van 
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het Nieuwe Werken. Ook bij de dienstverlenende organisaties speelt het Nieuwe Werken een 

grote rol. Omdat men de bezettingsgraad van het kantoor wil verhogen neemt men na een 

verhuizing genoegen met minder kantoorruimte die dan wel intensiever wordt benut. Voor een 

afdeling van twintig man worden maar vijftien werkplekken gehuurd. Gevolg is dat men met 

veel minder kantoormeters toe kan. Dat schept nog wel een extra probleem wat de parkeer-

plaatsen betreft, want deze zijn nu gekoppeld aan de vierkante meters kantoorvloeroppervlak, 

maar zouden eigenlijk gekoppeld moeten worden aan het aantal mensen dat daar gemiddeld 

gebruik van maakt. Er zou voor het berekenen van de kantoorbehoefte een nieuwe maat moe-

ten worden gevonden. Verder vraagt de gebruiker ook een ander type kantoren. Voor het 

Nieuwe Werken worden grote vloeroppervlakken gevraagd i.p.v. de kernkantoren (cellenkanto-

ren). 

 

Het Nieuwe Werken geldt niet voor de hele kantoorsector, omdat niet iedere functie er ge-

schikt voor is en ook niet iedere persoon geschikt is of flexibel wil werken. Die laatste groep 

heeft structuur nodig. Daardoor blijven organisaties nodig en dus zal er ook in de toekomst 

(hetzij in beperkte mate) vraag blijven naar de traditionele cellenkantoren. Er zal daardoor 

een onderscheid gaan ontstaan tussen de inside arbeidsmarkt (de mensen die binnen een orga-

nisatie werken) en de outside arbeidsmarkt, vooral bestaande uit ZZP-ers die voor zichzelf 

werken en zich wisselend verhuren aan die organisaties. 

 

Nieuwe generatie heeft andere behoeften 

De nieuwe generatie Y wil anders werken en op tijdstippen dat het hen goed uitkomt. Ook 

willen zij niet in de file staan. Bovendien zijn zij veel meer techniekgedreven. Dat vergt een 

andere indeling van de kantoorgebouwen, die veel flexibele werkruimten moeten kennen en 

een centraal aanbod van voorzieningen (kantine, secretariaat, fitnessruimte etc). Er is vooral 

behoefte aan kantoorverzamelgebouwen en heel weinig aan grote single tenant gebouwen. In 

zo’n verzamelgebouw moet een gemeenschappelijke ruimte centraal staan met een bemenste 

ontvangstbalie en moeten verder voorzieningen aanwezig zijn zoals kantine, ICT infrastructuur, 

secretariële ondersteuning. Het aanbieden van die extra service is heel belangrijk en bepalend 

voor het succes. Daarom hoeven de gebruikers ook niet perse in een binnenstad te zitten als de 

nodige voorzieningen maar in het kantoorgebouw zelf aanwezig zijn. Verder moet er ruimte 

zijn om te parkeren, te lunchen, te vergaderen en je terug te trekken in een klein kantoortje 

als dat nodig is. 

 

Kwaliteit wordt steeds belangrijker 

Kwaliteit wordt steeds belangrijker op de vastgoedmarkt en duurzaamheid maakt daar een 

groot deel van uit. Nieuwbouw zonder duurzaamheid is uitgesloten, terwijl het bij oudbouw 

maar de vraag is of de eigenaar daarvoor de kosten wil gaan maken.  

 

Vraagbenadering centraal 

De vraag van de gebruiker moet centraal staan: wat is waar nodig voor de gebruiker? De ge-

bruikers willen kantoorruimte op locaties die goed ontsloten zijn per auto en per openbaar 

vervoer, die de beschikking hebben over goede en voldoende voorzieningen in de buurt, die 

liggen in een goed verblijfsklimaat met aansprekende kantoren in de directe omgeving. De 

kantoorruimte moet zo flexibel mogelijk zijn dat hij voor meerdere gebruikers geschikt is.  

 

Nog steeds lage huisvestingskosten 

De huisvestingskosten van een bedrijf zijn met een gemiddelde tussen 3 à 10 procent van de 

totale bedrijfskosten laag, wanneer dit vergeleken wordt met de kosten van een woningeige-
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naar die al snel  20 à 25 procent van het inkomen besteed aan zijn huisvestingskosten. De huis-

vestingskosten van bedrijven kunnen dus wel toenemen. 

 

Actieprogramma Aanpak Leegstand Kantoren 

Minister Schultz van Haegen heeft een Actieprogramma Aanpak Leegstand Kantoren opgesteld 

met een aantal voornemens en actiepunten (zie bijlage 5). In 2011 moet de leegstand nauw-

keurig worden gedefinieerd, er moeten meetmethodes komen, die de leegstand in beeld bren-

gen en er moeten gebiedsgerichte pilots komen. In tien experimenteergebieden wordt op ge-

biedsniveau de leegstand aangepakt: herontwikkeling, herstructurering, transformatie, sloop 

en onteigening. De betrokken partijen zijn de NEPROM, IVBN, Vastgoedbelang en ING REF in 

samenwerking met IPO, VNG en de betrokken gemeenten, metropoolregio Amsterdam, provin-

cie Utrecht en de regio Heerlen. 
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Omgeving station, Hengelo (foto: gemeente) 

 

 
 

Westermaat, Hengelo (foto: gemeente) 

 

 



N
e
tw

e
rk

st
a
d
 T

w
e
n
te

 

35 

 

  35 

6 Prognose kantorenmarkt Netwerkstad Twente 

6.1 Inleiding 

Een belangrijke vraag is hoe groot de behoefte aan kantoorruimte is in de komende jaren. Voor 

het berekenen van de prognose van de ontwikkeling van de kantorenvoorraad in de komende 

periode is gebruik gemaakt van gegevens uit het rapport ‘Bedrijfslocatiemonitor:de vraag naar 

ruimte voor economische activiteiten tot 2040’ van het Centraal Planbureau uit december 

2005. Voor de berekening wordt een eigen model gebruikt dat STOGO vaker gebruikt bij het 

maken van gemeentelijke prognoses. Het model is vergelijkbaar met de manier waarop in de 

Bedrijfslocatie Monitor (BLM) de ruimtebehoefte geraamd wordt.  

 

6.2 Prognose groei kantoorruimte tot 2020 

De prognose van de ruimtebehoefte wordt gebaseerd op de landelijke ramingen van het Cen-

traal Planbureau. Dit betekent omrekening van de groei van de werkgelegenheid via de kan-

toorquotiënt naar de vraag naar kantoorruimte. De groei van de kantoorwerkgelegenheid (zie 

in Bijlage 4 hoe de kantoorwerkgelegenheid is berekend) wordt geraamd door de bedrijfstak-

specifieke groeipercentages uit de CPB ramingen toe te passen op de sectorstructuur van de 

gemeenten in de Netwerkstad Twente. Indien nodig wordt dit gecorrigeerd voor de specifieke 

situatie in de gemeente, bijvoorbeeld als de ontwikkeling in een bedrijfsklasse door lokale 

omstandigheden sterk afwijkt van de landelijke situatie. Dit wordt gedaan voor de gemeenten 

afzonderlijk en voor de Netwerkstad als totaal. Uitkomst is de behoefte aan kantoorruimte tot 

2020. Daarbij wordt voor de raming van de groei in de werkgelegenheid het scenario Transat-

lantic Market gebruikt (zie Bijlage 3 voor de achtergrond van het gebruikte scenario). Met be-

hulp van dit model ontstaat een beeld van de te verwachten werkgelegenheidsgroei en de te 

verwachten additionele behoefte aan kantoorruimte. De aannamen in het model zijn deels 

gebaseerd op landelijk of provinciale gegevens en deels gebaseerd op eigen berekeningen van 

STOGO. De uitkomsten van de raming dienen daarom als indicatief te worden beschouwd. 

 

De uitbreidingsvraag is hier berekend voor de behoefte, gebaseerd op het scenario Transatlan-

tic Market bij een gemiddelde kantoorcoëfficiënt van 19 m2 bvo. De keuze voor dit model is 

gebaseerd op het feit dat het Ministerie van VROM in haar brief aan de Tweede Kamer over de 

agenda bedrijventerreinen 2008 – 2009 bij haar toekomstige beleid heeft gekozen voor het 

scenario Transatlantic Market. Ook de provincie Overijssel hanteert het scenario Transatlantic 

Market als referentiescenario. 

 

In de Visie bedrijventerreinen Netwerkstad Twente is ook een scenario Transatlantic Market 

Plus scenario berekend6. Op basis van een vergelijking met de regio Midden Noord-Brabant 

(Tilburg en omgeving) is gebleken dat door de relatief hoge werkloosheid en een achterblij-

vende arbeidsparticipatie in de Netwerkstad Twente een extra ambitie nodig is om voldoende 

werkgelegenheid te scheppen. Daarvoor is de werkgelegenheidsgroei in het scenario Transat-

lantic Market met 0,2 procent verhoogd. Dit betekent een extra werkgelegenheidsgroei van ca. 

300 volledige arbeidsplaatsen per jaar. Ook voor dit Transatlantic Market Plus scenario is de 

behoefte aan kantoorruimte berekend. 

 

                                                 
6 Ecorys (2011), Visie bedrijventerreinen Netwerkstad Twente, pagina 38 
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De keuze voor een kantoorcoëfficiënt is gebaseerd op het feit dat veel bedrijven proberen het 

aantal m² kantoorruimte in gebruik terug te brengen door efficiënter met de ruimte om te 

gaan (JonesLangLaSalle, 2009). Dit is terug te zien in de huisvestingsstrategie van bedrijven: 

bedrijven kiezen steeds vaker voor nieuwe kantoorconcepten met een hogere bezettingsgraad 

(DTZ Zadelhoff, 2008). De hogere bezettingsgraad van kantoorruimte is terug te zien in het 

dalende aantal m² per werkplek. Tegenwoordig gaan bedrijven uit van gemiddeld 19 m² vvo 

per werkplek, voorheen bedroeg dit 25 m² vvo (DTZ Zadelhoff, 2008). 

 

Bepaalde segmenten van de kantoorwerkgelegenheid zullen inkrimpen, andere zullen groeien. 

Door inkrimping komt ruimte vrij, door groei is extra ruimte nodig. Wanneer het aantal ar-

beidsplaatsen verandert, wordt dit niet direct vertaald in aanpassing van de vloeroppervlakte. 

Groeiende bedrijven zullen eerst ‘indikken’ (meer werknemers op dezelfde vloeroppervlakte), 

terwijl krimpende bedrijven eerst dezelfde ruimte zullen gebruiken met minder werknemers. 

Om die reden wordt in het model verondersteld dat 20 procent van de toe- of afname van de 

werkgelegenheid niet tot ruimtebehoefte of ruimtevrijgave leidt. Wat overblijft, is de additio-

nele vraag. 

 

Tabel 6.1  Berekende additionele groei van de kantoorruimte, 2011-2020 (in m2 bvo) 

 Almelo Borne Enschede Hengelo Oldenzaal Totaal 
Netwerkstad 

Transatlantic Market       

2011 – 2015 5.500 500 8.200 6.300 3.900 24.400 

2015 – 2020 5.100 400 7.000 4.900 3.700 21.100 

Totaal 10.600 900 15.200 11.200 7.600 45.500 

Transatlantic Market Plus       

2011 – 2015 6.000 600 9.900 6.800 4.100 27.400 

2015 – 2020 5.800 500 8.900 5.800 3.900 24.900 

Totaal 11.800 1.100 18.800 12.600 8.000 52.300 

  Bron: STOGO onderzoek + advies, eigen berekeningen 

 

De komende tien jaar zal er in de Netwerkstad Twente tot en met 2020 nog additioneel ruimte 

zijn voor 45.500 tot 52.300 vierkante meter bvo kantoorruimte. Dat betekent een jaarlijkse 

additionele toename van 4.550 – 5.230 vierkante meter bvo per jaar. 

 

Het model raamt alleen de toename als gevolg van de toename van de kantoorwerkgelegen-

heid. Echter, naast deze uitbreidingsvraag is er ook sprake van een vervangingsvraag, omdat 

oude kantoorgebouwen niet meer geschikt zijn voor nieuwe gebruikers. Deze vervangingsvraag 

is moeilijk in te schatten, omdat die samenhangt met de bereidheid van kantooreigenaren om 

het vastgoed af te schrijven en af te waarderen. Immers, bij een vervangingsvraag zoals hier 

berekend, wordt het oude pand uit de markt genomen.  

 

In het EIB rapport7 over kantorenleegstand wordt de volgende redenering gehanteerd om de 

vervangingsvraag te bepalen: “Daarnaast zal er sprake zijn van vervangingsvraag: de vraag die 

ontstaat doordat kantoren om verschillende redenen anders dan capaciteitsgebrek, niet meer 

voldoen. Het betreft veroudering van kantoren (en/of bijbehorende locaties). Bij een af-

schrijvingstermijn van 40 jaar komt de vervangingsvraag bij een evenwichtige leeftijdsopbouw 

                                                 
7 M. Zuidema en M. van Elp, Kantorenleegstand: probleemanalyse en oplossingsrichtingen. EIB, juni 2010. 
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op 2,5 procent van de voorraad. De vervangingsvraag zal niet volledig neerslaan in nieuw-

bouw, maar deels ook in renovatie. In het opgestelde scenario is het percentage van 0,5 pro-

cent van de totale voorraad gehanteerd als het deel van de vervangingsvraag dat zal neerslaan 

in nieuwbouw’ (EIB, 2010, pag. 19). Het percentage van 0,5 procent is ook in de volgende ta-

bel gehanteerd. Wel moet daarbij gezegd worden dat een hogere vervangingsvraag best moge-

lijk is vanwege de (slechte) kwaliteit van een aantal aanwezige locaties en vanwege het terug-

dringen van de energielasten door een hogere EPC norm die alleen in nieuwbouw is te realise-

ren.  

 

Tabel 6.2  Berekende vervangingsvraag van de kantoorruimte, 2010-2020 (in m2 vvo) 

 Almelo Borne Enschede Hengelo Oldenzaal Netwerk-
stad 

Voorraad op 1 januari 2011 170.804 11.875 432.113 269.319 62.725 946.836 

Vervanging 2,5% van de voorraad 42.700 3.000 108.000 67.300 15.700 236.700 

waarvan 2% renovatie 34.200 2.400 86.400 53.900 12.500 189.400 

waarvan 0,5%  nieuwbouw 8.500 600 21.600 13.400 3.200 47.300 

   Bron: STOGO onderzoek + advies, EIB 201, pag. 19 

 

De hier berekende renovatievraag van 2 procent gaat er vanuit dat de eigenaren tot renovatie 

overgaan. Het is dus een gewenste situatie om zo te komen tot de gewenste vernieuwing van 

de voorraad. Zoals al eerder in Hoofdstuk 5 aangegeven is het zeer de vraag of de eigenaren 

dat wel willen en ook of ze daartoe financieel in staat zijn. Daarom wordt op de hier bereken-

de renovatievraag van bestaande kantoorruimte niet verder ingegaan. 

Door de jaarlijkse onttrekking (dus uit de markt nemen van de kantoorruimte) ontstaat een 

additionele vraag van 4.730 m2 vvo (wat gelijk staat met 5.660 m2 bvo). Dat zou betekenen dat 

er in de periode 2010 – 2020 ook nog een vervangingsvraag zou kunnen bestaan van 55.700 m2 

bvo in de Netwerkstad Twente.  

 

Tabel 6.3  Totale additionele vraag naar kantoorruimte, 2011-2020 (in m2 bvo) 

 Almelo Borne Enschede Hengelo Oldenzaal Totaal 
Netwerkstad 

Additionele vraag  2011 - 2020       

Transatlantic Market 10.600 900 15.200 11.200 7.600 46.100 

Transatlantic Market Plus 11.800 1.100 18.800 12.600 8.000 52.300 

Vervanging 0,5%  van de voorraad* 10.000 700 25.400 15.800 3.800 55.700 

Totaal additionele vraag 20.600 –  
21.800 

1.600 –  
1.800 

40.600 –  
44.200 

27.000 –  
28.400 

11.400 –  
11.800  

101.800 –  
108.000 

*de vraag in tabel 6.2 die daar is weergegeven in m2 vvo, is hier omgerekend in m2 bvo, waarbij  een  

vierkante meter bvo gelijk staat aan 0,85 vierkante meter vvo. 

Bron: STOGO onderzoek + advies, EIB 2011, pag. 19 

 

 

In tegenstelling tot de ramingen bij de bedrijventerreinen wordt er bij de ramingen op de kan-

torenmarkt niet gewerkt met het begrip ijzeren voorraad. Met ijzeren voorraad wordt bedoeld 

dat er op het einde van de prognoseperiode nog beschikbare capaciteit over moet zijn, omdat 

het vrij lang duurt voor een bedrijventerrein daadwerkelijk ontwikkeld kan worden. Dat geldt 

niet voor locaties voor kantoren die vrij snel ontwikkeld en in gebruik kunnen worden geno-

men. 
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6.3 Planvoorraad in de Netwerkstad Twente 

 

Vervolgens wordt nagegaan wat er nog in de pijplijn zit aan planvoorraad in de gemeenten van 

de Netwerkstad om dat af te zetten tegen de in de vorige paragraaf berekende toekomstige 

vraag. Op die manier wordt duidelijk of er voldoende of onvoldoende voorraad in de plannen 

zit.  

 

Tabel 6.4 Planvoorraad Netwerkstad Twente in m2 bvo tot en met 2020, situatie eind 2011 

 Totale plan 

voorraad 

 

Enschede 134.000 

Spoorzone 15.000 

Kennispark Business 12.000 

Kennispark Science 57.000 

Zuiderval 29.500 

Roombeek 20.500 

Hengelo 153.500 

Hart van Zuid, incl. WTC 75.000 

Westermaat 68.500 

Lange Wemen, Langestraat 10.000 

Almelo 111.000 

Centrum/Station 46.000          

Zuid entree/zuidas 57.500 

Overig  7.500 

Oldenzaal centrum 15.000 

Borne Veldkamp 18.000 

Totaal 431.500 

Bron:  gemeenten Netwerkstad 
 

 

In de Netwerkstad Twente zit een planvoorraad van 431.500 m2 bvo voor kantoren. Wanneer 

deze planvoorraad van de toekomstige kantoorlocaties naast de berekende prognose wordt 

gelegd, dreigt er een grote overcapaciteit. In het vervolg wordt voor de prognose de planvoor-

raad van het scenario Transatlantic Market Plus gebruikt. 
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 Tabel 6.5  Vergelijking additionele vraag met verwacht aanbod aan kantoorruimte, 2011 – 2020, 

situatie mei 2011 (in m2 bvo) 

 Almelo Borne Enschede Hengelo Oldenzaal Totaal 
Netwerkstad 

Additionele vraag 2011 – 2020       

Transatlantic Market Plus 11.800 1.100 18.800 12.600 8.000 52.300 

Vervanging 0,5%  van de voorraad 10.000 700 25.400 15.800 3.800 55.700 

Totaal nieuwbouw    21.800 1.800 44.200 28.400 11.800  108.000 

 
Verwacht aanbod 2011 - 2020 

      

Totaal planvoorraad 111.000 18.000 134.000 153.500 15.000 431.500 

Bron: STOGO onderzoek + advies, eigen berekeningen, gemeenten 

 

In de periode 2005–2010 is in de Netwerkstad Twente 307.013 m2 vvo door de markt opgeno-

men, een gemiddelde van 51.169 m2 vvo per jaar. Daarbij bestaat 77 procent van de opname 

uit reeds bestaande bouw. Dat betekent dat in die periode 71.862 m2 vvo nieuwbouw door de 

markt is opgenomen, een gemiddelde van 12.000 m2 vvo per jaar, wat gelijk staat aan 14.100 

m2 bvo. Wordt dat afgezet tegen de planvoorraad dan zou er bij gelijkblijvende opname voor 

ruim 30 jaar genoeg capaciteit zijn. Nu is dat niet helemaal reëel, omdat nieuwbouw van kan-

toren deels zijn eigen vraag schept. Immers, het toevoegen van nieuwe kantoorpanden aan de 

voorraad leidt tot verhuisbewegingen van bestaande bedrijven naar de nieuwe, hoogwaardige 

kantoorpanden. Dat is mogelijk, omdat na afloop van het huurcontract (meestal vijf jaar) een 

bedrijf vrij is om het huurcontract te verlengen of in een ander, nieuw pand te huren. Nieuw-

bouw moedigt de verhuisgeneigdheid van kantoorgebruikers aan en leidt tot de nodige (ver-

plaatsings-) dynamiek op kantorenmarkt. Voor kantoorgebruikers bieden nieuwe kantoorpan-

den de nodige voordelen boven oude panden: vaak een betere prijs-kwaliteitverhouding, ener-

giezuiniger en onderhoudsvriendelijker. Nieuwe kantoorpanden concurreren niet enkel onder-

ling om de gunst van kantoorgebruiker, maar ook met bestaande kantoorpanden. Nieuwe kan-

toorpanden hebben een sterke marktpositie ten opzichte van oudere kantoorpanden. Voor 

panden aan de onderkant van de markt is het na vertrek van de oorspronkelijke gebruiker vaak 

problematisch om nog een nieuwe gebruiker te vinden “good buildings drive out bad buil-

dings”. 

 

In totaal was er begin 2011 154.214 m2 vvo aan kantoorruimte beschikbaar in de Netwerkstad 

Twente (zie paragraaf 3.2). Bij 62.441 m2 bvo van de gevallen is sprake van aanbod dat drie 

jaar of langer wordt aangeboden. Dit aanbod heeft het moeilijk op de markt zeker als er een 

ruim aanbod van nieuwe kantoren is.  
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Als het bovenstaande per gemeente wordt weergegeven ontstaat het volgende beeld: 

 

Tabel 6.6  Vergelijking verwachte vraag met verwacht aanbod aan kantoorruimte, 2010 – 2020, met 

de werkelijke ontwikkeling in 2004 - 2008 

 Almelo Borne Enschede Hengelo Oldenzaal Totaal 
Netwerkstad 

Uitbreidingsvraag 2011 – 2020 (in m2 
bvo) Transatlantic Market Plus 

11.800 1.100 18.800 12.600 8.000 52.300 

Vervangingsvraag 2011 – 2020 (in m2 
bvo) 

10.000 700 25.400 15.800 3.800 55.700 

Totaal nieuwbouw (in m2 bvo) 21.800 1.800 44.200 28.400 11.800  108.000 

 
Verwacht aanbod 2011 - 2020 

      

Totaal planvoorraad  (in m2 bvo*) 111.000 18.000 134.000 153.500 15.000 431.500 

       

Ter vergelijking       

 Voorraad 2011 (in m2 vvo*) 170.804 11.875 432.113 269.319 62.725 946.836 

Ontwikkeling 2006 – 2011       

Totale opname (in m2 vvo) 53.934 2.881 148.012 95.722 13.464 314.013 

Totaal aanbod 2011(in m2 vvo*) 14.267 879 79.045 51.388 8.635 154.214 

Waarvan > 3 jaar(in m2 vvo*) 5.269 574 31.914 21.007 3.677 62.441 

* de verhouding tussen bruto vloeroppervlak (bvo) en verhuurbaar vloeroppervlak (vvo) is  dat 100 vierkante meter bvo 

gelijk staat aan 85 vierkante meter vvo. 

Bron: STOGO onderzoek + advies, eigen berekeningen, Vastgoedrapportage Twente 

 

6.4 Conclusie 

 

Bij het op deze manier berekenen van de toekomstige behoefte aan kantoorruimte is geen 

rekening gehouden met de huidige situatie zowel in de economie als totaal als de kantoren-

markt in het bijzonder. Immers, het model rekent met een gemiddelde economische groei van 

2,2 procent per jaar voor het scenario Transatlantic Market voor de periode tot 2020. Het is de 

vraag of deze economische groeicijfers voor de komende jaren gehaald worden.  

 

Naast de uitbreidingsvraag van de kantoorruimte is er ook sprake van een vervangingsvraag. 

Die wordt geraamd op 55.700 m2 bvo (jaarlijks 0,5 van de voorraad).  

 

De medio 2011 aanwezige planvoorraad bedraagt volgens gegevens van de  gemeenten 431.500 

m2 bvo kantoorruimte. 

 

Dat levert voor de Netwerkstad Twente het volgende plaatje op tot en met 2020:  

 Additionele vraag:                52.300 m2  bvo 

 Vervangingsvraag:     55.700 m2 bvo 

 Planvoorraad:    431.500 m2 bvo 

 

De planvoorraad is al vier keer zo groot om in de additionele en de vervangingsbehoefte te 

voorzien. Er zit dus in de planvoorraad veel meer vierkante meters kantoorruimte dan de 

markt zal kunnen opnemen. 
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Spoorstraat, Oldenzaal 

 

 
 

Zutphensestraat, Oldenzaal 
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7 Uitgangssituatie visie kantorenmarkt Netwerkstad Twente 

7.1 Inleiding 

Bij het maken van een visie voor de kantorenmarkt in de Netwerkstad Twente is het van be-

lang om bepaalde uitgangspunten in acht te nemen, die bepalend zijn voor de haalbaarheid 

van het beleid dat gevoerd zal gaan worden. Op basis van die uitgangspunten kunnen aanbeve-

lingen worden gedaan hoe de kantorenmarkt in de Netwerkstad Twente ook in de toekomst 

gezond kan blijven. 

 

7.2 Uitgangspunten 

Er is een aantal zaken waar op voorhand kennis van moet worden genomen en die bepalend 

zijn voor de haalbaarheid van de maatregelen die voortvloeien uit de Visie op de kantoren-

markt in de Netwerkstad Twente tot 2020. 

 

Nieuwe ontwikkelingen 

De beroepsbevolking zal de komende periode niet meer of nog maar weinig groeien. Juist de 

groeiende beroepsbevolking heeft in de afgelopen periode gezorgd voor de enorme groei in het 

commerciële vastgoed. Verdere verkantorisering van de bedrijvigheidstructuur en dus een gro-

te uitbreiding van de kantoorwerkgelegenheid wordt niet meer verwacht. 

De opkomst van ZZP’ers zorgt ook voor een mindere vraag naar kantoorruimte, want een 

ZZP’er is geen gebruiker van een standaard kantoor. Hij werkt vanuit huis of vanuit een flexi-

bele kantoorlocatie en voor overleg zoekt hij een ontmoetingsruimte. Hij kan in principe over-

al werken. 

Om de bezettingsgraad van het kantoor te verhogen neemt men genoegen met minder kantoor-

ruimte die dan wel intensiever wordt benut. Gevolg is dat men met  minder kantoormeters 

toekan.  

Uitgangspunten voor visie vanuit de nieuwe ontwikkelingen: 

 geen/weinig groei meer van de (kantoor)beroepsbevolking; 

 het Nieuwe Werken kan op allerlei locaties; werkplekplanning vervangt accommoda-

tieplanning; 

 efficiënt ruimtegebruik leidt tot aanzienlijke afname kantoorgebruik per kantoorwer-

ker. 

 

Positie Netwerkstad 

De kantorenmarkt in Twente is een autonome markt, waarbij de kantoorgebruikers vooral bin-

nen de eigen gemeente verhuizen en voor een deel de lokale en regionale markt bedienen. Om 

te weten of kantoren veel verhuizen en hoe groot de uitwisseling tussen de Netwerksteden 

onderling is zijn de kantoorverhuizingen in beeld gebracht. Daarbij is gebruik gemaakt van 

cijfers van het BIRO, een register beheerd door de provincie Overijssel, waaruit de kantoorver-

huizingen in de periode 2000 – 2008 tussen de vijf Netwerksteden in beeld zijn gebracht. 
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Tabel 7.1  Verplaatsingen van kantoorwerkgelegenheid naar herkomstgebied en bestemming,  

     2000-2008 (absoluut) 

Naar:  Enschede Hengelo Almelo Oldenzaal Borne Binnen  
Twente 

Buiten 
Twente 

Totaal 

Van:         

Enschede X 513 444 31 1 219 249 1.457 

Hengelo 434 X 56 112 29 177 81 889 

Almelo 409 122 X 0 3 283 118 935 

Oldenzaal 102 78 6 X 0 72 34 292 

Borne 13 51 17 1 X 19 13 114 

Totaal 958 764 523 144 33 770 495 3.687 

Bron: provinciaal werkgelegenheidsregister BIRO, 2000 - 2008 

 

In totaal zijn er in de periode 2000 – 2008 3.687 kantoorbanen uit de vijf gemeenten verhuisd. 

Daarvan is tweederde (2.422 kantoorbanen) in de Netwerkstad gebleven, nog eens een vijfde 

(770 kantoorbanen) in de rest van Twente en 495 kantoorbanen (13%) verdwenen uit Twente. 

Vergeleken met het totaal aantal kantoorbanen gaat het jaarlijks om een gering aantal (1,2%) 

(STOGO, 2009, pag. 65)8. Er is dus geen sprake van een grote uitwisseling van kantoorbanen 

tussen de Netwerksteden. 

 

In totaal zijn er in Enschede in de periode 2000-2008 1.457 aan kantoorbanen verdwenen, 

waarvan 513 banen naar Hengelo zijn verplaatst en 444 banen naar Almelo. Hengelo verliest 

434 arbeidsplaatsen aan Enschede, wat inhoudt dat de helft van de totale uitstroom van kan-

toorbanen uit Hengelo naar Enschede gaat. Daar staat tegenover dat er weer meer kantoorba-

nen vanuit Enschede terugkomen (513 kantoorbanen). Almelo verliest vooral kantoorwerkgele-

genheid aan Enschede (409 kantoorbanen), maar krijgt er net als in Hengelo meer iets meer 

kantoorbanen vanuit Enschede terug (444 kantoorbanen).  

 

In het Regeerakkoord is voor de Rijksoverheid een taakstellende besparing opgenomen van € 

1,8 miljard per jaar. Eén van de projecten betreft het maken van een efficiencyslag op de 

huisvesting van de Rijksoverheid. Het Rijk heeft momenteel 1.800 kantoorlocaties in 130 ge-

meenten. De vermindering van het aantal rijksambtenaren (10.000 tot 15.000 fte) en de ont-

wikkelingen van Het Nieuwe Werken en de inzet van ICT leiden tot een vergaande verminde-

ring van het aantal benodigde vierkante meters kantooroppervlakte. Dit raakt ook de gemeen-

ten in de Netwerkstad, want er zijn twaalf concentratiesteden aangewezen en in Overijssel is 

dat Zwolle. Hoewel in de oorspronkelijke plannen het aantal kantoormeters in de provincie 

Overijssel gelijk blijft, kan er wel degelijk een verschuiving richting Zwolle optreden. Dat ver-

eist samenwerking op het niveau van de Netwerkstad. 

 

Uitgangspunten voor visie vanuit de Netwerksituatie: 

 eigen lokale dynamiek (autonome groei en interne verplaatsingen); 

 eerst binnen eigen gemeente capaciteit faseren en intern afspraken maken; 

 wel in toekomst concentratietendens bij de (semi) overheid met duidelijke regionale 

consequenties. 

                                                 
8 STOGO onderzoek + advies, 2009, Kantorenmarkt Netwerkstad Twente, een analyse en inventarisatie, oktober 2009 
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Positie gebruiker 

Bedrijven hebben steeds minder vierkante meters per werknemer nodig. Niet alleen het thuis-

werken, maar ook een ander indeling van kantoren verkleint de vraag naar ruimte. Zodra huur-

contracten aflopen, schrappen werkgevers het aantal werkplekken. Aangezien de kosten van 

een kantoorwerkplek ongeveer € 10.000 per jaar bedragen zijn er grote besparingen mogelijk. 

Ook wordt het kantoor steeds minder een plek om in een eigen kamertje achter de computer 

te zitten, maar veeleer een plek om samen te werken en kennis te delen. Dat vergt een goede 

bereikbaarheid, waardoor panden van hoge kwaliteit, dichtbij het station en het centrum, 

goed in de markt liggen. 

 

Uitgangspunten voor visie vanuit de gebruiker: 

 wil een up-to-date kantoorgebouw (duurzaam en spaarzaam); 

 bereikbaar per auto en per openbaar vervoer; 

 voldoende parkeergelegenheid; 

 voldoende voorzieningen in de buurt. 

 

 

Positie beleggers en eigenaren 

Bij een langdurig leegstaand pand zijn er feitelijk voor de eigenaar/belegger maar twee moge-

lijkheden: huur verlagen of herontwikkelen. Andere alternatieven zijn er niet. Slopen is niet 

echt een alternatief, omdat een eigenaar/belegger het pand dan in één keer moet afschrijven. 

Omdat veel panden met een groot aandeel vreemd vermogen zijn gefinancierd zou dit beteke-

nen dat de eigenaar/belegger de bank het geleende bedrag moet terug betalen. Over zoveel 

liquide middelen beschikt hij niet, zeker niet als de huurinkomsten minder zijn geworden door 

de leegstand. Hij heeft zowel een liquiditeitsprobleem als een rendementsprobleem. De eige-

naar heeft tijd nodig om het pand af te kunnen waarderen en zijn verlies te nemen. Ook de 

banken hebben hier baat bij, omdat zij hun eigen vermogen moeten opkrikken en er geen be-

lang bij hebben dat onderpanden sterk in waarde gaan dalen. Echter, ook herontwikkelen is nu 

nog bijna even duur als nieuwbouw en ook daar heeft de eigenaar/belegger vaak de middelen 

niet voor. Daar komt nog bij dat in de markt geschat wordt dat minder dan tien procent van de 

leegstand in aanmerking komt voor transformatie naar woningen, studentenhuisvesting, zorg-

centrum of hotel (bron: Financieele Dagblad, juni 2011). Deze situatie kan op termijn wel ver-

anderen als de afwaarderingen hebben plaats gevonden. Echter, afschrijving op een kantoor is 

maar mogelijk tot de WOZ-waarde van een pand. Die WOZ-waarde is ook bij leegstand gekop-

peld aan de verhuurde staat van een gebouw, terwijl de reële waarde veel lager is. Beleggers 

en eigenaren moeten echter op lange termijn altijd hun verlies nemen, omdat er minder geld 

binnenkomt. Taxateurs zullen het overschot op de kantorenmarkt zwaarder mee laten wegen 

in de waardering van de kantoorpanden. Afwaarderingen zijn het gevolg, waardoor de rest-

waarde van het pand lager wordt en het aantrekkelijker wordt om het pand te herontwikkelen 

of te slopen en nieuwbouw te plegen. 

 

Uitgangspunt visie vanuit de belegger/eigenaar; 

 eigenaar van leegstaand kantoorpand is de probleemeigenaar; in Twente zijn dit vooral 

de particuliere beleggers, omdat er maar weinig institutionele beleggers actief zijn; 

 transformatie, hergebruik of sloop van een kantoorpand is pas mogelijk als de waarde 

van de panden lager wordt (afwaardering van de panden). 
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Positie huidige kantorenvoorraad 

In de zeventiger, tachtiger en negentiger jaren zijn er teveel kantoorpanden van hetzelfde 

type in de markt neergezet. Die panden voldoen nu allemaal niet meer aan de nieuwe eisen. 

Begin dit jaar concludeerde Jones Lang Lasalle in haar rapport ‘Winning Workplaces’ dat bin-

nen vijf jaar 60 procent van de kantoorgebruikers hun kantoorgebouw wil aanpassen aan Het 

Nieuwe Werken en de bezettingsgraad van de werkplekken wil verhogen.9 Gecombineerd met 

de stijgende behoefte aan duurzame huisvesting leidt dit tot grote aanpassingen op de kanto-

renmarkt, omdat slechts een klein deel van de bestaande kantorenvoorraad hiervoor geschikt 

is. Het Nieuwe Werken vereist multimodale bereikbaarheid, flexwerkplekken, ontmoetings- en 

loungeplekken, coffeecorners in het gebouw en in de directe omgeving kinderdagverblijven, 

sportscholen, horeca en voorzieningen voor de dagelijkse boodschappen. 

 

Uitgangspunten voor visie vanuit de bestaande voorraad; 

 er zijn vierkante meters kantoorruimte genoeg, maar die voldoen niet aan de eisen van 

de moderne gebruiker; 

 de huidige voorraad aan kantoorruimte heeft geen goede kwaliteit en de bestaande 

panden zijn moeilijk aan te passen; 

 er is dus renovatie, vervangende nieuwbouw of helemaal nieuwbouw noodzakelijk. 

 

7.3 Aanbevelingen 

 

De aanbevelingen hebben vooral betrekking op de grotere kantoorpanden, omdat hier in navol-

ging van de Twentse Vastgoedrapportage een ondergrens van 200 m2 vvo is gehanteerd. Dat 

houdt in dat de kleinere kantoren zoals die vaak in herenhuizen en plinten zitten buiten be-

schouwing zijn gelaten. Als aanvulling hierop zou dit door de gemeenten zelf kunnen worden 

ingevuld. 

Met in het achterhoofd de in de vorige paragraaf genoemde uitgangspunten worden de volgen-

de aanbevelingen gedaan. Deze hebben voor een deel betrekking op de plancapaciteit van 

kantoren en voor een deel op de leegstand op de kantorenmarkt. 

 

 

Aanbevelingen voor de plancapaciteit 

 

Twee typen kantoorgebieden nodig 

Er zijn per stad feitelijk maar twee typen locaties nodig, namelijk een centrum/stationslocatie 

en een stadsrandlocatie vanwege de verschillende behoeften van de gebruikers. Cen-

trum/stationslocaties liggen goed in de markt, omdat het van nature gemixte locaties zijn, 

waar allerlei functies te vinden zijn. Voor stadsrandlocaties geldt dat minder, al bestaat ook 

daar een voorkeur voor een gemixte uitstraling en is vooral de goede bereikbaarheid over de 

weg belangrijk.  

Dat betekent dat de volgende locaties tot de preferente locaties kunnen worden gerekend: 

Almelo (station/centrum en Zuid entree), Enschede (station/centrum, Zuiderval en Kennis-

park, Hengelo (station/Hart van Zuid en Westermaat) en Oldenzaal (station en Jufferbeek-

Zuid). In Borne moeten mogelijkheden blijven voor de opvang van de lokale vraag. 

 

                                                 
9 Jones Lang Lasalle (2011), Creëren van Winning Workplaces. Occupier Special 2011. 
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Aanbeveling 1 Wij bevelen de Netwerkstad aan om de nieuwbouw en vernieuwbouw te 

concentreren op twee typen locaties, namelijk centrum/stationslocatie en 

stadsrandlocatie en op andere locaties te ontmoedigen. 

  

Geen nieuwe kantoorlocaties toevoegen 

Er zouden geen nieuwe kantoorlocaties bij moeten komen. Er zijn genoeg locaties en vierkante 

meters beschikbaar.  

 

Aanbeveling 2: Wij bevelen de Netwerkstad aan om geen nieuwe planvoorraad (in m2 

bvo) toe te voegen aan de reeds bekende planvoorraad. Het accent 

moet liggen op het stimuleren van vervangende nieuwbouw en het op-

vullen van beschikbare kavels op bestaande centrum/stationslocaties 

en stadsrandlocaties 

 

Fasering van capaciteit op bestaande kantoorgebieden  

In de Netwerkstad Twente zit een planvoorraad van 431.500 m2 bvo. Wanneer deze planvoor-

raad naast de berekende prognose voor de vraag (uitbreidings- en vervangingsvraag) tot 2020 

wordt gelegd (108.000 m2 bvo), is duidelijk dat er een grote overcapaciteit dreigt.  

De kantoorlocaties in de Netwerkstad zouden als onderdelen van één kantorenmarkt kunnen 

worden beschouwd. Daarbij zou kunnen worden aangesloten bij de afspraken uit de REO agen-

da waar het station in Hengelo als het Intercity station van de Netwerkstad wordt beschouwd 

en het Kennispark In Enschede als het centrum voor op kennis gerichte activiteiten.  

 

Aanbeveling 3:  Wij bevelen de Netwerkstad aan om over de uitgifte van kavels voor 

nieuwe kantoren op centrum/stations/stadsrandlocaties regionaal tot 

een goede afstemming en fasering te komen. 

 

Accent bij nieuwbouw op renovatie en vervangende nieuwbouw 

Om aan de toekomstige vraag te voldoen heeft de Netwerkstad ‘winning workplaces’ (multi-

modale bereikbaarheid, op Het Nieuwe Werken afgestemde kantoorgebouwen, voorzieningen 

(o.a. kinderdagverblijf, sportscholen, horeca) in de buurt) nodig. De bestaande voorraad kan-

toren voorziet daar onvoldoende in. Uitgangspunt zou kunnen zijn dat wie straks in de Net-

werkstad Twente een nieuw gebouw wil realiseren, aan zou moeten tonen dat dit niet in de 

bestaande kantorenvoorraad gerealiseerd kan worden en dat (vervangende) nieuwbouw nood-

zakelijk is. 

 

Aanbeveling 4: Wij bevelen de Netwerkstad aan om de nieuwbouw van kantoorruimte 

laten gaan via renovatie en vervangende nieuwbouw van de bestaande 

(structureel leegstaande) kantoorgebouwen in de stations-

/centrumgebieden en stadsrandlocatie. Pas als dat niet mogelijk is 

mag nieuwbouw op een vrijstaande kavel op de bestaande sta-

tions/centrumgebieden en stadsrandlocaties worden gerealiseerd. 

 

(Ver)nieuwbouw pand moet aan bepaalde voorwaarden voldoen  

Om te voorkomen dat bij de huidige nieuwbouw dezelfde fout gemaakt wordt als in het verle-

den, waardoor de panden na 10 à 20 jaar al weer verouderd zijn, zou de nieuwbouw van een 

pand aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. De gebouwen moeten toekomstbestendig 

zijn, zodat ze langjarig attractief zijn. Dit betekent dat ze niet alleen aantrekkelijk zijn voor 

de eerste gebruiker, maar ook voor opvolgende gebruikers. Dat houdt onder andere in: 
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 De voorzieningen in het pand moeten duurzaam en energiezuinig zijn en zodanig aange-

bracht dat zij later gemakkelijk vervangen kunnen worden. 

 Er zou volgens het principe van het Industrieel, Flexibel en Demontabel (IFD) gebouwd 

moeten worden. Door modulair te bouwen is het pand multifunctioneel en kan het snel 

aan een andere functie/gebruiker worden aangepast. 

 

Aanbeveling 5:  Wij bevelen de Netwerkstad aan om aan de (ver)nieuwbouw van kan-

toorpanden zodanige (bouwkundige) eisen te stellen dat de kantoor-

panden langdurig meegaan en gemakkelijk zowel opnieuw heringericht 

als een andere functie kunnen krijgen. 
 

 

Aanbevelingen om de leegstand van kantoren aan te pakken 
 

Proactieve opstelling gemeenten bij leegstand  

Hoewel beleggers/eigenaren er belang bij hebben dat er niets gebeurd met hun leegstaand 

kantoorpand zolang de waarde van het pand op de balans nog te hoog is, hoeft dit niet voor de 

gemeente te gelden. De gemeente wil snel wat aan de leegstand gaan doen, zeker als die erg 

substantieel is en er verloedering en vandalisme dreigt. Om op tijd voorbereid te zijn zou de 

gemeente per leegstaand pand een dossier op kunnen bouwen, waarin staat wie de eigenaar is, 

hoeveel panden die bezit en hoe de financiële situatie van die eigenaar is. De gemeente zou na 

zes maanden leegstand contact met de eigenaar kunnen opnemen. Door zo’n proactieve bena-

dering kan de gemeente beter de vinger aan de pols houden en waar mogelijk het proces om 

leegstand op te heffen versnellen.  

 

Aanbeveling 6: Wij bevelen de gemeenten in de Netwerkstad aan om zich proactief op 

te stellen bij de langdurig leegstaande kantoorpanden in de stations-

/centrum en stadsrandlocaties en een monitoringssysteem hiervoor op 

te zetten, zodat in actie kan worden gekomen als dat nodig mocht 

blijken te zijn om zo bijvoorbeeld de leegstaande panden onder de 

aandacht van verplaatsende kantoorondernemingen te kunnen bren-

gen. 

 

Structurele leegstand bestrijden 

In de Netwerkstad Twente wordt 62.441 m2 vvo langer dan drie jaar op de markt aangeboden, 

meer dan de helft van de leegstaande ruimten. Er is dus in de Netwerkstad Twente een groot 

aandeel leegstaande kantoorruimte dat structureel wordt aangeboden. Als een pand drie jaar 

of langer leeg staat, wordt het in de mark als niet courant beschouwd. Gezien de omvang zou 

hierop een gericht beleid gemaakt moeten worden. Hiervan zou afgesproken kunnen worden 

om een extra inspanning te verrichten om deze panden weer op de markt te brengen, te stre-

ven naar een andere functie of te slopen (zie voor een overzicht tabel 4.4). 

 

Aanbeveling 7: Wij bevelen de Netwerkstad aan om een beleid te ontwikkelen om de 

tien grootste en langste structureel leegstaande panden weer op de 

markt te brengen, naar een andere functie te transformeren of te slo-

pen.  
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Leegstaande kantoren op overige locaties 

Bij leegstaande kantoorpanden op de overige dislocaties (geen centrum/stationslocatie en 

geen stadsrandlocatie) zullen de gemeenten alle medewerking verlenen om tot een eventuele 

transformatie te komen. Het initiatief hiertoe moet dan wel vanuit de markt komen. De ge-

meente gaat zelf geen initiatief ondernemen. Aanvragen voor transformatie zullen er op dit 

moment weinig zijn, omdat er weinig vraag vanuit de woningmarkt zal zijn. Ook is de trans-

formatie afhankelijk van de technische staat van het pand en de aantrekkelijkheid van de lo-

catie. 

Transformatie van een andere functie naar een kantoorfunctie moet op overige locaties niet 

worden toegestaan. 

 

Aanbeveling 8: Wij bevelen de gemeenten in de Netwerkstad aan om voor de overige 

kantoorlocaties (zijnde niet centrum/stations of stadsrandlocaties) het 

initiatief tot transformatie bij de markt te laten liggen en bij een 

aanvraag alle medewerking tot transformatie te verlenen. 

 

Tijdelijke functies in leegstaande kantoren 

De gemeente zou samen met de eigenaar kunnen overwegen om tijdelijke functies in de leeg-

staande kantoren toe te laten. Voordeel is dat de eigenaar toch nog wat inkomsten krijgt, voor 

de gemeente dat het pand niet verloedert en dat toch bij een nieuwe huurder of definitieve 

aanpassing van het pand de tijdelijke huurders snel kunnen vertrekken. Toch zal men met het 

aanbieden van tijdelijke huurcontracten voorzichtig moeten omgaan, omdat het de “normale” 

huurmarkt kan verzieken.  

 

Aanbeveling 9: Wij bevelen de gemeenten in de Netwerkstad aan om soepel met  de 

aanvragen voor een tijdelijke functie voor leegstaande kantoren om te 

gaan, mits dit de normale markt niet verstoort. 
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Oude Almeloseweg, Borne 

 

 
 

Azelosestraat, Borne 
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Bijlage 1 Definities 
 

 

 Aanbod 

Het aanbod is een momentopname en betreft uitsluitend bestaande, gereed dan wel in aan-

bouw of renovatie zijnde en daadwerkelijk binnen twaalf maanden beschikbaar komende en 

niet reeds uit de markt genomen objecten. Bouwplannen waarvoor een bouwvergunning is 

verkregen vallen ook onder het aanbod. Projecten in voorbereiding worden in het aanbod 

niet meegeteld. Deze worden tot de plancapaciteit gerekend. Aanbod is hier niet identiek 

aan leegstand, dat wil zeggen dat de aangeboden kantoorruimte niet leeg hoeft te staan.  

 

 Bestaande bouw 

Bestaande bouw zijn gerealiseerde vastgoedobjecten waarvoor geldt dat er een overgangs-

periode wordt aangehouden van twee jaar vanaf de bouwkundige oplevering, dan wel het 

moment van feitelijke ingebruikname. 

 

 Bruto vloeroppervlak (bvo) 

Het totaal oppervlak van het pand excl. vides, parkeerterreinen/-kelders, buitenruimten. 

 

 Kantoor 

Een gebouw, of een gedeelte van een gebouw, dat bestemd is voor administratieve werk-

zaamheden of dienstverlening en dat de bestemming kantoor heeft. Kantoorruimte die deel 

uitmaakt van fabrieks- en bedrijfsgebouwen wordt toegerekend aan de hoofdfunctie en is 

dus geen kantoor. Kantoorruimte wordt gemeten in m2 verhuurbaar vloeroppervlak. De on-

dergrens in deze rapportage is dat een kantoor een aaneengesloten ruimte van tenminste 

200 m2 verhuurbaar vloeroppervlak moet omvatten.  

 

 Leegstand 

Het gedeelte van het aanbod dat daadwerkelijk leegstaat en direct beschikbaar is voor der-

den.  

 

 Nieuwbouw 

Nieuwbouw zijn nieuwbouwobjecten die nog niet eerder in gebruik zijn genomen en be-

staande bouw, die een ingrijpende renovatie zowel interieur als exterieur, heeft ondergaan 

 

 Opname 

Bij opname worden transacties geregistreerd in het jaar waarin op de vrije markt panden 

zijn verhuurd of verkocht. Het gaat hier om jaarcijfers. In geval van nieuwbouw wordt gesp-

roken van een opname zodra de bouw is gestart. 

 

 Planvoorraad 

De planvoorraad omvat capaciteit die is vastgelegd in een bouwvergunning of bestemmings-

plan of waarvoor al verplichtingen (zoals PPS constructie, grondexploitatiemaatschappij 

(GEM)) zijn aangegaan en capaciteit die nog niet definitief is vastgelegd, maar waarvoor al 

wel plannen bestaan om er kantoren te realiseren.  

 

 Structurele leegstand 

Er is sprake van structurele leegstand indien kantoorruimte gedurende drie achtereenvol-

gende jaren leegstaat (Neprom, 2009).  
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 Verborgen leegstand 

Men spreekt van verborgen leegstand als kantoorbedrijven hun personeelsbestand hebben 

ingekrompen, maar nog wel steeds in hetzelfde kantoorgebouw zitten. 

 

 Verhuurbaar vloeroppervlak (vvo) 

Netto vloeroppervlak excl. buitenbergruimten, installatieruimten, verticale verkeersruimten 

en incl. niet- statische gebouwdelen en glaslijncorrectie. 

 

 Voorraad 

De voorraad bestaat uit het totaal van leegstaande en in gebruik zijnde kantoren. Ook kan-

toren die op het moment van registratie nog in aanbouw zijn, worden tot de voorraad gere-

kend.  

 

 Vrije markt 

De markt waar beleggers, particulieren en projectontwikkelaars onroerend goed aanbieden 

aan nog niet bekende toekomstige huurders en/of kopers. 
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Bijlage 2 De gebruikte gegevensbronnen 
 

De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op een aantal bronnen: 

 

 

a. Twentse Vastgoedrapportage 

De stichting Twentse Vastgoedrapportage houdt al sinds 2003 alle gegevens op het ge-

bied van de Vastgoedmarkt in Twente bij. Zij verzamelt daarvoor de gegevens bij de 

makelaars en andere marktpartijen. Deze gegevens worden jaarlijks gepubliceerd.  De 

in dit rapport gebruikte gegevens zijn ons welwillend ter beschikking gesteld door de 

stichting Twentse Vastgoedrapportage. Uit de discussie naar aanleiding van de gege-

vens zoals die als basis worden gebruikt voor de Vastgoedrapportage Twente, kwam 

naar voren dat er binnen de gemeenten twijfel bestond of alle panden die als aanbod 

geregistreerd stonden wel allemaal kantoorpanden waren. Zo waren oude schoolge-

bouwen, winkel- en bedrijfspanden die als kantoor stonden aangemerkt. Om die reden 

is het aanbod aan kantoorpanden aan de gemeenten gestuurd met het verzoek er eens 

kritisch naar te kijken. Dat heeft geleid tot een aantal aanpassingen, die hieronder 

worden weergegeven. Die gegevens vormen de basis voor de op te stellen kantorenvi-

sie.  

 

Tabel   Bewerking gegevens aanbod 2011 uit vastgoedrapportage Twente, Netwerkstad 

Twente, in m2 vvo 

  Vastgoed Rap-
portage 

Verwijderd 
door gemeen-

te 

Totaal 

Almelo 31.794 17.527 14.267 

 Borne 4.519 3.640 879 

 Enschede 84.363 5.318 79.045 

 Hengelo 68.832 17.444 51.388 

 Oldenzaal 8.635  8.635 

 Netwerkstad 
Twente 

198.143 43.929 154.214 

Bron: Vastgoedrapportage Twente bewerkt door gemeenten 

 

Dat betekent dat de hier gepresenteerde gegevens afwijken van de gegevens zoals die 

in de Twentse Vastgoedrapportage staan. Omdat zij wel aan de basis van de geleverde 

gegevens hebben gestaan hebben wij als bron vermeld: ‘Twentse Vastgoedrapportage 

bewerkt door gemeenten’.  

 

b. Gemeenten  

 Zowel de afbakening van de kantoorgebieden als de plancapaciteit is ons aangeleverd 

door de gemeenten zelf.  
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Bijlage 3 Scenario Transatlantic Market 
 

In het Transatlantic Market scenario wordt de uitbreiding van de Europese Unie geen politiek 

succes. Daarvoor hechten de landen teveel aan hun soevereiniteit: ze lossen de problemen 

liever op nationaal niveau op. Wel wordt de handel tussen de Verenigde Staten en Europa ver-

gaand geliberaliseerd, waardoor op termijn een nieuwe interne markt ontstaat. Dit scenario 

kenmerkt zich door een overheid die de eigen verantwoordelijkheid van de burgers benadrukt. 

De verzorgingsstaat wordt ingeperkt en publieke voorzieningen versoberd. Hierdoor neemt de 

inkomensongelijkheid toe. Doordat de macht van de vakbonden afneemt, wordt de arbeids-

markt flexibeler. Door de versobering van de sociale zekerheid groeit de arbeidsparticipatie, 

de internationale concurrentie verhoogt de prikkel om te innoveren, en de grotere inkomens-

verschillen maken studeren aantrekkelijk. De groei van de arbeidsproductiviteit en de econo-

mische groei zijn hoger dan in het scenario Strong Europe, terwijl de bevolking slechts matig 

toeneemt. 

Kerncijfers voor de EU voor het Transatlantic Market scenario (Bron: CPB) 

Jaarlijkse groeicijfers 1980-1999 2000-2020 2020-2040 

Bruto Binn. Product (BBP) 2,2 2,2 1,7 

Arbeidsproductiviteit 1,5 1,8 1,7 

Werkgelegenheid 0,7 0,4 -0,2 

Bevolking 0,3 0,2 -0,1 

 

Kerncijfers voor de EU voor het Transatlantic Market scenario (Bron: CPB) 

 1980 2000 2020 2040 

Arbeidsparticipatie (%) 43,1 46,6 47,0 45,2 

Werkloosheid (%) 7,0 8,5 6,2 3,9 
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Bijlage 4  Werking prognosemodel 
 

Algemeen 

Het gebruikte model is gebaseerd op het model dat in de Bedrijfslocatiemonitor van het CPB 

wordt gebruikt. Daarin worden de ontwikkelingen in de nationale economie vertaald naar de 

regionale/gemeentelijke economie en naar een verdeling over locatietypen. Daarbij wordt de 

groei en eventuele afname in het aantal arbeidsplaatsen vertaald naar aantal vierkante meters 

kantoorruimte per arbeidsplaats (de kantoorcoëfficiënten).  

Ruimtebehoefte ontstaat als gevolg van economische groei (endogene groei) en als gevolg van 

verplaatsingen van bedrijven (exogene groei). Daarom wordt in het model zowel via de auto-

nome groei, zeg maar de groei van het zittende bedrijfsleven plus de economische groei in de 

sectoren waarin deze bedrijven zitten de ruimtebehoefte berekend als voor bedrijven die zich 

nieuw gaan vestigen, de verplaatsers. Deze beide behoeften opgeteld vormen de totale be-

hoefte aan kantoorruimte zoals die in het rapport door ons is berekend. 
 

Werking model 

Hieronder staat weergegeven uit welke onderdelen het door ons gebruikte model is opge-

bouwd.  

 

A. Autonome groei 

 

 Werkgelegenheidsprognose 

De economische groei heeft tot gevolg dat het aantal arbeidsplaatsen toeneemt en dat 

bedrijven daardoor behoefte krijgen aan meer ruimte. Om de ruimtebehoefte te ramen 

die wordt veroorzaakt door de autonome groei wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten 

van de werkgelegenheidsprognose van het Centraal Plan Bureau. 

 

 In-situ component 

Voor de behoefteraming is het van belang te weten dat sommige bedrijfstakken in de toe-

komst in werkgelegenheid zullen groeien en andere bedrijfstakken zullen inkrimpen. Door 

inkrimping van sectoren komt ruimte vrij, terwijl groeiende sectoren extra ruimte vragen. 

Wanneer de omvang van een bedrijf of instelling verandert, wordt dit niet direct vertaald 

in aanpassing van de vloeroppervlakte Groeiende bedrijven zullen eerst ‘indikken’ (meer 

werknemers op dezelfde vloeroppervlakte) terwijl krimpende bedrijven eerst dezelfde 

ruimte zullen gebruiken met minder werknemers. De in-situ component houdt rekening 

met het feit dat niet iedere verandering in de werkgelegenheid ruimtelijke gevolgen heeft. 

 

Verondersteld wordt dat 20 procent van de toe- of afname niet tot ruimtebehoefte of 

ruimtevrijgave leidt. De in-situ component wordt vastgesteld op 80 procent. 

 

 Bindingspercentage 

Van de toename van de werkgelegenheid is een gedeelte gebonden aan bedrijven- en kan-

torenterreinen. Het overige deel vindt elders ruimte. Deze bindingspercentages verschil-

len per sector en worden op basis van empirisch onderzoek naar vestigingsvoorkeuren 

vastgesteld. In de Bedrijfslocatiemonitor is voor kantoren en bedrijventerreinen maar één 

bindingspercentage per bedrijfssector onderscheiden. Wel gaat het bij kantoren om kantoor-

banen die in een apart kantoorgebouw zijn gevestigd. Deze definitie brengt met zich mee 

dat kantoorruimte die een betrekkelijk klein deel van een gebouw in beslag neemt, buiten 
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beschouwing blijft. Dat geldt dus bijvoorbeeld voor kantoorruimte die deel uitmaakt van fa-

briekscomplexen, ziekenhuizen en universiteiten. 

 

Als input voor het bindingspercentage per bedrijfsklasse zijn de volgende gegevens ge-

bruikt:  

 

 Bindingspercentage per bedrijfsklasse 

CPB-branches bindingspercentage 

voeding/genot   90 

overige industrie   90 

chemie   90 

metaal   90 

openbare nutsbedrijven   90 

bouw   80 

handel   60 

transport   85 

exploitatie onroerend goed   55 

communicatie   85 

bank/verzekering   55 

overig tertiair   55 

zorg   30 

overheid   25 

 

 Percentage hergebruik 

Niet alle door inkrimpingen vrijkomende ruimte kan weer voor bedrijfsactiviteiten worden 

benut. Het percentage hergebruik geeft aan welk deel opnieuw voor bedrijfsactiviteiten 

gebruikt kan worden. 
Het percentage hergebruik is gesteld op het Nederlands gemiddelde van 80 procent. 

 Splitsing per bedrijfstak in bedrijfs- en kantooractiviteiten 

De bedrijven- en kantorenterrein vragende of beschikbaar stellende werkgelegenheid 

wordt per bedrijfstak gesplitst in een deel bedrijfsactiviteiten en een deel kantooractivi-

teiten. Deze splitsing is gebaseerd op landelijke gegevens over het aandeel administratieve 

arbeidsplaatsen per bedrijfstak. 
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Gehanteerde percentage om de kantoorwerkgelegenheid te bepalen in het model 

 2000- 2010 2010- 2015 2015 - 2020 

voeding/genotmiddelenindustrie 4 5 6 

overige industrie 8 9 10 

chemie 5 6 7 

metaal 8 9 10 

openbare nutsbedrijven 58 59 60 

bouw 7 8 9 

handel 17 18 19 

transport 21 22 23 

exploitatie onroerend goed 41 42 43 

communicatie 40 41 42 

bank/verzekering 76 77 78 

overig tertiair 46 47 48 

zorg 8 9 10 

overheid 33 34 35 

Bron: Bedrijfslocatiemonitor, 2005, pag. 182 (tabel J5)   

 

 

 Kantoorquotiënten 

De ruimtebehoefte per persoon in kantoren wordt de kantoorquotiënt genoemd.  
De vloerquotiënten worden vastgesteld op 19 m² bvo 

 

B. Verplaatsingen 
 

 Verplaatsingscomponent 

Bij de verplaatsingscomponent gaat het om het aantal arbeidsplaatsen dat in de komende 

periode betrokken zal zijn bij een bedrijfsverplaatsing. Het gaat concreet om bedrijven die 

zich van buiten een gemeente in een andere gemeente hebben gevestigd. De verplaat-

singscomponent is vastgesteld op basis van landelijk geconstateerde ontwikkelingen.  

  

Verder zie boven bij autonome groei. 
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Bijlage 5  Actieprogramma aanpak leegstand kantoren 
- korte samenvatting- 

 

Het actieprogramma aanpak leegstand kantoren bevat concrete acties en verkenningen, ge-

richt op vermindering van de grote structurele kantorenleegstand en het voorkómen van verde-

re leegstand. Ten opzichte van de huidige werkwijze op de kantorenmarkt vergt dit een forse 

perspectiefwijziging van alle betrokken partijen:  
 

 van sturing op uitbreiding naar sturing op voorraad; 

 van kantoren als financieel product en verdienmodel naar huisvestingsproduct voor de 

gebruiker; 

 van korte naar lange termijn betrokkenheid; 

 van adhoc besluiten naar ruimtelijke ordening gericht op duurzame locaties; 

 van gemeente als actieve speler naar overheid als marktmeester; 

 van ieder voor zich naar (bestuurlijke) samenwerking; 

 van aanbodplanning naar voorzien in daadwerkelijke vraag; 

 van monofunctionele locaties naar multifunctionele locaties met stedelijke kwaliteit; 

 van pandniveau naar gebiedsniveau; 

 van het ontwikkelen van nieuwe locaties naar herontwikkeling en vernieuwing op bestaan-

de locaties.  

 

Een succesvolle aanpak berust op drie pijlers:  

 

1. De markt zet in op voortvarende herontwikkeling en transformatie van leegstaande kanto-

ren in gebiedsgerichte pilots.  
 

Actie 1 

Herontwikkeling, herstructurering, transformatie, sloop en onteigening door middel 

van minimaal tien experimenteergebieden in regionale samenwerkingsverbanden. 

 

2. De markt zet in op het gezond maken van de kantorenmarkt door het verleggen van de 

focus van quick wins naar lange termijn betrokkenheid.  

 

Actie 2 

Afspraken vastleggen door marktpartijen: gezamenlijk opstellen van een pakket maat-

regelen om het functioneren van de kantorenmarkt op lange termijn te verbeteren. 

Het doel is om binnen de eigen organisaties en onderling tot afspraken te komen en 

daarmee bij te dragen aan het voorkomen van meer leegstand in de toekomst. Erva-

ringen uit het buitenland worden hierbij mede betrokken. 

 

3. Gemeenten en provincies zorgen voor evenwicht tussen vraag en aanbod van kantorenlo-

caties door betere regionale planning en samenwerking.  

 

Actie 3.1 

Cijfers op orde: vraag- en aanbodontwikkeling in beeld brengen en het ontwikkelen 

van een methodiek voor het opstellen van een behoefteraming. 

 

Actie 3.2 Regionale bestuurlijke afspraken en regionale planning IPO en VNG maken in 

samenwerking met betrokken provincies en gemeenten de volgende afspraken:  
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 a.  Regionaal samenwerkende gemeenten maken in overleg met provincies afspraken 

over de regionale planningsopgave voor kantoren inclusief eventuele fasering, 

kwalitatieve segmentering en locatiekeuze voor nieuwe en te herontwikkelen kan-

toorlocaties in die regio voor de periode 2011-2020 op basis van actie 3.1.  

b.  Provincies stellen samen met gemeenten een uiterste einddatum, maar uiterlijk 1 

december 2011 voor het tot stand komen van de regionale ruimtelijke plannings-

opgave voor kantoren. Provincies zorgen op basis van regulier overleg voor de af-

stemming tussen regio’s, en onderling ingeval van provinciegrensoverschrijdende 

regio’s.  

c.  Provincies nemen de regionale afstemming van de opgave voor ontwikkeling van 

kantoren op als provinciaal belang in hun structuurvisie.  

d.  Gemeenten en provincies actualiseren in onderling overleg de ruimtelijke plan-

ningsopgave zoals bedoeld in a in 2015. 

e.  Provincies en samenwerkende gemeenten hebben regulier een gesprek over de re-

alisatie van de ruimtelijke planningsopgave en eventuele significante afwijkingen 

op regionaal niveau . 

 

 

Faciliterende acties door het Rijk (Ministerie van Infrastructuur & Milieu)  

 

1.  Om op decentraal niveau een beter afgestemde planning en programmering van kantoren-

locaties te krijgen is een onafhankelijke en uniforme methodiek voor het ramen van de 

vraag naar kantoren, zo mogelijk te onderscheiden naar locatietype, kwaliteit en prijs, 

noodzakelijk. Nu nog lopen vele definities door elkaar of zijn er onvoldoende (betrouwba-

re) gegevens voorhanden. Het Rijk neemt hierin het voortouw. Gereed: 1 juni 2011  

 

2.  Om op decentraal niveau succesvol te kunnen transformeren en harde plancapaciteit te 

reduceren zal het Rijk in samenwerking met de VNG onderzoek verrichten naar de juridi-

sche mogelijkheden en (financiële) risico‟s.  

 

3.  Ondersteunend aan herontwikkelings- en transformatieactiviteiten door marktpartijen zal 

het Rijk (ministeries van I&M en FIN) een verkenning uitvoeren naar de invloed van de 

huidige wet- en regelgeving op nieuwbouw, renovatie, transformatie en sloop van kan-

toorgebouwen. In deze verkenning worden i.i.g. de interne verrekening van de kosten van 

leegstand, de (fiscale) boekwaarden en afschrijvingen meegenomen (medio 2011 gereed). 

Ook heeft het Rijk een voorstel tot aanpassing van de Wabo en de „planologische kruimel-

lijst‟ in voorbereiding om transformatie van kantoren naar wonen procedureel te vereen-

voudigen. Van kracht: 1 jan 2012 of 1 juni 2012. Ook zullen de quick wins en inzichten van 

de in voorbereiding zijnde herziening van het omgevingsrecht in de verkenning worden be-

trokken. 
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Bijlage 6  Lijst van geïnterviewde deskundigen 
 

 

Interviews 

 

Roy Duin, Snelder Zijlstra, 25 mei 2011 

Piet Korteweg, Universiteit Utrecht, 30 mei 2011 

Gerard Schröder, Schröder Vastgoed, 1 juni 2011 

Ed Nozaman, Rijksuniversiteit Groningen, 3 juni 2011 

Ton ten Vergert, Kamer van Koophandel Oost Nederland, 6 juni 2011 

Edwin van Haarst, Volker Wessels Vastgoed, 14 juni 2011 

Henk Pluimers, Dura Vermeer, 15 juni 2011-07-21 

Frits Locher, gemeente Hengelo, 17 juni 2011 

Marcel Trienen, Trebbe Bouw, 20 juni 2011 

Jan Vreeling/Frank Tax, gemeente Almelo, 20 juni 2011 

Jan Nieuwenhuizen, Hart van Zuid, 30 juni 2011 

Christiaan Kats, Zuiderval, 6 september 2011 

 

Ronde tafel bijeenkomst  

 

Hein Bos, IVBN 

Bas van ’t Hag, Bam Utiliteitsbouw 

Hans Kloosterman, Triodosbank 

Jolanda Walman – Mostert, provincie Overijssel 

Ton ten Vergert, Kamer van Koophandel Oost Nederland 
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Bijlage 7  Portfolio van de onderscheiden kantoorgebieden 
 

 

Portfolio kantoren Business & Science Park, Enschede 
(alleen die panden opgenomen met aanbod) 
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I
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IV
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VII
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IX
X

XI

XII

XIII

XIV

XV

 
 

Nr. Adres Aanbod 2011 (%) Dynamiek Oppervlak (m2) 

I Capitool 15 98 -79 6.845 

II Institutenweg 25 99 -45 4.600 

III Colosseum 11-19 34 -12 3.900 

IV Capitool 10 99 -74 3.800 

V Auke Vleerstraat 6 20 -2 3.500 

VI Pantheon 2 8 -4 2.550 

VII Hengelosestraat 561 20 -10 2.340 

VIII Hengelosestraat 531 - 545 20 16 2.200 

IX Institutenweg 15 42 2 1.600 

X Capitool 1-11 35 -8 1.585 

XI Capitool 41 50 -40 1.546 

XII Hengelosestraat ong 100 0 1.380 

XIII Hengelosestraat 701 96 0 1.350 

XIV Hengelosestraat 555-559 31 32 1.000 

XV Neptunusstraat 15 48 0 495 
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Portfolio kantoren Centrum, Enschede 
(alleen die panden opgenomen met aanbod) 
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Nr. Adres Aanbod 2011 (%) Dynamiek Oppervlak (m2) 

I Boulevard 1945 3 100 -91 7.310 

II Oldenzaalsestraat 4 100 -5 4.960 

III Mh Tromplaan 45-47 41 -9 4.000 

IV Brandweerstraat 20-30 84 -48 3.940 

V Deurningerstraat 16 100 0 3.880 

VI Stationsplein 1-5 18 3 3.800 

VII Willem Wilminkplein ong. 100 -100 3.750 

VIII Oldenzaalsestraat 7 16 -12 2.370 

IX Stationsplein 11 12 -1 1.764 

X Nijverheidstraat 28 84 -71 1.509 

XI Beltstraat 43 77 0 1.400 

XII Raadhuisstraat 2 28 -22 930 

XIII Lasondersingel 94-96 51 -31 880 

XIV Mh Tromplaan 23 75 -39 750 

XV Mh Tromplaan 18 100 -80 668 

XVI Nijverheidstraat 1 100 -80 660 

XVII Piet Heinstraat 1 37 -16 657 

< 500 m2 Kuipersdijk 221 100 -60 419 

< 500 m2 Van Galenstraat 8 100 0 280 

< 500 m2 Langestraat 43 100 -60 250 

< 500 m2 Emmastraat 1 97 -78 216 
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Portfolio kantoren, overig Enschede 
(alleen die panden opgenomen met aanbod) 

 

 
 

Nr. Adres Aanbod 2011 (%) Dynamiek Oppervlak (m2) 

I Gronausestraat 710-712 7 0 4.200 

II Roomweg Brouwhuis Ong 100 0 3.762 

III Transportcentrum 3 61 0 2.600 

IV Haaksbergerstraat 410 100 -80 900 

V Espoortstraat 175 100 -80 687 

VI Hendrik Ter Kuilestraat 181 100 -80 580 

VII Oldenzaalsestraat 141-143 48 -26 446 

VIII Van Galenstraat 8 100 0 280 

IX Hengelosestraat 296 100 -100 225 

X Niermansgang 9 100 -80 202 
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Portfolio kantoren Westermaat, Hengelo 
(alleen die panden opgenomen met aanbod) 
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Nr. Adres Aanbod 2011 (%) Dynamiek Oppervlak (m2) 

I Wegtersweg 1 100 -80 5.644 

II Demmersweg 3 40 6 4.820 

III John Maynard Keynesstraat 351 38 1 2.750 

IV Demmersweg 21 22 0 2.540 

V Hazenweg 61 42 -3 2.400 

VI Welbergweg 30-40 100 0 2.176 

VII Demmersweg 32 49 -9 2.000 

VIII Demmersweg 41 61 -34 1.785 

IX Hazenweg 2 100 -31 1.640 

X Welbergweg 70 22 19 1.550 

XI Demmersweg 66 100 -70 1.530 

XII Demmersweg 10-16 50 -24 1.530 

XIII Welbergweg 120-144 33 -26 1.125 

XIV Hazenweg 80 57 -34 416 

XV Welbergweg 47 100 -40 375 

 



64  64 

Portfolio kantoren Centrum, Hengelo 
(alleen die panden opgenomen met aanbod) 

 

-100

-50

0

50

100

0 25 50 75 100

To
e

n
am

e
 v

an
d

e
 le

e
ge

st
an

d

A
fn

am
e

 v
an

 
d

e
 le

e
gs

ta
ndLeegstandspercentage 2011 →

I
II

III

IV

V

VI
VII

VIII

IX

X

 

 
Nr. Adres Aanbod 2011 (%) Dynamiek Oppervlak (m2) 

I Spoorstraat 102 47 -47 5.000 

II Bornsestraat 5 83 -59 4.200 

III Bornsestraat 1-3 50 8 4.000 
IV P Bernhardplantsoen/ 

Leenman/Dienstman 200 
20 63 4.000 

V Oldenzaalsestraat 15-17 100 0 2.596 

VI Tuindorpstraat 61 100 0 1.600 

VII Enschedesestraat 47 26 -8 1.500 

VIII Enschedesestraat 43 100 -80 726 

IX Willemstraat 27A 100 -80 426 

X Schouwburgplein 4 74 0 384 
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Portfolio kantoren, overig Hengelo 
(alleen die panden opgenomen met aanbod) 
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Nr. Adres Aanbod 2011 (%) Dynamiek Oppervlak (m2) 

I PC Hooftlaan 56 10 1 3.522 

II Steenbakkersweg 25 75 5 3.475 

III Diamantstraat 9 8 -5 3.018 

IV Oude Bornseweg 85 100 -80 1.027 

V Amarilstraat 20 31 -12 1.000 

VI Diamantstraat 26 100 -100 500 
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Portfolio kantoren Zuid Entree, Almelo 
(alleen die panden opgenomen met aanbod) 
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Nr. Adres Aanbod 2011 (%) Dynamiek Oppervlak (m2) 

I Twentepoort West 10 8 3 5.130 

II Twentepoort Oost 3 22 2 1.535 

III Twentepoort Oost 16 59 1 1.250 

IV Twentepoort West 5 26 10 1.020 

V Twentepoort Oost 34 21 -29 1.000 

VI Twentepoort Oost 31-33 49 -28 880 

VII Zeearend 10 98 -58 500 
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Portfolio kantoren Centrum, Almelo  
(alleen die panden opgenomen met aanbod) 
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Nr. Adres Aanbod 2011 (%) Dynamiek Oppervlak (m2) 

I Twenthe plein 3-5 16 46 11.000 

II Stationsstraat 11 30 -23 6.500 

III Burg. Raveslootsingel 2 45 -81 6.226 

IV Stationsplein 22 100 -20 1.730 

V Wierdensestraat 22 21 -8 1.600 

VI Ootmarsumsestraat 75-77 100 -80 737 

VII Adastraat 4 73 -44 620 

VIII Poulinkstraat 13-15 100 -80 566 

IX Wierdensestraat 34 60 -36 480 

X Wierdensestraat 110 100 -60 475 

     

 Overig Almelo    

XI Stadionlaan 50 26 -5 3.100 
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 Portfolio kantoren, Oldenzaal 
(alleen die panden opgenomen met aanbod) 
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Nr. 
Adres 

Aanbod 2011 
(%) 

Dynamiek Oppervlak (m2) 

I Zutphenstraat 10A 10 -8 3.100 

II Vondellaan 2 95 -57 1.270 

III Zutphenstraat 87-89 72 -39 1.160 

IV Spoorstraat / Beatrixstraat ong. 44 35 1.050 

V Stationsplein Ong. 100 -100 745 

VI Kerkstraat 6B 100 -80 320 
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 Portfolio kantoren, Borne 
(alleen die panden opgenomen met aanbod) 
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Nr. Adres Aanbod 2011 (%) Dynamiek Oppervlak (m2) 

I Europastraat 50a 29 37 930 

II Oostermaat 5 42 -5 720 

III Hertmerweg 42 59 -47 518 

 

 

 


