
Samenvatting rapport “De toekomst van kantoren en bedrijfsruimten in Heemstede”

Op basis van trends, marktanalyse, vraag en aanbod trekt Bureau Stedelijke Planning de conclusie 
dat in Heemstede behoefte is aan kleinschalige kantoren op goed bereikbare locaties, nabij 
voorzieningen. Er is geen behoefte aan meer bedrijfsruimten, die markt lijkt in evenwicht. De behoefte 
aan woningen betreft met name kleinere, betaalbare woningen voor met name doelgroepen als 
ouderen, jongeren en short stay.
De toevoeging van woningen aan de voorraad in de regio zou voor 20 % door transformatie moeten 
plaatsvinden, primair binnen bestaand stedelijk gebied. Transformatie moet bijdragen aan de klimaat-
doelstellingen.
Het rapport waarschuwt voor de risico’s van transformatie, zoals de reductie van het areaal aan 
kantoren en bedrijfsruimten en de kans dat met name woonfuncties zittende bedrijven kunnen 
hinderen.

De gemeente wordt geadviseerd in te zetten op het behoud van enkele goede huisvestingsmilieus 
voor kantoren en bedrijven. Als clusters worden genoemd: de stationsomgeving, het kernwinkel-
gebied, een nog te bepalen cluster aan een uitvalsweg en de twee bestaande bedrijventerreinen. Elk 
van de clusters leent zich voor specifieke types kantoren en/of bedrijven.
Verder is het advies om alleen mee te gaan met een verzoek om transformatie, als dat aansluit bij de 
behoefte aan functies / van doelgroepen en er wordt bijgedragen aan de klimaatdoelstellingen.

De adviezen vragen om nader beleid op onderdelen, zoals het bepalen van een cluster aan een 
uitvalsweg, het bepalen van de doelgroepen en het bepalen een ondergrens van te realiseren 
klimaatdoelen. De doelgroepen zullen volgen uit / gekoppeld worden aan de Woonvisie en de 
klimaatdoelen zullen aansluiten op de laatste gemeentelijke, regionale, landelijke en Europese 
ambities.

Trends
Voor de kantorenmarkt wordt gesignaleerd dat die is veranderd van een uitbreidingsmarkt naar een 
vervangingsmarkt. Kantoorhoudende bedrijven verplaatsen zich in toenemende mate naar centrum-
gebieden, omdat die meer aansluiten bij de actuele vestigingseisen. Veroudering speelt een rol bij het 
vastgoed én de locatie en verder is de verduurzamingsopgave van grote invloed op de keuze tussen 
sloop en nieuwbouw of transformatie.

De bedrijfsruimtemarkt is na de economische crisis meer in balans aan het raken. Ook bedrijven 
stellen hogere eisen aan hun omgeving, maar door de prijs-kwaliteitsverhouding wordt vaak gekozen 
voor een kavel op een nieuw bedrijventerrein. Functiemenging neemt toe, zo ook het aantal (zeer) 
kleine bedrijven. Ondernemers hebben in toenemende mate behoefte aan duurzame bedrijfs-
huisvesting.

Op de woningmarkt zijn behoorlijke verschuivingen te zien. De belangrijkste ontwikkelingen zijn de 
vergrijzing, de afname van de gemiddelde huishoudensgrootte, de trek van jongeren naar de steden 
en het wegtrekken van gezinnen uit de steden. De populariteit van wonen met gelijkgestemden neemt 
toe en vanuit verschillende doelgroepen is er een substantiële vraag naar snel toegankelijke 
woonruimte (short stay). Een belangrijke trend is dat de grens tussen privé en publiek verschuift, door 
gemeenschappelijke voorzieningen als wasserette, tuin, bibliotheek en werkruimte. De toename van 
zzp’ers en kleine bedrijven leidt tot een aantrekkende markt voor losse bedrijfsunits bij de eigen 
woning en woonwerkwoningen.

De voor Heemstede belangrijkste gevolgen van deze landelijke en regionale trends zijn:
- Opvang van deel woningbehoefte Haarlem en Amsterdam;
- Met name gezinnen kiezen voor goedkopere alternatieven buiten de grote steden;
- Opvang van uit stedelijk gebied weggedrukte kleinschalige bedrijvigheid;
- Toenemende behoefte kleinschalige en flexibele units voor kantoren en bedrijven;
- Grote verduurzamingsopgave niet rendabel voor kansarme kantoren;
- Toename functiemenging en meer behoefte aan voorzieningen bij werklocaties. 



Marktanalyse
De marktanalyse laat zien dat de werkgelegenheid in Heemstede de laatste 10 jaar redelijk stabiel 
was. Van de ca. 8.200 banen in 2016 betrof ca. 25 % kantoorhoudende sectoren en ca. 14 % 
bedrijfsruimte-gerelateerde sectoren. Binnen deze sectoren ligt de meeste werkgelegenheid in de 
sector advies & onderzoek (37 %).
Binnen de bedrijfsruimte-gerelateerde sectoren is de werkgelegenheid in de periode 2008-2016 sterk 
afgenomen (totaal - 19,5 %). De kantoorhoudende werkgelegenheid nam toe, met name bij informatie 
& communicatie en advies & onderzoek (totaal + 5,3 %).
In 2016 was het aandeel zzp’ers is in Heemstede ca. 25 % (landelijk ca. 17 %).

De duur van leegstand van kantoren is de afgelopen periode afgenomen. Sinds een aantal jaren 
concentreert de vraag zich (ruim) onder de 500 m² per kantoorhoudende organisatie; grotere kantoren 
zoeken in de regel in Haarlem en Amsterdam. Makelaarservaringen laten zien dat verhuur van 
kleinere kantoorunits wel lukt, maar hetzelfde gebouw aan één partij niet. In Heemstede heeft 95 % 
van de bedrijven maximaal 10 medewerkers, de vraag wordt voor een groot deel bepaald door deze 
bedrijven en zzp’ers. 
De nabijheid van voorzieningen als horeca en winkels, en de uitstraling van pand en omgeving 
worden door kleine kantoorhoudende organisaties in toenemende mate als belangrijke vestigings-
plaatsfactor gezien. Het kernwinkelgebied met zijn uitlopers leent zich daar goed voor.

De markt voor bedrijfsruimte is beperkt van omvang. De meeste bedrijven hebben van oorsprong een 
binding met Heemstede en een lokaal verzorgende functie. De grootschalige detailhandel, showrooms 
en opslag langs de Cruquiusweg hebben een groter verzorgingsgebied.

Vraag en aanbod
De prognose is dat de bevolkingsomvang van Heemstede vrij stabiel zal blijven en niet zal vragen om 
aanvullende werkgelegenheid. De toekomstige vraag is berekend aan de hand van de verwachte 
werkgelegenheidsontwikkeling. 

De kantoorhoudende werkgelegenheid is ondanks de crisis sinds 2008 met gemiddeld 0,6 % per jaar 
gegroeid. Als dit percentage wordt doorgetrokken, dan zijn er in 2028 ca. 125 extra banen. De 
verwachting is dat voor deze banen ca. 1.900 à 2.500 m² kantoorruimte nodig is. 
Daarnaast is er een vraag door noodzakelijke vervanging van verouderde kantoren. Voor Heemstede 
is de vervangingsvraag becijferd op ca. 2.200 m² in 2028. De totale vraag komt daarmee op ca. 4.100 
à 4.700 m². De verduurzamingsopgave kan tot een aanvullende vervangingsvraag leiden.

Het aantal banen in de bedrijfsruimte-gerelateerde sectoren is sinds 2008 met bijna 20 % gedaald 
(landelijk - 9,5 %). Voor de regio waartoe Heemstede behoort wordt voor de komende periode een 
dalende ruimtebehoefte verwacht.

Bij de vraagberekening is geen rekening gehouden met de initiatieven die bestaan voor een trans-
formatie van een deel van het bedrijventerrein Cruquiusweg / Nijverheidsweg. Afhankelijk van de 
ontwikkelingen kan een verplaatsingsvraag voor zittende bedrijven ontstaan.

In juli 2018 was het aanbod huur en koop relatief beperkt: totaal 7.070 m² kantoren en 3.040 m² 
bedrijfsruimten. Het betreft vooral kleinschalige units. 
In Heemstede is geen plancapaciteit beschikbaar, maar op enkele locaties in de omgeving relatief veel 
(in totaal ca. 46 ha). 



Conclusies
Markt
- Behoefte aan kleinschalige kantoren, dichtbij voorzieningen, op goed bereikbare (liefst multi-

modale) locaties;
- Geen behoefte aan meer bedrijfsruimten, markt lijkt in evenwicht;
- Behoefte aan met name kleinere, betaalbare woningen voor met name doelgroepen als ouderen, 

jongeren en short stay.

Beleid
- Woningen primair bouwen binnen bestaand stedelijk gebied;
- 20 % van toevoeging woningvoorraad in regio laten plaats vinden door transformatie;
- Transformatie laten bijdragen aan klimaatdoelstellingen.

Voorzichtig bij transformatie
- Als gemeente bedrijvigheid blijven faciliteren;
- Transformatie reduceert areaal kantoren en bedrijfsruimte;
- Met name woonfuncties kunnen belemmering zijn voor zittende bedrijven;
- Transformatie is rigoureuze stap in levenscyclus van gebouwen, investeringen worden pas over 

vele jaren terugverdiend.

Adviezen
- Zet in op behoud van enkele goede huisvestingsmilieus voor kantoren en bedrijven. Wijs aantal 

clusters aan waar kantoor- en bedrijfsfuncties worden beschermd en gefaciliteerd. De clusters 
kunnen zijn: 
.  stationsgebied (met name voor grotere kantoorhoudende organisaties), 
.  kernwinkelgebied (met name voor startende, vaak creatieve bedrijvigheid), 
.  cluster aan uitvalsweg (met name voor kantoorhoudende bedrijven met wens om goed
   bereikbaar in representatief verzamelgebouw te zitten),
.  bedrijventerreinen Cruquiusweg / Nijverheidsweg en Leidsevaartweg (ondersteunende
   of secundaire rol voor kantoren).

- Transformatie naar functies waaraan behoefte is. Binnen woningbouwopgave zijn veel 
verschillende segmenten, prijsklassen etc.;

- Transformatie laten bijdragen aan klimaatdoelstellingen. Opgave is enorm en met transformatie 
kan grote sprong worden gemaakt. Ook denken aan nieuwste norm en circulair bouwen.
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