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Hoe groot is de leegstand in 
Nederland? 
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Opkomst E-commerce 
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Leegstand – 2.500.000 m2 
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Presentator
Presentatienotities
Bron NVM Winkelmarkt 2012



 

Digitale & mobiele revolutie 

Foto flexwerken 
 

 
 



 

Flexwerken 

Foto flexwerken 
 

 
 



 

Leegstand kantoren – 8.500.000 m2  

Presentator
Presentatienotities
Bron NVM persbericht 2013Volgens onderzoeksbureau AOS Studley is er ook nog 6.000.000 m2 verborgen leegstand door langjarige huurovereenkomsten.



 

Maakindustrie verdwijnt 



 

Lege bedrijfsruimten – 15.400.000 m2 

Presentator
Presentatienotities
Bron NVM Bedrijfsruimtemarkt 2012



 

Mismatch agrarische bebouwing 

Presentator
Presentatienotities
Schaalvergroting leidt de komende 15 jaar tot halvering van het aantal boerenbedrijven en ca 30.000.000 m2 extra leegstandBron: Alterra Wageningen UR 2013



 

Pluimveebedrijf - Rondeel eieren 
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Presentator
Presentatienotities
Intensivering + schaalvergroting



 

Overheden bezuinigen 
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Maatschappelijk vastgoed – 20.000.000 
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Ca.150 klooster & 1200 kerken 
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Presentator
Presentatienotities
Kloosterdorp Steyl – St Gregorklooster incl Missiemuseum



 

Overaanbod bouwgrond 
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Impact overheid op leegstand 
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• Winkels        2.500.000 m2▲ 
• Kantoren    8.500.000 m2▲ 
• Bedrijfsruimten 15.400.000 m2▲ 
• Agrarisch  10.000.000 m2▲ 
• Maatschappelijk 20.000.000 m2▲ 
• Religieus    2.500.000 m2▲ 
• Totaal   58.900.000 m2 

 
 (bron NVM 2015) 
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Leegstand in Nederland 



 

Krimpgebieden in Nederland 

Foto flexwerken 
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Verband krimp - agrarisch 
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Verband infrastructuur en krimp 
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Verband infrastructuur en krimp 
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Leegstand en kansen per regio verschillen 
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Leegstand agrarisch vastgoed 
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Leegstand is ook probleem overheid 

Overheid is verantwoordelijk voor R.O. 
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Leegstand Brabants platteland 

DEN BOSCH - Er komt een experiment in de gemeenten Boxmeer 
en Sint-Anthonis dat de leegstand op het platteland moet 
tegengaan. Onderzoeksbureau BRO en boerenorganisatie ZLTO 
hebben daarop bij provincie en de twee gemeenten 
aangedrongen. 
 
De twee organisaties voorspellen dat de leegstand van boerderijen in 
Brabant veel groter wordt dan gedacht. In 2030 zullen ruim 4500 
Brabantse boeren met hun bedrijf zijn gestopt en staan de stallen leeg 
en de boerderijen te koop. Samen 3,2 miljoen vierkante meter. 
 
Het probleem is dat potentiële kopers tegen een woud aan regelgeving 
aanlopen voor het vestigen van een ander dan een boerenbedrijf in het 
buitengebied. In Sint-Anthonis en Boxmeer wordt tijdens het 
experiment soepeler met deze regels omgegaan. 



 

• Winkels  bouwstop + saneren + transformeren 
• Kantoren  bouwstop + transformeren + slopen 
• Bedrijfsruimten herverkavelen + sloop/nieuwbouw 
• Maatschappelijk transformeren + sloop 
• Religieus  transformeren 

 
• Totaal (overheid) actief ruimtelijk beleid 

landelijk afstemming ipv lokaal 
bestaand boven nieuwbouw 
inbreiden voor uitbreiden 
flexibeler bestemmen 
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Oplossingsrichtingen per categorie 
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Kantoren naar wonen 
Winkels naar wonen 
Van alles naar wonen 
Behalve een boerderij? 
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Oplossingen leegstand agrarisch 



 

Mogelijke oplossingen agrarisch 

• Herbestemmen (decentrale energie opwekking?) 
• Tijdelijk gebruik onder leegstandswet (statushouders?) 
• VAB regeling 
• Herverkavelen 
• Veegplannen buitengebied 
• Ruimte voor ruimte 
• Sloop / nieuwbouw (2:1) 
• Sloop subsidie 
• Plattelandswoning (Gedoogzones invoeren) 
• Maatwerk woningcontingent (Meergeneratie wonen) 
• Prijzen verlagen 
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