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In het rapport ‘Van G4 naar G5’ (Savills, 
2017) werd aangetoond dat het stedelijk 
gebied van Eindhoven zich inmiddels 
kan meten met de klassieke top 4 steden 
(G4). De afgelopen jaren is de regio verder 
doorontwikkeld, grotendeels ingegeven door 
de sterke ontwikkeling van de tech-sector 
in de regio. Dit werd onder andere bevestigd 
door een recente analyse van het Financieele 
Dagblad (FD). Hieruit bleek dat Eindhoven 
de op twee na grootste economische regio 
van Nederland is, na Amsterdam en Utrecht. 
Dit terwijl het inwonersaantal lager en de 
oppervlakte van de stad (veel) kleiner is 
dan dat van andere G5-steden. In dit artikel 
werden ook wat uitdagingen voor Eindhoven 
benoemd, voornamelijk op het gebied van 
bereikbaarheid.  

Kantorenmarkt in andere G5 steden
In de andere G5 steden (Amsterdam, 
Rotterdam, Utrecht en Den Haag) profiteert 
de kantorenmarkt volop mee door de 
groeiende economie. In een toenemend 
aantal steden, en sub gebieden binnen 
steden, is er zelfs sprake van een forse 
krapte, waardoor bedrijven uitwijken naar 
omliggende gemeentes; ook wel ‘ripple-
effect’ genoemd. In deze gemeentes, zoals 
Nieuwegein bij Utrecht en Hoofddorp 
bij Amsterdam, stijgt de vraag, neemt de 
leegstand af en stijgen huurprijzen.

Eindhoven heeft van oudsher een afwijkend 
profiel qua kantorenmarkt: het is meer 
een bedrijvenstad dan een kantorenstad. 
Betekent dit dat de forse economische groei 
in het algemeen in de afgelopen jaren een 
veel beperktere positieve impact heeft op 
de Eindhovense kantorenmarkt, dan in de 
overige G5 steden? Of is er in Eindhoven 
inmiddels ook sprake van krapte en is er 
ook sprake van een ‘ripple effect’? En, welke 
uitdagingen kent Eindhoven én de regio?

Inwoners in 60min radius
Amsterdam: 7.668.062
Eindhoven: 8.056.250

Kaart  Aantal inwoners binnen 60 minuten rijden

Bron Savills Research

Stedelijke kernen (hubs) werken de laatste jaren als enorme magneet op studenten, inwoners, toeristen 
en bedrijven. De goede mobiliteit tussen de Nederlandse kernen en de aanwezigheid van diverse 
voorzieningen drijven de urbanisatie in en om stadscentra. De regio Eindhoven is hierin geen uitzondering.

Regio als ultieme oplossing voor groei Kaart  Eindhoven belangrijk onderdeel van een economische regio

Legenda   Eindhoven (stad)    Groot-Eindhoven    Brainport Eindhoven

Bron Savills Research

Het samenwerkingsverband tussen 21 gemeentes 
in Zuidoost-Brabant profileert zich als “Brainport 
Eindhoven”. De regio Groot-Eindhoven, ook wel 
Stedelijk Gebied Eindhoven genoemd, is hierin 
centraal gelegen en bestaat uit 9 gemeentes: Best, 
Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten, Oirschot, Son en Breugel, 
Veldhoven en Waalre. De gemeente Eindhoven is 
het middelpunt in deze regio. 
     Alle 21 samenwerkende gemeentes profiteren 
volop mee van de groei,  al zijn de positieve effecten 
voor de 8 direct aangrenzende gemeentes het 
grootst. Dit komt simpelweg omdat de meeste 
Brainport-bedrijven zich naast in Eindhoven in 
de genoemde 8 omliggende gemeentes hebben 
gevestigd. 

Eindhoven profileert zich sterk als regio, maar 
profiteert de kantorenmarkt van omliggende 
gemeentes ook van deze regionale aanpak en de 
sterke groei van de tech-sector?  

Eindhoven 
belangrijk 
onderdeel 
van een 
economische 
regio
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VAN G4 NAAR G5
Eindhoven is de op twee 
na grootste economische 
regio van Nederland, na 
Amsterdam en Utrecht.

8.056.250
Eindhoven

7.668.062
Amsterdam

8.887
Oppervlakte (ha)

231.642
Inwoners

EINDHOVEN

21.949
Oppervlakte (ha)

862.965
Inwoners

AMSTERDAM

32.416
Oppervlakte (ha)

644.618
Inwoners

ROTTERDAM

9.813
Oppervlakte (ha)

537.833
Inwoners

DEN HAAG

9.921
Oppervlakte (ha)

352.866
Inwoners
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INWONERS
de regio Eindhoven 
zal bovengemiddelde 
groei laten zien tot 
2040.

Ondanks de rem op de economische groei 
van de Eurozone, is de economische groei 
in Nederland boven gemiddeld (+1,9 JoJ – 
2019Q2). De economische groei van Brainport 
Eindhoven ligt al sinds 2013 hoger dan het 
nationale gemiddelde. 
        In 2018 bedroeg de groei zelfs 3,3% 
ten opzichte van 2,6% in Nederland. Een 
voornaamste reden hiervoor is de sterke focus 
van de regio op de technologische sector, die 
harder groeit dan andere sectoren en waarin 
forse investeringen worden gedaan. De tech-
sector groei al jaren met “dubbele cijfers” 

(>10% per jaar). Daarnaast is Brainport 
Eindhoven goed voor ruim een vijfde van de 
totale private onderzoeksuitgaven (R&D) 
in Nederland. Deze factor zorgt ervoor dat 
de regio goed is voor een bijdrage van 5,1% 

van het Bruto Binnenlands Product (BBP). 
Dit is ook de reden dat Brainport Eindhoven 
sinds 2016 erkend wordt als ‘Mainport’ van 
Nederland, naast Amsterdam (Schiphol) en 
Rotterdam (Haven). 

Grafiek  Economische groei Brainport Eindhoven
Legenda   Brainport Eindhoven   Nederland

Bron Savills Research

Brainport Eindhoven wordt sinds 2016 erkend 
als ‘Mainport’ van Nederland, naast Amsterdam 
(Schiphol) en Rotterdam (Haven)  

Groei door de tech-sector
De tech-sector blijft de economische groei boosten 
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Inwoners 
Eindhoven

9,06%

17.282.753 
2019

18.315.974 
2040

Inwoners 
Nederland

5,98%

513.762  
2019

 545.200 
2040

Inwoners 
Groot-

Eindhoven

6,12%

De bovengemiddelde groei van de regio zorgt voor een sterke 
aantrekkingskracht, met een enorme demografische groei tot gevolg.
Verwacht wordt dat de stad Eindhoven in 2040 meer dan 
250.000 inwoners heeft (+9,06%). Een groot gedeelte van 
deze groei gaat worden gefaciliteerd door binnenstedelijke 
woningbouwontwikkelingen nabij het centraal station 
(Knoop XL, Stadhuisplein) en op Strijp-S. 
    De stad Eindhoven kan de voorziene demografische 
groei niet zelfstandig faciliteren. De regio zal hierbij 
samen moeten werken. Mede door de spin-off van de stad 

Eindhoven, zal de regio tot 2040 doorgroeien tot bijna 
550.000 inwoners (nu ruim 500.000 inwoners).     
        Dat omliggende gemeentes zo sterk zijn gegroeid is 
opmerkelijk; bij kleinere gemeentes is op dit moment in 
Nederland overwegend een lager dan gemiddeld groeicijfer 
te zien. Naar verwachting zullen in de regio Eindhoven 6 
van de 9 gemeentes een bovengemiddelde groei laten zien 
tot 2040.

Economische groei trekt mensen aan

Mede door de spin-off van de stad Eindhoven, zal de regio tot 2040 
doorgroeien tot bijna 550.000 inwoners (nu ruim 500.000 inwoners)  

Grafiek Verwachte inwonersgroei regio Stedelijk Gebied Eindhoven 2019-2040
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Bron  Savills Research

14,09%

12,73%
12,07%

10,89%

9,06%
8,67%

4,40%

3,10%

-1,20%

De economische groei van Brainport Eindhoven ligt 
al sinds 2013 hoger dan het nationale gemiddelde3,3%
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Trends
Campusontwikkeling als 
groeimotor

De demografische groei 
moet gefaciliteerd worden: 
Eindhoven kiest voor inbreiding

Campussen, waar vele (gelijksoortige) bedrijven bij elkaar zijn 
gevestigd, ontstaan op steeds meer locaties in Nederland.

Een campus, waarvan de letterlijke betekenis 
‘open ruimte’ of ‘veld’ is,  is een locatie waar 
verschillende functies en type bedrijven gevestigd 
zijn. Groot voordeel van dergelijke campussen 
is dat bedrijven makkelijk met elkaar samen 
kunnen werken en kennis uit kunnen wisselen, 
hetgeen groei faciliteert. Een goed voorbeeld, 
van een succesvolle en één van de meest bekende 
campussen, is de High Tech Campus in Eindhoven. 
Dit is echter niet de enige campus in de regio 
Eindhoven. 

De regio Eindhoven heeft met 6 campussen het 
grootste aantal campussen van Nederland waar 
verschillende bedrijven met elkaar samenwerken. 
De campussen in Eindhoven zorgen voor een 
positieve spin-off, zowel op de campus als 
daarbuiten. Een gevolg is het ontstaan van 
hightech-bedrijven rondom de High Tech Campus 
(HTC) die zich bezighouden met R&D. Naast de 
groei op de campus, heeft deze campus gediend 
als inspiratie voor de Brainport Industries Campus 

(BIC). Dit is  eenzelfde clustering, maar dan gericht 
op de hightech maakindustrie. 
Veelal wordt gedacht dat op campussen voor het 
overgrote deel bedrijfsmatige- en laboratorium 
gerelateerde functies terug te vinden zijn. Dit 
is echter zeker niet altijd het geval. Kantoren 
maken veelal een substantieel aandeel uit. Zo is 
op de HTC bijna twee derde van alle vierkante 
meters in gebruik als kantoor. Het overige 
aandeel is bestemd voor onder andere onderzoek 
(laboratorium) en productie. Dit zorgt ervoor dat 
campussen terdege moeten worden meegenomen 
als de kantorenmarkt van een stad wordt 
geanalyseerd. 

Duidelijk is dat de regio de afgelopen jaren een 
bovengemiddelde economische groei heeft 
gekend en de voorspellingen positief zijn. 
Hierdoor zou je ook positieve ontwikkeling van 
de kantorenmarkt mogen verwachten. Maar heeft 
de kantorenmarkt zich daadwerkelijk positief 
ontwikkeld en wat zijn de verwachtingen? 

Kaart Campusontwikkelingen in Stedelijk Gebied Eindhoven

Bron Savills Research

Bron Savills Research

DE EINDHOVENSE 
KANTOREN-
MARKT 
PROFITEERT 
(EINDELIJK) 
MEE VAN 
ECONOMISCHE 
VOORSPOED

In tegenstelling tot 
andere G5 steden 
liep de Eindhovense 
kantorenleegstand tot 2018 
nauwelijks terug. Waar 
in steden als Amsterdam 
en Utrecht  (vanaf 2013) 
en in Den Haag en 
Rotterdam (vanaf 2016) 
de leegstand structureel 
is afgenomen, bleef de 
leegstand tot 2018 in de 
regio Eindhoven relatief 
stabiel en bovengemiddeld. 
Dit ondanks dat er in 
de periode vanaf 2012 
ook nog een fors aantal 
kantoorgebouwen aan de 
voorraad is onttrokken 
door transformaties naar 
woningen en hotels. 
Hieruit kan ook worden 
geconcludeerd dat de 
intrinsieke vraag naar 
kantoorruimte tot 2018 
alleen maar afnam.  

Een goed voorbeeld van 
een transformatie die 
herontwikkeling van het 
Emmasingelkwadrant in de 
binnenstad van Eindhoven. 
Op deze locatie is inmiddels 
een woontoren genaamd 
Onyx gerealiseerd. Dit 
betreft een gebouw van 
23 verdiepingen, een 
oppervlakte van 13.000 
m² met in totaal 135 
appartementen. 

Vliegveld Eindhoven 
2e grootste van 
het land 

Trein nationaal
10 minutenverbinding 
Eindhoven-Utrecht-
Amsterdam

Trein nationaal
10 minutenverbinding 
Eindhoven-Tilburg-
Breda-Rotterdam-Den 
Haag vanaf 2022

Trein internationaal 
Intercity Eindhoven-
Düsseldorf vanaf 2025

MOBILITEIT 
VAN EN NAAR 
EINDHOVEN

Niet alleen op de campussen worden functies sterk gemixt. 

Ook bij (nieuwe) binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen, 
zoals  bijvoorbeeld Knoop-XL in het stationsgebied, wordt 
sterk ingezet op functiemenging. 
     Naast functiemenging, is het toevoegen van woningen 
essentieel om de demografische groei op te kunnen vangen. 
Politiek is vastgesteld dat er tot 2024 in de regio 27.000 
woningen bijkomen, waarvan 15.000 in de gemeente 
Eindhoven. Deze groei zal grotendeels worden gefaciliteerd 

door het realiseren van meer hoogbouw. Om dit mogelijk 
te maken zijn in oktober 2019 de voorschriften voor 
hoogbouw in de binnenstad verruimd en worden torens 
boven de 105 meter op meer locaties toegestaan. 
     De komende jaren zijn er al verscheidene bouwprojecten 
gepland, zoals de ontwikkeling District E en de 
Bunkertoren, die de skyline van Eindhoven zullen doen 
veranderen.
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Grafiek Skyline Eindhoven. Eindhoven groeit, ook in de hoogte

Key   Bestaand  Gepland   Concept

Knoop XL Eindhoven

Grootschalige gebiedsontwikkeling 
in een gebied van 55 hectare 
centrum van Eindhoven

Nabij Eindhoven 
Centraal Station

Toevoeging van 
tussen de 5.000 en 
8.000 woningen

Groei van het aantal inwoners 
binnen het gebied van circa 200 
naar circa 15.000
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Eindhoven

Best

Helmond

Veldhoven

TU/e Campus 

High Tech Campus (HTC)

Automotive Campus

ASML Campus

Brainport Industries 
Campus (BIC)  

Strijp Creative
Campus

55ha
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Vanaf 2016 is sprake van een trendbreuk, die in 2018 versneld heeft doorgezet  

Vanaf 2016 is sprake van een trendbreuk, 
die in 2018 versneld heeft doorgezet. Het 
leegstandpercentage is sindsdien fors gedaald 
tot rond de 9%, waar dit enkele jaren geleden 
nog ruim 15% was. 
     Voor de stad Eindhoven geldt zelfs dat 
de leegstand bijna gehalveerd is van ruim 
15% tot 8,4% op dit moment. Hiermee komt 
de leegstand voor het eerst sinds meer dan 
10 jaar uit onder het landelijk gemiddelde. 
Opvallend is dat deze tendens in de laatste 
2 jaar niet doorzet door een groot aantal 
transformaties, maar door een forse stijging 
van de intrinsieke vraag. 
     Dit effect is, evenals in de andere G5-
steden, het grootst in gebieden met een 
goede bereikbaarheid per openbaar en 
eigen vervoer, zoals het centrumgebied van 
Eindhoven. De leegstand in het centrum is 
sinds 2016 (16,4%) gedaald naar 5,6% op dit 
moment. 

Grafiek  De kantorenvoorraad in de regio Eindhoven ontwikkelt zich 
inmiddels positief 

Grafiek Voorraad- en leegstandsontwikkeling Centrum Eindhoven: 
Ook in Eindhoven doen goed bereikbare locaties het goed 

Zijn alle kantoorgebouwen in de regio nu ineens 
weer in trek? Dit is niet het geval. De vraag is 
met name groot naar moderne panden in het 
centrumgebied. Net hier wringt de schoen: 
in vergelijking met de andere G5-steden heeft 
Eindhoven een relatief oude (economische) 
vastgoedvoorraad. 

Een analyse van de energie-labels
Dit blijkt uit een analyse naar de energie-labels 
van de kantorenvoorraad. Het energielabel is een 
goede indicator voor de economische en  
technische staat van de voorraad. Uit deze analyse 
komt naar voren dat kantoren in Eindhoven 
economisch en technische gezien “ouder” zijn dan 
de kantoren in de andere G5-steden. In Eindhoven 
heeft circa 40% van de voorraad bijvoorbeeld een 
A-label, waar dit aandeel in de overige G5-steden 
bijna 15% hoger ligt. Zeker nu de vraag in de 
komende jaren door het duurzaamheidsvraagstuk 
alleen maar verder zal toenemen, ligt hier een 
grote uitdaging voor de Eindhovense 
kantorenmarkt.

Dit is niet de enige uitdaging voor Eindhoven. Een 
andere is de (inter)nationale trend dat kantoren in 
de nabijheid van stations steeds populairder 
worden. Dit gaat ten koste van de vraag naar 
locaties bijvoorbeeld gelegen langs snelwegen. 
Waar Amsterdam 10, Rotterdam 7, Utrecht 8 en 
Den Haag 7, NS-stations hebben, heeft Eindhoven 
er maar 2 binnen haar stadsgrenzen. Dit maakt het 
voor Eindhoven lastiger om op vele verschillende 
plekken in de stad woon-werklocaties te creëren 
die goed per auto én trein bereikbaar zijn. De 
samenwerking binnen de regio kan hierbij wel een 
oplossing bieden. Helmond, Best en Geldrop-
Mierlo hebben additioneel nog 6 NS-stations 
binnen hun stadsgrenzen, die op termijn als 
(kleine) woon-werk-hubs kunnen gaan dienen. 
Voordeel is dat deze locaties binnen enkele 
treinminuten te bereiken zijn. 
     Dit is niet de enige synergie die Eindhoven met 
haar regio heeft. Vele bedrijven zoals VDL, Philips 
en ASML, zijn niet alleen in Eindhoven, maar ook 
in omliggende gemeentes gevestigd. De synergie 
blijkt uit de voorraadcijfers. Van alle kantoren in 
de regio Eindhoven is 26% niet in Eindhoven, 
maar in omliggende gemeentes gevestigd. Dit 
terwijl niet deze gemeentes te boek staan als 
gemeentes waar veelal bedrijfsruimtes en beperkt 
kantoorruimtes zijn gevestigd. Door deze sterke 
synergie is ook de leegstand in omliggende 
gemeentes sterk gedaald in de afgelopen jaren. In 5 
van de 8 omliggende gemeentes ligt het 
leegstandspercentage op dit moment zelfs lager 
dan dit in Eindhoven zelf. 

Legenda   Eindhoven    Overige G5

Grafiek Voorraad naar energielabel: Eindhoven 
heeft een flinke inhaalslag te maken

Bron Savills Research

Selectief tekort naar hoogwaardige kantoren begint te ontstaan 

Eindhovens tekort 

0%

van de Eindhovensevoorraad heeft een A-label, waar 
dit aandeel in de overige G5-steden 15% hoger ligt40%
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Legenda   Voorraad   Nieuwe Onwikkelingen    Onttrekkingen   Leegstand
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De afgelopen 10 jaar maakte het opnamevolume 
van de omliggende 8 gemeentes ruim 15% van de 
totale opname van de regio uit; De stad Eindhoven 
was dus goed voor maar liefst 85% van de activiteit 
onder gebruikers in de regio. De afgelopen 5 jaar is 
het opnamevolume in de omliggende gemeentes 
toegenomen met maar liefst 216%, onder andere 
door de uitbreiding van de activiteiten van ASML in 
Veldhoven. Hierdoor vond in 2018 meer dan 30% van 
de opname niet in de stad Eindhoven plaats, maar in de 
omliggende gemeentes.

Mede door deze verhoogde interesse onder 
gebruikers in de regio Eindhoven heeft 2018 een 
recordjaar gebracht. Het 10-jaars gemiddelde van het 
opnamevolume in de regio ligt rond de 90.000 m². 
Vanaf 2015 is hier echter een groei zichtbaar en is de 
opname niet meer onder dit langjarig gemiddelde 
gezakt. Ondanks dat het jaar nog niet ten einde is, lijkt 
2019 ook een goed jaar te worden en komt 2019 naar 
verwachting op een boven gemiddeld niveau uit.

De verwachting heerst dat 2019 een nieuw recordjaar 
had kunnen brengen, mits er voldoende aanbod was 
geweest. Zoals eerder aangegeven is er in Nederland 
een duidelijke trend zichtbaar dat gebruikers op 
zoek zijn naar hoogwaardige kantoorruimte op OV-
knooppunten. Deze verhoogde interesse is ook in 
Eindhoven waarneembaar. De recente verhuur van 
7.000 m² door AM aan Vodafone-Ziggo in de nog te 
ontwikkelen gebouw Lichthoven op het Stationsplein 
is hier een goed voorbeeld van. De vraag naar (grote) 
metrages in het centrum in de afgelopen jaren, wordt 
ook duidelijk door de komst van BCN (3.250 m²), Regus 
(2.500 m²) en Here Technologies (6.500 m²) naar de 
Kennedytoren. Ondanks dat dit één van de duurste 
kantorenlocaties van Eindhoven is, wint bereikbaarheid 
en comfort van de gebruikers het hier van prijs.  

Doordat er zeer beperkt hoogwaardig 
kantorenvastgoed beschikbaar is in het centrum, 
is nu ook een tendens waarneembaar dat oudere 
kantorengebouwen door eigenaren worden gerenoveerd 
en vervolgens, soms na jaren van leegstand, alsnog 
een huurder vinden. Een goed voorbeeld hiervan is het 
object van NSI aan de Fellenoord 310-370. Dit object, 
gebouwd in 1986, is na jaren van leegstand sinds kort 
volledig verhuurd. Daarnaast heeft Somerset Capital 
Partners zeer recent, in de directe omgeving van het 
eerder genoemde gebouw,  het Holiday Inn gekocht, om 
op deze strategische locatie (op termijn) nieuwbouw te 
gaan plegen.  

Legenda   Totaal   Gemiddelde 

Legenda    Totaal    Voorspelling    Gemiddelde 

Grafiek Opname in de omliggende gemeentes rond Eindhoven is 
in de afgelopen jaren 5 jaar met meer dan 200% gestegen

Grafiek 2019 lijkt weer een goed jaar te worden: Opname regio Eindhoven

Bron Savills Research

De activiteit onder gebruikers in de omliggende gemeentes is in de afgelopen jaren fors toegenomen. 

Steeds meer gebruikers vinden hun 
weg naar omliggende gemeentes 

De kantorenmarkt kent de afgelopen jaren 
een enorme flexibiliseringsslag  

Mede door het toevoegen van hoogwaardige kantoorruimte, onder 
andere door de gebiedsontwikkeling KnoopXL, mag worden verwacht 
dat dit aanbod vraag gaat creëren en het centrum van Eindhoven een 
echte G5-hub wordt, met een goede mix aan functies  

Huurspreiding drijft 
ondernemerschap
De kantorenmarkt kent de afgelopen 
jaren een enorme flexibiliseringsslag. 
Nadat initieel flexibele kantoorruimte 
voornamelijk werd opgenomen door start-ups 
en freelancers verbinden de laatste jaren 
ook steeds meer corporates en bedrijven 
uit het middensegment (mkb) zich aan een 
flexoperator, zo ook in Eindhoven.
    Naast de flexibeler wordende aanbiedvorm 
drijft ook de spreiding aan huurprijzen 
ondernemerschap. Starters kunnen in de 
regio Eindhoven relatief goedkoop huren om 

later eventueel door te groeien naar locaties 
met meer voorzieningen. 
    Omdat de gemeente Eindhoven op centrale 
locaties, zoals het stationsgebied, ook 
verouderde kantoorruimte ter beschikking 
heeft, is een gevarieerd aanbod beschikbaar 
in kwaliteit en prijs. Zo is er bijvoorbeeld 
op Fellenoord (aan de noordkant van het 
centrum van Eindhoven) kantoorruimte 
beschikbaar voor € 80 en in contrast is 
moderne kantoorruimte nabij het station 
(Kennedytoren) beschikbaar voor € 180.

Grafiek  Variatie van huren binnen Eindhoven is groot, hetgeen zorgt voor een gevarieerd aanbod 

Bron Savills Research

Beeld Max Kneefel
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Achter dit succes schuilt wel een gevaar. De grote 
vraag is of Eindhoven in de komende jaren aan de 
vraag naar hoogwaardige kantoorruimtes nabij OV-
knooppunten kan blijven voldoen. 

Nu de regio nog…

Dit geldt zowel voor de gebruikers-, maar ook 
voor de beleggingsmarkt. Een significant deel 
van de leegstaande kantoren in het centrum 
van Eindhoven is of zal op korte termijn 
worden getransformeerd, voornamelijk tot 
een woonfunctie. Ondanks een toenemende 
vraag naar kwalitatieve kantoorlocaties op 
centrumlocaties, zijn het actuele aanbod en de 
pijplijn voor nieuwbouwontwikkelingen van 
kantoorgebouwen beperkt. Het enige grotere 
solitaire nieuwbouw kantorenproject nabij 
een station betreft het project Lichthoven 
met 11.200 m² kantoren. De oplevering van dit 
project staat echter pas gepland voor 2022.
Hier ligt dus een grote uitdaging voor de stad 

Eindhoven, zeker omdat het creëren van 
meerdere hoogwaardige hubs, waar wordt 
gewoond, gewerkt en gerecreëerd, lastiger is 
bij het ontbreken van meerdere NS-stations. 
De oplossing is hier ook nabij. Door de 
aanwezigheid van meerdere stations binnen de 
regio op slechts enkele treinminuten afstand 
van Eindhoven, kan de regio helpen de groei 
verder op te vangen. Net als in de andere G5 
steden kunnen omliggende gemeentes dan 
nog meer meeprofiteren van krapte binnen 
de stad zelf (‘het Ripple-effect’). Met name 
locaties in de nabijheid van stations zijn 
interessant voor het creëren van attractieve 
woon-werklocaties. 

Als de kwaliteiten van goed bereikbare locaties binnen de regio 
Eindhoven, kunnen worden gecombineerd met de campus-
gedachte, kan het juist aanbod additionele vraag gaan creëren  

een 
ripple
effect 
in de 

maak

Enige echt grote aankoop betrof de High Tech 
Campus (350.000 m²) voor € 425.000.000 door 
Chalet Group van Marcel Boekhoorn. Hierna bleef 
het rustig op de Eindhovense kantorenmarkt. 
Vanaf 2018 is dit beeld veranderd. De verkoop van 
de Kennedytoren en het naastgelegen gebouw 
aan het Kennedyplein 101 in 2017 lijken andere 
(buitenlandse) investeerders te hebben overtuigd. 
Zo kocht Aberdeen in het begin van dit jaar 
Kennedyplein 2019 voor een ‘on-Eindhovens’ 
scherp rendement van onder de 6%. 

Beleggers weten de regio Eindhoven dus steeds 
beter te vinden. Nog steeds zijn Nederlandse 
(particuliere) beleggers het meest actief op 
de Eindhovense markt, maar ook andere 

internationale investeerders weten Eindhoven 
inmiddels te vinden. Tot op heden is in 2019 
er voor het eerst meer door buitenlandse dan 
door Nederlandse beleggers in Eindhoven 
geïnvesteerd (58,2%). Dit zal naar verwachting 
alleen maar toenemen door de sterke groei van de 
technologische sector en de spin-off hiervan voor 
de kantorenmarkt.

Opvallend is dat twee derde van het geïnvesteerde 
volume van de afgelopen 2 jaar, is gedaan in 
panden die op loopafstand van het Centraal 
Station van Eindhoven zijn gelegen. Ook hierin 
volgt Eindhoven dus de nationale tendens van een 
toenemende vraag naar woon-werk-locaties in 
stedelijke gebieden.

Bron  Savills Research   

Legenda   Nederlandse beleggers    Buitenlandse beleggers    Gemiddelde

Grafiek In 2019 werd er voor het eerst meer door buitenlandse dan door Nederlandse 
beleggers in de regio Eindhoven geïnvesteerd

Investeerders weten Eindhoven 
inmiddels op waarde te schatten
Tot 2017 werd Eindhoven nauwelijks interessant bevonden onder (institutionele) beleggers.
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OUTLOOK
Eindhoven heeft grote stappen 

gezet afgelopen jaren 
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1De economische groei van Brainport 
Eindhoven ligt al sinds 2013 hoger dan 

het nationale gemiddelde. In 2018 bedroeg 
de groei 3,3% ten opzichte van 2,6% in 
Nederland.

2Naast binnenstedelijke 
woningontwikkeling, zoals 

bijvoorbeeld KnoopXL, zijn ook 
omliggende gemeentes nodig om de 
inwonersgroei van 9,06% tot 2040 te 
faciliteren.

3Door de geschetste groei presteert de 
kantorenmarkt van de regio goed. De 

leegstand in de stad (8,4%) en in de regio 
(9,3%) is inmiddels gedaald tot onder het 
landelijk gemiddelde.

4De voorraad in Eindhoven kent wel 
de nodige uitdagingen. Dit doordat 

de economische en technische leeftijd 
relatief hoog is in vergelijking met andere 
G5 steden.

5Ondanks dit is het opnamevolume in 
de afgelopen jaren verder opgelopen, 

waardoor er krapte begint te ontstaan, 

met name in het centrum van Eindhoven 
(leegstandspercentage 5,6%).

6De regio heeft de afgelopen 5 jaar volop 
meegeprofiteerd. Het opnamevolume 

in de omliggende gemeentes is 
toegenomen met maar liefst 216%. 

7Naast de toenemende beleggingen 
neemt ook het aandeel buitenlandse 

investeerders toe. Het aandeel 
buitenlandse beleggers in 2019 tot nu 
toe (58,2%) voor het eerst groter dan 
binnenlandse beleggers.

8Twee derde van het geïnvesteerde 
volume van de afgelopen 2 jaar, 

heeft plaats gevonden in panden die op 
loopafstand van het Centraal Station van 
Eindhoven zijn gelegen.

9Binnen de beleggingsmarkt is er 
nog beperkt sprake van een ripple-

effect en zijn investeringen in gebouwen 
en gebieden nodig om dit verder te 
stimuleren. Overheden kunnen hier een 
essentiële rol in spelen met name door te 
investeren in mobiliteit. 

Key findings

NU EN DE TOEKOMST

Eindhoven heeft als regio, stad én 
merk in de afgelopen jaren grote 
stappen gezet en de kantorenmarkt 
profiteert hier volop van mee. Dit geldt 
zowel voor de stad als voor de regio. 
Gesterkt door campusontwikkelingen 
en demografische groei heeft dit 
geresulteerd tot een scherpe daling 
van de kantoorleegstand en een 
sterk toegenomen interesse onder 
gebruikers en beleggers. Het herstel is 
er, maar Eindhoven kent ook de nodige 
uitdagingen. 

Eén van de uitdagingen is de relatief 
oude voorraad. Investeren in deze oude 
voorraad komt langzaam op gang, 
maar een tekort van hoogwaardige 
kantoorruimte dreigt. Daarnaast 
zal Eindhoven attractieve woon-
werkgebieden moeten creëren om 
de demografische groei op te kunnen 
vangen en talent aan te blijven trekken. 
Hier wringt de schoen: de mogelijkheid 
tot het creëren van aantrekkelijke 
gebieden in de nabijheid van een 
NS-station is beperkt doordat de stad 
Eindhoven slechts 2 stations heeft. Hier 
kan de regio een goede aanvullende 
rol vervullen, door het creëren van 
attractieve woon-werk-locaties rond 
de aanwezige en eventueel nieuw te 
realiseren stations, al dan niet in de 
vorm van gespecialiseerde campussen. 
Hierdoor kan het ripple-effect ook in de 
regio Eindhoven gestimuleerd worden. 

Savills World Research: Onze 200 in-house analisten focussen zich op onderzoek naar internationale vastgoedmarkten, met marktleidende inzichten per regio als resultaat. Dit doen wij in opdracht van zowel 
investeerders, ontwikkelaars, stichtingen en overheidsinstanties. Onze expertise strekt zich uit over alle terreinen, waaronder het verzamelen en analyseren van data, benchmarking, op maat gemaakte enquêtes, 
haalbaarheidsonderzoeken, advies over de technische sector en advies bij investeringen in het buitenland.
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