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< prijspeil stabiel

Ondanks de grote vraag naar
goede kantoorruimte in het
Noorden heeft de huurprijs zich
in 2004 gestabiliseerd op zo’n 147
euro per vierkante meter in Gro-
ningen en 135 euro voor de regio
Assen. In Leeuwarden kun je voor
gemiddeld 125 euro/m2 terecht,
Heerenveen is nog een tientje de
meter goedkoper. In geen van de
vier genoemde steden verschilt
dat van 2003. Volgens directeur
Noord-Nederland Gert-Jan Al-
berts van DTZ Zadelhoff komt dit
doordat er wel vraag naar eerste-
klas kantoorruimte op bepaalde
locaties is maar vaak ook totaal
geen aanbod. ”Dan wordt er dus
geen deal gesloten.” Er is wel
veel aanbod op plaatsen waar
veel minder vraag naar kantoor-
ruimte is, waardoor de prijzen
onder druk komen te staan.

Vastgoedmarkt
in het Noorden
beter dan elders
Op gebied van kantoren zelfs hier en daar schaarste

Door Jaap Kiers

groningen < De markt
voor commercieel vast-
goed (kantoor-, winkel-
en bedrijfsruimte) in de
provincies Groningen,
Drenthe en Friesland is
veel gezonder dan die in
de rest van het land. Dat
blijkt uit het marktrap-
port dat DTZ Zadelhoff,
de grootste makelaars- en
adviesorganisatie van
Nederland, gisteren
openbaar maakte. Met
name de vraag naar kan-
toorruimte in het Noor-
den is goed en overstijgt
zelfs hier en daar het aan-
bod.
Volgens Gert-Jan Alberts, di-
recteur van DTZ Zadelhoff
Noord-Nederland, is met
name in de stationsgebieden
van Groningen en Leeuwar-
den de vraag naar kantoor-
ruimte groter dan het aan-
bod. ”Dat is landelijk gezien
volstrekt uniek. In zijn alge-
meenheid kun je zeggen dat
de kantoormarkt een ge-
zonde vraag-aanbodverhou-
ding heeft.”

Leegstand
In heel Nederland is de vraag
naar kantoorruimte in 2004
met 15 procent verminderd
ten opzichte van het jaar
daarvoor. Volgens DTZ Zadel-
hoff is dit nog altijd een ’rede-
lijk niveau’. De meeste leeg-
stand is te vinden in oudere
kantoorpanden van mindere
kwaliteit. Totaal 1 miljoen
vierkante meter kantoor-
ruimte wordt niet gebruikt.
Moderne kantoorpanden met
voldoende parkeerplaatsen
op aantrekkelijke locaties
zijn wel zeer in trek.

Het Noorden onderscheidt
zich van de Randstad volgens
Alberts omdat er door de rela-
tief geringe prijzen meer aan
herontwikkeling van incou-
rante kantoorpanden kan
worden gedaan. Hij noemt
het voorbeeld van het kan-
toorcomplex aan de Een-
drachtskade in Groningen,
dat door woningbouwcorpo-

ratie IN is aangekocht met de
bedoeling er studenten te
gaan huisvesten. ”Dat is een
goede tendens”, aldus Al-
berts.

Ook op de winkelmarkt is
het tij aan het keren in de eco-
nomisch gunstige richting.
Dit geldt met name voor de
stad Groningen, waar vrijwel
geen structurele leegstand
meer is. Positief is bovendien
dat het kernwinkelgebied in
de stad uitdijt, zo constateert
het rapport van DTZ Zadel-
hoff. Alberts: ”De zuidoost-
kant verbetert substantieel.
De Oosterstraat is steeds
meer in trek, en daardoor
komt ook op de Carolieweg
de loop er steeds meer in.”

Minder gunstig is de markt
voor bedrijfsruimte in het
Noorden al zit er volgens de
rapportage van Zadelhoff wel
beweging in en is er sprake
van een ’groeiende interesse
van zoekende partijen’. Pro-
bleem is dat het aanbod van
veelal grote, verouderde,
niet-functionele, onroerende
goederen (fabriekshallen en –
loodsen) niet aansluit bij de
vraag. ”Die markt is zorgelij-
ker”, bekent Alberts. ”Maar er
zijn goede kansen voor
nieuwbouw.”

Schilders van Kranendonk schilderen de friezen rondom de
timpaan aan de voorzijde van het hotel.

De monumentale trappenhal van Des Indes moet ook worden
geschilderd. Foto’s: GPD/Hein van Gennip

Stellingwerver schilders maken Haagse Des Indes chic
Door Douwe Wijbrands

noordwolde/den haag < Het
vijfsterrenhotel Des Indes in
Den Haag ondergaat een in-
grijpende verbouwing en re-
novatie. Schildersbedrijf Kra-
nendonk uit het Friese Noord-
wolde kreeg de opdracht voor
alle binnen- en buitenschil-
derwerk. Een klus die in
maart begon en nog tot in het
voorjaar duurt. De zes schil-
ders wonen door de week in
een huis van de baas en ook
voor hun eten wordt elke dag
gezorgd.

”Het is een van onze groot-
ste en meest complexe op-
drachten”, vertelt projectlei-
der Michiel Kranendonk over
de eervolle opdracht om het
vermaarde hotel Des Indes in
Den Haag te schilderen. Ten-
minste eenmaal per week is
hij in Den Haag te vinden om
de klus te begeleiden.

De eigenaar wil dat het ho-
tel weer kan concurreren met
andere tophotels. Het monu-
mentale bouwwerk aan de
Lange Voorhout dateert van
1858. Ooit resideerde hier de
kamerheer en adviseur van
koning Willem III. Sinds 1881
heeft het een hotelbestem-
ming en brachten beroemd-
heden als Winston Churchill,
president Roosevelt, de gene-
raals Montgomery en Eisen-
hower en tsaar Nicolaas van
Rusland er de nacht door.
”We moeten als het ware
eerst de rook van Churchills
sigaren van de balken schu-
ren”, zegt Kranendonk met
een knipoog.

Des Indes krijgt er extra ka-
mers bij die worden voorzien
van airconditioning, breed-
band internet en een opti-
male geluidsisolatie. Tegelij-
kertijd moeten oorspronke-

lijke stijlelementen behou-
den blijven of juist hersteld
worden. Het is, kortom, een
klus die veel meer inhoudt
dan het sauzen van een pla-
fonnetje en een muurtje.

Ook renovatie- en restaura-
tiewerk wordt van de schil-
ders verwacht. Kranendonk
kreeg de opdracht omdat het
Noordwoldiger bedrijf al
ruim tien jaar goed schilder-
werk aflevert in Den Haag.

Het bedrijf raakte er min of
meer bij toeval verzeild. Toen
het eveneens in Noordwolde
gevestigde transportbedrijf
Jan Krediet in Culemborg een
nieuwe vestiging opende,
kreeg ’de buurman’ het schil-
derwerk.

Kranendonk kwam in con-
tact met commissaris Theo
Dragt van Jan Krediet, die te-
vens topambtenaar bleek te
zijn bij het ministerie van
binnenlandse zaken. Hij was
zo tevreden over het schil-

derswerk, dat toen zijn dienst
privatiseerde en een histo-
risch pand aan het Lange
Voorhout betrok, de schilders
uit Noordwolde werden inge-
schakeld.

”Sindsdien zijn we niet
meer weggeweest uit Den
Haag. De dienst van Dragt
kreeg steeds meer panden en
we werden een bekende in
het Haagse netwerk”, aldus
Kranendonk. ”De mentaliteit
en het vakwerk van onze
schilders wordt enorm ge-
waardeerd. Noorderlingen
staan in de Randstad bekend
als harde en goede werkers”,
weet Kranendonk.

De schilders van Kranen-
donk logeerden aanvankelijk
in pensions en hotels, omdat
elke dag heen en weer rijden
te veel tijd kost. ”Een tijdje ge-
leden hebben we een woning
gekocht in Den Haag. Daar
kunnen zes schilders over-
nachten”, aldus Kranendonk.

De mannen rijden op maan-
dagmorgen om vijf uur weg
uit Noordwolde.

Wanneer de wegen in de
Randstad vollopen, hebben
zij de verfkwast al in de hand.
Ze maken lange dagen, soms
tot half negen ’s avonds. Op
donderdagmiddag kunnen ze
weer naar huis. ”Onze schil-
ders maken werkweken vol-
gens de CAO en hebben altijd

een lang weekend”, aldus
Kranendonk. ”Iedereen vindt
dat het goed geregeld is.”

In Den Haag wordt er ook
goed voor de schilders ge-
zorgd. Ze krijgen tussen de
middag broodjes op het werk
en om vijf uur bezorgt een
eetcafé de warme hap. ”Ze
hoeven zich nergens druk om
te maken. Zelfs het huis laten
we schoonmaken.”

Dagblad van het Noorden
ziet oplage teruglopen
Door de redactie economie

groningen < Voor het eerst
sinds het verschijnen van
Dagblad van het Noorden –
nu ruim tweeënhalf jaar op
de markt – heeft de krant te
maken met een oplagedaling
die zorgen baart. Dit stelde di-
recteur Gijs Lensink van uit-
gever Hazewinkel Pers gister-
middag tijdens zijn nieuw-
jaarsrede. De fusiekrant van
Nieuwsblad van het Noorden
en Drentse Courant/Gronin-
ger Dagblad zag de oplage da-
len met zo’n 2,5 procent.
”Landelijk gezien zitten we
nog bij de kopgroep, maar dat
is een schrale troost”, stelde
Lensink.

De uitgever tracht het ko-
mende jaar met nieuwe initi-
atieven het tij te keren. De in-
troductie van het wekelijkse
katern Wonen & Co was al
een voorbode daarvan. Vol-

gens Lensink blijkt uit onder-
zoek dat markt- en lezersge-
richte lanceringen noodzake-
lijk zijn. ”Het blijkt namelijk
dat nieuwe initiatieven de
dagbladen versterken: zij die
initiatieven hebben genomen
weten de oplage vast te hou-
den of te vergroten.”

Desondanks houdt Haze-
winkel Pers voor het nieuwe
jaar rekening met een ver-
dere oplagedaling met drie
procent. ”Dit zegt niets over
ambitie, maar alles over reali-
teit”, aldus Lensink, verwij-
zend naar de moeilijke posi-
tie van de dagbladen in het al-
gemeen. Cijfers over 2004
maakte de uitgeverij gisteren
niet bekend. Lensink be-
perkte zich tot de opmerking
dat door kostenreductie het
operationeel bedrijfsresul-
taat hoger was dan in 2003.
Dit ondanks een tegenval-
lende omzet.
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Meer toeristen
naar Turkije
ankara < Turkije heeft vorig
jaar het recordaantal van 17,5
miljoen toeristen ontvangen.
Het aantal is 24,8 procent ho-
ger dan in 2003. De meeste
toeristen kwamen uit Duits-
land (3,9 miljoen). Rusland
was tweede met 3,9 miljoen
bezoekers, gevolgd door
Groot-Brittannië (1,3 miljoen).
Wat het toerisme Turkije
heeft opgeleverd, is nog niet
bekend. In 2003 was het met
omgerekend 9,9 miljard euro
de op een na grootste bron
van inkomsten van het land.

Harde schijf Hitachi
van 500 gigabyte
las vegas < Het Japanse com-
puterbedrijf Hitachi heeft de
grenzen van informatieopslag
verder opgeschoven met de
komst van een nieuwe 3,5
inch harde schijf die maar
liefst 500 gigabyte aan data
kan bevatten. Dit is goed voor
200 uur aan film of muziek, al-
dus Hitachi. Het bedrijf, de op
een na grootste producent
van harde schijven ter wereld,
zal de harde schijf nog dit
kwartaal aan elektronicafabri-
kanten aanbieden. De schijf
kan meer dan 500 miljard bits
aan data opslaan.

CES toont nieuwste consumentenelektronica

las vegas < Matte Vinson, vice-president van Dual Electronics, maakt met zijn mobiele telefoon een foto van de stand van zijn bedrijf op de CES in Las Vegas. De CES
is de grootste beurs voor consumentenelektronica ter wereld. Ruim 2400 exposanten tonen er de nieuwste producten. Foto: Reuters/Mike Blake

Winst Koninklijke
Smilde blijft gelijk
Door de redactie economie

heerenveen/emmen <

Koninklijke Smilde in Hee-
renveen heeft afgelopen jaar
circa 3,6 miljoen euro winst
gemaakt, ongeveer net zo
veel als in 2003. Dat heeft pre-
sident-directeur Dirk Smilde
laten weten in zijn nieuw-
jaarstoespraak. Hoeveel
winst hij precies verwacht,
wilde hij niet zeggen.

Eind 2003 kocht Smilde sa-
lademaker Fano Fine Food,
met een vestiging in Emmen,
terug na een geflopte mana-
gement-buyout. Mede door
die overname nam de omzet
van Koninklijke Smilde het
afgelopen jaar met ruim 20
procent toe tot 322 miljoen
euro.

Van de vier business units
presteerde Dierlijke Vetten in
2004 onder de maat. De an-
dere drie maakten winst,
waaronder de business unit
Koelvers, waartoe Fano Fine
Food behoort. De drie bakke-
rijbedrijven van het Heeren-
veense concern gaan verder
onder een nieuwe, gezamen-
lijke naam: Smilde Bakery.
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Infraroodcamera Gasunie
spoort warmtelekken op

groningen < De Gasunie in
Groningen heeft een infra-
roodcamera ontwikkeld die
laat zien waar zich in een ge-
bouw of woning warmtelek-
ken bevinden. Dat heeft de
Gasunie gisteren bekendge-
maakt.

De camera legt vast op
welke plekken in een ge-
bouw de warmte zich niet
goed verspreidt of door kie-
ren en gaten naar buiten
lekt.

Als alle gebouwen in Ne-
derland met de camera zou-
den worden bekeken, be-
spaart dat ongeveer 1 mil-
jard kubieke meter gas, al-
dus een woordvoerder.

Een van de eerste panden
die bij wijze van proef met
de camera zal worden on-
derzocht is het Groningse
Provinciehuis.

Volgens de Gasunie kan de
camera daarna ook bij wo-
ningen worden gebruikt.

’Verzwaring lokale lasten
kost banen in Drenthe’
Door de redactie economie

assen < De opnieuw forse ver-
hoging van lokale belastin-
gen dreigt banen te gaan kos-
ten bij Drentse bedrijven. Dat
zei voorzitter Frans Boer-
mans van de Drentse Kamer
van Koophandel gisteren in
zijn nieuwjaarstoespraak. Hij
haalde fel uit naar de verant-
woordelijke provinciale en
gemeentelijke overheden en
riep hen op er ”nu eens mee
op te houden”.

Volgens Boermans is het
wrang voor het bedrijfsleven
”dat op het moment dat de
rijksoverheid de lasten voor
ondernemers wil verlagen, de
provinciale en gemeentelijke
overheden het moeizaam be-
vochten resultaat opeisen”.
Als de lagere overheden de

werkgelegenheid serieus ne-
men, dan is de nieuwe ver-
zwaring van de lokale lasten-
druk een ”verkeerd signaal”.
Zelf verlaagt de Drentse Ka-
mer van Koophandel de tarie-
ven dit jaar met gemiddeld
vier procent.

Boermans (”ik ben enthou-
siast en blij”) verwacht veel
van de nieuwe Drentse pro-
motiecampagne onder de slo-
gan Da’s nou Drenthe.  Begin de-
cember zijn de contouren van
deze campagne, analoog aan
Er gaat niets boven Groningen,
gepresenteerd.

Boermans meent dat de ver-
deelde toeristische sector in
Drenthe het afgelopen jaar
”meer een eenheid” is gewor-
den en denkt dat ook de vor-
ming van een overkoepe-
lende VVV Drenthe Plus
slechts een kwestie van tijd is.

Recordaantal
passagiers
met Eurostar


