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Geoff de Booij, General Manager Real Estate
bij Deka Immobilien. Hij vertelt hoe alles in

de kantorenwereld voor beleggers draait om locatie.
Waar we moeten zijn?

Bij de grote stations natuurlijk. 

‘Nederland is een prima 
kantorenland’ 
Is de Nederlandse kantorenmarkt anders dan de ons 

omringende landen?

‘Niet echt, maar Nederland is wel een prima kantorenland natuurlijk. 

We hebben een hoogopgeleide bevolking die goed Engels spreekt dus 

dat maakt dat we hier graag investeren. Wat je wel 

ziet is dat bedrijven steeds meer de overweging 

meenemen in de keuze voor de vestigingsplaats 

of ze voldoende goede mensen kunnen vinden. 

Als je bijvoorbeeld investmenbankers nodig hebt 

dan kan je wel naar Heerlen gaan, maar in de buurt van Schiphol 

is dan een wat beter idee. Dat is trouwens een concreet voorbeeld, 

APG zat in Heerlen, verhuisde naar de Zuidas en gaat daar weer weg 

vanwege het imago. Er zijn legio voorbeelden van bedrijven die in de 

sollicitatietekst zetten dat ze een geweldige plek hebben en dat helpt 

natuurlijk ook.’

Zijn uiteindelijk vooral de omgevingsfactoren essentieel om 

in te stappen?

‘Ik heb een aantal jaar geleden bij een congres gesproken en toen 

vroeg iemand: waar ga je investeren de komende jaren? Daar vertelde 

ik oprecht: ik ga naar Rotterdam en dan investeren in multifunctionele 

gebouwen want dat lijkt de trend te worden. Ik denk dat de yields in 

Rotterdam nog onterecht achterlopen bij Amsterdam. Die plekken 

zoals Den Haag, Utrecht en Rotterdam gaan de komende jaren 

gewoon meedoen met Amsterdam is mijn verwachting. Inmiddels 

hebben we voor 250 miljoen in Rotterdam geïnvesteerd en gebouwen 

aangekocht met retail, winkels en kantoren bij elkaar en dan in de 

binnenstad en dichtbij het station. In die plekken geloven we dus en 

het werkt goed.’

Is locatie belangijker dan het gebouw zelf?

‘Natuurlijk is het gebouw belangrijk, bijvoorbeeld dat het een markant 

gebouw is zoals Infinity, het voormalig hoofdkantoor van ING. Dat 

is allemaal heel leuk, maar het gaat uiteindelijk om de plek. Zelfs 

alles op het gebied van duurzaamheid is heel leuk en belangrijk 

hoor totdat je vertelt dat het gebouw naast Station Zuid is op de 

Zuidas; dan gaat het om die topplek en dan vervalt de focus op het 

duurzaamheidslabel. Dat laatste wordt steeds belangrijker naarmate 

het gebouw slechter gelegen is.’

En de steden als Den Haag, Rotterdam en Utrecht gaan 

dus hard?

‘Zeker, in Utrecht bijvoorbeeld is in het centrum veel kantoorruimte 

bijgekomen en aan de randen is er veel omgebouwd tot woningen of 

hotels en nu zie je de kantoorhuren stijgen en de leegstanden nemen 

af. Dat zie je ook in Den Haag en Rotterdam. Rotterdam is wel een 

iets andere markt, daar zie je veel interne verplaatsingen. En Leiden 

gaat zelfs goed vooruit.’’

Zijn er nog mogelijkheden op die A-plekken? Gebeurt daar 

nog iets?

‘Je ziet dat als beleggers geen mogelijkheden meer zien om te 

verdienen aan kantoren dat mensen overstappen naar hotels of 

woningen. Dat we opportunisten zijn die achter de markt aanrennen 

is een feit. Maar als je een normale strategie hanteert kan je op goede 

plekken nog best iets verdienen met een goed kantoor. Dat werkt 

altijd. Dan hoef je echt niet bang te zijn voor een korte periode 

leegstand. Wat je niet moet doen volgens mij is om op een kansloze 

plek steeds iets nieuws te proberen. Soms is het gewoon niks en wordt 

het kennelijk ook niks.’

Daar moeten ze gewoon bomen en gras weer proberen.

‘Tja, je kunt wel een hotel maken op een slechte kantoorlocatie, 

maar als er - god verhoedde het - ooit een bom valt ergens dan gaan 

de toeristen gewoon naar het centrum en laten ze ook die hotels op 

matige locaties links liggen. Soms is een slecht gebouw gewoon een 

slecht gebouw. Wij opereren natuurlijk wel een niche, we kopen 

gebouwen aan voor een heleboel geld en daar zitten vaak partijen in 

die best een crisis kunnen overleven als het tegenzit. Dat is meer onze 

focus. Je hebt ook beleggers die waarde kunnen toevoegen, maar ook 

dan blijft locatie toch nog alles volgens mij.’    

vAN DE mAkERs vAN             vIsIE


