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Vier opvallende trends in de wereld 
van bedrijfshuisvesting
Never a dull moment in de wereld van bedrijfshuisvesting. Wat zijn met oog op 2020 de 

belangrijkste trends? Voor het antwoord op die vraag komen we in onze regio uit  

bij Basis Bedrijfshuisvesting. 

Dit bedrijf – onder leiding van drie Katwijkers: Sander 

Zwaan, Jan-Jeroen Schaap en Joey de Rooij - signa-

leert vier grote ontwikkelingen in de wereld van de 

bedrijfshuisvesting. 

Duurzaamheid blijft…
Wat in de vastgoedwereld nog altijd veel tongen los-

maakt, is het onderwerp duurzaamheid. “Dat blijft voor-

lopig nog wel zo”, zegt Joey de Rooij. “Vooral het belang 

van energielabels. Sinds 1 januari 2015 is het verplicht 

om bij iedere transactie een energielabel te overhandi-

gen.” “Banken zijn bereid gunstigere financieringen af 

te sluiten bij een gunstig label”, vult Sander Zwaan aan. 

“Kantoren worden simpelweg niet meer gefinancierd 

als het energielabel minder dan C is.” 

Verkoop bedrijfsunits stijgt
Terug van weggeweest: de stijgende verkoop van 

kleinschalige bedrijfsunits. “Dit stamt uit de jaren 

negentig”, vertelt Jan-Jeroen Schaap, “toen vooral 

zzp’ers in de bouw voor zichzelf een ‘halletje’ gingen 

kopen. Dat hield op een gegeven moment op, maar de 

laatste jaren is de verkoop van kleine units weer in 

opkomst. Voorbeelden zijn Box Katwijk, Groen Park 

Katwijk en De Keyser Noordwijk. Dat heeft onder 

meer te maken met de lage rentestand, die voorlopig 

ook nog wel laag blijft, en met het vertrouwen van 

ondernemers in de markt.” 

Nauwere samenwerking Economie071-gemeenten
De gemeenten en het bedrijfsleven in de 071-regio 

maken zich het komende decennium sterk voor een 

aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Dat 

is hard nodig, want in de hele regio is een tekort aan 

toekomstbestendige bedrijventerreinen. “Dat kun je 

niet in één nacht veranderen”, zegt Sander, “maar je 

kunt nu wel gebieden aanwijzen en reserveren voor 

bedrijfsmatige activiteiten. Het is daarbij belangrijk 

de tendens te doorbreken dat bedrijventerreinen 

worden omgevormd tot woongebieden, want daar 

krijg je slaapsteden van en dat wil niemand.”

Winkelgebied Katwijk houdt perspectief
Naast bedrijfspanden zijn qua bedrijfshuisvesting voor 

Katwijk ook winkels van groot economisch belang. Op 

het Emmaplein na, gaat het daar in onze gemeente 

goed mee; er is weinig leegstand, een actieve win-

keliersvereniging, een unieke parkeergarage aan de 

Boulevard en er zijn veel evenementen. De ideale voe-

dingsbodem voor een gezond winkelklimaat, ook voor 

het Emmaplein. “Daar zou een grote ‘trekker’ moeten 

komen, een landelijk merk”, zegt Joey, “dan willen 

andere bedrijven daar vanzelf bij in de buurt zitten. 

Dat zou voor 2020 een mooi streven zijn!” 

Over Basis Bedrijfshuisvesting BV
Basis Bedrijfsvesting BV is in 1988 opgericht door de in 2016 overleden Paul van der Plas. 

Dit bedrijf heeft drie kantoren (Leiden, Alphen a/d Rijn en Gouda) en biedt een compleet 

aanbod van diensten op het gebied van commercieel onroerend goed; met als vier 

pijlers makelaardij, vastgoedmanagement, -beleggingen en taxaties.


