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OPDRACHT

SCOPE VAN DE OPDRACHT

DE

Savills verzorgt in samenwerking met Dynamis en Verschuuren & Schreppers
Bedrijfsmakelaars de Vastgoedmonitor voor de regio Eindhoven. Het doel van deze
Vastgoedmonitor is om inzicht te bieden in de ontwikkeling van de kantoren- en
bedrijfsruimtemarkt binnen de regio Eindhoven, ook wel STEDELIJK GEBIED!
Eindhoven genoemd. Hieronder vallen de gemeenten Best, Eindhoven, GeldropMierlo, Helmond, Nuenen Gerwen en Nederwetten, Oirschot, Son en Breugel,
Veldhoven en Waalre.
Ook dit jaar zal de Vastgoedmonitor inzicht geven in de kantoren- en bedrijfsruimtemarkt (inclusief logistiek), met dit jaar extra aandacht voor de campusgebieden.

→

Campussen en campusontwikkelingen zijn in Nederland in opkomst. Dit geldt ook
voor de regio Eindhoven. Dergelijke clusters kenmerken zich door hun eigen
dynamiek. Een goed inzicht in de vastgoedkenmerken en prestaties van
campusgebieden is echter slechts beperkt beschikbaar. Het Stedelijk Gebied
Eindhoven heeft een sterke focus op het aantrekken van bedrijvigheid en talent
welke zich voornamelijk bewegen in campusgebieden. Kijkend naar bedrijven die
zich hier vestigen, waaronder veel start-ups en scale-ups, ontstaat een beter beeld
van dit deel van de economie in deze regio. Derhalve geeft deze monitor een eerste
inkijk in de dynamiek op deze campusgebieden in de regio.



Naast deze rapportage zal er eveneens op kwartaalbasis separaat een dashboard
worden verstrekt, waarin alle gegevens op geaggregeerd niveau terug te vinden zijn.
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Voetnoot: In de Vastgoedmonitor wordt onderscheid gemaakt tussen een tweetal typen
vastgoed. Dit zijn kantoren en bedrijfsruimten. Totaalcijfers voor kantoren en bedrijfsruimten
omvatten dus alle kantoren en bedrijfsruimten binnen het gehele stedelijk gebied Eindhoven.
Binnen het segment bedrijfsruimten bestaat daarnaast de categorie logistiek vastgoed.
Hiervoor wordt in een separaat hoofdstuk specifiek aandacht aan besteed, maar logistiek
vastgoed valt ook onder de totaalcijfers van bedrijfsruimten.
Daarnaast wordt in dit rapport eveneens aandacht besteed aan campusgebieden.
Campusgebieden kenmerken zich door een mix van bedrijfsruimten en
kantoor(achtige)panden. Kantoren en bedrijfsruimten op campusgebieden worden dus
eveneens meegenomen in de totaalcijfers in de hoofdstukken ‘Kantorenmarkt’ en
‘Bedrijfsruimtemarkt’.
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TRENDS EN ACTUALITEIT
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TRENDS & ACTUALITEIT
De navolgende (inter)nationale trends hebben een sterke invloed op (regionale) vastgoedmarkten:

•

INFLATIE EN HET RUSLAND-OEKRAÏNE CONFLICT: Sinds het einde van 2021 is de Nederlandse economie onderhevig aan sterke
inflatie. Hoewel deze inflatie aanvankelijk vooral werd toegeschreven aan stijgende energieprijzen, is inflatie ook duidelijk zichtbaar in
andere segmenten in de Nederlandse economie. Het Rusland-Oekraïne conflict heeft verder bijgedragen aan inflatie, omdat
grondstoffen schaarser zijn geworden. Het gevolg van deze inflatie voor de vastgoedmarkt verschilt voor de gebruiker en de belegger in
de vastgoedmarkt. Het voornaamste gevolg voor de gebruikersmarkt zijn oplopende bouwkosten, omdat het lastiger zal worden om
zelf nieuwe, geschikte bedrijfsruimte te realiseren. Voor beleggers zal het lastiger zijn om de financiering voor aankoop en ontwikkeling
van vastgoed rond te krijgen. Stijgende energieprijzen, oplopende kosten van bouwmaterialen en het al bestaande tekort aan personeel
dragen hieraan bij. Hierdoor wordt het moeilijker om nieuwbouw te realiseren.

•

CENTRALE LOCATIES en MIXED-USE: De COVID-19 crisis heeft aangetoond dat werken op afstand eenvoudiger is dan hiervoor
werd gedacht. Werknemers hebben hierdoor, mede ook door de krappe arbeidsmarkt, veel vrijheid in keuze voor hoe én waar men
werkt. Hierdoor zullen bedrijven hun huisvestingsbeslissingen nóg meer richten op centrale locaties, welke goed bereikbaar zijn. Ook
zal de behoefte naar meer gemengde werklocaties groeien, omdat het monotone kantorenpark als pure werklocatie meer uit de gratie
zal raken, omdat kantoren veel meer een ontmoetingsfunctie krijgen.

•

FLEXIBILITEIT: Door deze snel veranderende omstandigheden is ook de behoefte aan flexibiliteit in het vastgoed nóg verder gegroeid.
De behoefte aan bestemmingswijzigingen en transformaties van met name kantoren zal daardoor groeien.

•

ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE): Zowel vanuit de gebruiker als de eigenaar van vastgoed wordt meer waarde
gehecht aan duurzaamheid, dit vanwege een groeiende aandacht voor het milieu, maar ook kostenbesparende effecten als gevolg van
meer energiezuinige bouw. Dit uit zich onder andere in beleid omtrent ESG (Environmental, Social, Governance) bij beleggers en de
verplichting tot label C bij kantoorruimte vanaf 1 januari 2023. Ook vanuit gebruikers neemt de intrinsieke vraag naar woon- en
werklocaties met hoge ESG maatstaven toe. Een grotere vraag naar werklocaties welke een hoge mate van ‘well-being’ voor
werknemers kunnen realiseren, laat dit zien.
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STEDELIJK GEBIED
EINDHOVEN IN PERSPECTIEF
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ECONOMIE & DEMOGRAFIE
•

De economie in het Stedelijk Gebied Eindhoven herstelde zich sneller van de COVID-19
pandemie dan de rest van Nederland. Het herstel begon al in het 4de kwartaal van 2020,
terwijl de Nederlandse economie pas in het 3de kwartaal van 2021 herstelde.

•

De vooruitzichten zijn positief. In Q2 2021 groeide de economie met een sterke 13% ten
opzichte van een jaar ervoor. Daarnaast is er een groeiende opname van kantoor- en
bedrijfsruimte zichtbaar en een toename van het aantal bedrijven die zich in de regio
vestigt.

•

De verwachting is dat het Stedelijk Gebied Eindhoven zal blijven groeien voor wat
betreft het aantal inwoners. Dit komt deels door de aanwas van jongeren die in dit
gebied gaan studeren / werken. Daarnaast trekken grote bedrijven als Philips, ASML en
NXP buitenlandse kenniswerkers aan.

•

Door de focus op technologie en hoogwaardige maakindustrie, gericht op life-science en
tech, heeft het Stedelijk Gebied Eindhoven een unieke positie verworven in de
Nederlandse economie. Door nauwe samenwerkingen tussen hoogwaardige
technologie bedrijven, de TU Eindhoven en samenhangende spin-offs vormt Brainport
Eindhoven een hoogwaardig kenniscluster.

BBP groei NL t.o.v. regio Eindhoven (COROP Zuidoost-NoordBrabant)

Bron: CBS

Verwachte inwonersgroei in Nederland 2022 – 2040
Bron: CBS

13/07/2022

7

KANTORENMARKT VAN NEDERLAND EN DE REGIO
EINDHOVEN
•

De totale Nederlandse kantorenmarkt heeft een geschatte omvang van circa 50 miljoen m². Tussen 2013 en 2019 kenmerkte de
kantorenmarkt zich als zeer ruim met een hoog aandeel leegstand. Een groot aantal onttrekkingen van incourante kantoorruimte
volgde om vraag en aanbod beter in balans te brengen. Eenzelfde trend van grootschalige onttrekkingen was ook zichtbaar in het
stedelijk gebied Eindhoven.

•

Door enkele grootschalige nieuwbouwtoevoegingen in 2021 ligt de totale voorraad op nationaal niveau aan het einde van 2021 1,3%
hoger dan in 2019, toen het laagste punt werd bereikt.

•

De kantorenmarkt in het Stedelijk Gebied Eindhoven onderscheidt zich ten opzichte van andere kantorengebieden door de focus op
Research & Development (R&D).

Gebied

Aantal
inwoners
2021

Kantorenvoorraad 2021
(m²) – stedelijk
gebied

Leegstand (%
van totaal) –
Stedelijk
Gebied

Kantoren
voorraad (m²) –
gemeente

Leegstand (%
van totaal) gemeente

17.475.415

50,0 miljoen

7,0%

n.v.t.

n.v.t.

Amsterdam

873.338

8,6 miljoen

7,3%

6,5 miljoen

5,6%

Den Haag

548.320

4,9 miljoen

6,4%

3,9 miljoen

4,9%

Rotterdam

651.631

4,5 miljoen

9,1%

3,5 miljoen

9,1%

Utrecht

359.370

4,1 miljoen

7,6%

2,9 miljoen

5,9%

Eindhoven

231.691

2,2 miljoen

7,9%

1,5 miljoen

8,6%

Nederland

Kantorenvoorraad Nederland en de grootste stedelijke clusters
Ontwikkeling kantorenvoorraad Nederland (m²)
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BEDRIJFSRUIMTE- EN LOGISTIEKE MARKT VAN
NEDERLAND EN DE REGIO EINDHOVEN
•

Naar schatting is de totale omvang van de Nederlandse bedrijfsruimtevoorraad 300 miljoen m². Hiervan bedraagt 42 miljoen m² logistiek
vastgoed. De verwachting is dat dit volume in 2050 verdubbeld zal zijn. De Nederlandse logistieke markt blijft profiteren van de
versnelde opkomst van e-commerce, ingegeven door de effecten van corona, de groei van de internationale handel, globalisering, de
strategische ligging ten opzichte van het Europese achterland, de trend van groeiende voorraden en de wens van bedrijven om de
activiteiten weer naar eigen land te halen (‘near-shoring’).

•

De veranderende gebruikersvraag zorgt voor de ontwikkeling van zogenaamde ‘agglo-logistiek’ aan de randen van steden. Dit om zo
veel mogelijk consumenten efficiënt te bereiken. Hierbij wordt zelfs binnenstedelijke stadslogistiek ontwikkeld om consumenten nog veel
sneller te bereiken. Echter, een nieuwe trend laat zien dat deze plekken vol beginnen te raken en er een overloop effect komt naar
respectievelijk de secundaire logistieke hotspots en verouderde bedrijventerreinen.

•

Belangrijke remmende factoren voor de groei van de logistieke vastgoedmarkt zijn de verdozingsdiscussie, de schaarste aan grond, de
stikstof discussie, stijgende bouwkosten (inflatie) en beperkte aanbod energiecapaciteit van het Nederlandse net.

•

Het landelijk geschetste beeld met betrekking tot de ontwikkeling van bedrijfsruimte en logistiek vastgoed is ook van toepassing op de
regio Eindhoven, waarbij vooral de vraag vanuit agglo-logistiek niet matcht met het huidige aanbod op de bestaande bedrijventerreinen,
dat vooral uit productie-gebonden bedrijfsruimten bestaat (zonder loadingsdocks en/of groot buitenterrein).
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KANTORENMARKT
STEDELIJK GEBIED EINDHOVEN
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KANTOORLOCATIES STEDELIJK GEBIED EINDHOVEN
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VOORRAAD EN LEEGSTAND
• De totale kantorenvoorraad van het stedelijk gebied Eindhoven bedraagt op dit moment 2,18 miljoen m². Hiervan is circa 1,5 miljoen m² (70%) gelegen in de
gemeente Eindhoven. Dit heeft betrekking op alle kantoorgebouwen in het stedelijk gebied Eindhoven, dus ook kantoor(achtige) gebouwen gelegen op
campuslocaties in het volgende hoofdstuk.
• In het afgelopen jaar daalde het leegstandspercentage in het stedelijk gebied Eindhoven van 9,9% naar 7,9%. Dit komt met name door het VB gebouw
(voormalig hoofdkantoor Philips Nederland aan de Boschdijk) dat niet langer als kantoorruimte wordt aangeboden. Dit betrof ca. 27.000 m² van de ca. 41.000
m², waarmee de leegstand daalde.
• Wij constateren dat COVID-19 heeft geresulteerd in een blijvend groeiende intrinsieke vraag naar meer hoogwaardige kantoorruimte, omdat het welzijn van de
werknemer aanzienlijk aan waarde heeft gewonnen (zie trend 1 op p.3). Centrale locaties, met een mixed-use profiel, kwalitatief hoogwaardige kantoren en
een goede bereikbaarheid zullen daarom nóg meer aan kracht winnen, en locaties die hier minder aan voldoen, krijgen meer moeite om huurders aan zich te
binden of aan te trekken.
•

NB: Belangrijk is dat er wordt uitgegaan van leegstand, als een object wordt aangeboden (gangbare methodiek). Als een object dus leeg staat, maar niet wordt aangeboden, is deze niet meegenomen in de analyse. Hierdoor kan de
feitelijke leegstand (licht) hoger liggen.

Ontwikkeling kantorenvoorraad stedelijk gebied Eindhoven

Voorraad kantoren stedelijk gebied Eindhoven per gemeente

Voorraad kantoren stedelijk gebied Eindhoven (excl. Eindhoven) per
gemeente
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UPGRADING VAN DE VOORRAAD
•

Momenteel wordt in de gemeente Eindhoven ten opzichte van andere gebieden, meer en meer een inhaalslag gemaakt als het gaat
om nieuwe toevoegingen aan de voorraad. Vooral op Strijp-S en vanaf 2025 worden de eerste nieuwbouwkantoren rondom
Eindhoven Centraal opgeleverd (Lichthoven, EDGE, District E en VDMA), gevolgd door nieuwbouw in KnoopXL langs de Fellenoord.

•

Als het gaat om verduurzaming van de bestaande voorraad, heeft de gemeente Eindhoven nog een slag te maken ten opzichte van
andere grote steden in Nederland. Op dit moment voldoet namelijk 15% van de kantoren in de gemeente Eindhoven niet aan de
verplichting van energielabel C.
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ONTWIKKELING VOORRAAD – NIEUWBOUW EN
PLANVOORRAAD
•

De afgelopen 10 jaar vonden er in het hele Stedelijk Gebied Eindhoven beperkt nieuwbouwontwikkelingen van solitaire kantoorpanden plaats. Het beperkte
aantal nieuwbouwprojecten dat in die periode is opgeleverd, betreft vooral herontwikkelingsprojecten in Eindhoven, gerealiseerd in opdracht van
eindgebruikers.

•

Aangejaagd door de grote vraag naar courante kantoorruimte op de betere locaties in Eindhoven, zijn sinds 2020 weer enkele nieuwbouwprojecten
gerealiseerd c.q. nog in aanbouw. Het gaat daarbij o.a. om de Bunkertoren (Kennedylaan), de gebouwen BOLD en Donna op Strijp-S en de herontwikkeling
van de voormalige V&D in de Eindhovense binnenstad (tezamen ca. 30.000 m²). Al deze projecten zijn vóór oplevering al zo goed als volledig verhuurd.

•

Ook het ASML Poortgebouw, ontwikkeld in opdracht van de eindgebruiker, wordt in 2022 opgeleverd en is goed voor ca. 34.300 m².

•

Met name in het stationsgebied van Eindhoven staat een aantal grootschalige nieuwbouwprojecten op stapel. Het gaat daarbij om de gebouwen EDGE,
Lichthoven en District-E (samen ca. 55.000 m2) aan de zuidzijde van het station. Omdat ruimtelijke procedures veelal meer tijd in beslag nemen dan
gepland, is het vooralsnog niet precies bekend wanneer deze gebouwen worden opgeleverd, in ieder geval na 2024. Vanaf 2028 volgt nog 11.000 m2 op het
VDMA terrein in het centrum.

•

Van de hiervoor genoemde nieuwbouwprojecten is een beperkt deel voorverhuurd.

•

Een risico is dat teveel grote opleveringen tegelijk op de markt komen en worden aangeboden. Een optie zou kunnen zijn om, waar mogelijk, regie te voeren
op de oplevering van de geplande nieuwbouw. Dit zou echter wel de nodige vertraging op kunnen leveren in een markt waar direct vraag is naar kwalitatief
goede kantoorruimte.

•

In Eindhoven is op de reguliere kantoorlocaties ongeveer 80.000 m2 ‘harde planvoorraad’ beschikbaar (‘hard’ wil zeggen dat de bestemmingsplanprocedure
is afgerond), hieronder met name Flight Forum. Daarnaast is op de campuslocaties ongeveer 170.000 m2 harde planvoorraad kantoorachtige gebouwen
beschikbaar (HTCe, Automotive Campus en Strijp T). Verder staat in het Eindhovense stationsgebied nog meerdere (her)ontwikkelingen op stapel die op dit
moment nog de status ‘zachte planvoorraad’ hebben (d.w.z. RO-procedure moet nog worden doorlopen). In de overige gemeenten in het Stedelijk Gebied
Eindhoven is niet of nauwelijks planvoorraad op solitaire kantoorlocaties.

13/07/2022
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•

In 2021 herstelde de opname van kantoorruimte na een dip in 2020 als gevolg
van de COVID-19 pandemie.

•

Een aantal grotere transacties vond in 2021 plaats, zoals chipfabrikant ASML op
de High Tech Campus, zakelijke dienstverlener Deloitte (volgens huidige planning
Q4 2024 in EDGE), en IT consultant Itility op Flight Forum.

•

De gebruikersmix per kantorengebied verschilt sterk. Centraal gelegen locaties
zoals Eindhoven Centrum en Stationsgebied bieden ruimte aan bedrijven in de
zakelijke dienstverlening. Deze bedrijven laten kantoorruimte achter aan de Ring.
Die locaties, zoals Poort van Metz en Flight Forum, focussen zich steeds meer
op de midden- en kleingebruiker.

KANTORENMARKT
STEDELIJK GEBIED
EINDHOVEN

GEBRUIKERSMARKT: AANBOD & OPNAME

Ontwikkeling opnamevolume kantoren regio Eindhoven (m²)

•

Top 5 grootste transacties in 2021
KWARTAAL

TRANSACTIE

ADRES

KANTOORGEBIED

GEMEENTE

OPGENOMEN (m²)

HUURDER

Eindhoven

8.341

ASML Netherlands B.V.

21Q4

Huur

High Tech Campus 44

(E)High Tech Campus Eindhoven
(HTCE)

21Q4

Huur

Stationsweg

(E)Station area

Eindhoven

4.000

Deloitte

21Q4

Huur

Flight Forum 3360

(E)Eindhoven Airport District

Eindhoven

3.987

Itility beheer B.V.

21Q4

Huur

Dr Holtroplaan 9

(E)Poort van Metz

Eindhoven

3.902

Stakelogic International B.V.

(E)Station area

Eindhoven

3.849

Casamata B.V. (Goodhabitz)

21Q4

Koop voor eigen gebruik John F. Kennedylaan 3
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GEBRUIKERSMARKT: HUURPRIJZEN
•

Voor nieuwe, hoogwaardige kantoorruimte op centrale locaties wordt er in de gemeente Eindhoven inmiddels een huurprijs
gerealiseerd van € 225 per m² per jaar. Dit blijkt uit de transactie van Deloitte in het EDGE gebouw (oplevering gepland Q4 2024).

•

De gemiddelde huurprijs per m² lag in 2021 op € 147 per jaar. Het prijsniveau is in het afgelopen jaar gestegen door de opname van
nieuwbouw in het stationsgebied en Strijp-S en een lagere gemiddelde oppervlakte per huurtransactie, waarbij de huurprijs relatief
hoger is. Hoewel huisvestingsbeslissingen nog steeds worden uitgesteld en de impact van hybride werken zich nog zal laten blijken,
vonden er in 2021 wel meer grote transacties plaats dan in 2020.

•

Met deze ontwikkeling van de gemiddelde huurprijs per m² wijkt het Stedelijk Gebied Eindhoven af van de trend op nationaal niveau.
Hier is namelijk zichtbaar dat huurprijzen sinds 2018 alsmaar zijn gedaald. De uitgestelde nieuwbouwontwikkelingen in Eindhoven
van de afgelopen jaren liggen hieraan ten grondslag.

Ontwikkeling tophuur kantoren stedelijk gebied Eindhoven (€/m²/jr)

Ontwikkeling gemiddelde kantoorhuur stedelijk gebied Eindhoven
(€/m²/jr)
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BELEGGINGSMARKT
•

De beleggingsmarkt volgt de gebruikersmarkt: hoogwaardige, duurzame
kantoorpanden op centrale locaties trekken op dit moment de grootste
gebruikersvraag. Ook beleggers leggen hun beleggingsstrategie voor wat betreft
kantoren steeds meer toe op dit type kantoren (Lichthoven – L’Etoille / EDGE –
a.s.r.)

•

Bruto aanvangsrendementen voor dit type kantoren zijn vooralsnog stabiel
gebleven in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Vergeleken met andere regio’s is de
spreiding in aanvangsrendementen nog steeds groot, waardoor grotere,
buitenlandse beleggers hoogwaardige kantoorpanden op centrale locaties met
interesse zullen blijven volgen.

•

Ondanks onzekerheid door inflatie en stijgende rentes, blijft met name de
Eindhovense kantorenmarkt aantrekkelijk voor beleggers om te investeren. Dit
komt met name door de relatief hoge aanvangsrendementen, ook al zien we hier
ook een daling waarbij de kantoorgebouwen rondom het station een BAR van
rond 5% hebben.

•

De beleggingsmarkt in het SGE werd vorig jaar gedomineerd door de verkoop
van de High Tech Campus door Ramphastos aan Oaktree voor ruim € 1 miljard.
Hoewel dit een campuslocatie betreft, is deze transactie (nationaal) geregistreerd
als kantoorruimte.

•

Echter, deze transactie getuigt vooral van een groeiende interesse vanuit
beleggers in dergelijke campuslocaties en niet zozeer in kantoren in het
algemeen en kan dus niet zonder meer als referentie gebruikt worden.

Beleggingsvolume totaal in € per jaar in kantoren, stedelijk
gebied Eindhoven.

Bruto aanvangsrendementen voor kantoorruimte op toplocaties
in het stedelijk gebied Eindhoven
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SWOT KANTORENMARKT
STERKTES

ZWAKTES

• Het Stedelijk Gebied Eindhoven profileert zich sterk op het
gebied van een aantal sectoren, welke juist tijdens de COVID19 pandemie zeer toekomstbestendig zijn gebleken.
• Door stringent beleid meer concentratie van kantoren op
bepaalde locaties.
• Vraag / aanbod verhoudingen staan meer in balans door
eerdere onttrekkingen van verouderde voorraad.

• Geen direct beschikbaar kwalitatief hoogwaardig aanbod op
centrale en goed bereikbare locaties
• Goede OV-bereikbaarheid van een aantal bestaande
kantorenparken is beperkt.
• De leegstand betreft vooral voorraad uit jaren negentig/begin
2000 en/of op perifere locaties. Deze leegstand zal zonder
ingrijpen niet zomaar worden ingevuld. Renovatie, transformatie
en gebiedsontwikkeling blijft hier noodzakelijk.

KANSEN

BEDREIGINGEN

• Met name vanuit kantoorgebruikers gericht op Research &
Development (R&D) verwachten wij dat innovatieve
(technologie)bedrijven een sterke groei zullen blijven vertonen.
• Groeiende aanwas van talent en kenniswerkers o.a. door
verdere ontwikkeling van TU-Eindhoven, HTCe en
ontwikkeling van Brainport als geheel.
• Grootschalige ontwikkellocatie KnoopXL nabij centrum en
station zal interesse en groei van SGE nog meer bevorderen.

• Tekort aan direct beschikbare kwalitatieve, goed bereikbare
kantoorruimte remt de opname van kantoorruimte; er wordt
gewacht op de opleveringen van nieuwbouwprojecten in het
centrum.
• Nieuwe kantoorruimte dat wordt toegevoegd kan leiden tot
oplopende leegstand van incourante kantoorruimte. Aandacht
voor transformaties / upgrading van laatstgenoemde blijft
daardoor noodzakelijk om de attractiviteit van mindere locaties
te waarborgen.
13/07/2022
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BENCHMARK T.O.V. ANDERE
REGIO`S
Hoe presteert de kantorenmarkt in het Stedelijk Gebied Eindhoven ten opzichte van
andere regio’s?
•

De opname van kantoorruimte in het stedelijk gebied Eindhoven steeg harder
dan in andere grote kantoorgebieden in 2021. In Amsterdam bijvoorbeeld, bleef
de opname nagenoeg gelijk, en in Utrecht daalde deze zelfs met ca. 45%.

•

Naast een stijgende opname daalde ook de leegstand in het stedelijk gebied
Eindhoven, terwijl het leegstandsniveau in andere steden, zoals Utrecht en
Amsterdam, gelijk bleef. Deze daling van de leegstand komt echter wel
voornamelijk doordat het voormalige Philips gebouw niet langer als kantoorruimte
te huur wordt aangeboden. Desalniettemin daalde de leegstand ook zonder het
VB gebouw.

•

Landelijk bleef het beleggingsvolume van kantoren stabiel in 2021 t.o.v. 2020.
Door de transactie van de High Tech Campus vervijfvoudigde het
beleggingsvolume in het stedelijk gebied Eindhoven. Voor 2021 lag het
beleggingsvolume in deze regio namelijk rond de 200 miljoen. Door deze
weliswaar incidentele transactie, vormde het Stedelijk Gebied Eindhoven een
uitzondering ten opzichte van andere gebieden: in Amsterdam bleef het
beleggingsvolume stabiel, en in Utrecht en Rotterdam daalde deze.
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CAMPUSLOCATIES
STEDELIJK GEBIED EINDHOVEN
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CAMPUSLOCATIES
•

Bedrijven en instellingen die op campuslocaties zijn gevestigd vormen een steeds belangrijker
onderdeel van de Nederlandse economie. Deze bedrijven richten zich in hoge mate op Research &
Development (R&D): het ontwikkelen van nieuwe hoogwaardige producten en diensten.

•

Campuslocaties vinden vaak hun oorsprong in één of enkele onderwijsinstellingen of bedrijven. De
kennisinstellingen en bedrijven zijn vaak actief in zeer specifieke niches, waar beiden onderling van
elkaar afhankelijk zijn op het gebied van uitwisseling van kennis- en talent. Hierdoor is
clustervorming onder gebruikers op campusgebieden belangrijker dan bij reguliere kantoorgebieden
of bedrijventerreinen.

•

In dit hoofdstuk worden twee typen campussen van elkaar onderscheiden; single-use en mixeduse.

•

Single-use campussen bieden ruimte aan slechts één of enkele gebruikers, en verhuur van
kantoor- of bedrijfsruimte aan derden is niet of nauwelijks mogelijk.

•

Mixed-use campussen vormen een ecosysteem van meerdere bedrijven en instellingen waarbij
verhuur aan derden wel mogelijk is, en is dat daar vaak zelfs de norm. Daarnaast is hier sprake van
een ‘triple-helix’. Overheid, kennisinstellingen en bedrijven wisselen kennis uit en versterken elkaar
in deze gebieden.

•

Ook beleggers kijken met steeds meer interesse naar deze campusgebieden. Campusgebieden
leveren doorgaans betrouwbare en toekomstbestendige huurders op.

•

Om het ecosysteem op campusgebieden goed te laten functioneren worden veel
gemeenschappelijke faciliteiten toegevoegd om de ontmoetingsfunctie te stimuleren (lunch,
vergaderen, sport etc).

•

Campuslocaties hebben of een meer bedrijfsmatige-, of een kantoor(achtige)invulling.
Kantoor(achtige)ruimten op campuslocaties zijn derhalve ook meegenomen in de totaalcijfers van
kantoorruimte, en dit geldt ook voor bedrijfsruimte op campuslocaties, die meegenomen worden in
de bedrijfsruimtecijfers.
13/07/2022
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CAMPUSLOCATIES STEDELIJK GEBIED EINDHOVEN
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CAMPUSLOCATIES IN STEDELIJK GEBIED EINDHOVEN
•

De regio Eindhoven staat in Nederland op de eerste plaats waar het om R&D-investeringen gaat. Daarmee samenhangend, staat deze regio binnen Europa in
de top-5 waar het gaat om het aantal patenten / octrooien die aan nieuwe uitvindingen worden toegekend. Een groot deel van deze R&D-activiteiten vindt
plaats op campussen. Dit verklaart dat de regio Eindhoven de grootste campusdichtheid van Nederland heeft.

•

De High Tech Campus Eindhoven wordt landelijk vaak aangehaald als hét voorbeeld van hetgeen onder een ‘echte’ campus wordt verstaan. In de praktijk
bestaat er geen eenduidige definitie van de term ‘campus’. In het SGE worden de volgende locaties formeel als ‘campus’ aangeduid:
- High Tech Campus Eindhoven
- TU/e Campus, Eindhoven
- Brainport Industries Campus, Eindhoven
- Automotive Campus, Helmond

•

Naast deze ‘formele’ campussen, worden de locaties Strijp-S en Strijp-T in Eindhoven ook wel tot de regionale campus-locaties gerekend. In al deze gevallen
gaat het om ‘mixed use campussen’; zie beschrijving op p. 21. Daarnaast zijn er nog twee ‘single use campussen’ in het Stedelijk Gebied Eindhoven te
onderscheiden; enerzijds de ASML-campus in Veldhoven en anderzijds de Philips Health-campus in Best. Onder een single use campus verstaan we hier; zie
beschrijving p.21

•

Normaliter worden de campussen in deze regio gekwalificeerd als ‘bedrijventerrein’ (als zodanig zijn ze ook meegenomen in de ‘regionale afspraken
programmering werklocaties SGE’). Desalniettemin is een groot deel van de gebouwen die op campussen staan, te kwalificeren als ‘kantoor’ of ‘kantoorachtig’.
Bij de registratie van vastgoedtransacties die op de campussen plaatsvinden, wordt deze – afhankelijk van de functie van het gebouw waarin de transactie
heeft plaatsgevonden– door Savills aangeduid als óf ‘kantoor-‘, óf bedrijfsruimte.

•

In de praktijk zien we dat een substantieel deel van de transacties die op de campussen plaatsvinden, niet door de makelaars worden geregistreerd. Daardoor
zijn deze transacties niet in de opnamecijfers zijn terug te vinden. De oorzaak is er mogelijk in gelegen dat een groot deel van de transacties vrij klein zijn, en
daarom buiten beschouwing blijven. Anderzijds hebben campuseigenaren vaak hun eigen acquisitie-apparaat, waardoor een deel van de transacties buiten de
makelaars om plaatsvindt.
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VOORRAAD CAMPUSLOCATIES
• Campusgebieden kennen doorgaans een hogere mate van ‘blurring’ tussen kantoor- als bedrijfsruimte, zowel op gebieds- als op
objectniveau. Bepaalde locaties laten zich kenmerken door kantoor(achtige)ruimten. Andere locaties hebben een meer bedrijfsmatige
invulling. Op de meeste campussen is de bebouwing te kwalificeren als kantoorachtig.
• Een voorbeeld van een gebied met een meer kantoorachtige invulling zijn de High Tech Campus, de TU-/e Campus en Strijp-S. Dit
hangt ook nauw samen met de focus van de aanwezige gebruikers. Zo zijn er in de High Tech Campus grote kantoren gevestigd van
internationaal opererende bedrijven als Philips, NXP en ASML.
• De meeste kantoorruimte is beschikbaar op de High Tech Campus (ca. 225 duizend m²). Hoewel de TU/e Campus in oppervlakte de
High Tech Campus benaderd, is hier aanzienlijk minder kantoorruimte beschikbaar voor bedrijvigheid. Gebouwen welke uitsluitend in
gebruik zijn door onderwijsinstellingen hebben een onderwijsfunctie en zijn derhalve niet als kantoorruimte meegenomen.

Ontwikkeling van het totaal aantal m² kantoor(achtige)ruimte voor alle mixed-use campusgebieden
Aantal m² kantoor(achtige)ruimte in totaal per campusgebied.
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VOORRAAD CAMPUSLOCATIES
• Campusgebieden met een meer bedrijfsmatige invulling zijn de Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven en de Automotive
Campus in Helmond. Door de oplevering van de Brainport Industries Campus in 2019 steeg de voorraad bedrijfsruimte aanzienlijk op
campuslocaties in de regio.

Aantal m² bedrijfsruimte in totaal per campusgebied.

Ontwikkeling van het totaal aantal m² bedrijfsruimte voor alle mixed-use campusgebieden

13/07/2022

25

ONTWIKKELING VOORRAAD –
NIEUWBOUW
•

Op de Strijp-S campus is in 2021 gestart met de realisatie van gebouw Donna
(ca. 12.500 m²) dat begin 2023 wordt opgeleverd. Het kantoorgebouw BOLD is
in mei 2022 opgeleverd en omvat 9.700 vierkante meter en is al grotendeels
verhuurd.

•

Op de Automotive Campus wordt op dit moment het gebouw Automotive
Campus 80 ontwikkeld met ca. 2.277 m² kantoor-/bedrijfsruimte.

•

Zachte plannen om nieuwbouw te realiseren zijn er vooral in het
Campusgebied Strijp-T. Ontwikkelaar GEVA B.V. richt zich daarmee vooral op
bedrijven in de innovatieve maakindustrie, passend in het concept dat wordt
aangeduid met “make, create, innovate”.

•

Op de High Tech Campus wordt het plan HTC 91 ontwikkeld, een
kantoorgebouw van ca. 12.500 m² dat op risico gebouw zou kunnen worden.
Verwachte oplevering is H1 2024.
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GEBRUIKERSMARKT - OPNAME
•

Opname vanuit gebruikers in de betreffende mixed-use campusgebieden kende een aanzienlijke piek in 2018. Dit kwam door een
aantal grote huurtransacties op de High Tech Campus, zoals Signify (ca. 50.000 m²) en ASML (ca. 13.500), alsmede door de
oplevering van de Brainport Industries Campus welke ook deels was voorverhuurd.

•

De interesse vanuit gebruikers voor kantoor- en bedrijfsruimtes op campuslocaties is zeer groot te noemen. Over de afgelopen 5
jaar vond 30% van de opname van kantoorruimte plaats op een campusgebied. Voor bedrijfsruimte was dit ca. 10% van de totale
opname van bedrijfsruimte (excl. logistiek).

Aantal m² bedrijfsruimte in totaal

Aantal m² kantoorruimte in totaal
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BELEGGINGSMARKT
•

Ten opzichte van reguliere kantoor- en bedrijfslocaties, is de beleggingsmarkt
van campusgebieden relatief klein als men kijkt naar het aantal transacties.
De afgelopen 10 jaar vonden er op campuslocaties slechts 7 transacties
plaats. Wel zorgde de transactie van de High Tech Campus in 2021 voor het
overgrote deel van het beleggingsvolume in dit jaar. Deze transactie was
tegelijkertijd ook één van de grootste transacties in Nederland.

•

Op campuslocaties is het eigendom van het vastgoed aanzienlijk minder
versnipperd dan reguliere kantorengebieden of bedrijventerreinen. Single-use
campussen zijn bijna uitsluitend in eigendom bij een enkele eigenaar, maar
ook de mixed-use campussen zijn geheel of grotendeels in handen van één
eigenaar, zodat het noodzakelijk ecosysteem optimaal tot stand kan worden
gebracht en/of uit gebouwd kan worden en betekent veelal een langjarig
commitment.

•

Grote transacties omvatten dan ook gelijk een gehele campuslocatie. In 2020
werd de Brainport Industries Campus door ontwikkelaar SDK verkocht aan de
Britse belegger Capreon. In 2021 wisselde de gehele High Tech Campus van
eigenaar (Oaktree). Ook het eigendom van de Automotive Campus zal
waarschijnlijk wijzigen met het oog op bevordering van het ecosysteem.

•

Beleggingsvolume op campuslocaties

Deze transacties tonen echter wel aan dat campuslocaties met grote interesse
door beleggers worden gevolgd. Bovenal zijn dit zeer strategische- en
toekomstbestendige locaties, bovenal met groeipotentie.
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BEDRIJFSRUIMTEMARKT
STEDELIJK GEBIED EINDHOVEN
(INCL. LOGISTIEK)
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BEDRIJVENTERREINEN* STEDELIJK GEBIED EINDHOVEN

* Hier vallen eveneens campuslocaties onder welke in IBIS als bedrijventerrein
zijn aangemerkt.
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VOORRAAD EN LEEGSTAND
•

De totale voorraad van bedrijfsruimte (inclusief logistiek vastgoed) in de regio
bedraagt bijna 8,0 miljoen m². Hiervan bedraagt 6,3 miljoen m² (79,2%)
bedrijfsmatig vastgoed en ongeveer 1,7 miljoen m² (20,8%) logistiek*.

•

Bedrijventerreinen zoals Brainport Industries Campus in Eindhoven worden
gekarakteriseerd door hoogwaardige voorraad die innovatieve en
technologische maakindustrie aantrekken. De bedrijventerreinen in de
omgeving en omliggende gemeenten zijn veelal traditionele werkterreinen
(Eindhoven Airport, De Hurk, De Run, Ekkersrijt, Hoogeind).

•

In z’n totaliteit werd er begin 2021 ca. 505.000 m² bedrijfsruimte
(incl. logistiek) aangeboden. Begin 2022 is het aanbod aanzienlijk
afgenomen; er wordt nu ca. 380.000 m² aan bedrijfsruimte aangeboden, een
daling van ca. 25%.
Voorraad bedrijfsruimte en logistiek (m²)

* Gebouwen die gebruikt kunnen worden voor logistieke activiteiten. Dit zijn objecten met ten
minste een vrije hoogte van 9 meter en minimaal 1 loading dock en >5.000 m².
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AANBOD BEDRIJFSRUIMTE
•

In de gemeente Eindhoven is in 2021 het totale aanbod van
bedrijfsruimte (incl. logistiek) met ongeveer 55.000 m² afgenomen tot ca.
160.000 m². Nog niet eerder lag het aanbod bedrijfsruimte zo laag.

•

De meeste leegstaande objecten bevinden zich in Eindhoven (39), maar
hier is wel sprake van een aanzienlijke daling van de leegstand (76 in
2020). Hierna volgt Helmond, waar er 32 bedrijfsobjecten leegstaan.
Hierin
is echter wel een duidelijk verschil merkbaar. In de
laatstgenoemde plaats staan 14 van de 32 panden langdurig leeg
(>3 jaar). In Eindhoven zijn dit er slechts 6 van de 39.
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ONTWIKKELING VOORRAAD –
NIEUWBOUW
•

Waar het de nieuwbouw van bedrijfsruimten betreft, is een onderscheid te maken
tussen enerzijds nieuwbouwprojecten die worden ontwikkeld door private partijen en
anderzijds nieuwbouw die kan worden gerealiseerd op een van de nog uitgeefbare
bedrijventerreinen in het SGE. De kavels op deze terreinen worden verkocht door de
9 gemeenten in het gebied. Voor beide categorieën geldt dat de beschikbare
voorraad niet aansluit bij de huidige, grote vraag naar bedrijfsruimte in het Stedelijk
Gebied Eindhoven.

•

Bij de private partijen zit er momenteel ongeveer 7.400 m² nieuw te realiseren
bedrijfsruimte in de pijplijn. De grootste ontwikkeling betreft die op bedrijventerrein ‘De
Kade’ op de hoek van de Quinten Matsyslaan en Rogier van de Weijdenstraat. Deze
nieuwe bedrijfsruimte ontwikkeling, “Kanaalpark Eindhoven”, heeft een omvang van
ca. 3.000 m², waarvan vier van de zes nieuwe units reeds voor-verhuurd zijn.

•

In alle gemeenten van het Stedelijk Gebied Eindhoven nam het aantal hectare
terstond uitgeefbare grond af als gevolg van toegenomen uitgifte van gemeentelijke
bedrijfsgrond. De grote vraag naar nieuwbouwkavels heeft de afgelopen jaren geleid
tot een bovengemiddelde uitgifte van gemeentelijke bedrijfsgrond en daarmee een
aanzienlijke afname van de uitgeefbare grond (zie grafiek terstond uitgeefbare grond,
SGE, 2017 – 2021, bron: IBIS).

•

Waar het de door de gemeente uit te geven kavels op de ‘reguliere’ bedrijventerreinen
betreft (d.w.z. de werklocaties, niet zijnde de campus-/thema-locaties en
grootschalige logistieke terreinen), is de vraag naar nieuwbouw de afgelopen jaren
historisch hoog te noemen. Die grote vraag is onder andere aangejaagd door het
beperkte passende aanbod op de bestaande bedrijfsruimtemarkt, waarbij er vooral
veel vraag is naar koop door de nog lage rentestand.

Beschikbaar uit te geven grond op bedrijventerreinen in Stedelijk Gebied Eindhoven (in
hectare), 2017-2021.
Bron: IBIS

Beschikbaar uit te geven grond op bedrijventerreinen in Stedelijk Gebied Eindhoven (in
hectare.
Bron: IBIS
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GEBRUIKERSMARKT - OPNAME
•

In 2021 is er 15 % boven het lang jaarlijkse gemiddelde opgenomen. Dit is
in lijn met de bovengemiddelde opnamevolumes van de afgelopen drie jaar.

•

Desalniettemin nam de opname in 2021 af ten opzichte van 2020. Dit komt
niet zozeer door een afnemende vraag naar bedrijfsruimte, maar meer door
een steeds schaarser wordend aanbod en grotere vraag naar agglologistieke objecten die in de regio niet terstond voorradig zijn (vooral
productie-gebonden objecten zonder laadkuil).

•

In 22Q1 is er al 36% van het totaal in 2021 opgenomen. Als deze trend zich
doorzet naar de andere kwartalen wordt 2022 een recordjaar in
opnamevolume. Echter deze ontwikkeling kan geremd worden in de andere
kwartalen doordat er te weinig passend aanbod beschikbaar is en grote
onzekerheid door globale ontwikkelingen zoals schaarste aan producten als
gevolg van het conflict in Oekraïne en Rusland en door de hoge inflatie en
stijging van de rente.

Ontwikkeling opnamevolume bedrijfsruimte (incl. logistiek) Eindhoven regio (m²)

Ontwikkeling opnamevolume logistiek vs. bedrijfsruimte excl. Logistiek, Eindhoven
regio (m²)
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GEBRUIKERSMARKT - OPNAME
•

Zoals te zien is in onderstaande grafiek, domineert de markt voor klein bedrijfsmatig vastgoed (<1.000 m²) de
opname volumes in Stedelijk Gebied Eindhoven.

•

Te zien is dat in 2022 het gebruik van middelgroot en groot bedrijfsmatig vastgoed toeneemt in stedelijk gebied
Eindhoven. Terwijl tegelijkertijd de afgelopen drie jaar het aandeel klein bedrijfsmatig vastgoed afnam met 7%.

•

In 2021 zijn in absolute getallen de meeste deals ooit tussen 2000 - 5000 m² gesloten, voor 22Q1 ligt dit al op 20%
van het totaal in 2021.

•

Deze toename in het gebruik van het middelgroot en groot bedrijfsmatig vastgoed is deels te verklaren door de
innovatieve tech- en maakindustrie, waarbij steeds meer bedrijven zich richten op bedrijfsruimte in het midden
segment.

Aantal opnames bedrijfsmatig vastgoed (in % van totaal) per grootte klasse per jaar, in stedelijk gebied
Eindhoven
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GEBRUIKERSMARKT – TRANSACTIES EN
HUURPRIJZEN
•

De tophuren voor bedrijfsmatig vastgoed zijn de afgelopen vijf jaar met 19% gestegen, met als behaalde tophuur € 78
per vierkante meter in 2021.

•

Naar verwachting zullen deze huren alleen maar verder stijgen, doordat er meer vraag dan aanbod is op de
bedrijfsruimtemarkt. De hoogste huren worden met name behaald op thematische bedrijventerreinen, met focus op
innovatie en R&D.

•

COVID-19 heeft de behoefte aan innovatie in verschillende sectoren aangejaagd. Dit heeft geleid tot groeiende
belangstelling in de innovatie- en tech-hotspot Brainport Eindhoven. De verwachting is dat met name de markt voor
bedrijfsruimte met light-industrial functies van deze trend zal blijven profiteren de komende jaren.

•

Met name bij transacties met grotere oppervlaktes hebben gebruikers een R&D achtergrond.

•

Door de schaarste aan passend aanbod zien we nu de eerste bedrijven hun zoekgebied vergroten waarbij ook buiten
het Stedelijk Gebied Eindhoven wordt gekeken.

Top 5 grootste transacties in 2021 (excl. logistiek)
KWARTAAL
21Q4
21Q1
21Q1
21Q1
21Q2

TRANSACTIE
Huur
Huur
Huur
Huur
Koop voor eigen gebruik

ADRES
Achtseweg Zuid 211
Ambachtsweg 12
Haverdijk 13
De Run 5206
Croy 11

BEDRIJVENTERREIN
STRIJP T
ACHTSE BARRIER
BZOB TERREIN
DE RUN 5000
DE HURK

GEMEENTE
Eindhoven
Eindhoven
Helmond
Veldhoven
Eindhoven

OPGENOMEN (M²)
7.594
5.588
5.400
4.894
4.796

HUURDER
Settels Savenije van
Amelsvoort B.V.
MB Veranda
Modexpress B.V.
Vira Veranda B.V.
Logicx Berging B.V.
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BELEGGINGSMARKT
•

Doordat relatief veel bedrijfsruimte in stedelijk gebied Eindhoven in
eigen gebruik is, wordt deze regionale markt van origine niet
beschouwd als een aantrekkelijke markt voor beleggers.

•

De grootste transactie in 2021 was verantwoordelijk voor 25% van
het totale investeringsvolume. Dit ging om een logistiek
distributiecentrum op het GDC in Eindhoven voor 54 miljoen.

•

In 22Q1 is er al bijna 84 miljoen geïnvesteerd in stedelijk gebied
Eindhoven, ruim 37% van het totale investeringsvolume in 2021. Als
deze ontwikkeling zich de volgende kwartalen doorzet stevent 2022
af op een recordjaar.

•

Ontwikkeling beleggingsvolume bedrijfsruimte (incl. logistiek) stedelijk gebied
Eindhoven(€)

In 2020 en 2021 maakte bedrijfsmatig vastgoed 45% uit van het
totale investeringsvolume, maar dat zal in 2022 dalen ten gunste van
logistiek.

Ontwikkeling prime bruto aanvangsrendement in stedelijk gebied Eindhoven
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LOGISTIEKE MARKT
STEDELIJK GEBIED EINDHOVEN
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VOORRAAD EN LEEGSTAND
•

De voorraad aan logistiek vastgoed in Stedelijk Gebied Eindhoven is in 2021 met 8,2% gegroeid. Van deze 8,2% ligt meer dan 50%
buiten de gemeente Eindhoven. Dit is in lijn met de nationale trend waarbij logistieke ontwikkelingen steeds vaker buiten de primaire
logistieke hotspots plaatsvinden. Dit kan komen doordat er minder regelgeving is in deze gebieden betreffende gronduitgifte, of
omdat er simpelweg nog ruimte beschikbaar is. Voor de gemeente Eindhoven geldt beperkte ruimte en streng logistiek uitgiftebeleid.

•

Het leegstandspercentage in Stedelijk Gebied Eindhoven is met 3,1%, bijna gelijk aan het nationale gemiddelde (3,2%). Door de
grote vraag naar logistiek in Stedelijk Gebied Eindhoven heeft het percentage nieuwbouw geen invloed gehad op het
leegstandsniveau.

•

Waar in alle gemeenten de leegstand minimaal is, staat er op GDC Eindhoven Acht (Eindhoven) een logistiek complex van ca.
16.000 m² al enige tijd leeg. Door de relatief kleine voorraad vormt dit leegstaande complex een relatief groot percentage van de
lokale voorraad.

Ontwikkeling voorraad logistiek vastgoed stedelijk gebied Eindhoven (m²)

Verdeling logistieke voorraad binnen het stedelijke gebied (inclusief Eindhoven)
(m²)

Verdeling logistieke voorraad binnen het stedelijke gebied (exclusief Eindhoven)
(m²)
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ONTWIKKELING VOORRAAD NIEUWBOUW
•

Mede ingegeven door de schaarste aan grond, is in stedelijk gebied Eindhoven, maar
één grote logistieke ontwikkeling in aanbouw. Het gaat hier om een distributiecentrum
van ca. 32.000 m², dat wordt ontwikkeld op het bedrijventerrein Ekkersrijt (nr. 2066) in
Son en Breugel.

•

De logistieke sector ervaart steeds meer druk om over te gaan op een duurzamere
bedrijfsvoering: nieuwe ontwikkelingen zijn daarom steeds vaker BREAAMgecertificeerd en voorzien van duurzame materialen en installaties. Dit is ook terug te
zien in de meest recente logistieke ontwikkelingen in stedelijk gebied Eindhoven.

•

De groei van e-commerce blijft zorgen voor een stijgende vraag naar logistieke ruimte.
Echter deze vraag zal waarschijnlijk niet bediend kunnen worden gelet op de
bovenstaande ontwikkelingen en de schaarste aan grond.

•

Verder zorgt het woningtekort voor extra druk op de uitgifte van grond voor nietbewoningsdoeleinden.

•

Naast schaarste aan grond, beperkt de maximale capaciteit van het energienet in
stedelijk gebied Eindhoven grootschalige ontwikkelingen, vooral ook op logistiek vlak.
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GEBRUIKERSMARKT – OPNAME
EN HUURPRIJZEN
•

Het jaarlijkse opnamevolume is wisselvallig door de sterke afhankelijkheid van
beschikbaar en courant aanbod.

•

Doordat het aanbod niet meegroeit met de vraag, stijgen de huren van het
bestaande logistieke vastgoed. Dit geldt voor de tophuren én voor de gemiddelde
huren in het stedelijk gebied Eindhoven. Inmiddels is de tophuren voor logistiek
gestegen naar ca. € 65 per m².

•

Lease en koop voor eigen gebruik logistiek in stedelijk gebied
Eindhoven

Het type logistieke gebruikers in het Stedelijk Gebied Eindhoven heeft voornamelijk
een regionale distributiefunctie of een distributiefunctie voor het Europese
achterland.

Top 5 gebruikerstransacties in 2021
KWARTAAL

TRANSACTIE

Tophuur logistiek stedelijk gebied Eindhoven (m²)

ADRES

BEDRIJVENTERREIN

GEMEENTE

OPGENOMEN (M²)

HUURDER

21Q4

Huur

Ekkersrijt 3102

EKKERSRIJT

Son en Breugel 13.809

Worldpack Trading

21Q3

Huur

Ekkersrijt 3102

EKKERSRIJT

Son en Breugel 13.809

Ubiquity International Holding

21Q3

Huur

Achtseweg Noord 6

GDC EINDHOVEN ACHT

Eindhoven

12.762

Xpo Logistics

21Q2

Huur

Mispelhoefstraat 16

GDC EINDHOVEN ACHT

Eindhoven

11.000

DHL Express (Netherlands) B.V.

21Q4

Huur

Tormentil 10

HEIDE

Best

9.822

Red je Pakketje B.V.
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BELEGGINGSMARKT
•

De aanhoudende interesse van logistieke gebruikers leidt tot stabiele fundamenten voor logistiek vastgoed als investering. In 2022 is
er al 40 miljoen geïnvesteerd in logistieke objecten in Stedelijk Gebied Eindhoven. Door de onverminderde interesse worden er op dit
moment rendementen van 3,5% gerealiseerd, terwijl dat zes jaar geleden nog rond de 6% lag.

•

In deze tijd van stijgende rentes op de kapitaalmarkt en historische lage netto aanvangsrendementen, ligt het voor de hand dat de
aantrekkingskracht van investeringen in dit type vastgoed zal afnemen. Echter, vanwege de sterke fundamenten van de logistieke
gebruikersmarkt en de huurgroei die nog wordt verwacht hierin, zullen in deze categorie ten opzichte van de andere vastgoed
categorieën lagere aanvangsrendementen (dus hogere prijzen), nog worden geaccepteerd.

•

De huidige logistieke voorraad zal naar verwachting in waarde stijgen door de hoge vraag en beperkte aanbod in dit
beleggingsproduct.

Totaal beleggingsvolume logistiek vastgoed (in € per jaar) in Stedelijk Gebied
Eindhoven

Prime bruto aanvangsrendement logistieke ruimte in Stedelijk Gebied Eindhoven
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SWOT BEDRIJFSRUIMTEMARKT (INCL. LOGISTIEK)
STERKTES

ZWAKTES

• Onverminderde interesse in de gebruikersmarkt van zowel
logistiek als overige bedrijfsruimten.
• De tophuren en gemiddelde huren van logistiek en
bedrijfsruimtes zullen komende jaren stijgen, wat aantrekkelijk
is voor beleggers.
• Veranderde markt naar e-commerce is blijvend.

• Een aanzienlijk deel van het huidige aanbod bestaat uit
verouderde structureel leegstaande bedrijfsruimte.
• Beperkte capaciteit van het electriciteitsnet.
• Tekorten aan bedrijfsmatig vastgoed in het middensegment en
met name voor logistiek vastgoed (vooral agglo-logistiek).
• Toenemende schaarste aan beschikbare nieuwbouwkavels
voor bedrijven.

KANSEN

BEDREIGINGEN

• De nationale en regionale logistieke behoefte heeft een vlucht
genomen, voor een belangrijk deel door de explosieve groei
van de e-commerce sector en de trend van toenemende
voorraden. Deze ontwikkeling zet zich door voor 2022.
• Door deze toegenomen vraag zijn er kansen om op de
secundaire locaties in de regio deze vraag op te vangen in de
huidige markt.
• Het karakter van de regio Eindhoven brengt veel potentie met
zich mee voor de vraag naar kleine en middelgrote
bedrijfsruimtes.

• Door tekorten aan bedrijfsmatig vastgoed in het midden
segment dienen mogelijk waardevolle gebruikers van dit soort
vastgoed uit te wijken naar andere regio’s.
• Langdurige ondercapaciteit van het electriciteitsnet.
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BENCHMARK TOV ANDERE REGIO`S
Hoe presteert de bedrijfsruimte- en logistieke markt in de Stedelijk Gebied Eindhoven ten opzichte
van andere regio’s?

•

Doordat de economie in het Stedelijk Gebied Eindhoven sterk ontwikkeld is de
afgelopen jaren is de vraag naar bedrijfsruimte toegenomen.

•

Het leegstandsniveau voor logistiek in gemeente Eindhoven is gemiddeld (3,1%)
en gelijk met het nationale leegstandscijfer (3,2%). Vergeleken met andere
logistieke hotspots is het relatief laag. Alleen Amsterdam (1,5%), Utrecht (0,3%)
en Tilburg (3,0%) hebben een lager leegstandsniveau.

•

De logistieke hotspot Eindhoven is door de strategische ligging een volwaardige
hotspot. Echter, de logistieke voorraad groeide de afgelopen vijf jaar met 31%
minder sterk dan andere logistieke hotspots zoals Rotterdam (60%), Tilburg
(53%), Utrecht (43%) en Amsterdam (40%).

•

Vooral de gemeente Eindhoven stelt (high-)tech en "Brainport gelieerde”
randvoorwaarden aan de gronduitgifte. Gelet op de schaarste aan grond wordt er
derhalve gekozen de voorkeur te geven aan andere gebruiksvormen, of Brainport
gelieerde logistieke activiteiten.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
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CONCLUSIES

CONCLUSIES (1/2)
ALGEMEEN
Na een jaar van verminderde opname in 2020, is de opname van zowel bedrijfsruimte
als kantoorruimte weer toegenomen. Een aanzienlijk gedeelte van de opname vond
plaats op de campuslocaties in het stedelijk gebied Eindhoven, wat aantoont dat deze
locaties steeds belangrijker worden voor de regionale economie.

•

Met de toegenomen vraag volgt gelijk een nieuwe uitdaging: er is steeds minder
kantoor- en bedrijfsruimte direct beschikbaar, zowel op de bestaande markt, maar
ook waar het nieuwbouw mogelijkheden betreft.

&AANBEVELINGEN

•

→

KANTORENMARKT
•

Covid-19 zorgde voor een daling van de opname in 2020. In 2021 nam deze opname
echter weer toe, met name als gevolg van dat kantoorgebruikers in toenemende mate
weer huisvestingsbeslissingen durven te nemen. Wel blijft het hybride werken nog
een onbekende factor in de ruimtebehoefte.

•

Zichtbaar is dat na de pandemie kantoorgebruikers nog meer op zoek zijn naar
hoogwaardige kantoorruimte, op centrale- en goed bereikbare locaties. Voor de
kantoorruimte die in grote mate aan deze eisen voldoet, is de consequentie dat de
tophuur voor deze kantoren is gestegen.

•

Zeker voor de situatie van Eindhoven geldt dat er een tekort bestaat aan
hoogwaardige kantoren op strategische locaties.
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CONCLUSIES

CONCLUSIES (2/2)
CAMPUSGEBIEDEN
•

&AANBEVELINGEN

Voornamelijk voor wat betreft kantoor(achtige)ruimte vindt een aanzienlijk deel van
de opname inmiddels plaats op campusgebieden. Het belang om (extra)
kantoor(achtige) ruimte op deze gebieden te realiseren groeit derhalve en kan
worden ingevuld op HTC, BIC2 en Automotive Campus.

BEDRIJFSRUIMTEMARKT
•
•

•

Het tekort aan beschikbare bedrijfsruimten wordt steeds nijpender. Dit blijkt uit een
sterke daling van het aanbod met name in de gemeente Eindhoven.
(Langdurig) leegstand van bedrijfsruimten beperkt zich met name tot kleinschalige
objecten met een beperkte hoogte, matige bereikbaarheid en weinig
overheaddeuren/loading docks.

→

Door de groei van Brainport Eindhoven als kenniscluster is er toenemende behoefte
aan bedrijfsruimte in het middensegment en moderne middelgrote bedrijfsruimtes
(2.000-5.000 m²). Met name op campuslocaties zal deze vraag toenemen, vooral
vanwege de wederzijdse complementariteit van gebruikers binnen een
campuslocatie.



LOGISTIEKE VASTGOEDMARKT
•

Er staat een uitdaging te wachten voor de regio Eindhoven betreffende zowel
grootschalige distributiecentra, als ‘agglo-logistiek’ aan de randen van steden en
binnenstedelijk stadslogistiek; de behoefte is groter dan het aanbod. Omdat er
concurrentie is van met name wonen, wordt er niet voldoende grond vrijgegeven om
aan de vraag te kunnen voldoen. Ook dient bestaand vastgoed te worden
aangepast om aan de meer logistieke eisen te kunnen voldoen.
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GROEI VAN DE VOORRAAD

CENTRALE PLAATSEN EN FLEXIBILITEIT
Nog verder versterken van thematische bedrijventerreinen en samenwerking binnen de regio wordt geadviseerd. Dit vergroot de
attractiviteit van de regio als werkplek in algemene zin, vooral om te zorgen dat de vraag binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven blijft.
Enkele punten uit de rapportage van vorig jaar zijn daarom nog steeds even relevant. Dit zijn:
•

Zet in op behoud van bedrijven en geef kwaliteitsimpulsen aan bestaande gebieden die kampen met structurele leegstand. Denk hierbij
ook aan herontwikkeling van verouderd vastgoed en brownfields, gericht op agglo- en stadslogistiek.

•

Zet in op het verduurzamen van de bestaande voorraad en transformaties indien nodig, voor zowel kantoorruimte als verouderde,
incourante bedrijfsruimte.

•

OV-structuur beter afstemmen op de werklocaties in de regio: dit kan vastgoedwaarde gaan creëren aangezien dergelijke plekken voor
bedrijven interessanter worden (voorbeeld Eindhoven Airport, HTC).

•

Inzetten op flexibiliteit in beleid en gebouwde omgeving: mede door de snel veranderende vraag naar het type vastgoed (met name
bedrijfsruimte en logistiek).

•

Verankeren van regionale afspraken met betrekking tot het beschikbaar stellen van grond voor ontwikkeling van vastgoed.

&AANBEVELINGEN

Op dit moment zien wij als grootste bedreiging voor de lokale vastgoedmarkt het schaarser worden van geschikte direct beschikbare
bedrijfs- en kantoorruimten. Voor het upgraden van de kantorenvoorraad en nieuwbouw zijn inmiddels aardig wat plannen opgestart.
Inzetten op het uitbreiden van de bedrijfsruimtevoorraad in het algemeen is daarom een must.

CONCLUSIES

AANBEVELINGEN (1/2)

KANTOREN
•

Om de concurrentiepositie (met name bij het aantrekken van tech-bedrijven) te verbeteren c.q. te behouden, is het belangrijk
initiatieven om hoogwaardige kantoren te ontwikkelen te faciliteren.
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CAMPUSGEBIEDEN
Een voordeel van campusgebieden is dat het eigendom aanzienlijk minder gefragmenteerd is dan in reguliere kantorengebieden of
bedrijventerreinen. Echter, in campusgebieden is het type gebruiker meer beperkt ten opzichte van andere gebieden. Hoewel de
vraag naar kantoor- en bedrijfsruimte op deze locaties groeit, is hier echter wel maatwerk vanuit overheid, eigenaren, beleggers en
gebruikers noodzakelijk. Van begin tot eind zullen de (eind)gebruikers op deze campusgebieden meegenomen moeten worden als
het gaat om nieuwe ontwikkelingen, omdat de wensen van deze gebruikers zeer specifiek zijn.

BEDRIJFSRUIMTE
•

Om de groei van de lokale tech- en maakindustrie te kunnen faciliteren, zal er moeten worden ingezet op de groei van de
bedrijfsruimtevoorraad in het middensegment. Het alsmaar schaarser wordende aanbod zorgt op dit moment op extra noodzaak
hiervan. Bestaande, verouderde voorraad op bedrijventerreinen zal moeten worden hertontwikkeld. Dit zorgt voor meer vitaliteit op
bedrijventerreinen, wat de aantrekkelijkheid verhoogt. Daarnaast zullen er nieuwe ontwikkelingen gerealiseerd moeten worden, om
zo de voorraad uit te breiden.

&AANBEVELINGEN

•

CONCLUSIES

AANBEVELINGEN (2/2)

LOGISTIEK
•

In het stedelijk gebied Eindhoven is er op verschillende schaalniveaus behoefte aan logistiek vastgoed. Dit geldt voor de
binnenstedelijke vastgoed, agglo-logistiek en grootschalig logistiek vastgoed. Om hier op in te spelen is het van belang dat het
stedelijk gebied Eindhoven dit regionaal blijft afstemmen, waarbij rekening wordt gehouden met de kwaliteit van nieuwe
ontwikkelingen.

•

Er liggen kansen voor het stedelijk gebied Eindhoven. Door de grote vraag kunnen hoge eisen worden gesteld aan de
duurzaamheid van het nieuw te ontwikkelen logistieke vastgoed.
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DEFINITIES

•

Bedrijfsruimte: Gebouwen met een bedrijfsruimtefunctie inclusief lichte of zware industrie en logistiek, inclusief leegstand.

•

Logistiek: Gebouwen die gebruikt kunnen worden voor logistieke activiteiten. Dit zijn panden met ten minste een vrije hoogte van 9 meter en minimaal 1
loading dock en >5.000 m².

•

Campusgebieden: Campusgebieden betreffen clusters van specifieke gebruikers gericht op Research & Development. Er wordt onderscheid gemaakt
tussen single-use en mixed-use campusgebieden.

•

Huurprijs: De bruto huurprijs in euro per m² per jaar.

•

Opname: In gebruik genomen gebruiksoppervlakte niet zijnde huurverlengingen.

•

Beleggingsvolume: De gesommeerde transactieprijzen van gebouwen in euro die door de kopers aangekocht zijn als beleggingsobject. Deze kopers
hebben deze gebouwen dus niet voor eigen gebruik aangekocht.

•

Voorraad: Opgeteld gebruiksoppervlakte van alle gebouwen met een specifieke gebruiksfunctie, inclusief leegstand, binnen een afgebakend gebied.

&

Kantoorruimte: Gebouwen met een kantoorfunctie of aanverwant, inclusief leegstand.
DEFINITIES, METHODE
BRONNEN

•

METHODE BEREKENING BEDRIJFSRUIMTEVOORRAAD
•

Middels de programmeertaal R is de volledige brondata van de BAG op verblijfsobjectniveau ingeladen en zijn alle verblijfsobjecten uit de BAG
geselecteerd die tot objecten behoren die voldoen aan de voorwaarden dat, 1: het totale oppervlak van verblijfsobjecten ten minste een industriefunctie
heeft groter dan 50% en 2: minimaal 100 m² betreft. Er is ontdubbeld op verblijfsobjecten. Het object moet tevens in gebruik zijn.

•

Een tweede voorwaarde is dat de geselecteerde gebieden in een IBIS bedrijven terrein moesten liggen of in bestaand stedelijk gebied. Hiervoor zijn de
objecten ruimtelijk gekoppeld aan GIS bestanden van deze gebieden. Van de geselecteerde verblijfsobjecten is het oppervlak berekend.

•

Omdat de Bag niet altijd juiste oppervlaktes bevat, is een correctie doorgevoerd. Hiervoor is de afwijking berekend van de - middels GIS software
berekende - footprint ten opzichte van de berekende oppervlakte uit de BAG. Bij een afwijking waarbij het oppervlak uit de Bag lager was dan de gebouw
footprint is uitgegaan van de gebouwfootprint.

BRONNEN
•

BAG, BAK, CBS, Dynamis Research, Verschuuren & Schreppers Bedrijfsmakelaars Eindhoven, Savills
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