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Kantorenmarkt Almere 
stevent af op structureel herstel



Afgelopen jaren behoorde de 
gemeente Almere tot de top wat betreft 
demografische en economische groei. 
Prognoses doen verder blijken dat de 
oorspronkelijke ambities voor Almere, 
die eerder niet werden gerealiseerd, op 
het gebied van woningbouwontwikkeling 
alsnog zullen worden waargemaakt. 
Een belangrijke onderliggende drijver 
voor deze groei is het toenemende 

ruimtegebrek in de noordelijke Randstad, 
en dan met name in Amsterdam. 
Hierdoor moet voor verschillende functies 
steeds vaker worden uitgeweken naar 
alternatieve locaties. Een goed voorbeeld 
hiervan is Lelystad Airport. Zij zal de 
verdere uitbreiding van Luchthaven 
Schiphol voor een groot gedeelte 
voor haar rekening gaan nemen. Ook 
Almere profiteert van het uitdijen van de 
Randstad. Zo fungeert Almere al jaren als 
woonsatelliet binnen de metropoolregio 
Amsterdam. 

Niet alleen de woningmarkt in de 
Randstad, en Amsterdam in specifieke 

zin, staat sterk onder druk. Ook binnen de 
kantorenmarkt dreigt binnen de Randstad 
een structureel tekort te ontstaan. 

De toegenomen schaarste heeft 
bijvoorbeeld tot gevolg dat 
ondernemingen uitwijken naar andere 
steden. Met name door de strategische 
ligging, de directe connectie met 
Amsterdam en het beschikbare aanbod, 
lijkt Almere een goed alternatief. Tot 
op heden is de trek van bedrijven van 
Amsterdam naar Almere echter beperkt 
geweest. Hoe komt dit? En wat zijn 
de kansen en verwachtingen voor de 
Almeerse kantorenmarkt? 

De oorspronkelijke visie voor de IJsselmeerpolders was 
dat deze vrijwel uitsluitend bestemd zouden worden voor 
landbouwgrond. Dit beeld veranderde na WOII, met het 
besef dat de snel groeiende bevolking van met name 
Amsterdam op andere plekken zou moeten worden 
gehuisvest. Het oorspronkelijke plan voor Almere 
betrof een op zichzelf staande en economisch 
onafhankelijke stad, met een populatie tussen 
de 125.000 en 250.000. Betrokken politici en 
stedenbouwkundigen hadden grote ambities 
en weken af van het ‘conventionele’ traject van 
organische groei van een stad. In plaats daarvan 
moest de stad het toonbeeld worden van de 
maakbaarheid en een ode aan de tekentafel, 
resulterend in een onafhankelijke en op zichzelf 
staande stad met naast woningen dito bedrijvigheid in 
de vorm van kantoren, bedrijven en winkels. 
Nu weten we dat deze ambities niet volledig zijn 
waargemaakt. 

Ondanks de grootste plannen en het feit dat Almere 
sinds de komst van haar eerste bewoners in 1976 
is uitgegroeid tot de grootste stedelijke ‘greenfield’ 
ontwikkeling van Nederland, beperkten de functie en het 
imago van de stad zich met name tot een alternatieve 
woonlocatie voor Amsterdam.  
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Introductie

Almere groeit 

De bestaansgeschiedenis 
van Almere 



Demografie
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1976 markeerde het jaar waarin de eerste mensen in Almere 
kwamen wonen, waarna een explosieve groei ontstond in de 
daaropvolgende jaren. Deze groei vlakte af in recente jaren, maar 
bleef ruim boven het landelijk gemiddelde. 

Momenteel is Almere qua inwonersaantal de zevende grootste 
gemeente van Nederland. Voor de toekomst wordt tevens een 
bevolkingsgroei voorspeld. Uit de prognoses van het CBS wordt 
een bevolkingsgroei verwacht van bijna 50.000 (24,4%) tot 
aan 2040. Hiermee wordt Almere op termijn de vijfde grootste 
gemeente van Nederland. Almere kent hiermee een vergelijkbare 
groei als o.a. Amsterdam en Utrecht en behoort hiermee tot één 
van de snelst groeiende gemeenten. 

Naast een sterke groei is ook het karakter van deze 
bevolkingsgroei veranderd. In eerdere jaren kwam deze bijna 
uitsluitend door een instroom vanuit Amsterdam, terwijl er nu 
relatief meer nieuwe bewoners worden verwelkomd vanuit andere 
provincies. De relatief betaalbare woningmarkt maakt dat Almere 
steeds meer een alternatief is voor een vestiging in de noordelijke 
Randstad. Er is sprake van een hoge value for money, waardoor 
tevens gewilde wijken zijn bijgekomen in het zuid(westen) van 
Almere (o.a. Almere Duin). Mede hierdoor neemt de druk op de 
woningmarkt van Almere langzamerhand ook toe. 

De groei van de woningprijzen is de afgelopen jaren fors groter 
geweest dan het landelijk gemiddelde. Zo steeg de gemiddelde 
transactieprijs in 2017 met 18,4% ten opzichte van het jaar 
ervoor, terwijl het landelijk gemiddelde 9,4% was. Dit illustreert de 
populariteit van Almere als woonbestemming de afgelopen jaren. 

Herkomst bevolkingsgroei 
Almere verandert van karakter

GRAFIEK: WONINGPRIJZEN IN ALMERE GROEIEN AL JAREN HARDER DAN GEMIDDELD (NVM)

GRAFIEK: DE BEVOLKING VAN ALMERE IS VANAF 1985 EXPLOSIEF GEGROEID
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“De hoge ‘value for money’ maakt dat 
zowel bestaande als nieuwe wijken in 
Almere steeds gewilder worden.”   
          
   Martijn Onderstal
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Almere heeft een diverse economische structuur. Kenmerkend 
aan Almere is dat het met name startende, kleine en 
middelgrote ondernemers aantrekt. Niet verassend is dan ook 
dat de grootste banengroei van het MKB in Flevoland heeft 
plaatsgevonden (MKB-Banenmonitor 2018Q2). Daarnaast 
hebben de relatief grote aanwezigheid van ruimte en de 
strategische locatie nabij Amsterdam ook bijgedragen aan 
de aantrekkingskracht en groei van de bedrijfsruimtemarkt. 
Momenteel beschikt Almere over de op acht na grootste 
voorraad aan bedrijventerreinen (989 ha). Hiervan is nog 92 
ha aan grond uitgeefbaar, waardoor ondernemingen ook in de 
toekomst mogelijkheden blijven hebben om uit te breiden. 

Naast de groei van de bevolking, laat ook de Almeerse 
economie momenteel een groeispurt zien. Uit recent onderzoek 
van het CBS komt naar voren dat de gemeente Almere (samen 
met regio Eindhoven) in 2017 de grootste economische groei 
van Nederland heeft doorgemaakt (+4,9%), o.a. door de groei 
van (auto)leasebedrijven. Dergelijke bedrijven hebben een 
relatief grote backoffice functie, die behoefte hebben aan 
betaalbare kantoorruimte op goed bereikbare locaties. Indirect 
valt de economische groei ook te verklaren door de effecten 
van een sterke bevolkingstoename. Immers, door de groei van 
Almere zijn additionele voorzieningen nodig die zorgen voor 
extra bedrijvigheid en werkgelegenheid. 

De economische en demografische groei duidt op de 
aanwezigheid van  sterke vestigingsfactoren in Almere. Sterke 
vestigingsfactoren hebben over het algemeen een positief effect 
op de bedrijvigheid en hiermee indirect op de kantorenmarkt. Is 
dit in Almere het geval en hoe ziet de Almeerse kantorenmarkt 
eruit?  

Almere toont sterkste
economische groei van Nederland 

Economie



Kantorengebieden
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Almere Centrum en Gooisekant 
zijn goed voor ruim 70% van 
alle kantoren in Almere
In Almere zijn zes kantoorgebieden te onderscheiden. De grootste 
en belangrijkste twee zijn Almere Centrum en Gooisekant. Deze 
hebben een erg verschillend karakter. Almere Centrum kenmerkt 
zich bijvoorbeeld door een stedelijk karakter, met een sterke mix 
aan functies en een goede bereikbaarheid via het centraal station. 
Gooisekant is daarentegen een monofunctioneel bedrijventerrein, 
waarop zowel kantoren als industriële functies voorkomen. Hier wordt 
sterk geprofiteerd van de bereikbaarheid via de A6. De overige vier 
gebieden zijn beperkter van omvang. Opvallend is dat de leegstand 
het grootste is in de twee belangrijkste gebieden. Dit komt doordat 
er net voor de crisis in deze gebieden veel speculatief is ontwikkeld. 
Verder is opvallend dat meer dan 80% van de totale leegstand slechts 
door leegstand in 12,5% van het totaal aantal gebouwen wordt 
veroorzaakt.  

DE KANTORENGEBIEDEN IN ALMERE KENNEN VERSCHILLENDE KARAKTERISTIEKEN

ALMERE CENTRUM 271.180 80.065 29,5%

GOOISE KANT 147.429 54.735 37,1%

MUZIEKWIJK 38.095  9.400 24,7%

VELUWSEKANT 47.564 10.380 21,8%

ALMERE BUITEN

ALMERE HAVEN

31.200 2.850 9,1%

31.397 5.440 17,3%

KANTOORGEBIED VOORRAAD (M2) AANBOD (M2) LEEGSTAND (% TOTAAL)
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“Almere is op koers voor stabiel 
evenwicht”
         Jordy Kleemans

Kantoortransformaties 
belangrijkste oorzaak voor 
substantiële leegstandsdaling 
De kantorenvoorraad is tot aan 2013 vrijwel ongeremd gegroeid. Het 
oppervlakte aan kantoorruimte dat in gebruik was, groeide tot aan de 
economische crisis van 2008 ook stevig door. In deze periode is dit 
bijna verdubbeld, terwijl dit landelijk ‘slechts’ met 11% toenam. 

Na 2008 zorgde de economische stagnatie voor een afname in 
de vraag naar kantoorruimte. Door de speculatieve aard van veel 
kantoorontwikkelingen in Almere kwam de crisis extra hard aan. De 
vertraging die inherent verbonden is aan nieuwbouw van vastgoed, 

maakte dat deze speculatieve ontwikkelingen tijdens de crisis op 
de markt zijn gekomen. Hierdoor liep de leegstand steeds verder 
op tot 32,9% in 2017. Op dat moment bedroeg de leegstand in het 
deelgebied ‘Almere Centrum’ zelfs bijna 40%. Verschillende gebouwen 
stonden vanaf de oplevering grotendeels of zelfs helemaal leeg. 

Een voorbeeld hiervan is het WTC; veruit het grootste kantoorgebouw 
van Almere. Dit hoogwaardige kantoor werd in 2010 opgeleverd, op het 
moment van economische stagnatie en zonder direct vooruitzicht van 
een aantrekkende vraag. Een slechtere timing kon bijna niet. Hierdoor 
heeft het WTC tot aan 2015 voor meer dan de helft leeg gestaan. Deze 
enorme leegstand, met desolate gebieden en objecten tot gevolg, heeft  
een sterke negatieve impact gehad op het imago van de Almeerse 
kantorenmarkt. Sindsdien is de leegstand in het WTC gedaald tot ruim 
onder de 40%. Hiermee is het WTC één van gebouwen met de sterkste 
daling van leegstand in Almere.

Voorraad en leegstand

GRAFIEK: 2017 MARKEERT EERSTE SUBSTANTIËLE LEEGSTANDSDALING SINDS DE OPLEVERING VAN SPECULATIEVE ONTWIKKELINGEN IN DE PERIODE 2008-2013
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Het afgelopen jaar was voor het eerste sinds 2008 
weer een significante daling van de leegstand 
waar te nemen. De belangrijkste verklaring 
hiervoor is het substantieel aantal transformaties 
van kantoren. Zo is er de afgelopen twee jaar 
voor 47.750 m2 aan kantoorruimte uit de markt 
onttrokken (Centrum en Muziekwijk). Sinds 2010 
is er voor 9,2% aan kantoorruimte onttrokken. 
Dit is aanzienlijk minder dan bijvoorbeeld in 
Amsterdam (13,4%) in dezelfde periode, mede 
doordat substantiële transformaties in Amsterdam 
in vergelijking met Almere eerder zijn ingezet. 

Spraakmakende voorbeelden van onttrekkingen in 
Almere zijn de Martinez toren en Alnovum. Beide 
gebouwen zijn direct aan de noordzijde van het 
station gevestigd. Martinez is goed voor bijna 
20.000 m2 en wordt getransformeerd tot een hotel 
met 158 kamers. Alnovum bestaat uit twee torens, 
waarvan één de kantoorfunctie behoudt en de 
andere ook tot hotel wordt getransformeerd. 

De daling van de 
leegstand is ingezet

GRAFIEK: IN NAVOLGING VAN ANDERE GROTE STEDEN VINDT ER SINDS 2016 OOK EEN SUBSTANTIEEL AANTAL KANTOORTRANSFORMATIES PLAATS
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Een andere verklaring voor de daling van 
de leegstand is een lichte stijging van de 
intrinsieke vraag naar kantoorruimte. De 
gebruikersmarkt van Almere kenmerkt zich 
door stabiele jaarlijkse kantooropname sinds 
2013. Bijgevoegde grafiek laat zien dat in 
het eerste half jaar van 2018 bijna 10.000 
m2 aan kantoorruimte is opgenomen. Deze 
activiteit heeft met name plaatsgevonden 

in het centrum en op het bedrijventerrein 
Gooisekant. Naast de nieuwe opname, 
werd 60% van de totale activiteit in de 
periode 2014 – 2017 veroorzaakt door 
huurverlengingen, terwijl dit landelijk rond de 
25% lag. Hieruit kan worden geconcludeerd 
dat bestaande huurders voornamelijk blijven 
en de opname grotendeels wordt veroorzaakt 
door nieuwe toetreders op de Almeerse 
kantorenmarkt. Een gevolg hiervan is dat 
naast een stabiel opnamecijfer, het aantal 
vierkante meter kantoorruimte dat in gebruik 
is tevens is toegenomen. 

Opmerkelijk aan de gebruikersmarkt in Almere 
is dat er gemiddeld gezien kleinere ruimtes 
worden opgenomen. Enerzijds past dit bij de 
trend dat huurders steeds kleinere metrages 
gaan huren. Anderzijds past dit ook goed bij 
het profiel van de Almeerse kantorenmarkt. 
Door de gunstige prijszetting is Almere 
een betaalbaar alternatief voor met name 

startende en MKB-bedrijven. Hierbij bestaat 
de kans dat deze bedrijven door groei zorgen 
voor een verhoogde vraag naar kantoorruimte 
binnen Almere. 

In tegenstelling tot het landelijk beeld, komt 
de opname vooral uit de publieke sector, 
waaronder ook onderwijs en zorg wordt 
verstaan. Hier geldt dat betaalbare huren in 
het algemeen van groot belang zijn voor dit 
type huurders. 

De hoge leegstand heeft invloed gehad op 
de gerealiseerde huren van kantoorruimte 
in Almere. De tophuur heeft zich inmiddels 
weten te stabiliseren na een daling tot 2014. 
Momenteel vallen huurprijzen in Almere bijna 
uitsluitend in een bandbreedte van € 90 tot 
€ 165 per m²/jaar. Op enkele uitzonderlijke 
locaties, bijvoorbeeld op de hoogste etages 
van het WTC, worden huren tot € 185 per m2/
jaar gerealiseerd.  
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Gebruikersmarkt

Sterke daling van de 
kantorenleegstand 
komt naast substantiële 
transformaties door een 
intrinsieke toename van 
de vraag 

GRAFIEK: KANTOOROPNAME RELATIEF STABIEL SINDS 2014 OPNAME PER SECTOR

ALMERE HEEFT GEMIDDELD KLEINE KANTOOROPNAMES

GEMIDDELDE OPNAME 770 M2 1.489 M2 1.238 M2
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Beleggingsmarkt
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Beperkte activiteit binnen een gebruikersmarkt heeft over het 
algemeen een inactieve beleggingsmarkt tot gevolg; zo ook 
in Almere. Tot 2016 kwam het beleggingsvolume niet boven 
de € 30 miljoen per jaar uit. Hier lijkt sindsdien verandering in 
te zijn gekomen, al is het herstel nog broos. Het ‘record’ aan 
beleggingsvolume van 2017 werd namelijk grotendeels veroorzaakt 
door de verkoop van Aqua-portefeuille door Spes Bona aan Kildare. 
Drie van de in totaal zeven kantoorpanden uit de portefeuille zijn in 
Almere gelegen en deze vertegenwoordigen een waarde van circa 
€ 50,4 mln. Kildare is een value added private equity fonds dat door 
heel Europa heeft geïnvesteerd in ‘distressed’ vastgoed.  De rest 
van het investeringsvolume werd grotendeels geïnvesteerd door 
ontwikkelaars met de intentie om de objecten te transformeren naar 
woon- en hotelfuncties. 

De beperkte activiteit en een hoge leegstand op de 
Almeerse kantorenmarkt hebben ervoor gezorgd dat bruto 
aanvangsrendementen (BAR) voor investeringen geleidelijk zijn 
gestegen. Recent toegenomen interesse vanuit beleggers heeft tot 
een stabilisatie geleid van de BAR. De scherpste BARen liggen op 
dit moment op een niveau van 7,5%.

De verschillende facetten van de Almeerse kantorenmarkt maken 
duidelijk dat er na jaren van terugval een herstel is te zien. Dit is 
grotendeels gedreven door de onttrekkingen, maar tevens door 
een intrinsieke toename van de vraag. Als gevolg hiervan neemt 
het aantal structureel leegstaande kantoren af, en zal op termijn 
het imago van de gehele markt verbeteren. Als gevolg van het 
aantrekken van de gebruikersmarkt, weten tevens de eerste 
investeerders Almere te vinden, zij het mondjesmaat. 

Beleggingsinteresse 
kantorenmarkt Almere 
neemt mondjesmaat toe

“Almere kan gezien worden 
als een goed startpunt 
voor kleine bedrijven in 
hun groei naar succes. 
Kansen liggen dan ook bij 
het verder profileren van 
deze markt als innovatief 
ontwikkelingsklimaat.” 
       
                 IJsbrand Brunger

BELEGGINGSVOLUME (€) IN ALMERE PIEKTE IN 2017
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structureel leegstaande kantoorpanden worden getransformeerd naar 
andere functies, met name woningen. In Almere is in 2016, met de 
oprichting van het Aanjaagteam Transformaties, een aanzet gemaakt 
tot het stimuleren van transformaties van leegstaande kantoorpanden. 
Dit was in vergelijking met andere steden vrij laat, zeker aangezien 
de leegstandsproblematiek al sinds het begin van de crisis bestond. 
Hier staan echter begrijpelijke oorzaken aan ten grondslag. Zo is in 
Almere aanzienlijk meer grond beschikbaar voor nieuwbouw, zijn de 
gemiddelde woningprijzen fors lager en is de kantorenvoorraad van 
Almere betrekkelijk jong. Dit leidt tot relatief hogere kosten en lage 
opbrengsten bij transformaties, waardoor deze vanuit het oogpunt van 
ontwikkelaars minder aantrekkelijk waren.  

Inmiddels bestaat er door de aangetrokken woningmarkt een sterk 
transformatiepotentieel in Almere. Voor de nabije toekomst staan 
er dan ook diverse grootschalige transformatieprojecten gepland, 
welke samen goed zijn voor ruim 60.000 m2. 80% van de geplande 
transformaties zal plaatsvinden in Almere Centrum. Deze geplande 
onttrekkingen staan gelijk aan 10% van de huidige voorraad en 
ruim 35% van het huidige aanbod. Hiermee wordt er relatief meer 
getransformeerd dan in bijvoorbeeld Amsterdam. 

Groeiend tekort aan Amsterdamse kantoren
Kantoorruimte is in toenemende mate een schaars product aan het 
worden in Amsterdam. Sinds 2014 is de leegstand al van 17,2% 
tot 5,5% gedaald. Door de combinatie van sterke economische 
vooruitgang en de beperkte ontwikkelpijplijn zal het aanbod naar 
verwachting verder opdrogen. Bedrijven zijn hierdoor in toenemende 
mate genoodzaakt om hun werkzaamheden (deels) naar nabijgelegen 
steden te verplaatsen. Dit effect wordt versterkt door de stijgende 
huurlasten als gevolg van de schaarste, waaraan sommige bedrijven 
niet kunnen of willen voldoen. 

Voor de vestiging van het hoofdkantoor hebben bedrijven Asics en 
VodafoneZiggo al bewust gekozen voor respectievelijk Hoofddorp 
en Utrecht. Nu het aanbod ook hier opdroogt, lijkt Rotterdam op 
het eerste gezicht een geschikt alternatief. Voor veel bedrijven is de 
afstand met Amsterdam echter te groot, waardoor Almere een logisch 
en betaalbaar alternatief wordt. 

Ontwikkelingen in Almere

Diverse grootschalige ontwikkelingen 
in Almere hebben een positieve 
invloed op de lokale kantorenmarkt
Na jaren van stilstand en achteruitgang, zijn er dus duidelijke signalen 
dat Almere zich steeds meer de goede kant op ontwikkeld. Op zich 
lijkt de stad sterk in ontwikkeling. Maar wat valt er nog meer te 
verwachten van en in Almere, en welke uitwerking gaat dit hebben op 
de kantorenmarkt?

Almere als belangrijke groeikern binnen de Randstad
Om de internationale concurrentiekracht van de Randstad te 
waarborgen, is er door het Rijk, betrokken provincies en gemeente 
Almere besloten om een groot deel van de verwachte demografische 
en economische groei naar Almere uit te laten wijken. Concreet 
betekent dit een uitbreiding met 60.000 woningen en 100.000 
arbeidsplaatsen tot 2030, waarvoor € 74 mln is vrijgemaakt in 
het Fonds Verstedelijking Almere. Hieronder vallen onder andere 
de plannen om het stationsgebied levendiger te maken door een 
integrale aansluiting op de rest van de binnenstad. De Floriade, de 
wereldtuinbouwtentoonstelling die plaatsvindt in 2022, draagt bij als 
katalysator van deze ontwikkelingen. 

Beleid en maatregelen ter verstedelijking van Almere
Om de aantrekkelijkheid van Almere als vestigingslocatie te 
waarborgen en te versterken, zijn er grootschalige infrastructurele 
ontwikkelingen in constructie of gepland. Zo wordt de A6 verbreed 
van twee naar vier rijstroken per richting(verwachte oplevering 2019). 
Daarnaast vindt er een verdubbeling plaats van het aantal treinsporen 
tussen Schiphol en Lelystad, waardoor het mogelijk wordt om elke 
tien minuten op een trein te kunnen stappen op dit traject.Ook zijn er 
plannen voor een metrolijn, de M55-IJmeerlijn, die Almere aansluit op 
het metronetwerk van Amsterdam. Hierdoor wordt de relatieve afstand 
naar Amsterdam drastisch verkleind. Belangrijke kanttekening is dat dit 
project zich nog in de verkennende fase bevindt. 

Transformaties als aanjager van herstel
De nationale leegstandsproblematiek heeft geleid tot een trend waarbij 

“In het verleden waren 
leegstandspercentages 
in Almere van boven de 
30% ‘common sense’. 
De verwachting is dat dit 
percentage op termijn rond 
het landelijk gemiddelde gaat 
uitkomen”  

  Jordy Kleemans



Kantorenmarkt 
Almere stevent af op 
structureel herstel  

Concluderend kan er gesteld worden 
dat de gebruikersmarkt in Almere 
de weg omhoog lijkt te hebben 
gevonden. Van structureel herstel is 
op dit moment nog geen sprake. De 
verwachtingen zijn echter wel positief. 
Nu kantoren in toenemende mate 
schaars worden in Amsterdam, is de 
verwachting dat Almere ook steeds 
vaker als alternatieve vestigingslocatie 
wordt gezien voor bijvoorbeeld 
back/MID-offices. De verwachte 
forse bevolkingsgroei en 
de betaalbaarheid van 
Almere dragen 
hieraan bij. 
Hiernaast 

zijn betrokken overheden zich steeds 
meer bewust van het groeipotentieel 
van Almere en stimuleren deze de 
groei door middel van ruimtelijk 
beleid. Hierbij ligt de specifieke nadruk 
op de verbinding tussen Almere en 
Amsterdam, en de verstedelijking van 
Almere Centrum. 

Daarnaast heeft Almere de kans 
het negatieve imago van zich af te 
schudden. Door alle ingrepen daalt de 
leegstand naar verwachting richting 
het Nederlands gemiddelde, waar 
dit nu nog 13,8% boven het landelijk 
gemiddelde ligt.  

Dit komt met name door de 
gerealiseerde en geplande 
transformaties, maar ook door 
toenemende bedrijvigheid en 
verbeterde verbindingen. De leegstand 

ligt nog steeds boven het landelijk 
gemiddelde, maar betekent een 

significante vooruitgang 
ten opzichte van de 

afgelopen jaren. 

Outlook
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Demografie & economie
Almere is de afgelopen periode sterk gegroeid. Deze groei 
zal aanblijven en hierdoor wordt de bedrijvigheid verder 
gestimuleerd. 

Voorraad & leegstand
Na jaren van toenemende leegstand is deze het afgelopen jaar 
voor het eerste in jaren gedaald (32,9% naar 28,8%). Geplande 
transformaties zullen de komende jaren leiden tot een verdere 
daling van de huidige voorraad van ruim 10% en een afname van 
circa 35% van het huidige aanbod. Hierdoor komt de leegstand 
rond die van het landelijk gemiddelde te liggen.

Gebruikersmarkt
De kantooropname ligt al stabiel rond de 14.000 m². De opname 
zal een stijgende trend laten zien als gevolg van schaarste van 
kantoorruimte in grote steden als Amsterdam. 

Beleggingsmarkt
Een verbeterende gebruikersmarkt wekt interesse bij 
investeerders. Een dergelijk principe is ook in Almere te 
verwachten.

Savills Outlook
combinatie aan factoren en ontwikkelingen zorgen voor 
sterk kantorenpotentieel De Almeerse kantorenmarkt lijkt de 
weg naar boven te hebben gevonden. De verwachtingen voor 
Almere zijn positief. De dalende leegstand en het stimulerende 
ruimtelijke beleid steunen Almere bij het verbeteren van het 
negatieve imago. 


