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 VOORWOORD
De Nederlandse kantorenmarkt herstelt zich, maar dat geldt 

nog niet voor alle regionale kantorenmarkten. Sommige regio's 

kenmerken zich nog steeds door leegstand en stagnerende 

kantoorhuren. De voorkeur van kantoorgebruikers voor een beperkt 

aantal grote stedelijke agglomeraties en flexibelere huisvesting uit 

zich in een groeiend verschil in prestaties tussen regionale markten. 

Een lokale blik op de markt blijft daarom belangrijk.

CBRE heeft in het afgelopen jaar marktrapporten over onder andere  
Eindhoven, Den Haag en Utrecht uitgebracht. Rotterdam is de focus van  
deze editie van Property Perspective.

De kantorenmarkt van Rotterdam is in beweging. Voor gebruikers waren  
de basisvoorwaarden zoals goede bereikbaarheid altijd al aanwezig.  
De afgelopen jaren is het voorzieningenniveau steeds verder gestegen en  
is het kantorenaanbod gemoderniseerd.

De Rotterdamse kantorenmarkt kent echter nog veel leegstand, wat een risico  
kan zijn voor eigenaren. Een deel van de beschikbare gebouwen is van lage 
kwaliteit en voldoet niet aan de wensen van moderne kantoorgebruikers.  
Door onttrekkingen en renovaties heeft de kantorenvoorraad een aanzienlijke 
kwaliteitsimpuls gekregen. Nu de vraag naar kantoorruimte herstellende is, lijkt 
investeren in nieuw en gerenoveerd kantoorvastgoed te lonen. Een groot deel van 
de opname vindt plaats in recent gerenoveerde kantoren. Door deze ontwikkeling 
zijn de centraal gelegen delen van de Rotterdamse kantorenmarkt inmiddels snel 
op weg naar een nieuwe balans. De verwachting is dat deze trend zich doorzet 
en er op termijn in dit deel van de markt krapte ontstaat waardoor huurgroei 
mogelijk wordt. De niet centraal gelegen deelmarkten lijken echter een langere 
periode van herstel tegemoet te gaan, of zijn in sommige gevallen zelfs beter 
geschikt voor alternatief gebruik. 

Joep van Vliet   Marco Clarijs 
Associate Director Research  Director Rotterdam Office
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Rotterdam heeft steeds meer te bieden als 

vestigingslocatie. Vestigingskenmerken zoals een steeds 

moderner wordend kantorenaanbod, beschikbaarheid 

van voorzieningen en hoogopgeleid personeel zijn de 

afgelopen jaren verbeterd. 

 ROTTERDAM
 GEBRUIKERSPERSPECTIEF

 VANUIT

BEREIKBAARHEID 
Rotterdam is uitstekend bereikbaar 
door de directe treinverbindingen met 
luchthaven Schiphol en de andere delen van 
de Randstad. Door de ruime opzet van de 
stad zijn de belangrijkste kantoorgebieden 
in de binnenstad ook met de auto goed te 
bereiken. 

WOONSTAD 
Als woonstad wordt Rotterdam steeds 
aantrekkelijker voor hoogopgeleiden. Het 
aantal grotere gezinswoningen van 150 
m2 en groter is de afgelopen zes jaar met 
6% toegenomen. Het aanbod zal in de 
komende jaren verder stijgen als het aan 
de gemeente ligt. Een van de prioriteiten 
van de gemeente Rotterdam is de stad 
nog aantrekkelijker te maken voor jonge 
huishoudens met een hoger inkomen. In 
Woonvisie Rotterdam schrijft de gemeente: 
‘Een van de doelen de komende jaren is het 
accommoderen van huishoudens met een 
modaal of hoger inkomen, sociale stijgers 
en young potentials.’ Hiermee beoogt 
de gemeente hoogopgeleiden binnen de 
stadsgrenzen te houden.

OPLEIDINGSNIVEAU 
Het opleidingsniveau van de Rotterdammers stijgt. 
Zo staat de MBA-opleiding van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam al jaren hoog op de internationale MBA-
ranglijsten van onder andere Financial Times, The 
Economist en Forbes Magazine. In het academisch jaar 
2015-2016 waren er 4.800 wo-gediplomeerden. Dit is 
een stijging van 50% ten opzichte van 2005-2006.

VOORZIENINGEN 
Rotterdam wordt steeds aantrekkelijker. 
Dit komt onder andere door het stijgende 
voorzieningenniveau. Een beter en ruimer 
aanbod van horeca, theaters, winkels en 
toeristische attracties trekt dagjesmensen en 
zakelijke bezoekers naar de stad. Dat blijkt onder 
meer uit het groeiende aantal cruiseschepen dat 
de stad aandoet. In 2017 waren dit er tachtig, een 
stijging van 29% ten opzichte van het jaar ervoor. 
Ook is Rotterdam in 2016 opgenomen in Lonely 
Planet’s ‘Best in Travel top 10’.

VERNIEUWDE KANTOREN 
Hoewel er nog steeds veel verouderd aanbod is, zijn er 
de afgelopen jaren veel kantoren gerenoveerd, waardoor 
het aanbod vernieuwt en steeds beter aansluit op de 
vraag. De vernieuwde kantoren en de herinrichting van 
hun omgeving hebben een aantrekkende werking op 
gebruikers. Als de huidige daling van de leegstand verder 
doorzet, zal op termijn nieuwbouw kunnen bijdragen  
aan deze vernieuwing.
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Rotterdam 

steeds aantrekkelijker 

als vestigingslocatie
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De Rotterdamse kantorenvoorraad moderniseert. 

Verouderde kantoorgebouwen worden gerenoveerd 

of omgebouwd tot woningen of hotels. Dit zijn goede 

ontwikkelingen voor de stad die een lange periode van 

bijbouwen kende zonder de vraaguitval naar de oude 

kantoren te erkennen, waardoor in sommige gebieden 

structurele leegstand is ontstaan.

Krimpende voorraad  
Door het grote aantal onttrekkingen krimpt de kantorenvoorraad 
snel. De voorraad was met 3,6 miljoen m² in 2013 het grootst. In 
de periode 2013-2018 Q1 is de voorraad met 9,3% afgenomen, 
naar 3,2 miljoen m2. Deze afname is toe te schrijven aan 
ten minste 423.000 m² (9,7% van de huidige voorraad) aan 
transformaties naar ander gebruik. Deze transformaties vielen 
echter samen met de nieuwbouw van een aantal grote, moderne 
kantoren. Deze kantoren werden met name gebouwd in het CBD 
en op de Kop van Zuid, terwijl kantoren in het Centrum, het 
Scheepvaartkwartier en in Rotterdam-Oost en Rotterdam-West 
werden onttrokken aan de kantorenmarkt. Hierdoor concentreert 
het kantoorgebruik zich steeds meer in modernere, centraal 
gelegen kantoorgebieden.

Transformaties laat op gang gekomen  
De transformatie van kantoren is in Rotterdam relatief laat op 
gang gekomen. Bovendien zijn er in vergelijking met andere 
steden weinig kantoren getransformeerd. In Amsterdam is door 
transformatie 13% aan de huidige voorraad ontnomen, in  
Den Haag 13,3% en in Rotterdam is dit 10%. De relatieve 
achterstand op het gebied van transformaties in Rotterdam 
is te verklaren door de late stijging van de woningprijzen. 
De woningprijzen zijn pas recent substantieel gestegen, wat 
transformatie naar woningen steeds aantrekkelijker maakt.  
Dit blijkt ook uit de cijfers: in 2016 en 2017 is respectievelijk 
133.000 m2 en 175.000 m2 getransformeerd, ten opzichte van 
26.000 m2 in 2015 en 39.000 m2 in 2014.

Meer transformaties verwacht  
De verwachting voor 2018 is dat er meer dan 100.000 m2 
kantoorruimte wordt getransformeerd naar ander gebruik. Deze 
verwachting is gebaseerd op de gegevens van gemeente Rotterdam 
en het convenant dat de gemeente met gebouweigenaren heeft 
afgesloten. In dit convenant wordt de ambitie uitgesproken om in 
de periode 2016-2020 350.000 m2 aan de markt te onttrekken.

Nieuwe en vernieuwde moderne gebouwen  
Verouderde kantoorgebouwen op goede kantoorlocaties worden 
veelal gerenoveerd om aan de wensen van de gebruikers te kunnen 
voldoen. Sinds 2010 zijn er in Rotterdam ook 41 kantoorgebouwen 
(17% van de totale voorraad) gerenoveerd en 30 nieuwe gebouwen 
(10% van de totale voorraad) op de markt gekomen. In beide 
gevallen droegen de ontwikkelingen bij aan de modernisering van 
de kantoorvoorraad.

Deze vernieuwing heeft ertoe geleid dat de voorraad van 
A-klassegebouwen (gebouwen van tien jaar oud en jonger) 
1,1 miljoen m² was aan het einde van 2017. Het grootste deel 
A-klassegebouwen staat in het CBD en op de Kop van Zuid.  
Het aandeel van A-klassegebouwen in de totale voorraad  
is 33,6%, wat vergelijkbaar is met andere grote  
steden in Nederland.

 MODERNISERENDE

 KANTORENVOORRAAD 
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OORZAKEN HOGE LEEGSTAND
Er zijn grofweg drie oorzaken voor  
de hoge leegstand te benoemen:

   NIEUWBOUW TIJDENS DE CRISIS 
Rotterdam is relatief lang doorgegaan met het bijbouwen 
van nieuwe, grote kantoren. In de periode 2010-2018 Q1 is 
337.000 m² kantoorruimte bijgebouwd, met First  
Rotterdam als laatste toevoeging in 2016. Veelal zijn  
deze gebouwen betrokken door gebruikers die elders  
in de stad (vaak gedateerd en minder courant) 
kantoorgebouwen achterlieten.

  LAAT OPGEKOMEN TRANSFORMATIE 
Zoals hiervoor vermeld is de vraag naar leegstaande 
kantoren voor transformatie pas de afgelopen twee  
jaar sterk aangetrokken.

Bron: CBRE Research 

Leegstandspercentage van de totale kantorenvoorraad in Rotterdam

 LEEGSTAND
De leegstand in de Rotterdamse kantorenmarkt was met 14% 

eind 2018 Q1 hoog, maar is de afgelopen jaren gedaald. In 2013 

bereikte de leegstand met 18% een piek. Sinds die piek is de 

leegstand met bijna 200.000 m2 gedaald.

Ondanks leegstand beperkt  
aanbod voor grote gebruikers 
Kleinere en middelgrote bedrijven op centrale plekken in de 
stad hebben voldoende keuze. Ook middelgrote gebruikers van 
grofweg 50-100 medewerkers kunnen kiezen tussen moderne en 
recent gerenoveerde kantoren. Grotere organisaties met meer 
dan 100 medewerkers hebben echter minder te kiezen als ze een 
voorkeur hebben voor gebouwen die voldoen aan de  
hedendaagse gebruikswensen.
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  TRANSITIE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN 
Voor de financiële crisis van 2008 waren met name de 
financiële en zakelijke dienstverlening, transport en de 
industriële sector verantwoordelijk voor een substantieel deel 
van de vraag. Net als in andere grote steden heeft het effect 
van de crisis, gecombineerd met de automatisering van de 
financiële en zakelijke dienstverlening, ertoe geleid dat de 
vraag naar kantoorruimte van dit type gebruikers afnam.  
 
In het CBD van Rotterdam hebben met name NN en 
ASR kantoorruimten achtergelaten. De vraag naar de 
achtergelaten gebouwen komt nu pas weer op gang. Het 
aantal kleinere ondernemers in de zakelijke dienstverlening, 
de creatieve en technische sector, die in andere steden al 
veel leegstaande gebouwen in gebruik hebben genomen, 
groeit nu ook in Rotterdam. Deze ondernemers hebben  
de vraaguitval echter tot op heden niet in zijn  
geheel kunnen opvangen.
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Een meer gedetailleerde blik op de leegstand nuanceert 

het beeld van de Rotterdamse leegstand. Het valt 

op dat de leegstand terugloopt in gebieden waar 

kantoorgebouwen gerenoveerd worden.

Rotterdam Alexander  
De teruglopende leegstand in Rotterdam Alexander springt 
hierbij in het oog. Hoewel dit kantoorgebied de afgelopen jaren 
te kampen had met een snel toegenomen leegstand, heeft 
herontwikkeling van een aantal gebouwen weer huurders weten 
aan te trekken. De combinatie van goede bereikbaarheid met 
het openbaar vervoer en over de weg, veel voorzieningen en 
gemoderniseerde kantoorgebouwen met aantrekkelijke prijzen 
spreekt huurders aan. Onder andere Mazars, Croonwolter&dros 
en Eastman kozen er recentelijk voor om hun hoofdkantoor in 
Rotterdam Alexander te vestigen. Deze ontwikkeling is duidelijk 
terug te zien in de opname in dit gebied. Het is te verwachten dat 
deze ontwikkeling zich zal voortzetten. Zowel gebouweigenaren 
als de gemeente en NS anticiperen hierop door substantiële 
investeringen te doen in gebouwen, het openbaar gebied en 
treinstation Alexander.

CBD  
Opvallend is ook dat de leegstand in het CBD in de afgelopen 
jaren hoog is gebleven, ondanks het relatief grote aandeel 
A-klassegebouwen. De leegstand concentreert zich in een klein 
aantal grootschalige gebouwen. Hoewel het recent aangepaste 
gebouwen zijn, hebben ze relatief kleine vloeren en passen de 
beschikbare units minder goed bij de moderne inrichting van 
open kantoorvloeren en de vraag naar grote vloervelden.

Kop van Zuid  
Verder is de afname van de leegstand op de Kop van Zuid 
exemplarisch voor de maakbaarheid van de Rotterdamse 
marktdynamiek. Deze relatief nieuwe deelmarkt met moderne 
gebouwen en een groeiend voorzieningenaanbod laat zien dat als 
er een aantrekkelijke plek gecreëerd wordt, huurders vanzelf naar 
het gebied trekken.

Bron: CBRE Research   *Overig: Brainpark, Rotterdam-Oost en Rotterdam-West

Leegstandspercentage deelmarkten Rotterdam

 LEEGSTAND
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Het gemiddelde opnameniveau over de periode  

2010-2017 was 99.500 m² per jaar. In uitzonderlijk  

goede jaren was de opname meer dan 120.000 m²  

en in minder goede jaren minder dan 70.000 m2. 

De Rotterdamse verhuurmarkt heeft een dip gehad  

tijdens de laagconjunctuur van 2008-2013. De fluctuatie 

heeft te maken met de relatief kleine omvang van de 

markt, waarin enkele grote transacties een groot effect 

hebben gehad op het totaalvolume. Zo werden in 2010  

en 2011 zeven transacties van meer dan 10.000 m² 

getekend die zorgden voor met name de verschuiving van 

huurders naar nieuwe kantoorgebouwen.

Stabiel opnameniveau  
De verhuurmarkt in Rotterdam heeft in zijn geheel echter nog 
onvoldoende kunnen profiteren van de aantrekkende economie 
in 2016 en 2017. De Rotterdamse economie groeide in deze jaren 
met respectievelijk 1,25% en 1,95%. De vraag naar kantoorruimte 
is echter nog niet sterk toegenomen. Dit heeft te maken met de 
sectorsamenstelling van de regio. De economie leunt zwaar op de 
sectoren transport en industrie. Deze sectoren hebben een relatief 
laag aandeel in kantoorgebonden werkgelegenheid.

Aantrekkende werking gerenoveerde gebouwen  
Hoewel het totale opnameniveau nog niet sterk toeneemt, is 
er een duidelijke vraag naar moderne kantoren in Rotterdam. 
Gebouwen die recent zijn gerenoveerd, presteren goed in de 

 VERHUURMARKT
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Bron: CBRE Research   *Overig: Brainpark, Rotterdam-Oost en Rotterdam-West

Opname per deelmarkt in Rotterdam

verhuurmarkt. Voorbeelden zijn Blaak 16 en Delftse Poort. 
Huurders worden naar deze gebouwen getrokken omdat niet 
alleen het kantoorgebouw zelf is gerenoveerd, maar ook de 
omgeving opnieuw is ingericht.

Opnamegroei verwacht  
De verwachting is dat de sectorsamenstelling zich in de toekomst 
verder aanpast en er meer kantoorbanen in de regio ontstaan. 
De schatting is dat momenteel 34% van de werkgelegenheid in 
Rotterdam kantoorgebonden is. Gebaseerd op de relatief snelle 
groei van de zakelijke, financiële en technische dienstverlening 
is de verwachting dat dit aandeel in de toekomst zal groeien naar 
37%. De eerste tekenen van deze ontwikkeling zien wij al in de 
groei van het aantal flexibele kantooroperators zoals Spaces en 

Duidelijke vraag naar 

moderne kantoren

x 1000 m2
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Regus. Hier vestigen zich veelal groeiende bedrijven die zich op 
termijn op de verhuurmarkt voor grote kantoorvloeren kunnen 
begeven. Dat zal resulteren in een verder toenemende vraag naar 
kantoorruimte in de stad.

De keuze van Unilever voor Rotterdam past goed binnen 
deze ontwikkeling. Hoewel deze ontwikkeling niet direct een 
substantieel effect op de vraag naar kantoorruimte heeft, zullen 
er naar verwachting in de toekomst wel spin-offactiviteiten 
in Rotterdam ontstaan. Bovendien is het mogelijk dat grote 
kantoorgebruikers uit andere grote Nederlandse steden – waar de 
beschikbaarheid van kantoorruimten zeer beperkt is – zich in de 
toekomst in Rotterdam kunnen vestigen.



CBRE Research© 2018

10

De markthuurniveaus in Rotterdam zijn maar gematigd 

gestegen in de afgelopen jaren. Bovendien gold de 

markthuurgroei alleen voor de deelmarkten waar nieuwe 

gebouwen op de markt zijn gekomen, en minder voor 

bestaande kantoorgebouwen. Ook is er een groot verschil 

tussen het gemiddelde huurniveau en het tophuurniveau, 

wat de divergentie tussen de beste en de verouderde 

gebouwen illustreert.

Eerste tekenen van toekomstige huurgroei  
Toch zijn recent de effectieve huren voor de beste gebouwen 
gestegen. Met name voor de grotere, aaneengesloten 
kantoorvloeren in A-klassegebouwen nemen de huurkortingen  
af. In deze categorie is er sprake van een relatief  
beperkte beschikbaarheid. 

Verwachting  
Naar verwachting zullen de markthuren van de beste 
kantoorgebouwen in het CBD op de korte termijn gelijk blijven.  
De huurkortingen zullen echter geleidelijk afnemen, waardoor 
de effectieve huren zouden stijgen. Pas als aanbod en vraag meer 
in evenwicht komen, zullen de huren in de volle breedte van de 
markt stijgen. Ervan uitgaande dat de conversie van verouderde 
kantoren de komende jaren aanhoudt en de opname geleidelijk 
stijgt, zal er op termijn evenwicht bereikt worden en kan er 
substantiële huurgroei ontstaan. De mogelijke ontwikkeling  
van nieuwe kantoorgebouwen in het CBD kan deze  
groei echter afremmen.
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De kansen op de gebruikersmarkt en het relatief 

gunstige prijsniveau van Rotterdams vastgoed hebben 

hun weerslag op de interesse die leeft bij beleggers. 

Waar de focus lange tijd vooral op Amsterdam lag, is de 

Rotterdamse beleggingsmarkt in 2016 opengebroken 

met de verkoop van enkele grootschalige assets en 

portefeuilles.

Internationale belangstelling  
Internationale beleggers hebben met name interesse in de 
kantorensector. De meest spraakmakende transactie was de 
aankoop van De Rotterdam door Amundi en MERITZ Securities 
in 2016. De equity partner was KFCC, een grote Zuid-Koreaanse 
verzekeraar. In hetzelfde jaar werden ook Central Plaza en First 
Rotterdam door respectievelijk Cromwell en Union Investment 
aangekocht. In 2017 werd opnieuw een aantal grootschalige 
kantoorgebouwen verhandeld. De vraag naar assets buiten de 
traditionele core-markten zoals het CBD en de Kop van Zuid 
neemt toe, en in toenemende mate worden ook gebouwen in 
Rotterdam Alexander en Brainpark verhandeld.

Beleggingen in herontwikkeling  
De belangstelling blijft echter niet beperkt tot de grote 
topgebouwen. Ook meer uitdagende beleggingen worden 
als aantrekkelijk gezien. Zo kocht First Sponsor samen met 
Provast Boompjes 55-57, het object wordt verbouwd tot 360 
appartementen. Hiermee laat Rotterdam het begin van een 
herontwikkelingstrend zien zoals die eerder in Amsterdam en 
Den Haag zichtbaar was en die daar heeft gezorgd voor een sterke 
daling in de leegstand.

 BELEGGINGSMARKT

Ook zien beleggers potentie in renovatieprojecten waarbij de 
kantorenfunctie behouden blijft. Zo kocht Highbrook  
Blaak 333 in 2017.

Record beleggingsvolume verwacht 
De belangstelling in de Rotterdamse kantorenmarkt is zo  
groot dat CBRE voor 2018 een record aan beleggingstransacties 
verwacht. Een aantal grote transacties is op het moment  
van publicatie in afrondende fase. Hieronder vallen  
de Maastoren aan het Wilhelminaplein en het Unileverkantoor 
aan de Weena. 

Aantrekkelijk rendement  
Het Rotterdamse kantorenvastgoed is relatief gunstig geprijsd 
ten opzichte van kantoorruimte in Amsterdam en de rente op de 
10-jaar staatsobligaties. De spread ten opzichte van Amsterdams 
kantorenvastgoed is momenteel 90 basispunten en ten opzichte 
van 10-jaar staatsobligaties is deze zelfs 390 basispunten. 

Beleggingsvolume Rotterdam

Bron: CBRE Research   *Overig: portefeuilles, gemengd gebruik, overig
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 Prime CBD netto aanvangsrendementen 

Bron: CBRE Research 
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  Rotterdam wordt steeds aantrekkelijker voor  
kantoorgebruikers. De vestigingsfactoren zijn de afgelopen 
jaren sterk verbeterd. Het kantooraanbod moderniseert, het 
voorzieningenniveau stijgt en het aantal hoogopgeleiden 
neemt toe. Rotterdam is klaar om bedrijven van buiten de stad 
te huisvesten. Aangezien de beschikbaarheid van kantoren in 
Amsterdam, Utrecht, Schiphol en Den Haag snel terugloopt, 
is het niet ondenkbaar dat Rotterdam in de nabije toekomst 
nieuwe bedrijven kan verwelkomen.

  Dat de Rotterdamse kantorenvoorraad aan het moderniseren 
is, komt doordat gebouwen van de laagste kwaliteit uit de 
voorraad genomen worden én tegelijkertijd goedgelegen 
kantoorgebouwen gerenoveerd worden. Hierdoor is sinds 
2013 de totale voorraad met grofweg 400.000 m2 afgenomen. 
De verwachting is dat deze ontwikkeling de komende periode 
versterkt zal doorzetten, waardoor de voorraad zich per 

 CONCLUSIE EN

 VOORUITBLIK
saldo vernieuwt en concentreert op de beste locaties rond 
ov-knooppunten en in de buurt van voorzieningen. Als de 
huidige daling in de leegstand doorzet, zal de nieuwbouw van 
kantoren op deze centrale locaties op termijn bijdragen aan de 
verbetering van het vestigingsklimaat en huurders aantrekken.

  Ondanks de verbeterde vestigingsvoorwaarden is er nog veel 
kantoorruimte beschikbaar. De leegstand is echter teruggelopen 
van 18% in 2013 naar 14% eind Q1 2018. Transformaties 
van oude kantoren naar ander gebruik zijn de hoofdredenen 
voor deze afname. De ingebruikname van gerenoveerde 
kantoorgebouwen draagt hier ook aan bij. Op basis van een 
convenant tussen de gemeente en verschillende marktpartijen 
is de verwachting dat de leegstand in de komende jaren door 
transformaties verder zal dalen. 
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  De stedelijke economie maakt momenteel een transitie 
door, die op termijn kan leiden tot meer kantoorgebruik. De 
populariteit van flexibele kantoren zoals Spaces en Cambridge 
Innovation Center laat al zien dat steeds meer kleine en 
groeiende bedrijven zich op de kantorenmarkt van Rotterdam 
begeven en een positieve uitwerking hebben op de bredere 
marktontwikkeling.

  Omdat er momenteel nog een aanzienlijk overaanbod in de 
markt aanwezig is, lijkt er nog geen ruimte te zijn voor breed 
gedragen huurgroei. Huurkortingen zijn nog aanzienlijk en 
lopen slechts voorzichtig terug. Alleen in A-klassegebouwen 
stijgen de effectieve huren. Mocht de hiervoor beschreven 
ontwikkeling zich doorzetten, dan lijkt een bredere huurgroei 
een kwestie van tijd. Alhoewel de ontwikkeling van nieuw 
kantoorvastgoed een ontwikkeling op de groei kan zijn.

  Voor beleggers is Rotterdam een attractieve markt gebleken. 
Investeerders worden aangetrokken door aantrekkelijke 
aanvangsrendementen en de kansen die de optimalisatie 
van gebouwen op de Rotterdamse markt bieden. Eigenaren 
zijn in staat om met het vernieuwen van de gebouwen de 
huurinkomsten en het rendement te verbeteren. Bovendien 
anticiperen eigenaren in veel gevallen op de geleidelijke 
markthuurgroei.
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