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Woord vooraf
Het Actieteam Renovatie, Transformatie en Herstructurering wenst inzicht in de drijvende krachten achter
lokale en regionale verschillen in investeringsklimaat. Dit niet alleen vanuit de optiek van ‘uitleglocaties’
(of ‘greenfieldontwikkeling’) voor wonen en werken, zoals die voorheen veelal plaatsvond. In toenemende
mate bestaat interesse in de mogelijkheden om te komen tot renovatie, transformatie en herstructurering in
de bestaande bebouwing. Het Actieteam heeft daarom aan Bureau Louter en Ruimtelijk Economisch
Atelier Tordoir verzocht een exploratief onderzoek te doen naar lokale en regionale verschillen in
investeringsklimaat. Dat heeft geleid tot twee publicaties. In dit rapport staat een overzicht van de
indicatoren die als basis hebben gediend voor het onderzoek. De nadruk ligt hier op de methodische
verantwoording en het weergeven van de resultaten in de vorm van kaartbeelden. Daarnaast is een paper
opgesteld waarin het accent ligt op de interpretatie van de resultaten en hun duiding. Dat paper is
verschenen in de serie ASRE research papers:
Pieter Tordoir en Peter Louter (2013) Het regionale en lokale klimaat voor ruimtelijke investeringen.
Amsterdam, ASRE research papers.

Inhoud
Woord vooraf
Inhoud
1

Inleiding

1

2

Regionale verschillen in investeringsklimaat

2

2.1
2.2
2.3
2.4

Ontwikkeling arbeidsplaatsen
Overige economische indicatoren
Demografie en wonen
Een typologie van regio’s

2
8
14
17

3

Lokale verschillen in investeringsklimaat

25

3.1
3.2
3.3
3.4

Concentratie en menging
Ontwikkeling wonen en kantoren
Situatie en ontwikkeling aanbod kantoorruimte
Lokale verschillen in woonaantrekkelijkheid

26
30
34
38

Bijlagen

I
II
III

Gebiedsindeling in 46 regio’s
Langdurig aanbod van kantoorpanden
Woonaantrekkelijkheid en woningprijzen

41
43
46

Bureau Louter en Ruimtelijk Economisch Atelier Tordoir, augustus 2013
Indicatoren lokale en regionale verschillen in investeringsklimaat; een exploratief onderzoek

1

Inleiding

In het onderzoek voor het actieteam Renovatie, Transformatie en Herstructurering vormen
‘investeringsklimaatindicatoren’ de basis voor het schetsen van ruimtelijke verschillen in perspectief voor
het doorvoeren van verbeteringen in de gebouwde omgeving. Daarbij kunnen twee ruimtelijke
schaalniveaus worden onderscheiden:
• Het regionale niveau, waarop globale regionale verschillen in perspectief worden geschetst
(hoofdstuk 2)
• Het lokale niveau, waarbij nauwkeurig maatwerk en het identificeren van kansrijke locaties in het
geding zijn (hoofdstuk 3).
In hoofdstuk 2 wordt verslag gedaan van de bevindingen op regionaal niveau. Er is een selectie gemaakt
van kaartbeelden die in een experimenteerfase zijn opgesteld. Uiteindelijk zijn drie typen indicatoren
onderscheiden, namelijk:
• Werkgelegenheidsconcentraties en de ontwikkeling daarvan in de tijd (zie paragraaf 2.1)
• Overige indicatoren voor regionale verschillen in economische kracht en ontwikkeling (zie
paragraaf 2.2)
• Indicatoren over demografische ontwikkelingen en de woningmarkt (zie paragraaf 2.3)
In paragraaf 2.4 tenslotte wordt een typologie van regio’s opgesteld, die gebaseerd is op een viertal
indicatoren en uitmondt in een zestal typen regio’s.
In hoofdstuk 3 wordt verslag gedaan van de bevindingen op lokaal niveau. Casestudies van Amsterdam en
Rotterdam vormen het onderwerp. Nadat in de notitie over regionale verschillen een vrij breed spectrum
aan ‘vitaliteitsindicatoren’ is ontwikkeld en besproken, is in hoofdstuk 3 focus aangebracht: centraal staan
de bestemmingen wonen en kantoorbedrijvigheid. Een specifieke uitwerking is op welke locaties
kantoorruimte een hoge kansrijkheid kent om getransformeerd te worden1. Dit gebeurt in vier stappen:
• In paragraaf 3.1 wordt vastgesteld waar zich de grootste concentraties van wonen en kantoren
zich bevinden en in welke delen van Amsterdam en Rotterdam sprake is van een zekere mate van
‘menging’.
• In paragraaf 3.2 wordt aangegeven in welke delen van de steden groei van kantoorruimte en
inwoners is opgetreden en waar deze zijn gekrompen.
• In paragraaf 3.3 wordt vastgesteld waar het aanbod van kantoorruimte hoog is of zich sterk heeft
ontwikkeld.
• In paragraaf 3.4 tenslotte is een poging gedaan om op verschillende manieren te bepalen welke
delen van Rotterdam en Amsterdam vooral aantrekkelijk zijn als woongebied.

1

Met name in de delen van de stad waar nog ruimte is, kan overigens ook worden bepaald waar eventueel
nog nieuwbouw van woningen kan plaatsvinden (en misschien zelfs nieuwbouw van kantoren, hoewel
uiterste voorzichtigheid/terughoudendheid wat dat laatste betreft is geboden).
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2

Regionale verschillen in investeringsklimaat

2.1

Ontwikkeling arbeidsplaatsen

De werkgelegenheid is onderverdeeld in drie typen economische activiteiten:
• Materiaalgeoriënteerde activiteiten: activiteiten die zich bezighouden met het verkrijgen,
verwerken en verstrekken van materiële goederen. Het gaat hier om ander andere landbouw,
industrie, groothandel, transport en bouwnijverheid. Vaak zijn deze activiteiten gevestigd op
bedrijventerreinen. Voor het vraagstuk van renovatie en transformatie zijn zij minder van belang.
Wel is in toenemende mate sprake van herstructurering van bedrijventerreinen.
• Informatiegeoriënteerde activiteiten: activiteiten die zich bezighouden met het verkrijgen,
verwerken en verstrekken van informatie. Dit betreft onder andere zakelijke diensten (zoals ICT,
adviesbureaus, e.d.), het bank- en verzekeringswezen en openbaar bestuur. Deze activiteiten zijn
vaak gevestigd in kantoren.
• Personengeoriënteerde activiteiten: activiteiten die zich bezighouden met dienstverlening aan
particuliere consumenten. Voorbeelden zijn detailhandel, vrijetijdsactiviteiten, onderwijs en de
zorgsector. Deze activiteiten zijn vaak in de woonbebouwing of in specifieke voorzieningencentra
gevestigd.
Per type economische activiteiten zijn vier typen kaartbeelden opgesteld2:
• De ‘werkgelegenheidsdichtheid’: het aantal arbeidsplaatsen per vierkante kilometer
• De ‘werkgelegenheidsfunctie’: het aantal arbeidsplaatsen per duizend inwoners van 15-64 jaar
• De ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen in procenten per jaar in de periode 1995-2012
• Een ‘alternatieve groeimaat’: de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen in de periode 19952012, geschaald aan het gemiddeld in de beschouwde periode woonachtige aantal inwoners van
15-64 jaar. Door groei op deze wijze uit te drukken, wordt voorkomen dat enige groei vanaf een
zeer lage basis leidt tot spectaculaire groeicijfers in procentuele zin.
In de figuren 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 staan de totale werkgelegenheid en de drie typen economische
activiteiten.
Totale bedrijvigheid (figuur 2. 1)
De vier stedelijke regio’s in de Randstad kennen de hoogste werkgelegenheidsdichtheid (figuur 2.1a),
gevolgd door de Brabantse stedenrij, Zuid-Limburg, het Knooppunt Arnhem-Nijmegen en Twente. Ook
Groningen, Zwolle, Apeldoorn en Venlo scoren bovengemiddeld. Het ruimtelijk patroon van de
werkgelegenheidsfunctie toont een wat ander beeld (figuur 2.1b). Zo scoort de Zuidvleugel van de
Randstad bijvoorbeeld duidelijk lager dan de Noordvleugel van de Randstad en ook dan de Brabantse
stedenrij en diverse middelgrote steden buiten de Randstad.
De ontwikkelingspatronen in de periode 1995-2012 laten een opvallend resultaat zien (zie figuur 2.1c en
2.1d). De Zuidvleugel van de Randstad scoort duidelijk lager dan Noord-Brabant en diverse gebieden in
het oostelijk/noordelijk deel van Nederland. Gemeten volgens de alternatieve groeimaat (figuur 2.1d)
kenden ook Amsterdam/Schiphol en het Utrechtse stadsgewest een hoge groei. Twee brede stroken langs
de Noordzeekust en langs de Duitse grens kenden een benedengemiddelde ontwikkeling van het aantal
arbeidsplaatsen.

2

Gebruik is gemaakt van zogenaamde potentiaalkaarten, waarbij de score voor een gemeente of
postcodegebied wordt bepaald door het gebied binnen een straal van 20 kilometer, met een recht evenredig
met de afstand afnemende bijdrage aan de score.
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Materiaalgeoriënteerde activiteiten (figuur 2.2)
Naar werkgelegenheidsdichtheid beschouwd wijkt het ruimtelijk patroon voor materiaalgeoriënteerde
bedrijvigheid niet sterk af van de totale bedrijvigheid (zie figuur 2.2a). Dat geldt ook voor de twee andere
typen activiteiten (zie figuur 2.3a en figuur 2.4a). De werkgelegenheidsfunctie (ruimtelijke verschillen in
relatieve specialisatie) wijkt wel duidelijk af van het patroon voor de totale bedrijvigheid (figuur 2.2b). Zo
scoren de Randstadring, Arnhem-Nijmegen en Zuid-Limburg bijvoorbeeld benedengemiddeld, in
tegenstelling tot de totale bedrijvigheid. In grote delen van het zuiden en oosten, alsmede in de zuidelijke
delen van Drenthe en Friesland is materiaalgeoriënteerde bedrijvigheid bovengemiddeld
vertegenwoordigd. De ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen (figuur 2.2c en 2.2d) is laag in de
Randstadring, maar relatief hoog in een brede strook gebieden daaromheen. Benedengemiddeld scoren
daarnaast enkele nationaal perifeer gelegen gebieden in het noorden, oosten en zuiden van Nederland.
Informatiegeoriënteerde activiteiten (figuur 2.3)
Het ruimtelijk patroon van de werkgelegenheidsfunctie voor informatiegeoriënteerde bedrijvigheid wijkt
duidelijk af van het patroon van materiaalgeoriënteerde bedrijvigheid (vergelijk figuur 2.3b met figuur
2.2b). Een bovengemiddelde vertegenwoordiging van beide typen economische activiteiten resulteert
slechts rond Schiphol en het oostelijk deel van Noord-Brabant. Het ruimtelijk patroon van
informatiegeoriënteerde bedrijvigheid hangt duidelijk positief samen met de mate van verstedelijking, met
de Noordvleugel van de Randstad duidelijk aan de top van de hiërarchie, gevolgd door de Zuidvleugel van
de Randstad, oostelijk Brabant en Apeldoorn/Arnhem. Omdat er regionale grote verschillen in relatieve
vertegenwoordiging van informatiegeoriënteerde bedrijvigheid bestonden in 1995, verschilt het ruimtelijk
ontwikkelingspatroon duidelijk tussen figuur 2.3c (procentuele ontwikkeling) en figuur 2.3d (alternatieve
groeimaat). Landelijke gebieden kennen soms een hoge groei in procentuele zin, maar scoren laag volgens
de alternatieve groeimaat (bijvoorbeeld Zuidwest-Friesland), terwijl de regio Amsterdam niet hoog scoort
wat betreft procentuele groei, maar wel wat betreft de alternatieve groeimaat (bij schaling aan het aantal
inwoners).
Personengeoriënteerde activiteiten (figuur 2.4)
De relatieve vertegenwoordiging van personengeoriënteerde bedrijvigheid is vooral hoog in steden met
een regionaal-verzorgende functie (zie figuur 2.4b), aangevuld met een aantal gebieden met een specifieke
toeristische functie (de Waddeneilanden en de Zeeuwse kust). De groei is vooral hoog buiten de Randstad
(figuur 2.4c en figuur 2.4d). Daar liggen verschillen in ontwikkeling van het aantal inwoners aan ten
grondslag, maar ook verschillen in de ontwikkeling van koopkracht3: gebieden buiten de Randstad hebben
wat dat betreft een inhaalslag gemaakt.

3

Zie bijvoorbeeld Bureau Louter (2012) Economische toplocaties 2011; onderzoek in opdracht van weekblad
Elsevier.
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Figuur 2.1

Regionale werkgelegenheid 1995-2012, totale bedrijvigheid
score

score

840 of meer
758 tot 840
706 tot 758
668 tot 706
616 tot 668
561 tot 616
501 tot 561
minder dan 501

1113 of meer
610 tot 1113
348 tot 610
214 tot 348
121 tot 214
74 tot 121
48 tot 74
minder dan 48

a. Arbeidsplaatsen per km², 2012

b. Arbeidsplaatsen per 1000 inwoners 15-64 jaar, 2012

score

score

1.95 of meer

215 of meer

1.71 tot 1.95

185 tot 215

1.53 tot 1.71

162 tot 185

1.31 tot 1.53

136 tot 162

1.07 tot 1.31

109 tot 136

0.77 tot 1.07

78 tot 109

0.48 tot 0.77

44 tot 78

minder dan 0.48

minder dan 44

c. Ontwikkeling arbeidsplaatsen 1995-2012
% per jaar
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per gemiddeld in periode woonachtige inw. 15-64 jaar
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Figuur 2.2

Regionale werkgelegenheid 1995-2012, materiaalgeoriënteerde activiteiten
score

score

281 of meer
251 tot 281
227 tot 251
203 tot 227
178 tot 203
159 tot 178
143 tot 159
minder dan 143

252 of meer
153 tot 252
98 tot 153
65 tot 98
37 tot 65
25 tot 37
16 tot 25
minder dan 16

a. Arbeidsplaatsen per km², 2012

b. Arbeidsplaatsen per 1000 inwoners 15-64 jaar, 2012
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minder dan -44

c. Ontwikkeling arbeidsplaatsen 1995-2012
% per jaar
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Figuur 2.3

Regionale werkgelegenheid 1995-2012, informatiegeoriënteerde activiteiten
score

score

243 of meer
184 tot 243
164 tot 184
136 tot 164
103 tot 136
85 tot 103
64 tot 85
minder dan 64

301 of meer
166 tot 301
76 tot 166
44 tot 76
21 tot 44
11 tot 21
6 tot 11
minder dan 6

a. Arbeidsplaatsen per km², 2012

b. Arbeidsplaatsen per 1000 inwoners 15-64 jaar, 2012
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score
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c. Ontwikkeling arbeidsplaatsen 1995-2012
% per jaar
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Figuur 2.4

Regionale werkgelegenheid 1995-2012, personengeoriënteerde activiteiten
score

score

538 of meer

438 of meer

298 tot 538

391 tot 438

176 tot 298
105 tot 176

363 tot 391
329 tot 363

62 tot 105

298 tot 329

35 tot 62

269 tot 298

25 tot 35

242 tot 269
minder dan 242

minder dan 25

a. Arbeidsplaatsen per km², 2012

b. Arbeidsplaatsen per 1000 inwoners 15-64 jaar, 2012
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score

2.87 of meer

143 of meer

2.48 tot 2.87
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2.25 tot 2.48
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c. Ontwikkeling arbeidsplaatsen 1995-2012
% per jaar

peter@bureaulouter.nl

d. Ontwikkeling arbeidsplaatsen 1995-2012
per gemiddeld in periode woonachtige inw. 15-64 jaar

tel. 015-2682556

www.bureaulouter.nl

7

Bureau Louter en Ruimtelijk Economisch Atelier Tordoir, augustus 2013
Indicatoren lokale en regionale verschillen in investeringsklimaat; een exploratief onderzoek

2.2

Overige economische indicatoren

Naast het aantal arbeidsplaatsen zijn er nog andere indicatoren die kunnen worden beschouwd als
economische ‘innovatieklimaatindicatoren’. Als zodanig zijn hier geselecteerd de toegevoegde waarde, het
aantal startende bedrijven, de voorraad kantoorruimte, een totaalscore voor economische prestaties en de
gemiddelde kennisintensiteit van de bedrijvigheid.
Toegevoegde Waarde (figuur 2.5)
In figuur 2.5a staat de arbeidsproductiviteit (de Toegevoegde Waarde per arbeidsjaar) en in figuur 2.5b de
Toegevoegde Waarde per inwoner. In gebieden met een hoger werkgelegenheidsfunctie (veel
werkgelegenheid per inwoner van 15-64 jaar) zal de score eerder hoog zijn wanneer deze wordt uitgedrukt
per inwoner dan wanneer deze wordt uitgedrukt per arbeidsjaar, in gebieden met een lage
werkgelegenheidsfunctie geldt het omgekeerde.
Bij de arbeidsproductiviteit (figuur 2.5a) verschijnen de Noordvleugel van de Randstad (veel
hoogwaardige dienstverlening), de Zuidvleugel van de Randstad, met een uitloper naar West-Brabant
(veel hoogwaardige logistiek en kapitaalsintensieve industrie), drie gebieden met chemische industrie (de
Zeeuwse havens, de regio Sittard-Geleen en Delfzijl) en de regio ’s-Hertogenbosch op de kaart. Opvallend
is dat de regio Eindhoven, met veel high-tech industrie, benedengemiddeld scoort. Dat hangt samen met
het feit dat in de statistieken van het CBS slechts de Bruto Toegevoegde Waarde wordt gemeten. Dat is
inclusief afschrijvingen op kapitaal, die per arbeidsplaats gemeten in kapitaalsintensieve delen van de
industrie en logistiek veel hoger zijn dan in de high-tech industrie. Wanneer de Netto Toegevoegde
Waarde zou kunnen worden gemeten, zou het kaartbeeld er waarschijnlijk anders uitzien. Wat de
Toegevoegde Waarde per inwoner betreft, scoort Zuidoost-Brabant overigens wel bovengemiddeld, vooral
als gevolg van de belangrijke werkgelegenheidsfunctie
Startende bedrijven (figuur 2.6)
Het ruimtelijk patroon van startende bedrijven (per duizend inwoners van 15-64 jaar) vertoont een
duidelijk nationaal ‘kern-periferie patroon’, met hoge scores in de Randstad (vooral in de Noordvleugel,
met name in ICT en adviesdiensten) en lage in de nationale periferie (vooral in een brede strook langs de
Duitse grens). Buiten de Randstad scoren slechts de stadsgewesten Breda en ’s-Hertogenbosch
bovengemiddeld (figuur 2.6a). Beide typen groei-indicatoren leveren globaal hetzelfde patroon op: een
sterke groei in Den Haag/Rotterdam, de regio Amsterdam, met een uitloper tot Amersfoort (en Utrecht
volgens de alternatieve groeimaat) en een ring op enige afstand rond de Randstad, met een aantal
middelgrote steden en hun omgeving (wat Gelderland/Overijssel betreft overigens in sterkere mate
volgens de procentuele groei dan volgens de alternatieve groeimaat).
Verhuurde voorraad kantoorruimte (figuur 2.7)
Eerder is al aangegeven dat informatiegeoriënteerde activiteiten vaak in kantoren zijn gevestigd. Daarom
mag een zekere mate van overeenkomst tussen de ruimtelijk spreidingspatronen van de kantorenvoorraad
en informatiegeoriënteerde activiteiten worden verwacht. In grote lijnen is dat ook het geval, hoewel er
wel sprake is van verschillen. De belangrijke kantorenconcentraties, ook in relatieve zin (per duizend
inwoners van 15-64 jaar) zijn te vinden in de regio’s Amsterdam, Den Haag en Utrecht. De regio
Rotterdam blijft daar iets bij achter (figuur 2.7a). Buiten de Randstad verschijnen diverse middelgrote
steden op de kaart: Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Arnhem, Apeldoorn en Zwolle in een ring rond de
Randstad en Leeuwarden, Groningen en Maastricht in de nationale periferie.
Omdat in het basisjaar 1995 sprake was van grote regionale verschillen in relatieve vertegenwoordiging
van kantoren zijn ook de ruimtelijke ontwikkelingspatronen sterk verschillend (vergelijk figuur 2.7b en
2.7c). Sommige gebieden in de nationale periferie zijn iets gegroeid vanaf een zeer lage basis, waardoor in
procentuele zin hoge groeicijfers werden gerealiseerd, maar volgens de alternatieve groeimaat niet. Voor
de meest verstedelijkte delen van de Randstad geldt het omgekeerde. Het kaartbeeld met de alternatieve
groeimaat geeft een wat reëler beeld van de dynamiek in de kantorenmarkt: bovengemiddelde groei is
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gerealiseerd in Haaglanden en vooral in de Noordvleugel van de Randstad, met uitlopers langs de A2 tot
Eindhoven en langs de A1/A28 tot Deventer/Zwolle, alsmede enkele middelgrote steden daarbuiten
(Breda, Maastricht en Groningen).
Economische prestaties (figuur 2.8)
Al sinds de eeuwwisseling stelt Bureau Louter jaarlijks een ranglijst op van gemeenten naar hun
economische prestaties, gebaseerd op 41 indicatoren. In figuur 2.8 staat daarvan de ‘potentiaalscore’
(waarbij dus gemeenten binnen een straal van twintig kilometer meewegen in de totaalscore van een
gemeente). De Randstad scoort bovengemiddeld, overigens met uitzondering van Den Haag en in de regio
Rotterdam in mindere mate dan in de regio’s Amsterdam en Utrecht. Ook vrijwel geheel Noord-Brabant
scoort hoog, alsmede een brede strook gemeenten in noordoostelijke richting vanaf de Randstad (de
Veluwe, de Zwolse regio, Flevoland en zuidelijk Friesland. Daarbuiten presteren de regio’s rond de stad
Groningen, Enschede/Hengelo, Venlo en de Zeeuwse havens bovengemiddeld. Diverse nationaal perifeer
gelegen gebieden kennen benedengemiddelde economische prestaties. Genoemd kunnen worden het
noordelijk deel van Noord-Holland, Zuid-Limburg, de Achterhoek, Drenthe, oostelijk Groningen en
noordelijk Friesland.
Gemiddeld opleidingsniveau werknemers (figuur 2.9)
Niet alleen de kwantiteit, maar ook de kwaliteit van de bedrijvigheid zegt iets over het
investeringsklimaat. Uit figuur 2.5 bleek waar per arbeidsplaats de hoogste Toegevoegde Waarde wordt
gerealiseerd, met daarbij de kanttekening dat die maatstaf niet per definitie gelijk staat aan de
hoogwaardigheid van de bedrijvigheid: sommige zeer kapitaalsintensieve sectoren kennen een hoge Bruto
Toegevoegde Waarde, die echter tevens gepaard gaat met een hoog bedrag aan afschrijvingen. En de
werkzaamheden kunnen vervolgens vrij routinematig zijn. Een maatstaf om de hoogwaardigheid in de zin
van ‘kennisintensiteit’ te meten is het gemiddeld opleidingsniveau van de werknemers bij bedrijven en
instellingen. Die is bepaald aan de hand van een gewogen score met als gewichten 0, 1, 2, 3 en 4 voor
respectievelijk ongeschoolden, laag opgeleiden, middelbaar opgeleiden, hoog opgeleiden en
wetenschappelijk opgeleiden. Dan komt een ruimtelijk patroon naar voren dat ook bij andere indicatoren
al verscheen, vooral wat betreft de kantoorvoorraad (figuur 2.7a) en informatiegeoriënteerde activiteiten
(figuur 2.3b) en, in wat mindere mate, voor starters (figuur 2.6a). De hoogste kennisintensiteit resulteert
voor de regio Amsterdam, gevolgd door Utrecht. Haaglanden/Leiden blijft daarbij achter, maar scoort wel
bovengemiddeld. Dat geldt ook voor de regio’s Eindhoven, Arnhem-Nijmegen en Groningen, alsmede (in
mindere mate) voor Leeuwarden, Zwolle, ’s-Hertogenbosch en Maastricht. Twente, Apeldoorn, de meeste
Limburgse steden, Breda, Tilburg en Alkmaar blijven overigens achter bij het nationaal gemiddelde. Het
meest opvallend is dat Rotterdam slechts rond het nationaal gemiddelde scoort.
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Figuur 2.5

Toegevoegde waarde per arbeidsjaar en per inwoner, 2010

score

82 of meer
77 tot 82
75 tot 77
71 tot 75
66 tot 71
64 tot 66
60 tot 64
minder dan 60

a. Toegevoegde Waarde per arbeidsjaar (arbeidsproductiviteit), in € 1.000
score

56 of meer
50 tot 56
46 tot 50
43 tot 46
38 tot 43
33 tot 38
29 tot 33
minder dan 29

b. Toegevoegde Waarde per inwoner 15-64 jaar, in € 1.000
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Figuur 2.6

Startende bedrijven 1996-2011

score

score

8.8 of meer

4.8 of meer

8.1 tot 8.8

3.8 tot 4.8

7.1 tot 8.1
6.5 tot 7.1

3.1 tot 3.8
2.6 tot 3.1

5.8 tot 6.5

1.8 tot 2.6

5.3 tot 5.8

1.3 tot 1.8

4.9 tot 5.3
minder dan 4.9

0.4 tot 1.3
minder dan 0.4

a. Starters per 1000 inw. 15-64 jaar, 2011

b. Ontwikkeling 1996-2011, % per jaar

score

4.3 of meer
3.3 tot 4.3
2.6 tot 3.3
2.1 tot 2.6
1.4 tot 2.1
1.0 tot 1.4
0.4 tot 1.0
minder dan 0.4

c. Ontwikkeling 1996-2011 per gemiddeld
in periode woonachtige inw. 15-64 jaar
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Figuur 2.7

Voorraad kantoorruimte 1995-2012

score

score

8570 of meer
6719 tot 8570
5178 tot 6719
4275 tot 5178
2591 tot 4275
1551 tot 2591
874 tot 1551
minder dan 874

3.3 of meer
2.8 tot 3.3
2.3 tot 2.8
1.8 tot 2.3
1.5 tot 1.8
1.2 tot 1.5
1.0 tot 1.2
minder dan 1.0

a. Voorraad (m² bvo) per 1000 inw.
15-64 jaar, 2012

b. Ontwikkeling 1995-2012, % per jaar

score

2442 of meer
1884 tot 2442
1441 tot 1884
1156 tot 1441
768 tot 1156
439 tot 768
228 tot 439
minder dan 228

c. Ontwikkeling 1995-2012 per gemiddeld
in periode woonachtige inw. 15-64 jaar
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Figuur 2.8

Economische prestaties volgens onderzoek Bureau Louter/Elsevier, rapportcijfers

score

6.9 of meer
6.8 tot 6.9
6.7 tot 6.8
6.5 tot 6.7
6.4 tot 6.5
6.1 tot 6.4
5.9 tot 6.1
minder dan 5.9

Figuur 2.9

Opleidingsindex arbeidsplaatsen bij bedrijven en instellingen (Nederland=1)

Score

1.12 of meer
1.08 tot 1.12
1.04 tot 1.08
1.00 tot 1.04
0.95 tot 1.00
0.91 tot 0.95
0.89 tot 0.91
minder dan 0.89
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2.3

Demografie en wonen

Naast economische vitaliteit is ook demografische vitaliteit van belang, allee al omdat een aanzienlijk deel
van de bouwinvesteringen betrekking heeft op woningen. Er bestaan zeer veel mogelijke indicatoren om
bevolkingsdynamiek en woonaantrekkelijkheid te bepalen4. Hier zij drie indicatoren geselecteerd die een
goed, representatief beeld geven, namelijk het migratiesaldo van de inwoners van 15-39 jaar, een indicator
voor de woonaantrekkelijkheid en de gemiddelde WOZ-waarde van woningen.
Migratiesaldo inwoners 15-39 jaar (figuur 2.10)
Het migratiesaldo geeft een indicatie van inwoners van 15-39 jaar geeft een indruk van de
aantrekkelijkheid van gebieden om te gaan wonen om studieredenen of werkredenen. Daarvoor zijn
regionale verschillen belangrijker dan lokale verschillen (waarbij vooral de fase in de levenscyclus van
huishoudens van belang is). Met name rond het twintigste levensjaar is een trek naar stedelijke gebieden
met een belangrijke (hoger) onderwijsfunctie zichtbaar. In sommige van die stedelijke gebieden vertrekt
een aanzienlijk deel van de ‘nieuwe inwoners’ vervolgens weer om elders in Nederland te gaan werken. Er
is van uitgegaan dat dit effect vooral tot 40 jaar optreedt. Wanneer men namelijk schoolgaande kinderen
heeft, zal de keuzevrijheid om naar een andere regio te verhuizen aanzienlijk zijn ingeperkt.
Uit het kaartbeeld komt bijvoorbeeld naar voren dat voor regio’s met een universiteit, zoals Twente,
Maastricht, Tilburg en Wageningen uiteindelijk per saldo een negatief migratiesaldo voor de
leeftijdsklasse 15-39 jaar resulteert, ondanks een positief saldo rond het twintigste levensjaar. Andere
regio’s met een universiteit weten de geboekte ‘winst’ vast te houden, met name omdat zij naast een
belangrijke onderwijsfunctie ook nog een belangrijk werkgelegenheidsfunctie vervullen. Dat geldt met
name voor de Randstad. Ook Groningen weet zich echter beter te handhaven dan andere regio’s met een
universiteit in de nationale periferie.
Figuur 2.10

Migratiesaldo, inwoners van 15-39 jaar, 2009/2010

score

5.7 of meer
2.7 tot 5.7
1.3 tot 2.7
0.0 tot 1.3
-1.5 tot 0.0
-2.8 tot -1.5
-4.2 tot -2.8
minder dan -4.2

4

Zie daartoe onder andere: Bureau Louter (2009) Bevolkingsafname in Nederland; in opdracht van het
Ministerie van BZK. Bureau Louter (2011) Waar willen we wonen; in opdracht van weekblad Elsevier.
Bureau Louter ((2012) Waar willen we wonen 2012; in opdracht van weekblad Elsevier.
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Vooral regio’s in de nationale periferie verliezen per saldo veel inwoners in de leeftijdsklasse 15-39 jaar.
Genoemd kunnen worden Friesland, Drenthe, de Achterhoek, Limburg en Zeeland. Dat Oost-Groningen
zich relatief nog wat beter weet te handhaven, hangt mede af van het feit dat vanuit die regio relatief
weinig jongeren hoger onderwijs gaan volgen en dus voor de regio ‘behouden blijven’.
Woonaantrekkelijkheid (figuur 2.11)
Voor Elsevier heeft Bureau Louter regionale verschillen in woonaantrekkelijkheid bepaald. Er zijn 44
indicatoren (gemeten via 101 subindicatoren) onderscheiden. Uit een enquête met 6.700 respondenten is
afgeleid welke ‘gewichten’ inwoners toekennen aan de verschillende indicatoren en wat de verschillen in
afstandsgevoeligheid zijn (voor musea ligt dat anders dan voor buurtwinkels). Naast scores voor
gemeenten zijn ook buurtscores bepaald. Op basis daarvan is, via een potentiaalscore met een straal van 20
kilometer, figuur 2.11 opgesteld. In het kaartbeeld is vooral het verschil in woonaantrekkelijkheid tussen
Rijnmond enerzijds en de Noordvleugel van de Randstad anderzijds opvallend.
Gemiddelde woningwaarde (figuur 2.12)
In figuur 2.12 staat de gemiddelde WOZ-waarde van woningen. Het kaartbeeld vertoont overeenkomsten
met het kaartbeeld voor de woonaantrekkelijkheid (zoals het verschillen tussen Rijnmond en de
Noordvleugel van de Randstad), maar er zijn ook verschillen. Zo scoren Groningen en delen van Limburg
wat betreft WOZ-waarde bijvoorbeeld lager dan wat betreft woonaantrekkelijkheid. Dat wordt verklaard
door het feit dat nationale verschillen in agglomeratievoordelen (regionale verschillen in kansen op werk
en de nabijheid van hoogwaardige voorzieningen) een groter effect hebben dan alleen op grond van
gemeten woonvoorkeuren zou blijken. Ondanks het feit dat voor de bevolking als geheel Groningen en
Maastricht aantrekkelijke woongebieden vormen, trekken mensen daar toch meer weg dan op grond van
de pure woonaantrekkelijkheid verwacht zou worden. Dat heeft een drukkend effect op de WOZ-waarde5.
Figuur 2.11

5

Woonaantrekkelijkheid 2012

Recent onderzoek van Bureau Louter, onlangs gepresenteerd op een congres van Regional Science
Association Nederland wijst uit dat regionale verschillen in woningprijzen (waarbij regio’s zijn afgebakend
op eens schaal voor tweederde deel worden bepaald door nationale verschillen in agglomeratievoordelen en
voor een derde deel door regionale verschillen in woonaantrekkelijkheid. Binnen regio’s bestaan er
vervolgens aanzienlijke verschillen in woonaantrekkelijkheid (bijvoorbeeld in Amsterdam).
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Figuur 2.12

WOZ-waarde 2011

€ x 1000

293 of meer
275 tot 293
257 tot 275
237 tot 257
213 tot 237
193 tot 213
177 tot 193
minder dan 177

Bij figuur 2.12 moet nog worden opgemerkt dat de gemiddelde WOZ-waarde mede worden bepaald door
verschillen in samenstelling van de woningvoorraad. Correctie daarvoor zou bijvoorbeeld resulteren in een
hogere score voor de regio Amsterdam6.

6

Onderzoek daarnaar zal verschijnen in Bureau Louter (2013) Waar willen we wonen 2013.
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2.4

Een typologie van regio’s

Binnen het zeer brede vraagstuk van renovatie, transformatie en herstructurering spelen allerlei factoren
een rol. Er zijn verschillende typen bebouwing (woningen, kantoren, bedrijfspanden, winkels, gebouwen
voor voorzieningen). Daarvoor kunnen onderling verschillende regionale patronen in vraag naar nieuwe
ruimte bestaan. Zie bijvoorbeeld het verschil in ontwikkelingspatroon tussen informatiegeoriënteerde
activiteiten en materiaalgeoriënteerde activiteiten in figuur 2.2 en 2.3: dat geeft aan dat er regionale
verschillen bestaan in kansrijkheid voor de bouw van kantoren versus bedrijfsgebouwen. Maar ook bij het
vraagstuk van transformatie spelen verschillen in kansrijkheid tussen ruimtegebruikers een rol. Een
categorie waarvoor bij uitstek geldt dat transformatie in potentie mogelijk is, betreft woongebieden die
tevens aantrekkelijk zijn voor kantoren. Functieverwisseling tussen woningen (waaronder ook
studentenwoningen), kantoren en bepaalde typen voorzieningen zijn eerder denkbaar dan een
transformatie van bebouwing op bedrijventerreinen naar woningen. Niet alleen omdat die twee functies
qua type bebouwing sterk verschillen, maar ook omdat ze ruimtelijk vaak gescheiden zijn. Bij het
opstellen van de eenvoudige typologie in regio’s is daarom gekozen voor een klein, en daardoor
overzichtelijk aantal indicatoren die betrekking hebben op wonen en kantoren, namelijk:
• De ontwikkeling van het aantal inwoners (heeft betrekking op wonen)
• De ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen in personengeoriënteerde activiteiten (heeft
betrekking op wonen)
• De ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen in informatiegeoriënteerde activiteiten (heeft
betrekking op kantoren)
• De ontwikkeling van het verhuurd vloeroppervlak aan kantoorruimte (heeft betrekking op
kantoren)
Naast de lange termijn ontwikkelingen gaat de aandacht ook uit naar ombuigingen in trends. Daarvoor is
de volgende aanpak gekozen:
• Rond het midden van de jaren tachtig was sprake van een sterke en vrij abrupte omslag in de
aantrekkelijkheid van stedelijke gebieden. Dit werd gemarkeerd door de Structuurschets
Stedelijke Gebieden uit 1983. In ‘bevolkingsafname in Nederland’ (Bureau Louter 2009) blijkt
duidelijk dat vanaf dat moment de stedelijke gebieden niet meer op grote schaal inwoners verloren
aan landelijke gebieden. Om de lange termijn ontwikkeling in beeld te brengen, wordt dan ook
gekozen voor ontwikkelingen sinds dat moment. Voor het aantal arbeidsplaatsen zijn gegevens
beschikbaar voor het peiljaar 1983. Om die reden is daarvoor ook gekozen wat betreft het aantal
inwoners. Voor het verhuurd kantooroppervlak zijn slechts gegevens beschikbaar vanaf 1990.
• In de tweede helft van de jaren van de jaren negentig is het ruimtelijk-economisch patroon van
Nederland op een historisch ongekende wijze door elkaar geschud. Het verschil in groei van het
aantal arbeidsplaatsen tussen de Noordvleugel van de Randstad en de Zuidvleugel van de
Randstad bedroeg in de periode 1996-2001 bijna twee procent per jaar, vooral gedragen door
verschillen in groei in kennisintensieve diensten en distributieactiviteiten7. In de jaren daarna vond
weer enigszins een herstel van de oude verhoudingen plaats, doordat het klappen van de
Internetbubble vooral in de Noordvleugel van de Randstad tot een afname van het aantal
arbeidsplaatsen heeft geleid. Vanaf ongeveer 2005 was het effect van deze schokgolf uitgewerkt.
Om ombuigingen in lange termijn trends waar te nemen is dat jaar daarom als ijkpunt gekozen.

7

Zie Bureau Louter (2002) De economische hittekaart van Nederland; in opdracht van het Ministerie van
Economische Zaken
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Methode om te groeperen
Vervolgens is de volgende methode gevolgd:
• Voor de vier indicatoren is de ontwikkeling bepaald voor de periode 1983-2005 (voor verhuurde
kantoorruimte 1990-2005) en voor de periode 2005-2012. In totaal zijn er dus voor acht
‘ontwikkelingsindicatoren’ scores bepaald. Bij de ontwikkeling van het aantal inwoners betreft
het daarbij de gemiddelde procentuele ontwikkeling per jaar, bij de overige drie indicatoren de
‘alternatieve groeimaat’ (geschaald naar de gemiddeld in een periode woonachtige van 15-64
jaar).
• De ontwikkelingscijfers zijn omgezet in z-scores. Via deze zogenaamde ‘gestandaardiseerde
scores’ zijn alle ontwikkelingsindicatoren onderling vergelijkbaar gemaakt.
• Voor de vier ontwikkelingsindicatoren die betrekking hebben op 1983(1990) - 2005 is een
‘gemiddelde z-score’ bepaald. Een score hoger dan 0 duidt op een ontwikkeling boven het
nationaal gemiddelde. Datzelfde is gedaan voor de vier ontwikkelingsindicatoren in de periode
2005-2012.
• De twee scores zijn in een ‘scatterdiagram’ geplaatst (zie figuur 2.15). Op rond van hun positie in
dat scatterdiagram zijn gebieden in Nederland vervolgens verdeeld in zes typen. Ten eerste is dat
gebeurd op postcodeniveau (zie figuur 2.14) en ten tweede op het niveau van 46 gebieden in
Nederland, volgens de gebiedsindeling in 23 stadsgewesten en 23 landelijke gebieden van Bureau
Louter (zie bijlage I).
De zes gebiedstypen kunnen als volgt worden omschreven:
• Geel: Minder dan gemiddelde ontwikkeling in 1983-2005, hoger dan gemiddelde ontwikkeling
in 2005-2012. Deze kunnen worden aangeduid als opkomende gebieden.
• Donkergroen: In beide periodes hoger dan gemiddelde groei, maar in 2005-2012 in sterkere
mate dan in 1983-2005. Deze kunnen worden aangeduid als sterke gebieden met een
groeiversnelling.
• Lichtgroen: In beide periodes hoger dan gemiddelde groei, maar in 2005-2012 in mindere mate
dan in 1983-2005. Deze kunnen worden aangeduid als sterke gebieden met een groeivertraging.
• Lichtgrijs: Sterker dan gemiddelde ontwikkeling in 1983-2005, lager dan gemiddelde
ontwikkeling in 2005-2012. Deze kunnen worden aangeduid als terugvallende gebieden.
• Donkerrood: In beide periodes lager dan gemiddelde groei, maar in 2005-2012 relatief gunstiger
ontwikkeling dan in 1983-2005. Deze kunnen worden aangeduid als zwakke gebieden met een
groeiversnelling.
• Lichtrood: In beide periodes lager dan gemiddelde groei, maar in 2005-2012 relatief
ongunstiger ontwikkeling dan in 1983-2005. Deze kunnen worden aangeduid als zwakke
gebieden met een groeivertraging.
De zes gebiedstypen kunnen nog worden teruggebracht tot een dichotomie van gebieden met een
opgaande trend en gebieden met een neergaande trend. Die gebieden liggen respectievelijk links van de
45-gradenlijn in figuur 2.15 (donkergroene/gele/donkerrode gebieden) en rechts van die 45-gradenlijn
(lichtgroene/grijze/lichtrode gebieden).
Naast de ligging in een van de zes zones van het scatterdiagram zijn uiteraard ook daarbinnen de
verschillen in score nog relevant. Zo blijkt bijvoorbeeld uit figuur 2.15 dat Oost-Groningen en Zeeland
weliswaar tot hetzelfde gebiedstype behoren (zwakke gebieden met een groeiversnelling), maar dat OostGroningen nog een veel langere weg te gaan heeft om aan te sluiten bij de status ‘opkomend gebied’ dan
Zeeland.
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Figuur 2.13

Ontwikkeling inwoners (% per jaar) en arbeidsplaatsen en kantoorruimte (alternatieve
groeimaat*)

0.95 of meer
0.78 tot 0.95
0.62 tot 0.78
0.51 tot 0.62
0.39 tot 0.51
0.26 tot 0.39
0.01 tot 0.26
minder dan 0.01

7.3 of meer
6.3 tot 7.3
5.6 tot 6.3
4.9 tot 5.6
4.4 tot 4.9
3.5 tot 4.4
2.7 tot 3.5
minder dan 2.7

a. Inwoners 1983-2012

b. Arbeidsplaatsen personengeoriënteerde
activiteiten, 1983-2012

5.5 of meer
4.6 tot 5.5
3.6 tot 4.6
3.0 tot 3.6
2.3 tot 3.0
1.8 tot 2.3
1.2 tot 1.8
minder dan 1.2

168 of meer
128 tot 168
98 tot 128
76 tot 98
47 tot 76
27 tot 47
11 tot 27
minder dan 11

c. Arbeidsplaatsen informatiegeoriënteerde
activiteiten, 1983-2012

d. Verhuurde kantoorruimte, 1990-2012**

*) Alternatieve groeimaat: ontwikkeling per 1000 gemiddeld in periode woonachtig aantal inwoners 15-64
jaar
**) Cijfers Bak: begin 1990 – begin 2012
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Lange termijn ontwikkelingen van de vier ontwikkelingsindicatoren (figuur 2.13)
De lange termijn ontwikkelingen (waarbij geen onderscheid is gemaakt tussen de twee deelperioden) laten
zien dat de globale ruimtelijke ontwikkelingspatronen in globale zin vrij veel gelijkenis vertonen voor de
twee indicatoren die samenhangen met de bevolkingsontwikkeling (figuur 2.13 a en 2.13b), hoewel er ook
sprake is van enige verschillen (bijvoorbeeld de relatief sterkere ontwikkeling van personengeoriënteerde
bedrijvigheid dan in inwoners in delen van het Noorden, terwijl dat in de Randstad juist andersom is). Ook
de twee indicatoren voor de ontwikkeling van de kantorensector (de figuren 2.13c en 2.13d vertonen
globaal hetzelfde beeld.
Ontwikkelingen in deelperiodes en typologie van gebieden (gifuur 2.14)
In figuur 2.14a staan de z-scores voor het gemiddelde van de vier ontwikkelingsindicatoren in de periode
1983-2005 en in figuur 2.14b voor de periode 2005-2012. Ook hier geldt dat de kaartbeelden in globale
zin vrij veel gelijkenis vertonen, maar dat er op detailniveau verschillen zijn. Zo scoort de regio
Amsterdam in de periode 2005-2012 hoger dan in de periode 1983-2005 (een ‘opkomende regio’ dus
volgens de hiervoor besproken typologie) en de regio rond Gouda juist lager (een ‘neergaande regio’ dus
volgens de hiervoor besproken typologie).
In figuur 2.14c staat de typologie in zes gebiedstypen en in figuur 2.14d in eenvoudiger typologie in twee
gebiedstypen (met een opgaande en met een neergaande trend). Eerst wordt ingegaan op de eenvoudige
typologie. Dan blijkt dat de Noordvleugel van de Randstad een opgaande trend kennen en de direct
daaraan grenzende gebieden een neergaande trend. Dat geldt ook voor Rotterdam. Deze ontwikkelingen
houden verband met elkaar: het zijn min of meer communicerende vaten. De versterking van de stedelijke
economieën zorgt ervoor dat minder activiteiten verplaatsen naar de suburbane omliggende gebieden.
Voorheen profiteerden die gebieden van de afstoot van activiteiten (mensen en bedrijven) uit de Randstad.
Die bron van groei is nu min of meer stil komen te liggen. De grote uitzondering is Haaglanden. Daarvoor
is juist sprake van een neergaande trend. In een ring rond de suburbane ring van de Randstad komen weer
diverse regio’s met een opgaande trend voor. Genoemd kunnen worden Den Bosch/Tilburg, het
Knooppunt Arnhem-Nijmegen, de Stedendriehoek, de regio Zwolle en Noordoostpolder/zuidelijk
Friesland. Dit gebied kan worden aangeduid als een ‘Intermediaire ring’. Gebieden in deze ring
profiteerden voorheen veel minder van verplaatsingen vanuit de Randstad dan de suburbane ring, hebben
daarom ook minder ‘last’ van de revival van de Randstad en kennen bovendien een sterke eigen dynamiek
(met als uitzondering West-Brabant). Die eigen dynamiek gaat weer gedeeltelijk ten koste van de delen
van de suburbane ring die wat verder van de Randstad liggen en ten koste van delen van een vierde,
‘buitenste’ ring van gebieden die tegen de grens van Duitsland of België liggen of grenzen aan de
Waddenzee. In deze ‘perifere rand van Nederland’ zijn er overigens ook gebieden met een opkomende
trend (de regio’s Groningen, Twente de delen van Noord- en Midden-Limburg). Op basis van deze
analyse zou Nederland dus door de oogharen kijkend kunnen worden verdeeld in vier ringen: een
opkomende Randstad (met Haaglanden als uitzondering), een neergaande suburbane ring rond de
Randstad, een (hoofdzakelijk) opkomende Intermediaire ring en een gemengd opgaande en neergaande
perifere buitenring.
Meer nuancering wordt aangebracht door niet uit te gaan van twee typen, maar van zes typen (zie figuur
2.14c). Eerst gaat de aandacht uit naar de drie typen gebieden met een opgaande trend. De donkergroene
gebieden, de ‘sterke gebieden met een groeiversnelling’ bevinden zich vooral in de Noordvleugel van de
Randstad en in ‘derde ring’ (de ‘Intermediaire ring’). Voorbeelden van deze gebieden zijn het
middengedeelte van Noord-Brabant (Tilburg/’s-Hertogenbosch), de Gelderse steden en de regio Zwolle.
Ook de stad Groningen voldoet aan dit profiel. De gele gebieden, de ‘opkomende gebieden’ zijn verspreid
over het land: Noordoostpolder/Zuid-Friesland, Twente, de regio Zutphen, Nijmegen en Roermond zijn
voorbeelden van gebieden die recentelijk sterker groeien dan het nationaal gemiddelde, waar dat voor
2005 nog niet het geval was. Bij de donkerrode gebieden, de zwakke gebieden met een groeiversnelling,
liggen de prestaties na 2005 weliswaar hoger dan ervoor, maar liggen ze ook na 2005 nog steeds onder het
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nationaal gemiddelde. Deze gebieden komen dus uit een diep dal, maar er zal een nog sterkere
groeiversnelling nodig zijn om dezelfde groeiprestaties te gaan leveren als de gele en donkergroene
gebieden. Deze gebieden komen vooral voor in de nationale periferie (de ‘vierde ring’).
Figuur 2.14

Z-scores procentuele ontwikkeling in afwijking van Nederlands gemiddelde

1.79 of meer
0.98 tot 1.79
0.49 tot 0.98
0.00 tot 0.49
-0.48 tot 0.00
-0.87 tot -0.48
-1.50 tot -0.87
minder dan -1.50

1.73 of meer
0.95 tot 1.73
0.45 tot 0.95
0.00 tot 0.45
-0.54 tot 0.00
-1.09 tot -0.54
-1.76 tot -1.09
minder dan -1.76

a. 1983 (1990) -2005

b. 2005-2012

c. Zes typen gebieden (zie figuur 2.15)

d. Opgaande en neergaande trend

Vervolgens gaat de aandacht uit naar de drie typen gebieden met een neergaande trend. Daarvan staan de
lichtgroene gebieden, de ‘sterke gebieden met een groeivertraging’ er nog het beste voor, hoewel
waakzaamheid is geboden voor het ‘afglijden’ naar een status van terugvallende gebieden is geboden.
Deze gebieden bevinden zich vooral in de tweede, ‘suburbane’ ring rond de Randstad en gedeeltelijk ook

peter@bureaulouter.nl

tel. 015-2682556

www.bureaulouter.nl

21

Bureau Louter en Ruimtelijk Economisch Atelier Tordoir, augustus 2013
Indicatoren lokale en regionale verschillen in investeringsklimaat; een exploratief onderzoek

in de derde, ‘Intermediaire’ ring. Voorbeelden zijn Breda, Eindhoven en Zwolle en (in de ‘vierde ring’) de
regio Assen. In de grijze gebieden, de ‘neergaande gebieden’ ligt de ontwikkeling vanaf 2005 onder het
nationaal gemiddelde, terwijl voor 2005 nog een bovengemiddelde ontwikkeling werd gerealiseerd. Dit
type gebieden komt niet veel voor. Voorbeelden zijn Den Haag, de regio Gouda, Alkmaar en de regio
Leeuwarden. Lichtode gebieden, zwakke gebieden met een groeivertraging, liggen verspreid over het land.
vooral in de vierde, perifere, ring. Voorbeelden zijn oostelijk Friesland, de regio Emmen/Hoogeveen, het
zuidelijk deel van de Achterhoek, Zuid-Limburg, delen van Zeeuwsch-Vlaanderen, de regio Bergen op
Zoom/Roosendaal.
De indeling in zes gebieden zou, wanneer een accent wordt gelegd bij recente ontwikkelingen, in
combinatie met groeivertraging/versnelling eventueel ook tot een vierdeling kunnen worden teruggebracht
wanneer naar het perspectief van (uitbreidings)investeringen en transformatiepotenties wordt gekeken:
• Sterke gebieden: de gele en donkergroene gebieden
• Sterke gebieden, maar waakzaamheid geboden: de lichtgroene gebieden
• Zwakke gebieden: de lichtrode en lichtgrijze gebieden
• Zwakke gebieden, maar mogelijk met potenties: de donkerrode gebieden
Een indeling van 46 regio’s (zie figuur 2.15)
In bijlage I staat een gebiedsindeling van Bureau Louter in 23 stadsgewesten en 23 landelijke gebieden.
Die gebieden zijn in de twee kaartbeelden getypeerd naar hun positie in de typologie naar zes
gebiedstypen en naar hun positie in de typologie naar twee gebiedstypen. Op grond van hun positie in het
kwadrant (met extra toegevoegd een uitsnede, omdat de gebiedsaanduidingen anders niet leesbaar zouden
zijn) kan worden afgeleid waar de 46 gebieden zich exact bevinden. Zo behoren Oost-Groningen en Kop
van Noord-Holland, alsmede Zeeland en (stadsgewest) Groningen alle tot de zwakke gebieden met een
groeiversnelling, maar staan de twee laatstgenoemde regio’s er duidelijk beter voor dan de beide
eerstgenoemde gebieden. Ook kan uit de positie in het kwadrant worden afgeleid welke gebieden het
meest een groeiversnelling doormaken en welke het meest een groeivertraging. De meest typerende
voorbeelden van gebieden met een groeiversnelling zijn Oost-Groningen, Kop van Noord-Holland,
Hoogeveen/Meppel, Roermond/Weert en Zuid-Friesland. Ook hier geldt weer dat Oost-Groningen en Kop
van Noord-Holland zich weliswaar in gunstige richting bewegen, maar dat zij uit een veel dieper dal
komen dan de laatstgenoemde drie gebieden. De meest typerende voorbeelden van gebieden met een
groeivertraging zijn Maastricht, Hilversum, Sittard-Geleen, Alphen/Gouda, Leeuwarden, Alkmaar en
Amersfoort. Naast de twee Zuid-Limburgse stadsgewesten en l\Leeuwarden zijn dit vooral gebieden in de
tweede ‘suburbane’ ring rond de meest verstedelijkte delen van de Randstad. Tenslotte kan de figuur ook
nog worden beoordeeld naar de totale groeiprestaties in de twee periodes (voor en na 2005). Dan blijkt dat
vooral regio’s in de vierde, perifere, ring in beide periodes benedengemiddeld hebben gepresteerd,
aangevuld met Hilversum. Tot de regio’s met gunstige ontwikkelingen in beide periodes behoren de
regio’s in de Noordvleugel van de Randstad, met uitlopers in oostelijke richting, aangevuld met regio’s als
Leiden, ’s-Hertogenbosch, Zwolle en Assen.
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Figuur 2.15a

Procentuele ontwikkeling in afwijking van Nederlands gemiddelde, vervolg
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Figuur 2.15b

Procentuele ontwikkeling in afwijking van Nederlands gemiddelde, vervolg
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3

Lokale verschillen in investeringsklimaat

De gedachtelijn is dat transformatie (waarbij de aandacht hier in eerste instantie uitgaat naar transformatie
van kantoren naar woningen) vooral voor zal komen op locaties waar sprake is van een hoge
bebouwingsdichtheid (van woningen en/of kantoren), gecombineerd met een zekere mate van ‘menging’
of een situatie waarin kantoren vooral staan in woongebieden. In geval van typische ‘kantoorlocaties’ ligt
transformatie naar een woonfunctie minder voor de hand (zie paragraaf 3.1). De ontwikkelingen van het
aantal inwoners en het aantal vierkante meters verhuurd kantooroppervlak geeft vervolgens aan welke
locaties populair lijken te zijn. Dat is voor kantoren overigens een betere indicator voor lokale verschillen
in aantrekkelijkheid dan voor woningen, zoals zal worden uitgelegd in paragraaf 3.2. Daarna wordt
vastgesteld in welke delen van Amsterdam en Rotterdam er op dit moment een groot deel van de kantoren
in aanbod is. Er is dan sprake van een omvangrijk ‘transformatiepotentieel’, met name in gebieden waar
het aanbodpercentage aan het stijgen is en/of de hoeveelheid verhuurd kantooroppervlak afneemt of
slechts matig groeit (zie paragraaf 3.3). Vervolgens wordt in paragraaf 3.4 de woonaantrekkelijkheid
bepaald. Die woonaantrekkelijkheid kan afwijken van de groei van het aantal inwoners, omdat nieuwbouw
op aantrekkelijke woonlocaties soms niet meer mogelijk is. Groei in het aantal woningen kan dan echter
nog wel plaatsvinden via transformatie van kantoorruimte. Omdat op locaties met een hoge
woonaantrekkelijkheid hogere prijzen voor de woningen gevraagd kunnen worden (Als gevolg van
gunstige omgevingskenmerken) zal een investering in de transformatie van kantoorgebouwen eerder
rendabel zijn in gebieden met een hoge woonaantrekkelijkheid. Op locaties waar veel kantoorruimte in
aanbod is, er aanwijzingen zijn dat die locaties inboeten aan aantrekkelijkheid als kantoorlocatie en er
sprake is van een hoge woonaantrekkelijkheid (wat niet het geval zal zijn op typische kantoorlocaties) zal
het transformatiepotentieel hoog zijn.
In de kaartbeelden in deze notitie zijn veelal potentiaalscores weergegeven. Daarbij wordt de score voor
een locatie mede bepaald door het omliggende gebied binnen een bepaalde straal, waarbij de mate van
invloed recht evenredig afneemt naarmate de afstand groter is. Er is hier gekozen voor een straal van 564
meter. Dat komt overeen met een gebied van exact een vierkante kilometer. Uitzonderingen zijn de
buurtscores voor de woonaantrekkelijkheid in paragraaf 4 en de feitelijke en voorspelde vraagprijzen van
appartementen in bijlage III, waarvoor de omvang van de cirkel op 250 meter is gesteld.
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3.1

Concentratie en menging

In figuur 3.1 staat de bevolkingsdichtheid en in figuur 3.2 de kantorendichtheid. De legenda is daarbij
voor beide steden gelijkgesteld. De stadscentra zijn niet de gebieden met de hoogste bevolkingsdichtheid.
In de centra wordt veel ruimte ingenomen door andere functies (kantoren, winkels, horeca, andere typen
voorzieningen). De hoogste dichtheden worden in beide steden gerealiseerd in de ring rond het centrum.
In de stadsranden zijn de dichtheden weer lager. Daar bestaan in principe nog mogelijkheden voor
nieuwbouw van woningen (of eventueel andere functies). In de stadscentra en de ring daaromheen zijn de
mogelijkheden voor nieuwbouw beperkt. Wel kan daar eventueel transformatie tussen functies
plaatsvinden, met name wanneer locaties voor het ene type functie wel gewild zijn, maar voor het andere
minder.
Kantoren zijn ruimtelijk aanzienlijk sterker geconcentreerd dan woningen (zie de grotere spreiding in de
legenda tussen figuur 3.1 en figuur 3.2). Tussen Rotterdam en Amsterdam bestaan duidelijke verschillen
in het ruimtelijk patroon van kantoren. In Rotterdam is vooral sprake van een monocentrische structuur:
de Stadsdriehoek is duidelijk de belangrijkste kantorenconcentratie, inmiddels aangevuld met de Kop van
Zuid en met een uitloper langs de rivier tot het Brainpark. Daarbuiten is er slechts bij Station Prins
Alexander een belangrijke kantorenconcentratie en in mindere mate bij het Zuidplein en bij het
Marconiplein. In Amsterdam is sprake van een polycentrische structuur: bij het Centraal Station is de
kantoorfunctie beperkt. Wel is de kantorendichtheid hoog in de Grachtengordel en op diverse locaties op
de ring (bijvoorbeeld Sloterdijk, de Zuidas en Amsterdam Zuidoost).
Daar waar zowel de bevolkingsdichtheid als de kantorendichtheid hoog is, zal de concurrentie om de
schaarse ruimte groot zijn. Een locatie waar voornamelijk kantoren zijn gevestigd, zal echter geen hoge
woonaantrekkelijkheid hebben. En binnen typische woonwijken zullen niet snel omvangrijke
kantoorlocaties worden ontwikkeld. Om te bepalen waar wonen en kantoren binnen een stad een zekere
mate van menging kennen, is in figuur 3.3 een ‘mengingsindicator’ berekend. Daarbij is de verhouding
van vierkante meters kantoorruimte ten opzichte van het aantal inwoners gedeeld door de binnen de stad
als geheel geldende verhouding. Er zijn vijf klassen onderscheiden:
• In de donkerrode gebieden is de verhouding kantoren ten opzichte van inwoners minstens 15 maal
hoger dan het stedelijk gemiddelde.
• In de lichtrode gebieden ligt de verhouding tussen 4 en 15.
• In de gele gebieden ligt de verhouding tussen 0,25 en 4.
• In de lichtblauwe gebieden ligt de verhouding tussen 0 en 0,25.
• In de donkerblauwe zijn in het geheel geen kantoren gevestigd.
In de gele gebieden komt transformatie snel in aanmerking. Maar het hangt dan van andere factoren af of
dat inderdaad zal optreden. Daar zal in het vervolg van deze notitie op worden ingegaan. Ook in de
lichtblauwe gebieden kan transformatie van kantoren naar wonen optreden, zodat die gebieden steeds
meer een woonfunctie krijgen. In de lichtrode en donkerrode gebieden zal transformatie naar een
woonfunctie minder snel optreden. Met name in oude wijken zijn in het verleden veel woningen juist
getransformeerd naar een kantoorfunctie.
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Figuur 3.1

Aantal inwoners per vierkante kilometer landoppervlak, 2010
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Figuur 3.2

Totale voorraad kantoren, ultimo 2011
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Figuur 3.3

Mengingsindicator woningen en kantoren
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3.2

Ontwikkeling wonen en kantoren

Bij het inzichtelijk maken van de ontwikkeling van de hoeveelheid verhuurde kantooroppervlak en de
ontwikkeling van het aantal inwoners is uitgegaan van bij Bureau Louter beschikbare gegevens, waarbij
de gegevens op een zeer laag ruimtelijk schaalniveau beschikbaar moeten zijn. Dergelijke gegevens zijn er
voor kantoren vanaf het einde van de jaren tachtig en voor inwoners voor de jaren 2004 en 2010.
In figuur 3.4 staat de ontwikkeling van de voorraad verhuurde kantoorruimte in de periode 1989-2006. In
Rotterdam nam de voorraad verhuurd kantooroppervlak vooral toe in het centrum, de Kop van Zuid, het
Brainpark en Prins Alexander. In de ring rond het centrum nam de hoeveelheid verhuurde kantoorruimte
af. In Amsterdam groeide de hoeveelheid verhuurde kantoorruimte vooral op de ring en was er
bijvoorbeeld in delen van de Grachtengordel sprake van een afname.
In de periode 2007-2011 nam de hoeveelheid verhuurde kantoorruimte in grote delen van Rotterdam af. In
Amsterdam nam de hoeveelheid verhuurde kantoorruimte op een aantal locaties sterk toe (zie figuur 3.5).
Dat geldt voor de Zuidas, voor delen van Zuidoost, maar ook voor het centrum. Daar kunnen overigens
verschillende processen aan ten grondslag liggen. Het kan gaan om nieuwbouw van kantoorruimte, die
ook vervolgens verhuurd wordt, maar het kan ook gaan om huur van kantoorpanden die aan het begin van
de periode in aanbod waren (zie daarvoor paragraaf 3.4). In ieder geval geeft figuur 3.5 aan in welke delen
van Rotterdam en Amsterdam recentelijk sprake is geweest van een toename van de hoeveelheid
verhuurde kantoorruimte, wat er op wijst dat het gewilde locaties zijn.
De leegstand van woningen is veel lager dan de leegtand van kantoren. Daardoor is groei van het aantal
inwoners (zie figuur 3.6) vooral een indicatie van de locaties waar woningbouw heeft plaatsgevonden8.
Dat hoeft niet noodzakelijk overeen te komen met de locaties met de grootste woonaantrekkelijkheid,
maar hangt ook samen met de vraag waar ruimte is voor nieuwbouw van woningen. Locaties waar niet
meer gebouwd kan worden kunnen een hoge woonaantrekkelijkheid hebben. De woningprijzen zullen dan
stijgen. Mogelijk echter zal ook transformatie van andere functies naar woningbouw plaats kunnen vinden,
met name wanneer voor die andere functies de aantrekkelijkheid van de locatie niet groot is.

8

Ook de leeftijdsopbouw speelt een rol (via geboorte- en sterftecijfers) en in sommige delen van de stad is
meer sprake van gezinsverdunning (als gevolg van het verlaten van het ouderlijk huis door kinderen) dan in
andere. Een mogelijk alternatief voor de ontwikkeling van het aantal inwoners zou zijn de ontwikkeling van
het aantal woningen.

peter@bureaulouter.nl

tel. 015-2682556

www.bureaulouter.nl

30

Bureau Louter en Ruimtelijk Economisch Atelier Tordoir, augustus 2013
Indicatoren lokale en regionale verschillen in investeringsklimaat; een exploratief onderzoek

Figuur 3.4

Ontwikkeling voorraad verhuurde kantoorruimte, 1989-2006
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Figuur 3.5

Ontwikkeling voorraad verhuurde kantoorruimte, 2007-2011
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Figuur 3.6

Ontwikkeling aantal inwoners per vierkante kilometer landoppervlak, 2004-2010

a. Amsterdam

Inwoners
(ontwikkeling per jaar)
100 of meer
50 tot 100
25 tot 50
0 tot 25
-25 tot 0
-50 tot -25
-100 tot -50
minder dan -100

b. Rotterdam
peter@bureaulouter.nl

tel. 015-2682556

www.bureaulouter.nl

33

Bureau Louter en Ruimtelijk Economisch Atelier Tordoir, augustus 2013
Indicatoren lokale en regionale verschillen in investeringsklimaat; een exploratief onderzoek

3.3

Situatie en ontwikkeling aanbod kantoorruimte

In locaties waar op dit moment veel leegstand van kantoren is, zal (met name wanneer het gaat om
langdurige leegstand) de vraag bestaan wat er met die panden moet gebeuren: de huurprijs sterk verlagen?
Of slopen? Of wellicht transformeren naar woningbouw? Figuur 3.8 maakt duidelijk in welke delen van
Amsterdam en Rotterdam het aanbodpercentage het hoogst was per ultimo 2011. Figuur 3.7 laat hetzelfde
zien, maar dan vijf jaar eerder. Vooral in gebieden waar het aanbodpercentage de laatste jaren nog is
opgelopen (zie figuur 3.9) en/of waar de voorraad verhuurd kantooroppervlak zich ongunstig ontwikkelt,
moeten vragen worden gesteld bij de kantoorfunctie van een gebouw. Op het niveau van individuele
kantoorgebouwen geldt ingrijpende maatregelen vooral in het geding zijn voor kantoorgebouwen die al
langdurig in aanbod zijn. In bijlage II is dat op de kaart gezet. Daaruit blijkt dat er in Amsterdam meer
sprake is van langdurige leegstand dan in Rotterdam.
Per ultimo 2006 was de situatie op de Amsterdamse kantorenmarkt zeer, met name op de ring en in
Zuidoost (zie figuur 3.7). Het centrum en de ring daaromheen onttrok zich nog het meest aan de malaise.
In Rotterdam, waar rond de eeuwwisseling veel minder op risico was gebouwd bleven hoge
leegstandspercentages beperkt tot een klein aantal locaties. Per ultimo 2011 waren de aanbodpercentages
nog steeds hoog in diverse delen van Amsterdam, maar was het verschil met Rotterdam veel kleiner (zie
figuur 3.8). De ontwikkeling in de 5-jaars periode van ultimo 2006 tot ultimo 2011 maakt duidelijk dat het
aanbodpercentage in de meeste delen van Rotterdam is toegenomen, terwijl in grote delen van Amsterdam
het aanbodpercentage juist is afgenomen.
Combinatie van de figuren 3.8, 3.9 en 3.5 geeft aan op welke locaties de kantorenmarkt zich gunstig heeft
ontwikkeld en op welke locaties ongunstig. Daar waar figuur 3.5 blauw kleurt, figuur 3.8 donkerrood
kleurt en figuur 3.9 rood kleurt lijkt sprake te zijn van een zich ongunstig ontwikkelende kantorenmarkt en
komt transformatie naar een woonfunctie in aanmerking, overigens slechts wanneer die locatie ook
aantrekkelijk voor een woonfunctie (zie de volgende paragraaf).
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Figuur 3.7

Aanbod in % van voorraad kantoren, ultimo 2006
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Figuur 3.8

Aanbod in % van voorraad kantoren, ultimo 2011
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Figuur 3.9

Ontwikkeling aanbod in % van voorraad kantoren, ultimo 2006 - ultimo. 2011
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3.4

Lokale verschillen in woonaantrekkelijkheid

Of een locatie aantrekkelijk zal zijn als woonlocatie (en daarmee langdurig leegstaande kantoorruimte
eerder in aanmerking zal komen voor transformatie naar een woning; afgezien van de technische
mogelijkheden) is op twee manieren gemeten:
• Via de ‘woonaantrekkelijkheid’ van buurten (zie figuur 3.10). Deze is bepaald aan de hand van
onderzoek dat Bureau Louter heeft uitgevoerd in opdracht van Elsevier (voor het artikel over ‘De
beste gemeenten’)9.
• Via het effect van de directe woonomgeving op de vraagprijzen van appartementen10 (zie figuur
3.11). Daarvoor is een model ontwikkeld door Bureau Louter, waarin de vraagprijzen van
individuele woningen worden verklaard uit woningkenmerken, kenmerken van de woonomgeving
(die samenhangen met de woonaantrekkelijkheid) en regionaal verschillende factoren (zoals de
arbeidsmarkt). Doordat alle factoren gelijktijdig in één model worden meegenomen, kan het
afzonderlijke effect van de woonomgeving worden blootgelegd, zonder dat het ‘verstoord’ wordt
door woningkenmerken (bijvoorbeeld dat de gemiddelde grootte van woningen verschilt tussen
delen van de stad). Tevens wordt gecorrigeerd voor het feit dat het prijspeil in het algemeen
regionale verschillen vertoont, met name als gevolg van verschillen in de economische kracht en
arbeidsmarktkenmerken. Zo ligt het prijspeil in Amsterdam aanzienlijk hoger dan in Rotterdam.
In figuur 3.10 en 3.11 zijn verschillen tussen buurten respectievelijk locaties (op basis van
potentiaalscores) steeds bepaald ten opzichte van het gemeentelijk gemiddelde. Daarmee worden dus de
relatieve woonaantrekkelijkheid en de relatieve verschillen van het effect van omgevingskenmerken op de
woningprijs tussen locaties binnen gemeenten bepaald. Daarnaast bestaan er algemene verschillen tussen
Amsterdam en Rotterdam, die vooral bepalend zijn bij de keuze van de woonplaats op regionaal niveau
(tussen steden). In bijlage III staan de scores op de woonaantrekkelijkheid van buurten in Amsterdam en
Rotterdam wanneer niet gecorrigeerd wordt voor verschillen tussen gemeenten. Dan blijkt dat
Rotterdamse buurten gemiddeld een veel lagere woonaantrekkelijkheid hebben dan Amsterdamse buurten.
In Rotterdam staan diverse buurten bij de laagste 100 van alle 6.448 buurten in Nederland waarvoor een
score is bepaald (het criterium was dat en minstens 500 inwoners zouden moeten zijn in een buurt). In
Amsterdam daarentegen zijn er enkele buurten die in de nationale top-100 staan.
Het effect van de woonomgeving op de vraagprijzen van appartementen staat in figuur 3.11. In bijlage III
is tevens aangegeven welke lokale verschillen er bestaan in feitelijke woningprijzen binnen Amsterdam en
Rotterdam en welk patroon resulteert uit het model (waarbij alle effecten, dus ook de woningkenmerken
zijn meegenomen11).
Daar waar sprake is van een hoge woonaantrekkelijkheid en een hoog effect van omgevingskenmerken op
de woningprijzen, zullen de vraagprijzen van woningen hoger kunnen zijn. Transformatie van
kantoorgebouwen naar woningen zal op locaties met een hoge woonaantrekkelijkheid eerder rendabel zijn
dan op locaties met een lage woonaantrekkelijkheid.

9
10

11

De resultaten en de onderliggende methodiek zijn beschreven in het rapport ‘Waar willen we wonen 2012’
van Bureau Louter.
Gezien hun aantallen is hier gekozen voor appartementen. Bovendien zal de meeste leegstaande
kantoorruimte vooral geschikt zijn voor transformatie naar appartementen. Bureau Louter heeft overigens
ook een model ontwikkeld voor grondgebonden woningen.
De feitelijke woningprijzen en de woningprijzen zoals geschat via het model zijn op het niveau van
individuele woningen bepaald. Vervolgens zijn potentiaalscores bepaald. Bij de kaarten in bijlage I heeft dat
overigens betrekking op een potentiaalscore met een straal van 250 meter in plaats van 564 meter. Het
ruimtelijk schaalniveau is dus fijnmaziger.
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Figuur 3.10

Relatieve woonaantrekkelijkheid volgens Bureau Louter
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Figuur 3.11

Effect woonomgeving op vraagprijzen appartementen volgens Bureau Louter
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Bijlage I

Gebiedsindeling in 46 regio’s

In paragraaf 2.4 van deze notitie wordt gebruik gemaakt van een indeling in gebieden, die door Bureau
Louter is opgesteld. In figuur I.1 staat een indeling in 23 stadsgewesten en 23 landelijke gebieden. De
stadsgewesten bestaan uit een kernstad (waaronder één dubbelkern, namelijk Enschede/Hengelo). De
kernsteden zijn geselecteerd op grond van hun functie als werkgelegenheidscentrum (met als criterium een
minimumgrens aan inkomend woon-werk verkeer). Vervolgens zijn gemeenten waar vandaan minstens
15% van de werkzame beroepsbevolking in de kernstad werkt toegewezen aan het stadsgewest. Binnen de
stadsgewesten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag liggen ook enkele subkernen (Haarlemmermeer,
Haarlem en Velsen; Dordrecht; Delft). Zij vervullen zelf een belangrijke werkgelegenheidsfunctie, maar
zijn tevens in vrij sterke mate gericht op de kernstad. In totaal zijn er 29 kernsteden. De overgebleven
gemeenten zijn onderverdeeld in 23 landelijke gebieden.
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Figuur I.1

Indeling in 23 stadsgewesten en 23 landelijke gebieden

Bron: Bureau Louter
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Bijlage II

Langdurig aanbod van kantoorpanden

In figuur II.1 en figuur II.2 is aangegeven in welke delen van Amsterdam en Rotterdam veel sprake is van
langdurige leegstand van kantoorgebouwen. Daarvoor is de volgende procedure gevolgd:
• Per kantoorgebouw dat per ultimo 2008 bestond is bepaald of per ultimo 2008, per ultimo 2009,
per ultimo 2010 en per ultimo 2011 op elk moment 50% of meer van het kantooroppervlak in
aanbod was.
• Van het aanbod is het gemiddelde over de vier meetmomenten bepaald. Dit is uitgedrukt als
percentage van de totale kantorenvoorraad. Dat percentage is op de kaart gezet.
Dezelfde procedure is gevolgd om voor de kantoorgebouwen die per ultimo 2006 bestonden te bepalen
welke daarvan per ultimo 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011 steeds in aanbod waren en is vervolgens
dezelfde rekenprocedure gevolgd als voor de kantoren die per ultimo 2008 voor een groot deel in aanbod
waren.
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Figuur II.1

Percentage kantoorruimte met aanbodpercentage hoger dan 50% sinds ultimo 2008
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Figuur II.2

Percentage kantoorruimte met aanbodpercentage hoger dan 50% sinds ultimo 2006
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Bijlage III Woonaantrekkelijkheid en woningprijzen
In deze bijlage staat de woonaantrekkelijkheid van alle buurten met minstens 500 inwoners in Amsterdam
en Rotterdam (zie figuur III.1). In tegenstelling tot de hoofdtekst zijn de scores daarbij niet vergeleken met
het gemeentelijk gemiddelde, maar met het nationaal gemiddelde.
In figuur III.2 zijn de feitelijke vraagprijzen voor woningen in Amsterdam vergeleken met de resultaten uit
het rekenmodel van Bureau Louter. In tegenstelling tot elders in deze notitie is daarbij geen 564 meter
potentiaal gebruikt, maar een 250 meter potentiaal (een straal van 250 meter rond elk punt op de kaart). De
lokale verschillen zijn daardoor fijnmaziger weergegeven. In figuur III.3 gebeurt hetzelfde voor
Rotterdam.
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Figuur III.1

Woonaantrekkelijkheid ten opzichte van alle buurten in Nederland
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Figuur III.2

Woningprijzen appartementen volgens model en feitelijk, Amsterdam
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Figuur III.3

Woningprijzen appartementen volgens model en feitelijk, Rotterdam
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