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Secundaire markten - de  Gentse ‘dynamiek’ wakkert aan
De activiteit van de Belgische kantoormarkt beperkt zich niet enkel tot Brussel, hoewel 
onze hoofdstad liefst twee derde ervan voor haar rekening neemt. Samen met de Head 
of Belgium research van DtZ, Cédric Van meerbeeck, overlopen we enkele belangrijke 
parameters met een invloed op secundaire markten.

In zijn verslag over de Belgische secundaire 

markten (kantoormarkten buiten Brussel) 

noteert DTZ dat alle markten, met uitzondering 

van Gent, hun activiteit het voorbije jaar zagen 

teruglopen. DTZ wijdt deze terugval aan een reeks 

factoren zoals de maturiteit van de markt, de 

concurrentie van buurmarkten, de beperkte vraag 

vanwege de openbare sector en het aanbodtekort. 

Volgens Cédric Van Meerbeeck verklaren 

verschillende feiten het succes van de Gentse 

markt dit jaar. Hij haalt eerst en vooral het aanbod 

aan, dat vele projectontwikkelingen omvat, want 

Gent is op dat vlak een zeer dynamische stad. 

Huurders tonen een zeker enthousiasme tegenover 

de Arteveldestad die zich hierdoor onderscheidt 

van de twee andere grote kantoormarkten in 

Vlaanderen, namelijk Antwerpen en Mechelen. 

“Gent biedt kwaliteitsvolle vestigingen in de rand” 

legt hij uit. Deze vestigingen zijn bereikbaar met 

de wagen en stemmen overeen met het volume 

waar huurders naar op zoek zijn. Bovendien heeft 

Gent een extra troef, aldus Cédric Van Meerbeeck: 

de stad biedt een goede levenskwaliteit. Het 

voorbije jaar noteerde Gent dan ook een take-up 

van 58.000 m².

De cijfers van DTZ geven aan dat de totale take-up 

van de Belgische secundaire markten 197.000 m² 

bedroeg in 2013, hetzij 29% minder dan in 2012. 

De gemiddelde take-up bedroeg 570 m² per 

transactie in 2013.

Zware mobiliteitsproblemen in antwerpen 
Het succes van Gent roept automatisch de 

volgende vraag op: waarom is de belangrijkste 

Vlaamse markt, Antwerpen, erop achteruitgegaan? 

Door net het tegenovergestelde van wat zich in 

Gent voordoet: een tekort aan kwaliteitsvolle 

projectontwikkelingen. Hoewel Cédric Van 

Meerbeeck beaamt dat dit een grote rol speelt, 

wegen volgens hem ook de zware mobiliteits-

problemen in Antwerpen flink door. Mobiliteit is 

een cruciale factor die eerder al de Brusselse markt 

trof. Maar er moet ook rekening gehouden worden 

met een ander element: 2012 was een uitstekend 

jaar voor Antwerpen en het was moeilijk om 

hetzelfde tempo aan te houden in 2013. Niettemin 

vertoonde de Antwerpse markt de voorbije vijf 

jaar een relatieve stabiliteit, met een take-up van 

95.000 à 100.000 m². De take-up van 89.000 m² 

die in 2013 geregistreerd werd, ligt dus niet zo ver 

onder het gemiddelde. Qua take-up sloot 

Antwerpen 2013 af als leider van de populairste 

secundaire markten, na bijna het hele jaar lang 

een achterstand gehad te hebben op Gent.

aanbodtekort in Luik
In Wallonië noteerde Luik onlangs geen al te beste 

resultaten. Volgens DTZ heeft dit ongetwijfeld te 

maken met het aanbodtekort. Cédric Van 

Meerbeeck benadrukt dat de leegstand in 

kwaliteitsgebouwen bijna nul bedraagt. Zodra een 

nieuwe projectontwikkeling aangekondigd wordt, 

is alle beschikbare ruimte al ingevuld. “Het is een 

zeer dynamische markt” gaat hij verder. “Luik 

registreert heel wat beweging qua huurders, ook 

in bepaalde federale administraties”. Wegens het 

beperkte aanbod ligt de take-up lager dan die van 

2012, maar zoals ook Cédric Van Meerbeeck 

aangeeft, zitten nog heel wat projecten in de 

‘overwegingsfase’. Het is dan ook mogelijk dat 

Luik van het ene uiterste naar het andere gaat en 

op vrij korte termijn met een aanbodoverschot zal 

zitten. Het recente tekort aan projectontwikkelingen 

op de markt heeft tot gevolg gehad dat de markt 

uitgeput raakte en dat ontwikkelaars en 

investeerders gestimuleerd werden om bij te 

dragen tot het herstel van de activiteit in Luik. 

Afwachten dus wat er dit jaar gebeurt wanneer 

deze nieuwe projecten in de operationele fase 

terechtkomen.

Staatshervorming
In het kader van de Staatshervorming, waarbij 

federale bevoegdheden naar de Gewesten 

overgeheveld worden, vindt Cédric Van Meerbeeck 

dat het nog te vroeg is voor een raming van de 

mogelijke impact daarvan: “In het begin dacht 

men dat de hervorming een enorme impact zou 

hebben op de kantoormarkt, maar vandaag is men 

daar al niet meer zo zeker van. Wallonië had 

gezegd dat de regionalisatie gepaard zou gaan met 

de komst van minstens 2.500 nieuwe ambtenaren 

verdeeld over Luik, Charleroi, Namen en Bergen. 

Vandaag wordt dit cijfer al gereduceerd tot 500 à 

rEaL EStatE   I  marKEt trENDS  I

Cédric Van meerbeeck,
Head of Belgium research, DtZ
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600, ofwel een vierde van de oorspronkelijke 

raming”. De regionalisatie zal wellicht een impact 

hebben, maar we kunnen nog niet zeggen waar 

deze impact voelbaar zal zijn en hoe groot die zal 

zijn. Deze impact kan voor Namen, de hoofdplaats 

van Wallonië, zelfs nul of negatief zijn, aldus 

Cédric Van Meerbeeck. Want aangezien er in 

Wallonië nog vier andere belangrijke markten 

zijn, is het goed mogelijk dat bepaalde ambtenaren 

Namen zullen verlaten voor een andere stad. Ook 

de impact op Vlaanderen moet nog geraamd 

worden.

Kan er op korte termijn een andere ‘fl orerende’ 

secundaire markt zoals Gent bijkomen? Niet 

volgens Cédric Van Meerbeeck, die denkt dat Gent 

rEaL EStatE   I  marKEt trENDS  I

De kantoormarkt in Gent liet zich 
opmerken door de beste prestaties in 
2013 dankzij een kwaliteitsvol aanbod 
met vele projectontwikkelingen, zoals 
de Blue towers die deel uitmaken 
van het Ghelamco arena complex 
(arteveldestadion). meer dan 50% van 
de 29.000 m2 van de Blue towers, die 
begin dit jaar opgeleverd worden, heeft 
al huurders gevonden.

goede resultaten zal blijven boeken en dat de 

zelfregeling van de Luikse markt zou kunnen 

uitdraaien op een positief 2014. 

Maar wat er ook gezegd mag worden over Gent, 

Antwerpen en Luik, het is in Leuven en Namen 

dat we globaal genomen voor 2013 de prime rents 

terugvinden op de secundaire markten. Namen is 

de enige markt waar de prime rent gestegen is in 

2013. Beide steden hebben een prime rent van iets 

meer dan €160/m²/jaar (versus €290 à €300 in 

Brussel).

Tim HARRUP ■

Secundaire kantoormarkten – take-up & Prime rent - 2009-2013 trend 

 take-up* Prime rent Gemiddelde huur
 2013 Euro/m2/jaar  Euro/m2/jaar

antwerpen 89.000 m2  140 €  106 € 
Gent 58.000 m2  146 €  113 € 
Leuven  16.500 m2  155 €  122 €
Luik  13.000 m2  140 €  110 -115 €
Charleroi 13.000 m2 140 € 136 € 
mechelen 11.000 m2 135 € 114 €
Namen > 5.000 m2  155 €   132 -143 €

*  Take-up = in gebruikname
Bron: Rapport DTZ ‘Property Times – Belgium Secundary markets – Q4 2013’
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