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INLEIDING 

De gemeente Heemstede ontvangt regelmatig verzoeken om medewerking te 

verlenen aan transformatie van bestaande kantoor- en bedrijfslocaties naar 

(voornamelijk) woningen. Het is voor gemeentelijke overheden van groot belang 

om het verlenen van medewerking aan transformatie van kantoren en 

bedrijfsgebouwen zorgvuldig af te wegen. Zeker wanneer het verkleuring van 

bedrijventerreinen met zich mee brengt. De eenmaal ingeslagen weg bepaalt vaak 

de koerswijziging voor een langere periode.  

 

U heeft in dit kader behoefte aan: 

1. een actueel inzicht in het functioneren van de kantoren- en 

bedrijfsruimtemarkt en 

2. een afwegingskader op basis waarvan medewerking aan transformatie kan 

worden afgewogen. 

 

In dit rapport zijn de bestaande werklocaties in beeld gebracht, is het relevante 

beleid weergeven en komen trends en ontwikkelingen aan bod. Daarnaast wordt 

de huidige bedrijfs- en kantorenmarkt in Heemstede in beeld gebracht. Tot slot 

wordt een afwegingskader gepresenteerd op basis waarvan medewerking aan 

transformatie kan worden afgewogen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan 

klimaatdoelstellingen. 
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1 HUIDIGE KANTOREN EN BEDRIJFSLOCATIES 

Heemstede kent twee bedrijventerreinen: Cruquiusweg/Nijverheidsweg en 

Leidsevaartweg. Daarnaast zijn er verspreid in de gemeente enkele tientallen 

bedrijfs- en kantoorgebouwen gesitueerd. Figuur 1 geeft een overzicht van de 

verspreiding van deze bedrijfs- en kantoorgebouwen. 

 

FIGUUR 1: KANTOREN (ROOD) EN BEDRIJFSGEBOUWEN (GEEL) IN DE GEMEENTE HEEMSTEDE 
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1.1 BEDRIJVENTERREIN CRUQUIUSWEG / 
NIJVERHEIDSWEG 

Bedrijventerrein Cruquiusweg/Nijverheidsweg (hierna Cruquiusweg) is gesitueerd 

aan de N201, de zuidoostelijke entree van Heemstede. Het westelijke gedeelte ligt 

aan het Heemsteeds Kanaal. Aan de andere zijden van het terrein grenzen enkele 

sportvelden en Landgoed Hageveld, met onder meer een atheneum en woningen. 

In de directe omgeving van het terrein bevinden zich eveneens de milieustraat, de 

gemeentewerf en de afvalwaterzuivering van Heemstede. Aan de overzijde van de 

Cruquiusweg is een woonwijk (de Indische Wijk) gelegen. 

 

Cruquiusweg is een gemengd bedrijventerrein. Langs de Cruquiusweg zelf 

domineren autodealers het beeld. Aan de (besloten) achterzijde van het terrein 

bevindt zich bedrijvigheid in de productie- en distributiesfeer. In het westelijk 

gelegen gedeelte zijn voornamelijk lokaal verzorgende bedrijven gevestigd.  

 

CRUQUIUSWEG / NIJVERHEIDSWEG 

 

KENMERKEN  

 

• Gemengd bedrijventerrein 

• Bruto opp.: 29 ha 

• Volledig uitgegeven 

• 167 vestigingen  

 

Bereikbaarheid  

• Twee bushaltes nabij, station 

Heemstede-Aerdenhout en station 

Haarlem op ca. 20 minuten met het 

ov 

• Gesitueerd aan de N201, A4 en A9 op 

ca. 15 min. rijden. 

 

Leegstand 

Er staan ca. vijf panden (deels) te huur of te 

koop  

Ruimtelijk-functionele kwaliteit 

• De bestaande voorraad op het terrein 

varieert van na-oorlogs tot recente bouw, 

waarbij de gebouwen aan weerszijden 

van de Nijverheidsweg het oudst zijn, 

• Panden aan Cruquiusweg hebben een 

nette uitstraling (diverse showrooms). 

• Op het terrein is nauwelijks groen maar 

aan de randen wel.  

Branchering (aantal bedrijven per sector) 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Groothandel

Bouw

Overige dienstverlening

Advisering en onderzoek

Verhuur en handel onroerend goed

Gezondheidszorg

Industrie

Overige sectoren
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1.2 BEDRIJVENTERREIN LEIDSEVAARTWEG 

Bedrijfslocatie Leidsevaartweg is gelegen in het westen van Heemstede, aan de 

Leidsevaartweg die in noord-zuid richting de verbindingsroute tussen Bennebroek 

en NS-station Heemstede-Aerdenhout vormt. Parallel aan de Leidsevaartweg loopt 

de spoorlijn Leiden-Haarlem. Aan de andere kant vormt de Leidsevaart een 

natuurlijke barrière. Achter de Leidsevaart bevindt zich een groengebied. 

 

De Leidsevaartweg is een gemengde bedrijfslocatie met diverse typen bedrijven, 

waarvan er enkele gecombineerd zijn met een bedrijfswoning. Tussen de bedrijven 

bevinden zich ook enkele woningen zonder bedrijfsruimte. Noemenswaardig is het 

voormalige gebouw voor bloembollencultuur gebouwd in de stijl van de 

Amsterdamse School, thans in gebruik door een ontwerp- en productiebedrijf. 

 

LEIDSEVAARTWEG 

 

KENMERKEN  

 

Bruto opp.: 4,5 ha 

Volledig uitgegeven 

12 vestigingen  

 

Bereikbaarheid  

• Bushalte op 20 min loopafstand, 

station Heemstede-Aerdenhout 

op ca. 30 min met het ov 

• Gesitueerd tussen de N206 en 

N208, A4 en A9 op ca. 25 min 

rijden  

 

Leegstand 

Er staat momenteel één bedrijfspand te 

koop (naast de nieuwbouwunits). 

Ruimtelijk-functionele kwaliteit 

• Gesitueerd aan het water (maar 

gescheiden door een weg) met uitzicht op 

groen. 

• Door de sloop van een pand 

(Leidsevaartweg 11) komt ruimte vrij 

voor nieuwbouw van 100 bedrijfsunits.  

Deze zijn geschikt als garage of opslag. 

De units hebben een opp. van 21 m² 

tot 54 m².  

 

 

Branchering (aantal bedrijven per sector) 

 

 

0% 50% 100%

Financiele holdings Advies & onderzoek

Groothandel Industrie

Overig



10 HUIDIGE KANTOREN EN BEDRIJFSLOCATIES 

 

1.3 OVERIGE LOCATIES 

Naast de bovengenoemde terreinen zijn er diverse kantoren en bedrijfslocaties 

verspreid door Heemstede.  

• De grootste concentratie van deze functies bevindt zich in het centrum 

rondom de Zandvoortselaan/Lanckhorstlaan en in het kernwinkelgebied 

aan de Raadhuisstraat.  

• Langs de Herenweg zijn meerdere solitaire kantoorpanden gevestigd. 

• Langs de Glipperweg is een kleine concentratie van enkele bedrijfspanden 

waaronder een garage. 

 

Aan de doorgaande wegen is de woonfunctie dominant. De bouwstijl, dichtheid en 

uitstraling is heel divers. In het kernwinkelgebied zijn de panden kleinschaliger en 

is de uitstraling als vanzelfsprekend meer die van een winkelstraat. Een groot deel 

van deze panden heeft een dubbele functie. Dat wil zeggen dat hier bedrijvigheid 

met andere doeleinden, zoals wonen of winkels in één pand gecombineerd is. 

Vooral in het centrum van Heemstede is deze combinatie vaak aan te treffen.  

 

FIGUUR 2: HEATMAP VAN DE KANTOOR- EN BEDRIJFSLOCATIES IN HEEMSTEDE 
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In bovenstaande figuur staan de concentraties aan vestigingen van kantoren en 

bedrijfsruimte weergegeven. Duidelijk zichtbaar is concentratie op 

bedrijventerrein Cruquiusweg/Nijverheidsweg (meest donkere vlek). De meest 

noordelijke vlek is de concentratie rond de Zandvoortselaan/Lanckhorstlaan. 

Zuidelijker is een lichte concentratie rond de Herenweg te zien. De Leidsevaartweg 

is nauwelijks waarneembaar als gevolg van de beperkte omvang van de locatie 

(met name door het beperkte aantal vestigingen). 

1.4 FUNCTIONEREN 

De bedrijventerreinen Cruquiusweg/Nijverheidsweg en Leidsevaartweg zijn 

gemengde voornamelijk lokaal (en regionaal) verzorgende terreinen met een 

functioneel karakter en dito uitstraling. Terreinen en panden zijn divers in 

omvang, kwaliteit en uitstraling. De leegstand is beperkt, net als de verrommeling. 

De terreinen functioneren naar behoren. 

 

Door de functiemix van Cruquiusweg/Nijverheidsweg en directe omgeving 

(woningen, school, sportvoorzieningen) staat de interne bereikbaarheid en de 

parkeermogelijkheden onder druk. Er ontstaan soms gevaarlijke situaties met 

fietsers, auto’s en vrachtwagens die tegelijkertijd op het terrein aanwezig zijn. 

 

Doordat de leegstand en uitbreidingsruimte beperkt zijn bestaat het risico dat 

bedrijven Heemstede verlaten wegens ruimtegebrek. 
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2 BELEID 

PROVINCIE NOORD-HOLLAND    

• De Provincie Noord-Holland zet zich in voor duurzame en 

toekomstbestendige werklocaties om de provincie als vestigingsplaats voor 

ondernemers aantrekkelijk te maken. Vergroten van duurzaamheid zorgt 

voor een betere toekomstbestendigheid van locaties (Structuurvisie Noord-

Holland 2040 en Monitor werklocaties). 

• De beschikbaarheid van kwantitatief en kwalitatief voldoende ruimte voor 

bedrijvigheid is een belangrijke vestigingsplaatsfactor omdat dit één van de 

basisvoorwaarden is voor economische ontwikkeling.  

• Door doorzettende maatschappelijke en technische ontwikkelingen gaat de 

provincie ervan uit dat de behoefde aan traditionele bedrijventerreinen of 

kantoorlocaties afneemt. Dit komt mede doordat werken en wonen op 

dezelfde locatie steeds beter samen gaan. Denk hierbij aan ZZP’ers of kleine 

bedrijven.  

• Voor het programma HIRB worden duurzaamheidsmaatregelen 

gedefinieerd als het realiseren van voorzieningen op de gebieden energie, 

water (berging), grondstoffen, afval, nutsvoorzieningen, gebouwen, verkeer 

en vervoer die leiden tot een lagere milieubelasting, efficiënter 

ruimtegebruik, de herbruikbaarheid van grondstoffen of het vergroten van 

de biodiversiteit of het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven (b.v. 

de uitwisseling van energie, grondstoffen of bijproducten). 

METROPOOLREGIO AMSTERDAM    

De MRA heeft in juni 2017 de Uitvoeringsstrategie “Ruimte voor werken in de MRA 

van morgen: 2017-2030” vastgesteld.  

• Informele milieus winnen aan belang; functiemenging op werklocaties 

neemt toe. 

• In Plabeka 3.0 wordt een grote transformatieopgave geconstateerd voor 

zowel kantoren als bedrijventerreinen die een flinke bijdrage kan leveren 

aan de woonopgave en meerdere doelen van de MRA-agenda kan dienen. 

• Deelregio’s waar de leegstand het toelaat, kunnen via transformatie 

werken aan vernieuwing van de voorraad via een meter-voor-meter-

regeling: een getransformeerde meter mag (ter plaatse of elders) worden 

teruggebouwd. 

Overigens gaat het bij transformatie veelal om transformatie van 

monofunctionele werklocaties naar gemengde gebieden voor wonen én 

werken, waarbij ook bedrijfsruimte kan worden toegevoegd. 
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• Voor grote en/of milieuhinderlijke bedrijven blijft hiermee echter weinig 

ruimte over in de stad. 

• Voor de regio Haarlem is, mede door de vele transformatieplannen, op 

termijn een tekort aan kantoorruimte verwacht (ca. 20.000 m2 BVO in 

2030). Daarnaast wordt een overaanbod aan bedrijventerreinen verwacht 

tot aan 2030, óók wanneer de vervangingsvraag als gevolg van 

transformatie wordt meegerekend. Er wordt een daling van de 

werkgelegenheid en een negatieve ruimtevraag verwacht.  

GEMEENTE HEEMSTEDE    

De doorkijk van de gemeente Heemstede tot 2025 in te delen in de volgende drie 

groepen: 

• Heemstede is een plezierige gemeente om te wonen; 

• Heemstede is een maatschappelijk verantwoorde gemeente; 

• Heemstede is uniek, door het authentieke dorpse karakter (in de vorm van 

voornamelijk villawijken). 

 

Regionaal Actieprogramma Wonen 2016 t/m 2020 regio Zuid-Kennemerland / 

IJmond 

• Tot 2040 wordt nog een forse huishoudensgroei verwacht binnen de MRA. 

Dit zorgt voor druk op de woningmarkt, ook in de regio Zuid-

Kennemerland / IJmond. 

• Omdat, zowel op de korte als op de lange termijn, een tekort aan 

plancapaciteit dreigt, wordt de komende periode gezocht naar extra 

plancapaciteit in de hele regio. 

• Uitgangspunt bij het realiseren van de opgave is dat primair wordt ingezet 

op het bouwen binnen Bestaand Stedelijk Gebied (met prioriteit voor 

locaties rondom OV-knooppunten) en door transformatie van leegstaande 

panden naar woningbouw. 

• Het is de ambitie van de regiogemeenten om minimaal 20% van alle 

woningtoevoegingen in deze RAP periode via transformatie te laten 

plaatsvinden (zoals woningsplitsing en verbouw van een kantoor tot 

woning). 
 

Volkshuisvestingsbeleid Heemstede (mei 2016) 

De woningmarkt in Heemstede is gespannen. Dit uit zich in lange wachtlijsten 

voor sociale huurwoningen en hoge woningprijzen. De druk op de sociale 

huurmarkt is groot en neemt toe. De bouwmogelijkheden zijn beperkt, waarbij we 

vooral moeten kijken naar benutting van (de beperkte) transformatielocaties. 
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2.1 DUURZAAMHEID 

De lijn van de gemeente Heemstede is om waar mogelijk meer te doen dan de 

wettelijke norm vereist op duurzaamheidsgebied. Daarnaast is de ambitie om in 

2030 als gemeentelijke organisatie volledig klimaatneutraal te zijn. In 2050 moet 

de gehele gemeente klimaatneutraal zijn. 

 

Parijs verklaring (oktober 2015) 

Heemstede heeft de Parijs verklaring ondertekend waarin decentrale overheden 

inzetten op daadkrachtig klimaatbeleid. Er wordt ingezet op ambitieuze 

programma’s met als gezamenlijk doel: voorkomen dat de  atmosfeer opwarmt 

voorbij de grens van 2 graden Celsius. Hiermee verklaart de gemeente Heemstede 

dat het zich in zal zetten om de uitstoot van broeikasgassen door de gemeentelijke 

organisatie uiterlijk in 2030 tot nul gereduceerd te hebben (klimaatneutraal). In 

2050 zou de gehele gemeente klimaatneutraal moeten zijn. 

 

Klimaatakkoord (2018) 

Het Klimaatakkoord heeft één groot doel: om klimaatverandering tegen te gaan 

willen we in Nederland de CO2-uitstoot halveren in 2030 en met 95% verlagen in 

2050. Bij de sectortafel gebouwde omgeving staat de transformatie van onze 7 

miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen centraal. De overgang naar schone energie 

en de ontkoppeling van aardgas wordt gestimuleerd. 

 

Nota duurzaamheid 2016-2020 

De vier V’s vormen het leidmotief aan de hand waarvan de 

duurzaamheidsdoelstellingen zijn bepaald: 

• Verankeren: het borgen en voortzetten van de duurzaamheidstaken die al 

uitgevoerd worden; 

• Verbeteren: duurzaamheidstaken en -projecten efficiënter uitvoeren; 

• Vernieuwen: nieuwe taken en projecten ontwikkelen; 

• Vertrouwen: het geven van vertrouwen aan inwoners, bedrijven en 

maatschappelijke organisaties voor het ontplooien van eigen initiatieven 

en hen hierin als gemeente faciliteren. 

 

Bedrijven hebben een grote invloed op het energiegebruik en de leefomgeving in 

Heemstede. De doelstellingen voor bedrijven zijn: 

• Bedrijven hebben zicht op hun energieverbruik en zullen zo ver mogelijk 

hun energieverbruik terugdringen of energie duurzaam opwekken. 

• Er zal geïnvesteerd worden in coalities vanuit gedeelte belangen tussen 

bedrijven, huurders, eigenaren en de gemeente.  

• De bedrijven zoeken naar manieren om hun bedrijventerreinen te 

verduurzamen. 

• De Heemsteedse ondernemers zien Heemstede in 2030 als duurzaamste 

gemeente op het gebied van ondernemen. Maatregelen op het gebied van 

afvalreductie (circulaire economie), energiebesparing, mobiliteit en 

maatschappelijk ondernemen zijn hiervoor nodig.   
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De transitie van aardgas naar duurzame energiebronnen (1 februari 2018) 

In 2050 zal aardgas geen bron voor de warmtevoorziening voor de bestaande bouw 

in Nederland meer zijn. Dit houdt in dat een energietransitie zal plaats moeten 

vinden van de toepassing van aardgas naar duurzame verwarmingsbronnen.  

Om te voorkomen dat het aantal woningen met een aardgasaansluiting toeneemt  

hebben de gemeenten in de MRA gezamenlijk een intentieovereenkomst 

ondertekend voor aardgasvrije nieuwbouw. In deze intentieovereenkomst staat 

dat: 

- vanaf 1 februari 2018 alle nieuwbouwprojecten die ter bestuurlijke 

besluitvorming worden aangeboden aardgasvrij dienen te zijn. 

- waar mogelijk alle reeds vastgestelde plannen alsnog beoordeeld worden op 

haalbaarheid van aardgasloze en duurzame invoegingen in het programma en 

dit bij haalbaarheid door te voeren. 

 

Begin mei 2018 heeft het kabinet vervolgens per wet vastgelegd dat 

nieuwbouwwoningen per 1 juli 2018 aardgasvrij moeten zijn. Het gaat om alle 

nieuwbouwwoningen die op of na 1 juli 2018 worden ingediend voor een 

omgevingsvergunning. 

 

Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (2016-2020) (6 december 2017) 

Gemeente Heemstede is toegetreden tot het Manifest Maatschappelijk 

Verantwoord Inkopen (2016-2020). Dit betekent dat de gemeente bij inkoop van 

producten aan de effecten op mensen, het milieu en winst moet denken. Daarmee 

zal milieuvriendelijk gedrag op lokale schaal gestimuleerd worden om de transitie 

naar een circulaire economie te versoepelen en aan internationale afspraken te 

voldoen.  

 

Intentieverklaring circulair bouwen en inkopen (juni 2018) 

In 2025 50% circulair inkopen: dat is de ambitie van de gemeenten, de provincies 

en de Vervoerregio in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), het 

samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, gemeenten 

en de Vervoerregio Amsterdam. Hiertoe hebben vertegenwoordigers van de 

samenwerkingspartners woensdag 20 juni 2018 een intentieverklaring 

ondertekend.  



16 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN KANTOREN, BEDRIJFSRUIMTEN EN WONINGMARKT 

 

3 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN KANTOREN, 
BEDRIJFSRUIMTEN EN WONINGMARKT 

3.1 TRENDS IN DE KANTOREN- EN BEDRIJFSRUIMTEMARKT 

Kantorenmarkt 

De Nederlandse kantorenmarkt is de afgelopen periode veranderd van een 

uitbreidingsmarkt naar een vervangingsmarkt. De opname van kantoren trekt wel 

weer voorzichtig aan, maar het herstel doet zich vooral voor in de grootste 

kantorensteden. In de afgelopen periode heeft zich een forse verschuiving 

voorgedaan in de vestigingscriteria van kantoren. De belangrijkste 

vestigingscriteria zijn:  

• Een multimodale bereikbaarheid en voldoende parkeervoorzieningen.  

• Aanwezigheid van voorzieningen. 

• Ruimtelijke kwaliteit van de directe omgeving en zichtbaarheid. 

• Status en imago van het kantorenpark en de omgeving; weinig leegstand. 

• Goed opgeleid en gemotiveerd personeel binnen het verzorgingsgebied. 

• Duurzaamheid van het vastgoed. 
 

Als gevolg hiervan verplaatsen kantoorhoudende bedrijven zich in toenemende 

mate van de randgemeenten en stadsranden naar centrumgebieden (NVM, 2017). 

Deze ontwikkeling versterkt het ontstaan van incourant vastgoed. Niet langer 

speelt alleen de veroudering van het vastgoed een rol, maar nu ook de veroudering 

van een locatie. Er is overaanbod ontstaan in kantorenparken langs de snelweg en 

op bedrijventerreinen. Tegelijkertijd is er veel vraag naar centrumstedelijke 

locaties en dreigt hier in bepaalde steden (zoals Amsterdam) een tekort te ontstaan 

aan kantoren. Dit wordt versterkt doordat in de afgelopen periode weinig 

nieuwbouw heeft plaatsgevonden. 

 

Nieuwe, flexibele kantoorconcepten zijn in opmars.  

Als gevolg van het flexwerken zijn flexibele kantoorconcepten waar ruimtes voor 

verschillende periodes gehuurd kunnen worden in opmars. Door het realiseren 

van flexibiliteit van kantoorruimte kan snel worden ingespeeld op nieuwe trends 

en wensen van de gebruikers. Daarnaast bieden de concepten diverse diensten en 

voorzieningen aan. Het is vooral belangrijk om op deze plekken anderen te 

kunnen ontmoeten. Populaire plekken voor deze kantoorconcepten zijn de centra 

van grote steden en industriële panden op bedrijventerreinen. 

 

Duurzaamheid speelt een grote rol   

• Een energielabel C wordt verplicht voor kantoren vanaf 2023. Daarnaast is 

de ambitie om in 2030 een energielabel A verplicht te stellen. Uit 

onderzoek van het EIB (2016) blijkt dat de verplichting voor een C-label 

ingrijpt op ongeveer de helft van het huidige kantorenmetrage. Bij een A-
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label is dat zelfs drie kwart. Dit betekent dat er in de komende periode 

sprake zal zijn van een omvangrijke verduurzamingsopgave. Als gevolg van 

de grote investeringsopgave zal het aantrekkelijker worden om kantoren te 

slopen en nieuw te bouwen of te transformeren. 

• Er wordt steeds meer aandacht besteed aan het realiseren van een gezonde 

werkomgeving voor het personeel. Het ontwerp van een kantoor heeft 

gevolgen voor de gezondheid, welzijn en de productiviteit van gebruikers. 

• Van belang voor duurzaamheid is ook de opkomst van Smart offices. 

Hierbij wordt het gebruik van kantoren op basis van data gemonitord en 

kan hier optimaal op worden ingespeeld. Daarnaast bestaan er apps 

waarmee gebruikers allerlei zaken kunnen regelen zoals het klimaat op 

hun werkplek. Deze systemen leidden tot energiebesparing. 

• Tot slot speelt ook circulariteit in toenemende mate een rol. Dit geldt bij de 

bouw van kantoren maar ook voor de bedrijfsvoering zelf.   

 

Bedrijfsruimtemarkt  

Na de economische crisis, heeft de groei weer ingezet. Dit is te merken aan de 

aantrekkende wereld- en Europese economie, maar ook aan de binnenlandse 

bestedingen. Deze economische groei heeft een positief effect op de Nederlandse 

bedrijfsruimtemarkt: de vraag is toegenomen en ook de aanbodzijde laat een 

herstel zien. In de regio Amsterdam is het aanbod zeer sterk gedaald de afgelopen 

jaren en was in 2017 nagenoeg gelijk aan de opname (Figuur 3).  

 

FIGUUR 3 OPNAME EN AANBOD AAN BEDRIJFSRUIMTEN IN DE REGIO AMSTERDAM 

 
Bron Cushman & Wakefield, 2018        

          

• Ondernemers stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van de 

bedrijfsomgeving en het vastgoed, onder andere doordat ze steeds meer 

waarde hechten aan imago. Door de gunstige prijs-kwaliteitsverhouding 

verkiezen ze echter vaak een bouwkavel op een nieuw bedrijventerrein 

boven een bestaand bedrijfspand. Daar komt bij dat een substantieel deel 

van de bestaande bedrijventerreinen verouderd is.  

• Functiemenging op bedrijventerreinen neemt toe. Functiemenging biedt 

mogelijkheden om bedrijventerreinen intensiever te benutten. 

Bijvoorbeeld bouwlagen boven de bedrijfsruimten in de vorm van 

kleinschalige kantoren, sport en recreatie zoals fitness of feestzalen. 
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• Het aantal (zeer) kleine bedrijven neemt sterk toe. Dit is met name een 

gevolg van het sterk toegenomen aantal ZZP’ers. Hiermee is er een 

toenemende vraag naar kleinschalige bedrijfsunits. Deze zijn met name in 

nabijheid van de eigen woning gewenst op goed bereikbare locaties.  

• Bedrijfsverzamelgebouwen zijn de laatste jaren in opkomst. Hierdoor 

kunnen kleinere bedrijven zich op een bedrijventerrein vestigen. De 

panden zijn flexibel in te delen, zodat de indeling en vloeroppervlakte kan 

worden aangepast naar de wensen van het bedrijf.  

• Er vindt een verschuiving plaats van een lineaire naar een circulaire 

economie die volledig draait op hernieuwbare hulpbronnen. Ondernemers 

hebben in toenemende mate behoefte aan duurzame bedrijfshuisvesting.  

• De duurzaamheidsopgave voor de nabije toekomst is omvangrijk; bedrijven 

zullen veel aanpassingen moeten doorvoeren. Dit brengt ook kansen. 

• Distributiecentra en e-commerce bedrijven gaan anders werken en vestigen 

zich vaak dichterbij de stad vanwege de korte afstand tot de consumenten 

die snel bediend willen worden.  

• De bouwsector trekt sterk aan. Ook de ontwikkelingen op het gebied van 

duurzaamheid en nieuwe technologie stimuleert deze ontwikkeling.  

3.2 KWALITATIEVE LANDELIJKE EN REGIONALE TRENDS 
OP DE WONINGMARKT 

Door de veranderende huishoudenssamenstellingen, demografische veranderingen 

en andere maatschappelijke veranderingen zijn behoorlijke verschuivingen in de 

woonvoorkeuren te zien. De belangrijkste ontwikkelingen zijn de vergrijzing, 

afname gemiddelde huishoudensgrootte en trek naar de steden (van met name 

jongeren). Gezinnen trekken juist meer weg uit de grote steden vanwege de 

beperkte ruimte en toenemende prijzen. Deze doelgroep is met name interessant 

voor Heemstede.  

 

Niet alleen wordt duurzaamheid steeds meer centraal gesteld, ook ten opzichte 

van locaties, woonvormen en flexibiliteit is er spraken van nieuwe 

toonaangevende woonconcepten voor de volgende decennia.  

 

1. Wonen met gelijkgestemden 

De populariteit van thematische woongroepen en wonen met gelijkgestemden 

neemt toe. Met name het samenwonen met leeftijdsgenoten in zogenoemde 

communities, wint aan populariteit. Dit blijkt momenteel al uit de populariteit van 

woonconcepten zoals Knarrenhof en Senior Smart Living voor ouderen maar ook 

Change= voor jongeren.  

 

2. Short Stay 

Er bestaat landelijk gezien een substantiële vraag naar shortstay. Snel 

toegankelijke woonruimte is vaak lastig te vinden en woningzoekenden belanden 

al snel op een wachtlijst. Expertisecentrum Flexwonen (2017) schat de behoefte 

aan shortstay in Nederland op zo’n 1,5 miljoen huishoudens. Deze behoefte 
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bestaat uit  verschillende doelgroepen, zoals studenten, gescheiden personen, 

mensen die na een periode van zorg weer zelfstandig kunnen wonen, 

arbeidsmigranten, statushouders et cetera. 

 

3. Gedeelde voorzieningen 

Een belangrijke trend binnen wonen is 

gemeenschappelijke voorzieningen, 

waarmee de verhoudingen tussen 

publiek en privé rondom de woning 

veranderen. De doelgroepen zijn zeer 

uiteenlopend. Van studenten tot 

senioren. 

Voorbeelden van gemeenschappelijke 

voorzieningen zijn een wasserette, 

gedeelde tuin, bibliotheek met 

werkruimte of sportruimte. De alternatieve aanwendbaarheid van de gezamenlijke 

ruimtes is van belang in geval ruimtes onverhoopt niet goed kunnen worden 

ingevuld.  

 

4. Wonen en werken 

De aantrekkende economie in combinatie met de toename van zzp’ers en kleine 

bedrijven leidt tot een sterk aantrekkende markt voor kleinschalige 

bedrijfsruimten. Dit kan zowel vorm krijgen als losse bedrijfsunits nabij de eigen 

woning, als in woonwerkwoningen met eigen bedrijfs- of kantoorruimte. 

Ontwikkelen van woonwerkwoningen is in de praktijk vaak lastig. Werkruimte op 

een woonlocatie is vaak duurder dan op een bedrijventerrein, wat het voor 

ondernemers vaak minder interessant maakt. Om de risico’s te beperken zijn 

flexibiliteit en kleinschaligheid daarom essentieel. 

3.3 BELANGRIJKSTE GEVOLGEN VOOR HEEMSTEDE 

• De woningbehoefte in Haarlem en met name Amsterdam is groot. 

Omliggende gemeenten (zoals Heemstede) kan een deel van de 

woningbehoefte opvangen. 

• De woningbehoefte in de grote steden heeft een sterk prijsopdrijvend 

effect. Met name gezinnen kiezen voor goedkopere alternatieven buiten de 

grote steden. 

• Daarnaast drukt de maatschappelijke wens om woningen toe te voegen 

binnen bestaand stedelijk gebied de vaak kleinschalige bedrijvigheid de 

stad uit. In omliggende plaatsen ontstaan kansen voor de huisvesting van 

deze bedrijvigheid. 

• Met name voor wonen kan Heemstede een deel van de vraag opvangen.  

• Er is in deze tijd van economische groei een toenemende behoefte aan 

kleinschalig en flexibele units voor kantoren en voor bedrijfsruimten. Het 

aantal kleine bedrijven (waaronder ZZP’ers) neemt sterk toe. 
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• Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol. Voor kantoren wordt het 

bijvoorbeeld verplicht om minimaal een energielabel C te hebben vanaf 

2023. Dit kan leiden tot een grote verduurzamingsopgave van de bestaande 

voorraad waarbij de investering voor kansarme kantoren niet rendabel zal 

zijn. 

• Functiemenging op werklocaties neemt toe. Bovendien wensen sommige 

bedrijven zich in toenemende mate te vestigen op plekken met 

voorzieningen en meerdere functies. 
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4 MARKTANALYSE KANTOREN EN BEDRIJFSRUIMTE 

In dit hoofdstuk gaan we in op de markt voor kantoren en bedrijfsruimte in 

Heemstede. In paragraaf 4.1 wordt eerst op basis van data analyse de kwantitatieve 

kant belicht waarna in 4.2 de kwalitatieve kant wordt belicht op basis van 

gespreken met makelaars. In paragraaf 4.3 en 4.4 komt vervolgens de behoefte aan 

kantoren en bedrijfsruimte aan bod. 

4.1 KWANTITATIEF: SECTORALE OPBOUW EN 
BEDRIJFSMUTATIES  

De drie belangrijkste economische sectoren zijn gezondheidszorg, groot- en 

detailhandel en zakelijke dienstverlening. Deze bieden werkgelegenheid aan ruim 

70% van de werknemers. De werkgelegenheid in Heemstede is de afgelopen tien 

jaar redelijk stabiel gebleven. In 2016 waren er ca. 8.200 banen. Ongeveer een 

kwart hiervan betrof werkgelegenheid in kantoorhoudende sectoren1 en ca. 14% in 

bedrijfsruimte gerelateerde sectoren2.  

 

De meeste werkgelegenheid binnen de kantoorhoudende en bedrijfsruimte 

gerelateerde sectoren bevindt zich in de sector advies en onderzoek (37%). Hierna 

volgen de groothandel en bouw. Dit correspondeert met de sectorale opbouw in de 

Agglomeratie Haarlem hoewel de industrie hier een groter aandeel heeft. 

 

FIGUUR 4 SECTORALE OPBOUW BINNEN TOTAAL KANTOORHOUDEND EN BEDRIJFSRIUMTE GERELATEERDE 

SECTOREN 

 
Bron stichting lisa, 2017 

                                                      
1 J Informatie en communicatie, K Financiële instellingen, L Onroerend goed, M Advies en onderzoek, N Overige 

zakelijke dienstverlening, O Openbaar bestuur 
2 C Industrie, F Bouw, G45 Autohandel, G46 Groothandel, H49 Goederenvervoer, H52 Opslag, J58 Uitgeverijen, N77 

Verhuur & Lease en S95 Reparatie    
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Met name binnen de bedrijfsruimte gerelateerde sectoren vond een sterke afname 

plaats van de werkgelegenheid in de periode 2008-2016. De kantoorhoudende 

werkgelegenheid nam toe, met name in de informatie & communicatie en advies 

& onderzoek.  

 

TABEL 1 ONTWIKKELING BEDRIJFSRUIMTE GERELATEERD EN KANTOORHOUDENDE WERKGELEGENHEID IN HEEMSTEDE 

(2008-2016) 

STERKSTE DALERS STERKSTE STIJGERS 

Autohandel (-37%) Informatie & Communicatie (+31%) 

Financiële instellingen (-37%) Advies & onderzoek (+31%) 

Groothandel (-27%)  

Totaal bedrijfsruimte gerelateerde 

werkgelegenheid (-19,5%) 

Totaal kantoorhoudende werkgelegenheid 

(+5,3%) 

Bron: Stiching Lisa, 2017 

 

De bedrijvigheid in Heemstede bestaat voor een groot deel uit ZZP’ers. Ongeveer 

een vierde van de beroepsbevolking is ZZP’er tegenover 17% in Nederland (CBS, 

2016).  

 

Bedrijfsmigratie  

• Vooral in de laatste vier jaren is er veel beweging op de markt voor bedrijfs- 

en kantoorruimtes (Vastgoeddata, 2018).  

• Het aantal bedrijven dat verhuist nam steeds toe. Dit geldt zowel voor 

verhuizingen naar Heemstede als ook voor verhuizingen van Heemstede 

naar andere gemeenten. Het gaat hierbij ook om ZZP’ers die vanuit huis 

opereren.  

• Het verhuissaldo is m.u.v. één jaar steeds positief en bedraagt afgelopen 

drie jaar steeds meer dan 20 bedrijven per jaar.  

• De grootste verhuisrelaties bestaan met Haarlem en Amsterdam. Dit geldt 

zowel voor de in- als uitstroom: beide gemeenten samen vormen meer dan 

de helft van de uit- en instroom. De relatie met Haarlem is het sterkst.  

 

FIGUUR 5: BEDRIJFSMIGRATIE VAN EN NAAR HEEMSTEDE, 2011 TOT HEDEN 
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4.2 KWALITATIEF: MARKTTYPERING 

De markt voor kantoren in Heemstede kan worden gekenmerkt als kleinschalig en 

incidenteel. Dat er, zeker in tijden van economische voorspoed, wel degelijk 

sprake is van een (zij het bescheiden) kantorenmarkt bewijst de recente 

succesvolle verhuur van het grootste kantoorgebouw van Heemstede: 

Kennemerhaghe. Dit kantoorgebouw nabij het station is als 

bedrijfsverzamelgebouw de afgelopen periode verhuurd aan diverse 

kantoorhoudende organisaties. In z’n algemeenheid is de duur van leegstand op de 

kantorenmarkt de afgelopen periode afgenomen. 

 

Sinds een aantal jaren concentreert de vraag naar kantoorruimte zich (ruim) onder 

de 500 m² per kantoorhoudende organisatie. Kantoorhoudende bedrijven die meer 

dan 500 m² nodig hebben zoeken in de regel in Haarlem of Amsterdam. Voor deze 

bedrijven speelt een professioneel zakelijke omgeving met meer massa en een 

goede multimodale bereikbaarheid een belangrijke rol. Ook het feit dat deze 

bedrijven Haarlem of Amsterdam als vestigingsadres hebben speelt hierin mee. 

Makelaars hebben recente ervaringen (o.a. aan de Bronsteeweg) dat wanneer grote 

kantooroppervlakten in delen worden verhuurd de ruimte uiteindelijk wel gevuld 

wordt terwijl verhuur aan één partij niet lukt. 

 

De vraag naar kantoorruimte in Heemstede is voor een groot deel afkomstig van 

ZZP-ers en kleine bedrijven die in Heemstede (of Bloemendaal) zijn ontstaan en de 

zolderkamer ontgroeien. Het betreft overwegend bedrijven tot maximaal 5 à 10 

werknemers. 95% van het totaal aantal bedrijven in Heemstede zit in de categorie 

minder dan 10 werknemers. 

 

In toenemende mate wordt door kleine kantoorhoudende organisaties de 

omgeving als belangrijke vestigingsplaatsfactor gezien; dichtbij voorzieningen 

zoals horeca en winkels. De (uitlopers van) het kernwinkelgebied lenen zich hier 

goed voor. Te huur aangeboden winkelpanden worden dan ook in toenemende 

mate gebruikt voor kantoorhoudende bedrijven, zeker waar een aanloopfunctie 

(balie, klantcontact) belangrijk is. Voorbeelden zijn zakelijke dienstverleners en 

creatieve bedrijven. Ook een omgeving waarin meerdere kleine kantoorhoudende 

organisaties bij elkaar zijn gevestigd is populair; bedrijfsverzamelgebouwen waar 

faciliteiten kunnen worden gedeeld en ontmoeting en samenwerking worden 

gestimuleerd zijn populair. Tot slot wordt uitstraling van het pand en de omgeving 

als belangrijke vestigingsplaatsfactor benoemd. 

 

De markt voor bedrijfsruimte is beperkt van omvang. De meeste bedrijven die in 

Heemstede zijn gevestigd hebben van oorsprong een binding met Heemstede en 

hebben vaak een lokaal verzorgende functie. Een segment van de 

bedrijfsruimtemarkt dat grootschaliger is, een groter verzorgingsgebied heeft en 

een belangrijk deel uitmaakt van het bedrijventerrein 

Cruquiusweg/Nijverheidsweg is de grootschalige detailhandel/showrooms zoals 

autodealers (BMW/MINI, Suzuki, Peugeot) en opslag (Shurgard). 
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4.3 VRAAG NAAR KANTOREN EN BEDRIJFSRUIMTEN 

De bevolkingsomvang in Heemstede blijft de komende jaren vrij stabiel uitgaande 

van prognoses van het PBL/CBS. Hiermee is geen aanleiding voor een aanvullende 

behoefte aan werklocaties door bevolkingsgroei. Zowel voor de verzorging van de 

bevolking als voor aanvullende werkgelegenheid. 

 

De toekomstige vraag naar kantoren en bedrijfsruimten is berekend aan de hand 

van de verwachte werkgelegenheidsontwikkeling. Vraagberekening op basis van 

historische opname (trendextrapolatie) levert vanwege de kleinschalige en 

incidentele markt geen betrouwbaar beeld op. 

VRAAG NAAR KANTOREN     

Vraag op basis ontwikkeling werkgelegenheid  

• In Heemstede was in 2016 sprake van ca. 2.090 banen in kantoorhoudende 

sectoren. 

• Het Centraal Planbureau (2015) hanteert twee scenario’s voor de 

economische ontwikkeling in Nederland tot 2030: het scenario Hoog en het 

scenario Laag. Het scenario Hoog gaat voor de komende periode uit van een 

groeipercentage van de werkgelegenheid in de provincie Noord-Holland 

van ca. 0,58% per jaar. In het scenario Laag blijft de werkgelegenheid in 

Noord-Holland tot 2030 nagenoeg constant. 

• De werkgelegenheid in kantoorhoudende sectoren is in Heemstede 

ondanks de economische crisis vanaf 2008 met 5,3% toegenomen 

(gemiddeld 0,6% groei per jaar). 

• Een jaarlijkse groei van 0,6% betekent dat de werkgelegenheid in 

Heemstede toeneemt met ca. 125 banen tot 2028.  

 

Naar verwachting bevindt het ruimtegebruik per werknemer zich de komende 

periode ergens tussen de 15 en 20 m2. Hiermee leidt een toename van 125 banen 

tot een behoefte aan kantoorruimte van ca. 1.900 tot 2.500 m2.  

 

Vervangingsvraag  

Naast de uitbreidingsvraag is er behoefte aan vervanging van verouderde kantoren. 

De veroudering is afgeleid van de verwachte levensduur. Deze bedraagt volgens het 

EIB (2012) in de MRA jaarlijks ca. 0,54% van de voorraad. 

 

Met de kantorenvoorraad in Heemstede van ca. 40.000 m² bvo  (Plabeka, 2018) 

bedraagt de vervangingsvraag ca. 220 m² per jaar. Dit betekent dat er tot 2028 

sprake is van een vervangingsvraag van ca. 2.200 m2. Dit staat nog los van de 

verduurzamingsopgave van kantoren naar minimaal energielabel C. Dit kan een 

aanvullende vervangingsvraag teweeg brengen.  

 



MARKTANALYSE KANTOREN EN BEDRIJFSRUIMTE 25 

 

Dit betekent dat de totale vraag naar kantoorruimte in Heemstede tot 2028 

volgens deze rekenmethode zo’n 4.100 tot 4.700 m2 bedraagt (uitbreidingsvraag + 

vervangingsvraag).  

BEDRIJFSRUIMTEN     

Vraag op basis van ontwikkeling werkgelegenheid 

• In Heemstede was in 2016 sprake van ca. 1.140 banen in bedrijfsruimte 

gerelateerde sectoren. 

• Sinds 2008 is het aantal banen in deze sectoren echter fors gedaald met 

bijna 20%. In Nederland daalde de werkgelegenheid in deze sectoren met 

9,5% veel minder sterk.  

• In Plabeka (2017) wordt voor de komende periode een dalende 

ruimtebehoefte naar bedrijventerreinen verwacht in de regio Haarlem, 

waartoe Heemstede behoort. 

 

Gezien de forse daling van de werkgelegenheid in de afgelopen periode, de 

verwachtte stabiele bevolkingsomvang en de verschuiving naar kantoorhoudende 

werkgelegenheid gaan wij voor de komende periode uit van geen 

uitbreidingsvraag.  

 

Er bestaan plannen voor de transformatie van een deel van bedrijventerrein 

Cruquiusweg/Nijverheidsweg. Dit gaat om het westelijke gedeelte met een omvang 

van bijna 3 ha. Hiermee is in de vraagberekening nog geen rekening gehouden. 

Wanneer deze transformatie zou worden uitgevoerd (afhankelijk van de nieuw te 

ontwikkelen functie(s)) kan een verplaatsingsvraag van de zittende bedrijven 

ontstaan.  

4.4 CONFRONTATIE VRAAG EN AANBOD 

Het huidige aanbod aan bedrijfs- en kantoorruimte in Heemstede is relatief 

beperkt. Op dit moment staan er 20 kantoorruimtes en 6 bedrijfsruimtes te koop 

of te huur. Dit zijn vooral kleinschalige units.  

• Het aanbod aan kantoren is in totaal 7.070 m2 (te koop/te huur). 

• Het aanbod aan bedrijfsruimten is in totaal 3.040 m2 (te koop/te huur). 

 

STATUS TYPE GEM. 

OPPERVLAKTE 

GEM. HUURPRIJS GEM. PRIJS PER 

M² 

Afgelopen 12 

maanden 

verhuurd/verkocht 

Kantoorruimte (9) 298 m² €154 €2.875 

Bedrijfsruimte (3) 104 m² €101 Niet bekend 

Nu in de 

verhuur/verkoop 

Kantoorruimte (20) 353 m² €135 €5.112 

Bedrijfsruimte (6) 506 m² €170 €650 

Bron Fundainbusiness peildatum 30 april 2018 
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Plancapaciteit  

Binnen Heemstede is geen plancapaciteit beschikbaar voor kantoren of 

bedrijfsruimten. Er worden wel 100 kleinschalige bedrijfsunits gerealiseerd op 

bedrijventerrein Leidsevaartweg (in totaal 2.250 m2). Deze zijn in de verkoop.  

 

In de omgeving is nog relatief veel plancapaciteit beschikbaar voor 

bedrijventerreinen: 

• Polanenpark in Haarlemmerliede met ca. 18 ha. 

• Waardepolder in Haarlem met ca. 20 ha. 

• Bedrijventerrein N.Noord in Zandvoort met ca. 4 ha. 

• Cruquius-Zuid in Haarlemmermeer met ca. 2,8 ha.  

 

In Haarlem is nog op twee plekken plancapaciteit beschikbaar voor kantoren, 

namelijk 20.000 m2 op Waarderpolder en 8.000 m2 op Kamperlaan 

(Mariastichting). 
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Plabeka  

Het aanbod gaat de vraag in regio Haarlem tot 2030 fors overstijgen. Volgens Plabeka 

bedraagt het hard planaanbod voor bedrijventerreinen in de regio ca. 41 ha. Na aftrek 

van de voorspelde ruimtevraag en de oppervlakte die door transformatie de markt 

onttrokken wordt blijft een overaanbod van 47,1 ha over.  

 

TABEL 2: PLANAANBOD EN RUIMTEVRAAG OP BEDRIJVENTERERINEN IN HAARLEM-IJMOND, 2016-2030 

REGIO HARD 

PLANAANBOD 

A 

TRANSFORMATIE 

 

B 

RUIMTEVRAAG 

 

C 

SALDO  

 

D=A-B-C 

Haarlem- 

IJmond 

75 ha  12,9 ha 15 ha 47,1 ha 

Bron: Plabeka (2016), Ecorys (2016) 

 

De ruimtevraag aan kantoorlocaties tot 2030 is met maar 5.860 m² bescheiden te noemen. 

Tot 2030 bedraagt het ingeschatte transformatievolume op formele kantoorlocaties ca. 

83.000 m². Als deze plannen doorgaan ontstaat zelf bij volledige ontwikkeling van het 

hard planaanbod een tekort van ruim 20.000m² (zie tabel 3). 

 

TABEL 3: PLANAANBOD EN RUIMTEVRAAG OP KANTOORLOCATIES IN HAARLEM-IJMOND, 2016-2030 

REGIO HARD 

PLANAANBOD 

A 

TRANSFORMATIE 

 

B 

RUIMTEVRAAG 

 

C 

LEEGSTAND 

 

D 

SALDO  

 

E= A+D-B-C 

Haarlem- 

IJmond 

38.000 m² 83.300 m² 5860 m²   30.700 m² -20.460 m² 

Bron: Plabeka (2016), Ecorys (2016) 

 

In Amsterdam is er maar beperkt ruimte voor verdere uitbreiding van kantoor- en 

bedrijfsruimtes en zijn de grond- en vastgoedprijzen bovengemiddeld hoog. Een groter 

harder planaanbod in de regio houdt hiermee rekening in de zin dat de additionele 

vraag in Amsterdam daarmee in de omgeving opgevangen kan worden.  

 
Bron: Plabeka 
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5 RUIMTELIJK-ECONOMISCHE AFWEGING 

Om tot een goede ruimtelijk-economisch afweging te komen of transformatie van 

kantoren en bedrijfsruimte wenselijk is, is een aantal conclusies uit dit onderzoek 

van belang: 

 

MARKT 

• Behoefte aan kantoren is en blijft aanwezig; wel kleinschalig, dichtbij 

voorzieningen, op goed bereikbare (liefst multimodaal) locaties. 

• Behoefte aan uitbreiding of toevoeging van het bestaande bedrijfsruimte 

areaal voor de langere termijn is er niet. Tegelijkertijd is er momenteel 

weinig leegstand en lijkt de markt in evenwicht. 

• Behoefte aan met name kleinere, betaalbare woningen is aanwezig, zeker 

gezien de overloop van de grote steden. Met name aan woningen voor 

specifieke doelgroepen zoals ouderen (al dan niet zorgbehoevend), 

jongeren (25-40 jaar) en short stay is behoefte. 

 

BELEID 

• Bouwen van woningen primair binnen bestaand stedelijk gebied. 

• 20% van de toevoeging aan de woonvoorraad in de regio laten plaatsvinden 

door middel van transformatie. 

• Transformatie draagt bij aan klimaatdoelstellingen door plannen te toetsen 

aan duurzaamheidseisen. Nieuwbouw dient aardgas loos te zijn. Daarnaast 

is circulariteit en energieleverend van belang.  

 

MAAR WEES VOORZICHTIG MET TRANSFORMATIE! 

• Je moet als gemeente bedrijvigheid blijven faciliteren; dit vormt de motor 

van je economie. Het zorgt voor werkgelegenheid en inkomsten voor de 

gemeente. 

• Er zijn momenteel (beleidsmatig en fysiek) geen uitbreidingsmogelijkheden 

voor werklocaties. Transformatie reduceert daarmee het areaal kantoren en 

bedrijfsruimte. 

• Met name woonfuncties (maar ook publieksvoorzieningen) kunnen 

belemmerend werken voor zittende bedrijven. 

• Transformatie is een rigoureuze stap in de levenscyclus van gebouwen. 

Investeringen om bestaande gebouwen te transformeren worden pas 
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terugverdiend over vele jaren. ‘Terug transformeren’ ligt zeker op korte 

termijn niet snel voor hand! 

 

ADVIEZEN: 

• Zet in op behoud van enkele goede huisvestingsmilieus voor kantoren en 

bedrijven. Wijs een aantal clusters aan waarin kantoren en bedrijven als 

hoofdfunctie worden beschermd en gefaciliteerd. Deze clusters kunnen 

zijn: 

− Stationsgebied; met name door de goede multimodale bereikbaarheid en 

zakelijke uitstraling geschikt voor (de grotere) kantoorhoudende 

organisaties. 

− Kernwinkelgebied; met name geschikt voor de startende, (vaak creatieve) 

bedrijvigheid die dichtbij voorzieningen wil zitten op een levendige plek. 

Voor deze bedrijven is (auto) bereikbaarheid van secundair belang. 

− Cluster aan één van de uitvalswegen, bijvoorbeeld de Herenweg; geschikt 

voor kantoorhoudende bedrijven die een representatieve locatie en pand 

willen, graag samen met andere bedrijven in een gebouw willen zitten en 

(auto) bereikbaarheid belangrijk vinden. 

− Bestaande bedrijventerreinen Cruquiusweg/Nijverheidsweg en 

Leidsevaartweg voor met name bedrijven (waarbij kantoren een 

ondersteunende of secundaire rol speelt). 

• Zorg ervoor dat transformatie in een behoefte voorziet; transformeer naar 

functies waar daadwerkelijke vraag naar is. De woningbouwopgave is 

momenteel het meest manifest, maar daarbinnen zijn veel verschillende 

segmenten, prijsklassen etc… 

• Zorg ervoor dat transformatie bijdraagt aan klimaatdoelstellingen. De 

opgave is enorm en bij transformatie kan in één keer een enorme sprong in 

duurzaamheid worden gerealiseerd. Hierbij is gasloze nieuwbouw 

(woningen) inmiddels de standaard. Bij transformatie kan ook worden 

gedacht aan BENG (nieuwe norm voor EPC). Daarnaast kan bij het (deels) 

slopen en transformeren van het bestaande gebouw gedacht worden aan 

circulair bouwen zoals het hergebruik van vrijkomende materialen. 


