


Bij Amvest woont u zoals u dat wilt. Amvest realiseert huurwoningen met visie en durf. Locatie,

kwaiiteit en architectuur staan centraal. Maar voorop staat dat u zich er thuis voelt.Daarom kunt
u bij een nieuwbouwwoning van Amvest zelfs meebeslissen over de indeling en afwerking.
Uw huis is in topconditie en dat houden we zo. En met ons uitgebreide dienstenpakket ervaart

Zo wil ik wonenu pas echt de luxe van huren. Kijk voor meer informatie op www.amvest.nl of bel (020) 430 12 12.
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p het moment dat ik dit stukje schrijf, is het over de 32 graden en zijn we
op weg om een record te gaan vestigen. Het zal er om spannen of we de

17 dagen van 1975 gaan verslaan. Dat doet mij afvragen of er eigenlijk in het
Vastgoed nog records te sneuvelen zijn?

©
Doe waarje passie voor hebt 4

Koele champagne, verhitte
veiling. Gala groot succes Voor de leden die het hebben moeten

missen, treffen jullie in deze Masterclass
een impressie aan van wat zich allemaal
heeft afgespeeld. Tevens is er een collage
opgenomen met de verschillende
awardwinnaars. Er is trouwens die
avond veel geld opgehaald voor twee
goede doelen. Met dank aan een ieder
die items ter beschikking heeft gesteld
en ook aan alien die ze gekocht hebben!

Waarschijnlijk wel, al zullen we wellicht
worden. En dat

bij 32 graden... Wat denken jullie van
deze: welk kantoorpand heeft ook het
record weten te vestigen om al 17 dagen
over de 32 graden in huis te hebben,
of welke corporatie lean de meeste

huurwoningen leveren met legionella,
of welke gemeente heeft dit jaar het
grootste aantal ambtenaren die hebben
zitten slapen bij bouwprocessen?
Geintje mensen, dat soort records zullen
niet gauw gevestigd cq bijgehouden
worden. (Helaas) zullen we het moeten
doen met de meer down to earth zaken,
zoals transacties waarbij steeds meer
miljoenen mee gemoeid zijn, overnames
waardoor ondernemingen steeds logger
worden, enzovoorts.
We hebben trouwens wel de nodige
records laten sneuvelen met de
vereniging. Dit jaar bestaan we 15 jaar,
inmiddels hebben we over de 500 leden
en het jubileumfeest is bezocht door
ongeveer 300 mensen; een hele prestatie!
Dit hadden wij trouwens niet voor
elkaar kunnen krijgen zonder de
sponsoren.
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Inmiddels is de vakantieperiode in alle
heftigheid toegeslagen. Telefoon en mail
zijn heerlijk rustig. Dit betekent dat we
de klussen waar we geen tijd voor
hadden, nu eindelijk kunnen klaren.
Klinkt eigenlijk niet echt verleidelijk, ze
liggen er niet voor niets al een tijdje...
Misschien toch maar eens wat mensen
bellen of we nog over een en ander bij
kunnen praten; bij een lunch bij
voorbeeld, uiteraard wel onder de
parasol...
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Doe waar je passie voor hebt
Interview met Anneke de Vries,

uitgeroepen tot meest geslaagde alumnus

rr//

door: Annemarie Noordermeer

was des ce meer verrast dat ik de Award
won, omdat ik op de avond van de
uitreiking gewoon genoot van het duo
Breedveld-Schuurman en het
aanstaande optreden als leadzangeres
van de MRE-band.”

f het toeval is of niet, dit jaar vielen al twee vastgoedvrouwen in de prijzen
voor gerenommeerde vastgoedawards. Allereerst Karin Laglas, die de

mannen achter zich liet en er met de Vastgoedmarktaward 2005 van door ging en
nu Anneke de Vries die als meest geslaagde alumnus van de afgelopen 15 jaar
gekozen werd tijdens het jubileumgala in mei jl. Welke kracht bezitten de
vastgoedvrouwen dat zij nu als winnaars uit de bus komen? Onze voorzitter
refereerde in de voorgaande Masterclass nog aan het feit dat mannen in pak het
soms lastig vinden iets intelligents aan de vastgoeddames te melden, maar wellicht
dat onze vrouwelijke toppers in het vastgoed dit stadium al overwonnen hebben.

O

Anneke wil heel lcort ingaan op het
vrouw-zijn in vastgoed en de ervaringen

die zij op dit vlak heeft.
“Het vastgoedvak is geen
machovak. Je moet visie hebben,
dienend zijn, vasthoudend, een
luisterend oor hebben, zaken
begrijpen en deze kunnen
vertalen. Dan hangt het meer van
het karakter van de persoon af,
dan dat men een vrouw of man
is. Ik help iedereen bij zijn of
haar carrieremogelijkheden,
waarbij het gaat orn hard werken,
tegenslagen incasseren en
doorgaan. Wei denk ik dat het
gewoon in het systeem van
mensen zit om vrouwen eerder
met het persoonlijke te benaderen
dan met het zakelijke, al
beschouw ik dat vaak als een
compliment. Uiteindelijk wil
men toch die deal met je sluiten.”
Anneke zoekt haar netwerk in het
vastgoed onder gelijkgestemden,
daar zit naast bijvoorbeeld de
NEPROM ook het netwerk
‘leidinggevende vrouwen in
vastgoed’ bij.

Vandaar dat Masterclass bij onze
meest geslaagde alumnus Anneke
op de thee ging om eens uit te

pluizen waar zij haar succes aan
te danken heeft. Gebundeld met

een stapel vragen (ondermeer
ingefluisterd door een van mijn
vrouwelijke jaargenoten, die ook
zeer benieuwd was hoe je nou
topvrouw in vastgoed wordt) zat

ik gezellig aan mijn thee nippend
bij Anneke in Den Haag op haar
ING-kantoor, een bescheiden
werkkamer op de onlangs nog
geheel met smaak gerestylde
afdeling van Real Estate
Development.

Vrouwen aan de top
toeval?
Op mijn eerste vraag hoe het nu
komt dat vrouwen nu aan de top
staan in vastgoed en of het hier
om een toevalstreffer gaat,
antwoordde Anneke dat ze heel
vereerd is met deze prijs, maar
dat het wat haar betreft eerder
toeval was. De Award voor de
meest geslaagde Alumnus betreft een
publieksprijs en de Vastgoedmarktaward
is een juryprijs. “Ik heb veel positieve
reacties ontvangen na de bekendmaking

Het mag allemaal
gezelliger

Wat wellicht weinigen onder ons weten
is dat Anneke als jongste uit een

en vind het leuk om te zien hoe men in
het vastgoed elkaars successen gunt. Ik

De geheime kracht van een topvrouw?



CK-^S MRE

Het vastgoedvak is geen machovak combinatie van bijvoorbeeld winkels
met scholen en seniorenwoningen.

ondernemersgezin komt van negen
kinderen en de liefde voor de detail-
handel met de paplepel is ingegoten.
Haar ouders hadden een winkel en daar
ontstond haar eerste interesse voor de
inrichting van winkels. Als twaalfjarige
was ze al aan het werk en door hard
werken heeft ze haar huidige functie als
Country Manager ING Real Estate
Development Nederland bereikt. “Ik
doe dingen als ondernemer, daar waar
andere mensen lang iets overdenken. Ik
heb een persoonlijke passie om nieuwe
ideeen te bedenken, dingen te maken
waar mensen trots op zijn, omgevingen
creeren waarin ze prettig wonen,
werken en winkelen. Maar daarnaast
moet er natuurlijk geld mee verdiend
worden. Het steeds verbeteren van een
ontwikkelingsproces, waarin je goed
luistert en mensen meeneemt om tot

een beter resultaat te komen, daar ligt
mijn ambitie.” Maak keuzes

Aan het einde van ons prettige gesprek,
spraken we nog even over de
toekomstige ambities van Anneke. “Ik
wil graag een bijdrage leveren aan het
verbeteren van het imago van het vak
van ontwikkelaar. Ik vind dat het nog te

weinig gezien wordt als een ambacht,
waarin je weet wat je maakt en leert van
je misbaksels. Waarin het gaat om het
hebben van visie, het afwegen van
belangen, het aan elkaar knopen van
zaken en het verbinden van mensen .”
Tot slot sloot ze af met een bijna
persoonlijke tip. “Doe waar je passie
voor hebt. Maak keuzes. Zorg dat je op
een positie zit, waar je jouw leven zelf
kunt inrichten . ..”Zou dat de geheime
kracht zijn van een topvrouw in het
vastgoed?

Op de vraag wat Anneke dan graag in
de komende jaren in het winkel-
landschap veranderd zou willen zien,
antwoordt ze enthousiast. “ Het mag
van mij allemaal wel wat gezelliger en
knusser. Ik vind dat er meer
ontmoetingsplekken moeten komen,
met als allerbelangrijkste de combinatie
en dubbelgebruik van functies,
waardoor weer het gemeenschapsgevoel
ontstaat. De Marikenstraat in Nijmegen
waar ik jaren aan gewerkt heb is wat
mij betreft een uitstekende referentie.
Afgezien van de veiligheid, de
menselijke maat, de goede bereik-
baarheid en de warme uitstraling van
materialen, zie ik dan het ideale
winkellandschap voor me van een

LOYENS LOEFF• Aanbestedings-
procedures

A D V O C A T E N * BEL A S T I N G A D V I SE U R S • N O T A R I S S E N

• Arbitrage

Het juridisch fundament onder uw vastgoedprojecten
• Bouwrecht

Loyens & Loeff N.V. heeft een toonaangevende
Nederlandse vastgoedpraktijk die de expertise van
60 advocaten, belastingadviseurs en notarissen
combineert. Door de hechte samenwerking tussen
deze disciplines kan veel aandacht worden
besteed aan het fiscaal en juridisch optimaliseren
van (transactie)structuren.

aannemers, beleggers en banken. De specialismen
omvatten alle aspecten van een vastgoed
gerelateerde transactie-, advies- en procespraktijk.
Zo heeft de praktijkgroep een unieke expertise
opgebouwd op het gebied van infrastructuur,
installatiebouw en energierecht.

• Huurrecht

• Milieurecht

Ook in de vastgoedsector heeft de gei'ntegreerde
formule van Loyens & Loeff bewezen succesvol
te zijn.

• Projectontwikkeling
Onze vastgoedspecialisten adviseren onder
andere overheidsinstanties, nationaal en
intemationaal opererende projectontwikkelaars,• Publiek-private

samenwerking
Meer informatie:

Amsterdam
Wilfred Groen
Tel. 020 578 59 31

Rotterdam
Hamith Breedveld
Tel. 010 224 61 48

Eindhoven
Frans Verlinden
Tel. 040 239 45 03

• Ruimtelijk
bestuursrecht

A M S T E R D A M • A N T W E R P E N • A R N H E M • B R U S S E L • E I N D H O V E N * L U X E M B U R G * R O T T E R D A M • A R U B A
C U R A Q A O * F R A N K F U R T * G E N E V E • L O N D E N • N E W Y O R K • P A R I J S • S I N G A P O R E * T O K I O * Z O R I C H

De kanloren Antwerpen en Brussel opereren onder de naam Loyens, het Luxemburgse kantoor onder de naam Loyens Winandy.www. loyensloef f .com



winkelbelegger in Europa. Wij zijn zowei eigenaar als

manager van topkwaliteit winkels en winkelcentra.

Kwaliteit bij Rodamco Europe betekent een combinatie

van de beste locaties, het beste retailmanagement, de

beste huurders, de beste faciliteiten. In het kort:

het beste aanbod voor consumenten.

Rodamco Europe in Nederland Hoogoorddreef 11/ 2 Postbus 22816 1100 DH Amsterdam ZO Nederland www.rodamco.com



Kleine kinderen veranderen je leven. En dus je eisen aan de
woonomgeving. Je wilt een plek waar ze prettig en veilig
kunnen opgroeien. Dat kan in Floriande in Hoofddorp. Ymere
investeert als geen ander in nieuwe wijken en woningen. We
timmeren hard aan de weg. Per jaar bouwen wij ruim 1.000
nieuwe huizen en appartementen. Per jaar investeren we voor

300 miljoen aan nieuwe woningen, waarvan 170 miljoen
aan sociale huurwoningen. En we zetten in op groei.
Dat kan omdat Ymere een van de grootste woningcorporaties
van Nederland is. Dat brengt verantwoordelijkheid met zich
mee. En die nemen we ook. De balans tussen bouwen en
behouden staat bij ons voorop. En dus ontwikkelen we niet

alleen nieuwe woningen, we beheren ook met zorg bijna 49.000
bestaande woningen, winkels en bedrijfsruimten. Ymere is actief
in de Noordelijke Randstad. Van Almere en Amsterdam tot in
Leiden, Hoofddorp en Haarlem. Een gebied vol uitdagingen.
De grootste uitdaging: met elkaar prettig wonen. Daar werken
wij graag aan mee.

Door wonen gedreven

www.ymere.nl
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Koele champagne, verhitte veiling
Gala groot succes

door: Annemarie Noordermeer

en sponsoren een al dan niet bespraakte
tafelgenoot om de laatste nieuwtjes op
het gebied van vastgoed of het prive-
leven uit te wisselen. Vervolgens werd er
een film gecoond, waarin de oud-
voorzitters hun blik op verleden, heden
en toekomst van onze vereniging gaven.
Na het smakelijke voorgerecht werden
de Awards voor leukste docent, beste
Masterproof en meeste geslaagde
Alumnus uitgereikt door onze eigen
Katja Schuurman, die vervolgens na het
al even heerlijke hoofdgerecht samen
met Hamith als veilingmeester optrad.
Bij sommige veilingstukken bleef het
bod nog zeer bescheiden, naarmate de
veiling vorderde werd steeds meer tegen
elkaar opgeboden, waarbij zelfs Hamith
en Katja zo sportief waren om de prijs
nog wat op te stuwen door het afstaan
van een eigen haarlokje. Na deze
enerverende veiling, die zo’n 36.000,-
opbracht voor het goede doel van
Stichting HomePlan, werd afgedaald
naar de lagere catacomben, alwaar
iedereen los Icon op diverse toetjes-
buffetten voor een waar grand dessert.

trakke smokings, zwoele avondjurken en knappe kapsels leidden de avond
van 12 mei jl. in, waarop het lustrumgala van onze vereniging in

Amsterdam plaatsvond. Via de rode loper langs onze celibrity fotograaf werden
alle gasten ontvangen in het voormalig Beursgebouw, een plek waar ooit op de
handelsvloer gedeald werd en die speciaal voor deze avond was omgetoverd tot

een stijlvol eet-, dans- en gokpaleis.

S

Lieftallige assistentes
Ruim driehonderd gasten werden
ontvangen door Janneke en haar
lieftallige assistentes, waarna door Boris
de gasten nog kaarten aangesmeerd
kregen voor het voor die avond speciaal
georganiseerde casino. Vervolgens ging
het de trap op naar de ontvangstruimte,
alwaar de koele champagne en heerlijke
amuses wachtten. Of dat het
beursgebouw niet meer geheel van deze
tijd is, of dat dit het begin van een hete
zomer inluidde, in ieder geval begon de
temperatuur flink te stijgen, voordat we
met zijn alien de grote zaal betraden.

Hier waren alle tafels gerangschikt naar
de diverse jaargangen en vonden leden

Koele champagne en
heerlijke amuses

8
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Na het smakelijke
voorgerecht een

op het heden,
verleden en toekomst

blik

Russisch Roulette?
Terug in de grote zaal, die intussen was
omgebouwd tot feestzaal, stond
allereerst het optreden van de enige
echte MRE Band op het programma.
Alsof deze groep al jaren met elkaar
optrad, werd een waar professioneel
optreden neergezet, waarop alle gasten
en de bandleden helemaal uit hun dak
lconden gaan. OokTrijntje Oosterhuis,
die het laatste onderdeel van het
programma voor haar rekening nam,
kon ondanks de opmerkingen op haar
opmerkelijke outfit, de zaal met haar
voortreffelijke stemgeluid bekoren. De
minder danslustigen onder ons
vermaakten zich prima in het casino
voor een potje waar Russisch roulette.

De volgende bedrijven hebben het gala
mogelijk gemaakt!

Annexum Invest
Amsterdam School of Real Estate

Loyens & Loeff N.V.
CB Richard Ellis

VastNed
Van Dijk & Ten Cate

Achmea Vastgoed B.V.
Ymere ontwikkeling

Rodamco Europe
DTZ Zadelhoff

en Stichting Tien Keer De Huur
Ministerie van VROM / RGD Directie Vastgoed

Verschuuren & Schreppers
Rietmeijer

Corio Nederland Retail B.V.
TCN Property Projects

TOP Vastgoed Planontwikkeling B.V.
Savills

William Properties
Heembouw B.V.

MRE Vastgoed B.V.
SCM, Shopping Center Management B.V

De Alliantie Ontwikkeling B.V.

Het is al weer voorbij
Aan het eind van deze uitstekend
georganiseerde avond kreeg iedereen
nog een fotografische afdruk mee als
herinnering, hoe hij of zij de avond fris
en fruitig was begonnen en nu met

vermoeide dansvoetjes en voldaan van
alle alcoholische versnaperingen
huiswaarts keerde na dit geslaagde
jubileumgala.
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RijksgebouwendienstVROM

Huisvester van het Rijk
De Rijksgebouwendienst beheert de huisvestingsportefeuille van het Rijk; bijna tweeduizend
gebouwen, die gezamenlijk goed zijn voor zeven mitjoen vierkante meter. Het is een wissetende
portefeuille met musea en pateizen, eeuwenoude monumenten en moderne kantoren. In het werk
van de Rijksgebouwendienst is het beleid van de rijksoverheid richtinggevend. Centraat staat de
ontwikkeling tot uitvoeringsorganisatie en kenniscentrum voor atte huisvestingsvragen van de
rijksoverheid. Kernwoorden daarbij zijn klantgericht. innovatief , duurzaam, kostenefficient en
pubtiekprivate samenwerking.

Wil je meer weten over werken
bij de Rijksgebouwendienst?
Neem dan contact op met de
Rgd-lnfofoon, 0800 - 899 1103
of info.infofoonfdminvrom.nt.
Kijk voor meer informatie over
de gebouwen en bouwprojecten
van de Rijksgebouwendienst
op onze website:
www.rijksgebouwendienst.nl

-> Nieuwbouw op terrein van
koepelgevangenis, Breda
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Cavia’s en voor 13.000 Euro aan drank

Het gala - de organisatie
door: Boris van der Gijp

gegeven moment vond ik mezelf in een
afgelegen havenloods om te kijken of
dit nu de locatie van het feest moest

worden. Dat was nadat we ons al zeer
ongelukkig hadden betuigd met

troosteloze musicalzaal op de
Arenaboulevard en het stoffige pluche
van Tuschinski. Toen we binnen-
kwamen in Beursplein5 was het dan
ook meteen duidelijk, ‘this is it’. Maar
tussen het moment waarop je voor de
locatie kiest en het begin van het feest
zitten nog heel wat beslismomenten.

r zijn dagen dat we ons toch wel zenuwachtig voelden. Een begroting van
125.000 voor een feestje, je moet het maar durven. Toen de eerste sponsoren

binnenliepen kon ik enigszins geruststellend melden dat we in ieder geval niet
failliet gingen aan ons derde lustrum. Dat zou pas een treurig einde zijn.

E
een

in de bestuursvergadering werd
gevraagd wie er wilde helpen met het
organiseren van een feest ter gelegen-
heid van ons 15-jarig bestaan. De
komende maanden waren we met een
klein team keihard meer dan druk bezig
een feest te organiseren. Op een

Hoewel, een einde dat gevierd wordt
met een feest waar meer dan 13.000
Euro aan drank opgaat, is misschien wel
een einde wat menig vereniging zichzelf
zou toewensen.

Van afgelegen havenloods
to!1 Tuschinski
Het gala dus. In een onbewaakt
ogenblik stale ik mijn hand op toen er Sorry Erwin, geen Golden Earing!
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Jos, wat doe je met de haarlok van Katja???Oneindig aantal telefoontjes
en emailtjes
Ik zal u de discussies over Cavia’s
besparen, ik zal ook niet het oneindig
aantal telefoontjes en emailtjes noemen
dat we aan elkaar en aan potentiele
sponsoren hebben gestuurd. Ik zal u
niet vermoeien met de discussies over
het wel of niet inhuren van de Golden
Earing (sorry Erwin) en over de vraag
of we niet nog een nieuwsbrief moesten

versturen. Ik wil u alleen laten delen in
mij voldane gevoel dat langzaam
gedurende het verloop van de gala-
avond steeds groter werd.

• • •

Kippenvel
Financieel gezien was het gala nog voor
de start een succes. We zijn enorm
dankbaar met de sponsoren die ons
hebben geholpen deze avond tot een
succes te maken. En dan de zaal, die
zag er fantastisch uit. Onder mijn
smoking voelde ik kippenvel toen ik de
eerste keer de oude handelsvloer betrad,
en dat ondanks het warme weer. Het
goede gevoel nam toe bij de oscar-
achtige setting van de awards voor de
meest geslaagde MRE-er, beste scriptie
en leukste docent van de afgelopen 15
jaar. Je zag de spanning bij de genomi-
neerde en de oprechte blijdschap bij de
winnaars. De grijns van Hamith was
overigens voor niemand te missen.

rekening had genomen. Ik ging op de
speaker en gejuich steeg op bij de
stichting. “We zijn er echt heel, heel,
heel blij mee, jullie hebben zojuist 65
mensen een dak boven het hoofd
geboden”, zei Annelieke van HomePlan,
“daar mag je als vereniging enorm trots

op zijn”.

nog eens de ballen om voor een zaal met

MRE-ers te gaan zingen. Overigens ook
hulde aan de rest van de bandleden.
Trijntje zong prachtig, meer wil ik er
niet over zeggen. Niet over Trijntje en
niet over het gala. Voor mij was het
afgelopen. Met een goed gevoel dook ik
het nachtnet van de NS in op weg naar
huis in Delft, het zwarte gat tegemoet.

Hulde
Het gala ging verder. Een optreden van
de MRE-band dat je niet had mogen
missen. De meeste geslaagde MRE-er,
topvrouw bij ING Real Estate, en dan

Bedankt Janneke, Inge en Miranda voor
de samenwerking.

Boris
Kansloos in biedingsgeweld
En dan het hoogtepunt. De veiling met

Hamith en Katja. Ik bood nog even
mee op het avondje Maastricht, maar
was kansloos in het biedingsgeweld.
Fantastisch dat vastgoedbedrijven zoveel
mooie dingen ter beschildcing hebben
gesteld, nog fantastischer is dat er zo
goed op geboden werd. Maar ja, je kreeg
natuurlijk wel wat voor je centen.
Mooie boottochten, luxe restaurants en
voor Jos Paardekooper een plukje haar
van Katja (Jos wat ga je er mee doen???).
Katja, die ons op een geweldige manier
wist in te pakken. Het werd overigens
nog mooier toen ik de volgende week
het veilingbedrag bekend maakte aan
het Goede Doel dat ik voor mijn

Verzonden persbericht
Op vrijdagavond 12 mei zijn in Beursplein 5 in Amsterdam de ASRE Alumni
Association Awards uitgereikt. Op deze avond werd het derde lustrum van de
Alumni Association van de MRE-opleiding in Amsterdam gevierd. De ca.
250 aanwezige MRE-ers, docenten en professoren zagen hoe de prijs voor de
meest geslaagde MRE-er werd uitgereikt aan Anneke de Vries, country
manager ING Real Estate Development. De prijs voor de beste scriptie van de
afgelopen jaar werd toegekend aan Emiel Buijssen (Arcadis Bouw en
Vastgoed), de prijs voor de meest leuke docent van de afgelopen 15 jaar werd
toegekend aan Hamith Breedveld, notaris bij Loyens Loeff N.V

Topvrouw met ballen



mmmm De vastgoedmarkt is wispelturig. Onberekenbaar. Voor de
een zenuwslopend, voor anderen een uitdaging. Want, als
vastgoedadviseur ben je geheel overgeleverd aan de griMen
van deze markt. Wij zien dat als een absolute uitdaging. En
weten als geen ander dat goed advies meer behelst dan
kennis van zaken. Het gaat om kennis van de markt en de
daarbij behorende periferie. Als vastgoedadviseur is het
noodzakelijk dat je weet wat er speelt en misschien nog
belangrijker, wat er gaat spelen. Dat betekent inschatten
wanneer je je moet vastbijten of juist een stap terug moet
nemen. Van Dijk & Ten Cate weet als geen ander dat een
goede deal meer inhoudt dan een contract en een stevige
handdruk. Wij geloven in teamwork. Want, alleen met een
goede samenwerking tussen client en adviseur creeer je
synergie. Hoe wij dat zien? Dat bespreken wij graag
persoonlijk. Bij u of bij ons op kantoor.LL*i**as

VAN DIJK & TEN CATEOnze ervaring, uw resultaat.
VASTGOEDADVISEURS BV

info@vandijktencate.comwww.vandijktencate.com 0031 20 442 30 60



In de hartstocht ligt de kiem voor bijzondere prestaties. Daarom leggen we bij onze vastgoedbeleggingen

de lat hoger dan hoog. Zo zetten we ons in voor hoogwaardige woon-, werk- en winkelomgevingen.

En we onderscheiden ons met unieke producten zoals hypotheekbeleggingen. Kwaliteit en rendement

leveren, dat is onze passie. En dat is de meerwaarde van uw portefeuille.

ochmea vastgoedwww.achmeavastgoed.nl

Q u a l i t y e P P e r f o r m a n c e
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Jammer eigenlijk dat niemand de koers van zijn aandelen kan voorspellen. Veel beleggers zijn
daarom op zoek naar een alternatief voor aandelen. Kies daarom net als onze beleggers voor
de zekerheid van vastgoed.Goed en (langjarig) verhuurd vastgoed blijft immers waardevast en
levert een continu rendement op.Door de uitgekiende combinatie van direct onroerend goed en
(Europees) beursgenoteerde vastgoed fondsen profileert bet Vastgoed Fundament Fonds zich
uitstekend in de markt.Wilt u ook slim beleggen? Kies dan voor bet Vastgoed Fundament Fonds.
Het voor uitkering beschikbare rendement wordt elk kwartaal aan u uitgekeerd. Inleggen kan
vanaf elk gewenst bedrag. Kijk voor meer informatie op www.vastgoedFUNDAMENTfonds.nl of
bel naar 0800-FUNDAMENT (0800-386326368).

Vastgoed
Fundament Fonds

Je kulit beter beleggen in Vastgoed

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit product is een Financiele Bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Vraag er
om en lees hem, voordat u het product koopt. De beheerder van het Vastgoed Fundament Fonds NV, Annexum Beheer BV, is geregistreerd bij de AFM op grond van de Wtb. Het Prospectus is kosteloos te verkrijgen ten kantore van het Vastgoed
Fundament Fonds te Amsterdam.
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Interview met Hamith Breedveld

Leukste docent aller tijden
door: Dominique van Rassel

Wat is bet geheim achter die
veelbesproken inspiratie?
Naast kennis en een zekere gave om
problemen en stof te kunnen uitleggen,
dien je doceren vooral ook leulc te

vinden. Beschik je over de eerste twee

eigenschappen, maar vind je het voor
de Idas staan eigenlijk vervelend dan zal
dat doorwerken in de vorm van je
onderwijs en zullen de studenten dat
merken. Ik doceer al jaren op diverse
fronten met groot plezier en ik hoop
dat toch zeker nog een dik aantal jaren
te kunnen volhouden.

betreffende studenten van die jaargang.
Ook docenten zijn gevoelig voor cijfers
en dit is een vorm van waardering die
er niet om liegt. Als je dan ter

gelegenheid van het vieren van het
derde lustrum door de alumni wordt
uitverkoren tot de ‘leukste docent’
overstijgt je trots natuurlijk alle
grenzen. Je begrijpt dat ik daarmee zeer
in mijn nopjes ben en mijn uiterste
best moet doen om niet naast mijn
schoenen te gaan lopen.

Tijdens bet gala ter ere van bet derde
lustrum kreeg je de prijs voor de leukste
docent van de afgelopen 15 jaar
uitgereikt. Al eerder kreeg je als beste
docent van bet jaar de Kobnstamm-
bokaal uitgereikt. Gezien de tekst op de
Loyens Loeff website betekent dat nog
al ivat voor je.
Het winnen van de ‘Kohnstamm-
bokaal’ is voor mij zeer eervol
aangezien je tot de meest inspirerende
docent wordt uitverkoren door de

De leukste docent, maar ook berucht
om je tentamenvragen. Heb je ooit bet
optreden van een niet-jurist tijdens een
rnondeling examen als voldoende
kunnen bestempelen?
Jazeker, dit komt zeer regelmatig voor
waarbij ik aanteken dat het ook enkele
keren is voorgekomen dat een jurist een
onvoldoende scoorde. Mij staat zelfs
een ingenieur bij die met een 9 de deur
is uitgewandeld en ik lean je verzekeren
dat een 9 op een rnondeling een
exceptioneel cijfer is.

En nu to the point: hoe leuk is Katja in
bet eebt?
Katja bleek een geweldige, leuke, spon-
tane jonge dame te zijn waar veel plezier
vanaf straalt. Het alumni-feest heeft ze in
mijn ogen geweldig gepresenteerd op een
aangename, feestelijke en humorvolle
wijze. Daarna heb ik ook van andere
feestgangers alleen maar lovende
verhalen over haar gehoord.

Het leek mij leuk als een haarlok van Katja werd toegevoegd
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Wat tuns er ook tveer met baarlokjes?
Een van de te veilen kavels betrof een
gesigneerde affiche van Katja. Het leek
mij leuk als bij dit object een haarlok
van haar werd toegevoegd onder het
motto dat dit de waarde van het
collectors-item aanzienlijk zou
verhogen. Zij was van mening dat met

een haarlok van mij nog een extra

toegevoegde waarde zou worden
gecreeerd voor de veiling. Het resultaat
was dat ik bij haar een haarlok heb
afgeknipt en zij bij mij. Vervolgens
vond zij het een goed idee om al mijn
haar te veilen als extra kavel, hetgeen op
een luide instemming vanuit de zaal
Icon rekenen. Op mijn vraag of er een
tondeuse in de zaal aanwezig was kwam
geen reactie, waarmee mijn haardos was
gered. Ik geef toe, dit was kantje boord
anders had ik er in de tweede helft van
de maand juni en in de maand juli er
zeer kaal bijgestaan.

Hamith voor...

... en na de bekendmaking

En even voor mij persoonlijk, wie zat
er naastje in bet vliegtuig nit Cannes
op de laatste dag van bet MIPIM?
Een van de directeuren van Schouten &
de Jong, een projectontwikkelaar uit
Rijswijk

Ik doceer aljaren op diverse fronten met groot plezier
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Corporate Real Estate: shareholder value ofnoodzakelijk kwaad

Beste scriptie van de afgelopen
15 jaar MRE-opleiding

door: Emiel Buijssen

ndernemingen besteden steeds meer aandacht aan hun vastgoedbezit.
Vanwege de grote en langdurige verplichtingen die met vastgoed

gemoeid zijn hebben beslissingen over huur, koop of lease een grote invloed
op de balans en resultaten van een onderneming. Waar vroeger gestuurd werd
op kostenbeheersing gaat het nu vooral om rendement en toegevoegde
waarde. Ondernemingsvastgoed vormt doorgaans geen zelfstandige bron van
inkomsten. Interne huurprijsverrekeningen zijn op corporate niveau geen
cash flow voor de onderneming. En als er dan al een rendement te bepalen is
voor het ondernemingsvastgoed dan is het nog de vraag wat het geeiste
rendement moet zijn.

O Bepaling van de kosten van het gebruik
van vermogen. Deze bestaan uit de
kosten van vreemd vermogen (rente-
betalingen) en de kosten van eigen
vermogen (het rendement dat de
aandeelhouders opeisen).

CAPM en fi
De kosten van het eigen vermogen
worden bepaald aan de hand van het
bekende Capital Asset Pricing Model.
Hierbij in wordt het marktrisico en
daarmee het geeiste rendement afgeleid
uit het gedrag van het aandeel van de
onderneming op de beurs uitgedrukt in
de factor beta (E): de mate waarin een
aandeel mee beweegt met de markt.
Conjunctuurgevoelige bedrijven
waarvan het resultaat sterk samenhangt

Economic Value Added
Om deze vraag te kunnen
beantwoorden is aansluiting gezocht bij
theorieen die zowel rendement als risico
in beschouwing nemen zoals de
Economic Value Added. De winst die
een onderneming traditioneel in haar
jaarverslag presenteert is de winst voor
aftrek van de kosten van het eigen
vermogen. De kern van het EVA model
is dat er pas sprake is van waardecreatie
als de totale opbrengsten van de

onderneming groter zijn dan de kosten
van al het kapitaal (vreemd en eigen
vermogen) wat daarvoor gebruikt is.

De calculate valt in twee
delen uiteen:
Bepaling van de zogenaamde net
operating profit, bestaande uit de winst
na aftrek van belastingen. De finan-
cieringskosten (de rente over het vreemd
vermogen) worden hierop nog niet in
mindering gebracht.

Ondernemingen
hanteren de verkeerde

rendementseisen

economic value added [EVA]Een overzicht van bet EVA principe is in deze figuur opgenomen.

netoperating profitafterfix
[NOPAT]

costofcapifil
[CC]

+

netoperating profit before fix
[NOPBT]

costof equitycostof debtfixes

required return on debtmarketvalue debt tax shield marketvalue equity requred return on equityrevenues expenses
[D] [rd] [re][E]

(1 - fix rate) +

risk tee rate risk premiumnumber of shares share price
H

befi market
risk premium

[b] [rnHf]
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Overhandiging van Scriptie-award aan Emiel

rendementseis hanteren die ook geldt
voor de operationele activiteiten van de
onderneming.
Een interessante vraag die zich nu voor-
doet is of ook de aandeelhouders dit
verschil onderkent. Als dit zo is dan
zouden ondernemingen die veel
vastgoed op de balans hebben staan een
lager risicoprofiel en een lager geeist
rendement op het eigen vermogen
moeten hebben dan ondernemingen
met weinig vastgoed op de balans.
Om de stelling te toetsen is informatie
verzameld van een groot aantal beurs-
genoteerde ondernemingen in de
Verenigde Staten. Om de invloed van
de aard van de ondernemingen te
neutraliseren zijn uitsluitend onder-
nemingen binnen een bepaalde
sector/branche met elkaar vergeleken.
De onderstaande figuur geeft als
voorbeeld de resultaten weer voor de
sector supermarktconcerns.

met het economisch ldimaat hebben
een hoge beta en een defensief aandeel
heeft een lage ft. Hoewel de ft gemeten
wordt op basis van de koersbewegingen
van het aandeel is het goed te realiseren
dat de ft primair bepaald wordt door
het marktrisico van alle activiteiten van
de onderneming.

bijvoorbeeld een nieuwe handels-
activiteit met een rendement van 9 %
ten onrechte goedgekeurd terwijl een
vastgoedinvestering met een rendement
van 7 % ten onrechte wordt afgekeurd.
Door rendementseisen niet voor risico
te corrigeren worden risicovolle
activiteiten gesubsidieerd ten koste van
de minder risicovolle activiteiten. Ook
voor corporate real estate geldt de
bekende risk-return trade-off: hoe lager
het risico, hoe lager het geeiste
rendement. Uit onderzoek blijkt dat
ondernemingen bij vastgoed-
investeringen nog veelal de verkeerde

Supermarktconcerns
verband tussen vaste activa en betaOm te bepalen wat het specifieke

(markt)risico van vastgoed is lean
worden gekeken naar de beta van
beursgenoteerde ondernemingen die
uitsluitend in de vastgoedsector
opereren. Uit onderzoek blijkt dat de ,
van vastgoedfondsen zowel in de
Amerikaanse als Nederlandse markt
aanmerkelijk lager is dan dat van de
gemiddelde onderneming. De
consequenties voor de exploitatielasten
van vastgoed zijn aanzienlijk als
gedifferentieerd wordt tussen het
(markt)risico van de onderneming en
dat van vastgoed: de vermogenskosten
voor vastgoed liggen na correctie voor
risico 27 % lager dan de vermogens-
kosten voor een gemiddelde onder-
neming als geheel en 37% lager dan de
vermogenskosten behorende bij de
operationele activiteiten van een
gemiddelde onderneming.

1.200
••1,000

0,800

S 0.600
o ©

i!
0,400

0,200

0,000Het bestnurfeliciteert Emiel 0,000 0,500 1 ,5001 ,000
aandeel vaste activa

Rendementseisen moeten
gecorrigeerd voor risico
Het niet onderkennen van dit verschil
leidt tot onjuiste besluiten: zo wordt Onderkent de aandeelhouder het verschil?
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Uit de analyse blijkt dat de veronder-
stelde correlatie tussen het aandeel
vastgoed op de balans en de beta (lees:
geeist rendement) in alle onderzochte
sectoren zeer zwak is. De gevonden
waarden zijn in geen enkele
onderzochte sector/branche statistisch
significant.

ASRE Alumni Association
Award voor beste scriptie

AMSTERDAM - Tijdens de uitreiking van de ASRE Alumni Association
Awards is de prijs voor de beste scriptie van de afgelopen 15 jaar toegekend
aan Emiel Buijssen (Arcadis Bouw en Vastgoed).

Voor de beste MRE-scriptie van de afgelopen 15 jaar nomineerden Leo,
directeur ASRE, samen met de professoren Van Gool en Nozeman drie
MRE-ers: Emiel Buijssen (Arcadis Bouw- en Vastgoed), Patrick Kanters (ABP
Investments) en Ed Venema (Venema Property Services).

Op deze wijze getoetst maakt het
aandeel vastgoed c.q. vaste activa op het
balanstotaal voor de aandeelhouders
kennelijk niets uit. Men is indifferent
tegenover de onderneming die haar
vastgoed grotendeels in eigendom heeft
of huurt.

Emiel Buijssen kreeg de prijs voor zijn scriptie Corporate Real Estate,
shareholder value of noodzakelijk kwaad. Deze scriptie is al weer zes jaar oud,
maar blijkt nog steeds de beste die in het vijftienjarig bestaan van de
Amsterdam School of Real Estate is geschreven. De scripties werden door
Uittenboogaard, Van Gool en Nozeman flink door de molen gehaald en
beoordeeld op actualiteit, toegevoegde waarde en relevantie voor het
vakgebied en aanpak van het onderzoek.
Emiel Buijssen ontving de prijs uit handen van Boris van der Gijp namens
het alumni bestuur tijdens de Provada in de RAI.
Emiel over zijn winnende scriptie: “Vastgoed vormt vaak een grote post op
de balans. Het heeft echter een veel lager risicoprofiel dan de gewone
bedrijfsactiviteiten. Mijn scriptie toont aan dat in het algemeen te weinig
rekening wordt gehouden met dat verschil in risico. Hierdoor loop je kans op
verkeerde vastgoedbeslissingen. Met name beleggers lopen te veel risico met

hun belegging of eisen er te weinig rendement op.”
Dit inzicht komt hem in zijn huidige werk goed van pas. Zijn afdeling
Advies en Management adviseert bedrijven en instellingen op het gebied van
huisvestingsvraagstukken. Daarbij speelt ook de financiering en de vraag
bouwen/kopen in eigen beheer of huren een rol. De scriptie geeft hiervoor de
nodige inzichten en achtergrondinformatie.

Sale and lease back is slechts
een vorm van financiering
Voor ondernemingen met een grote
vastgoedportefeuille ligt er een
opportunity om de potentie die zit in
het lagere marktrisico van corporate real
estate voor haar aandeelhouders beter
zichtbaar te maken en te benutten in de
vorm van lagere vermogenskosten.
Daarbij moet niet te veel belang
gehecht worden aan een sale and lease
back constructie: deze maakt weliswaar
kapitaal vrij maar zorgt op zichzelf niet
voor toegevoegde waarde (in de
letterlijke betekenis) voor de aandeel-
houder. Toegevoegde waarde ontstaat

pas wanneer dit vrijgekomen kapitaal
wordt ingezet voor nieuwe hoger
renderende investeringen. Hierdoor is
echter wel het risicoprofiel van de
onderneming veranderd zodat per saldo
een lager rendement/ risico is ingeruild
voor een hoger rendement/risico
profiel. Sale and lease back heeft dan op
zich geen positief effect: het is slechts
een andere vorm van financiering.

Emiel met award tussen trotse collegas
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Dankzij ASRE Alumni Association hebben 65 mensen een huis!

HomePlan meer dan
blij met 25.000 Euro

door: Annelieke Kedlerman

dienen als woonruimte, artsenpraktijk,
apotheek, school en als creche. Sinds
2004 is HomePlan ook gestart in Zuid-
Afrika waarbij circa 100 Family Homes
huisvesting bieden voor
aidsweeskinderen.

onen is een basisbehoefte, maar lang niet heeft een thuis. StichtingwHomePlan trekt zich het lot van deze mensen aan en bouwt huizen voor
de allerarmsten in Mexico en Afrika. Met het fantastische bedrag dat tijdens de
Night of the Stars, het feest ter ere van het derde lustrum van de ASRE Alumni
Association, is opgehaald kunnen we mensen wel die basisvoorziening bieden.
Mensen die nu geen geld en inkomen hebben om zelfstandig in hun
huisvesting te voorzien.

De huizen van HomePlan zijn bij
uitstek geschikt voor ontwikkelings-
landen en met name voor de afgelegen
gebieden waar de allerarmsten vaak
wonen. Het zijn prefab huizen in een
standaard formaat. Hierdoor zijn de
huizen multifunctioneel, koppelbaar en
demontabel mocht dat nodig zijn. De
Basic Home is, na het leggen van de
fundering, door de lokale bevolking zelf
in vier uur op te zetten. De Family
Home, die twee keer zo groot is als de
Basic Home, binnen een dag. Doordat
HomePlan hulp biedt in de vorm van
concrete huizen, wordt er geen geld
overgemaakt naar ontwikkelingslanden.
Risico's als inflatie, valuta-risico en het
risico van fmanciele malversaties
worden daarmee uitgesloten.

Geen geld/ maar huizen
Voor elke 1.500 Euro die HomePlan
ontvangt, bouwt zij een huis. Een huis
waar je de deur achter je dicht kunt
trekken en kunt zeggen dat je thuis
bent. Sinds haar oprichting in 1997
heeft HomePlan zo’n 1.500 Basic
Homes gebouwd in Mexico, die daarbij

Juist deze mensen worden vaak
buitengesloten van iedere vorm van
ontwikkeling. HomePlan doneert nooit
geld, maar geeft alleen huizen in natura.
Het huis is daarbij niet het doel, maar
het middel om deze mensen een kans te

geven op een huis, thuis en vooral een
toekomst.

\ i
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De community stoat centraal
HomePlan heeft ervoor gekozen om
niet van bovenaf te bepalen waar zij
huizen bouwt, maar geeft de
gemeenschappen de kans om zelf
projecten aan te vragen bij de lokale
partner-organisaties. Zo creeert

HomePlan draagvlak voor haar
projecten en weet zij zeker dat haar
huizen altijd terecht komen waar het
nodig is. Omdat het gaat om mensen
die geen geld en inkomen hebben,

Overhandiging cheque aan besttmrslid HomePlan
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Met een huis geefje een toekomstvraagt HomePlan de mensen om zelf een
fundament te leggen en zelf de huizen
op te bouwen. Dit in plaats van huur of
aflossing. Zelfs de kleur van de huizen
kunnen de mensen zelf uitkiezen.

ASRE sponsort huisvestings-
project in de krottenwijken
van Mexico Stad
Als de totale fondsenwerving het toelaat
zal in de eerste helft van 2007 een
zeecontainer met 32 Basic Homes naar
Mexico afreizen om een menswaardig
bestaan te bieden voor krottenwijk-
bewoners in Mexico Stad. Dit project
bevindt zich in de wijk Iztapalapa,
ontstaan in 1978. Veel migranten,
vooral veel verschillende groepen
indianen zijn vanuit heel Mexico naar
dit gebied gekomen. In die tijd was er
niets in de wijk, geen voorzieningen,
riolering, water en wegen.

Beetje bij beetje heeft de wijk zich
ontwikkeld tot wat het nu is. Toch
verkeren nog veel mensen in dezelfde
omstandigheden als toen de wijk
ontstaan is. Momenteel telt de wijk zo’n

Hier doen we het voor

vijf miljoen inwoners. Voor de
alleenstaande moeders en grote families
zonder vast inkomen heeft de lokale
hulporganisatie Asociacion Civil CADI
(Casa de Desarrollo Integral) 32 basic
homes aangevraagd bij Caritas
Nacional, de partnerorganisatie van
HomePlan ter plaatste.

Een voorbeeld is het gezin van Miguel

i de la Cruz, zijn vrouw Veronica en hun
zes kinderen. Ze slapen met z’n alien
op 1 kamer in een stapelbed en een
tweepersoonsbed. Er is geen privacy en
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Miguel de la Cruz, zijn vrouw Veronica en bun zes
kinderen krijgen een nieuwe woning

gebruiken. Aangezien het een groot
gezin betreft, zal HomePlan in
overweging nemen of er voor deze
mensen twee Basic Homes beschikbaar
gesteld kunnen worden.

Start van duurzame
ontwikkeling
De cheque van 25.000 euro die
HomePlan in ontvangst heeft mogen
nemen op de Provada 2006 betekent een
halve zeecontainer van 16 Basic Homes.
Hierdoor krijgen 65 Mexicaanse mensen
een degelijke uitvalbasis van waaruit zij
kunnen gaan werken aan de ontwikke-
ling van zichzelf en de gemeenschap. Zij
zijn de ASRE Alumni Association daar
ontzectend dankbaar voor!

U bent van harte welkom om de huizen
van HomePlan te bezichtigen op de
HomePlan basis in Breda en te

brainstormen over hoe u kunt bouwen
met HomePlan aan een Huis, Thuis en
Toekomst voor de allerarmsten. Immers
Bouwen doe je Samen. Daarom is
iedere bijdrage hierin meer dan welkom
om een antwoord te geven op de 900
miljoen dak - en thuislozen in de
wereld.

keukentje en een ruimte voor wat

opslag. Miguel werkt nu lange dagen
aan de restauratie van een restaurant.
Het werk als bouwvakker is altijd
tijdelijk, er worden geen lange termijn
contracten afgesloten. Voor dit gezin is
nu een basic home aangevraagd, dat zij
naast hun huidige woning kunnen

geen ruimte voor de kinderen om te

studeren. Vader Miguel is vier jaar
geleden als bouwvakker van zes meter

hoog van een verdieping van een huis
gevallen, waardoor zijn rug is gebroken.
Om de noodzakelijke operatie te

bekostigen hebben ze hun stenen huis
moeten verkopen en ze zijn met

helemaal niets neergestreken op een
eigen stukje grond in Iztapalapa.
Daarop hebben ze nu een krot
gebouwd van 1 grote learner, een klein

Voor meer informatie: www.homeplan.nl

ASRE Alumni Association zorgt
voor school in India

Risico van
financi’ele

malversaties
wordt

uitgesloten

Naast de 25.000 Euro die is overgemaakt aan HomePlan is er door de
ASRe Alumni Association bijna 11.000 Euro beschikbaar gesteld aan het
project Ami Nadu in India. De naam Ami Nadu is niet voor niets gekozen.
Ami betekent ‘schildpad’ en nadu betekent ‘land’ en ook ‘planten’.
Voor deze naam is gekozen omdat de schildpad staat voor een langzame
ontwikkeling, maar met een stevige ondergrond en een lange levensduur.
Het geld dat we hebben overgemaakt naar dit project wordt dan ook
gebruikt om de bouwkosten van een school voor gehandicapten kinderen te
financieren. Bijzonder fraai dat we met de alumni van de ASRE aan een
nieuwe school kunnen bijdragen.
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Recreeren, wonen, werken, leven.

Verschi l lende sferen versterken elkaar.

Met respect voor natuur en omgeving.

Een kracht ig geheel .
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E I G E N M E N I N G
door: Boris van der Gijp

p de rubriek ‘eigen mening’ wordt een MRE-er uitgenodigd om zijn mening
te ventileren over zaken die hem of haar bezig houden. Steeds op persoon-

lijke titel. Het kan over vastgoed gaan, maar dat hoeft niet. Aan het eind van de
rubriek nodigt de MRE-er een volgende MRE-er uit om een stuk te schrijven.

@

Een sausje van demo-
cratische legitimate
We worden goed beschermd in ons
landje. Wijze heren - want het zijn
vaalc heren - zorgen er voor dat er zo
min mogelijk veranderd. Dat is wel zo
veilig zo. Onder het mom van publiek
belang en met een sausje van demo-
cratische legitimatie worden er talloze
beslissingen genomen over zaken die ik
nog zelden in een verkiezingsprogramma
kan terugvinden. Zaken die zonder dat
we daar voldoende op kunnen sturen de
kwaliteit van ons leven bepalen.

Wie af en toe in het buitenland winkelt
weet hoe we in Nederland als winkel-
consumenten vaak gekleineerd worden.
De kwaliteit en keuzeomvang in bij-
voorbeeld versproducten in bijna elke
supermarkt in Nederland is belabberd
te noemen in vergelijking met de
Engelse en Franse winkelparadijzen,
waar je ook nog eens moeiteloos kunt
parkeren! Maar ook in mode is het in
Nederland vaak sappelen. Ik voel me in
ieder geval absoluut meer thuis in een
groot buitenlandse winkelcentra, veilig,
groot, architectuur en met een enorm
geclusterd hoogwaardig aanbod in mode,
dan op bijvoorbeeld de A1 winkelstraat
van Den Haag, met haar schreeuwerige
gevels, dito muziek & assortiment, en
gepierced personeel dat zich vooral lijkt
te bekommeren om de in groepjes daar
veelvuldig rondhangende jongeren.
Veilig? Schoon? Kwaliteit? Misschien
ben ik met mijn 35 al een oude zeur,
maar zo wil ik niet winkelen! Maar
goed dat zou met het nieuwe detail-
handelsbeleid allemaal gaan veranderen,
zo dacht ik. Kwalitatief hoogwaardige
winkelcentra, PDV/GDV van hoge
architectonische en stedenbouwkundige
kwaliteit, leisure, grote en goed
bereikbare supermarkten, ... een pallet
van mogelijkheden.

provincie wordt bij het vaststellen van
provinciaal beleid natuurlijk niets
gevraagd. De overheid denkt namelijk
precies te weten hoe ik wil winkelen:
voor zover ik kan nagaan zonder enig
onderzoek naar mijn winkelwensen,
noch naar nieuwe winkelmogelijkheden
voor de provincie besluiten zij dat de
kwaliteit van het bestaande aanbod van
winkels prima aansluit op de winkel-
wensen van de consumenten van Zuid-
Holland. Oke, ze staan wel wat

vernieuwing toe. Voortaan mogen er op
perifere winkellocaties ook tenten en
zonwering worden verkocht. Leve het
publiek belang! Gelukkig worden de
vliegtickets naar andere Europese steden
steeds goedkoper.

Het winkelbeleid in Nederland is zo’n
zaak. Ik woon zelf in de provincie
Zuid-Holland waar het winkelbeleid is
bepaald door een bestuurder die ik niet
gekozen heb. Mijn democratische
rechten beperken zich immers tot het
kiezen van de leden van de Provinciale
Staten. De bestuurder heeft, zoals dat
zo vaak gaat, braaf het beleid gekozen
dat zijn - in dit geval ene - ambtenaar
aan hem heeft voorgeschoteld. Met die
benoeming van die ambtenaar heb ik
natuurlijk al helemaal niets van doen
gehad, dat moge duidelijk zijn.

Boris van der Gijp

Ik nodig Daan van der Vorm MRE uit
om in de volgende Masterclass de 'eigen
mening te schrijven. Ik bewonder Daan
als stuurman van een succesvol
ontwikkelbedrijf, als expert in wmkel-
ontwikkelingen, maar toch ook als kenner
van de meest fantastische wijnen.

Zo wil ik niet winkelen!
Met het vaststellen van de Nota Ruimte
moet die betreffende ambtenaar voor
een nieuwe uitdaging hebben gestaan.
Het detailhandelsbeleid dat jarenlang in
de schoot van het Rijk lag werd
gedecentraliseerd en kwam ineens op
het bordje van de provincie terecht,
.. .zijn bordje! Zo’n decentralisatie biedt
een unieke kans, een hele wereld van
detailhandelsmogelijkheden gaat open.

Hoe kan ik zo naVef zijn?
Dom, dom, dom, want hoe kan ik zo
naief zijn, aan de bewoners van de

Schreeuwerige gevels, dito muziek
& assortiment en gepierced personeel
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U ziet het al...
Zoveel meegemaakt, getwijfeld, geschaterd

en verwonderd. En nog zoveel lef, trots, strijd,
genegenheid te geven en vergiffenis te schenken.

Een mooi mens; opvallend ook.
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Wij voelen ons verwant aan mensen. Wat hen drijft en verleidt. In ons vak vastgoedontwikkeling biedt dit soelaas aan
onze creativiteit en de wil om te onderscheiden. Elke dag weer.
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