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Sprekende Cijfers  

De logistieke vastgoedmarkt 



 Dynamis: local heroes 

13 
Partners 

40+ 
Vestigingen 

500+ 
Specialisten 

25+ 
Jaar een collectief 



Vastgoedonderzoek op alle relevante markten 

• Sprekende Cijfers 

• Marktscans 

 

Datagedreven kenniscentrum 

• Intern 

• Extern 

 

Adviesrol voor opdrachtgevers bij (strategische) 
vastgoedkeuzes 

• Prijsindicaties 

• Marktvisies 

• Concurrentieanalyses 

 

 

 

 

 Dynamis Research 



De logistiek vastgoedmarkt 



Logistieke vastgoedsector is booming 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2013 2014 2015 2016 2017 2018

M
ilj

o
e

n
e

n
 

Totaal logistiek opnamevolume  

2,5 miljoen m² 

Groeiend opnamevolume door: 
 

• Het bestaande vastgoed is meestal 

niet toereikend, waardoor 

nieuwbouw noodzakelijk is: bijna 

de helft van de gebruikers heeft in 

2018 gekozen voor een 

nieuwbouwpand.   

 

• Grotere ruimtevraag door 

toename te vervoeren producten. 

Schaalvergroting in de vraag 



 Dynamiek in logistieke hotspots 

Rotterdam Venlo-Venray 
Tilburg-

Waalwijk 

• In aanloop naar de Brexit maakt de logistieke markt 

van Rotterdam een stormachtige groei door 

• Opnamevolume verviervoudigd 

 

• Logistieke hotspots profiteren van aanwezigheid 
Rotterdamse havens  
 

362.400 m² 352.300 m² 304.300 m² 

Logistieke hotspots 

Dynamis 



Risico’s voor de logistieke sector: kwaliteit aanbod 



Kwaliteit van het aanbod sluit niet aan op de vraag 

Vloerdraagkracht 

1.000 tot 3.000 kg/m²

3.000 tot 5.000 kg/m²

5.000 kg/m² en meer

Vrije hoogte 

4 tot 8 m

8 tot 12 m

12 m en hoger

Voor 1990 

1990 tot 2000 

2000 tot 2015 

Gem. metrage 

12.900 m² 

14.400 m² 

14.500 m² 

2015 en later 29.300 m² 

Gem. vrije 
hoogte 

8,2 m 

9,1 m 

10,3 m 

11,8 m 

Bouwjaar 



Biedt nieuwbouw de oplossing? 
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Ontwikkeling bouwvergunningen (CBS) 

Totaal bedrijfsruimte Logistiek



 

 

 

Verdozing van het Nederlandse landschap 



Verdozing, ingrijpen noodzakelijk? 

 
• Politieke en maatschappelijke kwestie  

 

• Negatieve maatschappelijke effecten moeten 

zwaarder wegen dan economische baten 

 

 

Substitutie bij gebruikers 

 
• Verruilen van oude panden met nieuwbouw 

 

• Leegstand in achterblijvend vastgoed? 

 

 

 

Gevolgen van de logistieke bouwwoede 



 75% 

Blijft het verouderde aanbod leeg staan? 

van het aanbod van begin 

2016 is twee jaar later 
opgenomen door de markt 

Definitie ouder aanbod: 
Vrije hoogte <10 meter 
Vloerdraagkracht < 2.000 kg/m³  

Aanbod Logistiek Productie Overig



Risico’s voor de logistieke sector: arbeidstekorten 



 Arbeidstekorten belemmeren dynamiek logistieke sector 
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Ontwikkeling vacatures (CBS) 

Totaal Vervoer en opslag



  Grote vraag naar werknemers in de logistiek sector 

Openstaande vacatures 

Laders, lossers en vakkenvullers

Transportplanners en logistiek medewerkers

Vrachtwagenchauffeurs

Totaal: 20.000 



(Zij-)instroom van WW’ers 

WW'ers Resulterend tekort

8.700 ww’ers 



Instroom van studenten 

WW'ers Studenten Resulterend tekort

3.200 Studenten 

Arbeidsmigranten? 



Tilburg-Waalwijk

Venlo-Venray

West-Brabant

Haaglanden

Almere-Lelystad-Zeewolde 

Arnhem-Nijmegen Zuid-Limburg 

Oss-Veghel-’s-Hertogenbosch 

Eindhoven-Helmond 

Rivierenland

Utrecht

A12 corridor 

Overige hotspots zijn Amsterdam & Schiphol, Twente en Rotterdam, hier is geen beleid bekend.

                   Positief beleid

                  Negatief beleid

Veel beleidWeinig beleid

Beleid ten aanzien van huisvesting arbeidsmigranten 

Verantwoordelijkheid voor verschaffen 

huisvesting wordt gelegd bij:  
• werkgevers/uitzendbureaus, 
• woningcorporaties  
• particulieren.  

 

Over het algemeen geldt:  
• Kort verblijvende arbeidsmigranten hebben 

(onzelfstandige) tijdelijke 
huisvestingsmogelijkheden 

• Langdurig verblijvende arbeidsmigranten 
dienen zich op de reguliere woningmarkt te 
richten. 

• Huisvestingsmogelijkheden dienen 
gecreëerd te worden in de bestaande 
bebouwing 

• Geschikte locaties bevinden zich binnen de 
kernen in de randzones 

• Huisvestingsmogelijkheden dienen verspreid 
te zijn. 



Oplossingsrichtingen arbeidstekorten 

1. Zij-instroom van WW’ers stimuleren door te 

informeren en arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker 

te maken 

 

2. Opleidingen en loopbaanperspectieven 

aantrekkelijker maken voor (potentiële) studenten 

 

3. Buitenlandse instroom bevorderen door 

consequent en transparant beleid en het realiseren 

van goede en goedkope huisvesting in bestaande, 

langdurig leegstaande panden. 

 

 



Afronding 



Logistiek vastgoed gaat tegen de grenzen van de groei 

aanlopen 

 
• Gebrek aan kwalitatief aanbod 

 

• Maatschappelijke weerstand nieuwbouw 

 
• Personele capaciteit schiet tekort 

 

 

Opgaven voor de sector 

 
• Aantrekken personeel 

 
• Nieuwbouw op niveau houden, met oog voor 

landschappelijke kwaliteiten 

 

Conclusie logistieke vastgoedmarkt 



Partners in Dynamis 
 
Boek & Offermans Makelaars 

Frisia Makelaars 

HRS Bedrijfsmakelaars 

Kuijs Reinder Kakes Makelaars 

Lamberink Makelaars en Adviseurs 

Molenbeek Makelaars 

Ooms Makelaars 

Rodenburg Makelaars 

Snelder Zijlstra Makelaars 

Strijbosch Thunnissen Makelaars Arnhem 

Strijbosch Thunnissen Makelaars Nijmegen 

Van der Sande Makelaars 

Verschuuren & Schreppers Bedrijfsmakelaars 

 Bedankt voor uw aandacht! 


