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Marktindicatoren Landelijk Almere 

Aanbod H1-2015 t.o.v. H1- 2014 +1% -2% 

Opname H1-2015 t.o.v. H1-2014 +2% +27% 

Ratio Aanbod/Opname H1-2015 18 20 

Voorraad kantoorruimte in m² 49,5 mln. 600.000 

Aanbod als % voorraad 18% 33% 

Trend huurprijzen   

 

Aanbod kantoorruimte 

 

Medio 2015 werd in Almere in totaal circa 216.000 m² 

kantoorruimte aangeboden. Dat is 2% minder dan aan het 

einde van vorig jaar. Daarmee wordt in totaal circa een derde 

van de totale voorraad in Almere voor verhuur/verkoop 

aangeboden. Circa 46% van het aanbod (100.000 m²) is te 

vinden in het centrum-/stationsgebied en 25% (54.000 m²) op 

Gooise Kant/Gooise Poort. Ruim tweederde van het aanbod 

wordt al langer dan drie jaar aangeboden. 

 

 

 

Opname kantoorruimte 

 

In het eerste halfjaar van 2015 werd in totaal circa 10.800 m² 

kantoorruimte verhuurd of verkocht aan een nieuwe gebruiker. 

Dat is 27%meer dan in de eerste helft van vorig jaar, toen de 

opname uit kwam op 8.500 m². Circa 40% van de opname 

had plaats in het centrum-/stationsgebied en de overige 

meters werden verspreid over diverse locaties opgenomen. 

Ook het type gebruiker liet een zeer divers beeld zien. 

Grootste transactie betrof de aanhuur van 1.750 m² in het 

WTC door Infomedics. 

Huurprijzen kantoorruimte 

 

Gemiddeld liggen de huurprijzen voor kantoorruimte in Almere 

tussen de € 60 en € 135 per m² per jaar. In de moderne 

kantoren in het centrum-/stationsgebied gelden tophuurprijzen 

van rond de € 165 per m². Voor gedateerde kantoorruimte op 

minder goede locaties liggen huurprijzen aan de onderkant 

van de bandbreedte. Door het ruime aanbod kantoorruimte 

staan de huurprijzen al ruime tijd onder druk. De gemiddelde 

vraaghuurprijs daalde in 2015 tot € 110 per m². 

Tabel: bandbreedte huurprijzen kantoorruimte in € per m²/p.j.* 

 

Locatie Huurprijs van Huurprijs tot 

Centrum/Stationsgebied 75 165 

Gooise Kant/Poort 65 135 

Muziekwijk 70 125 

Almere Haven 70 115 

Randstad 75 128 

Almere Buiten 70 135 

Overig Almere 60 130 

* Excl. eventuele incentives 
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