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Gouden Graal
Het liefst inchecken bij een mooie glimlachende dame en een 
rustige kamer met enigszins acceptabel uitzicht. En verder? 
Een schone kamer, een goed bed en een werkende douche. 
Deze laatste moet niet te koud of te warm zijn en zeker niet 
een die eigenhandig in temperatuur weet te variëren zodat je 
ongevraagd ’s morgens ochtendgymnastiek staat te doen. 

Eigenlijk vraag ik niet meer. Ach ja, wellicht een goed ontbijt met een eitje Benedict. Dat moet toch 

eenvoudig te regelen zijn zou je zeggen. Het runnen van een hotel en meer specifiek het hebben 

van hotelvastgoed blijkt echter niet zo eenvoudig te zijn als hiervoor wellicht wordt gesuggereerd. 

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de kantorenmarkt, lijkt er voor buitenstaanders geen einde te 

komen aan de groei van de Nederlandse hotelmarkt. Hotels lijken, met name in de Randstad, 

als paddenstoelen uit de grond te schieten. Deze groei wordt mede mogelijk gemaakt door 

stimulering van de (lokale) overheid. 

Met een stimulerend beleid wil de overheid Nederland aantrekkelijker maken voor bezoekers en 

met concurrerende prijzen moet de markt ook in de toekomst interessant blijven. Een belangrijk 

deel van de gewenste groei van de hotelvoorraad moet volgens partijen worden gekoppeld aan een 

verwachte stijging van de stroom toeristen die het “echte” Nederland in één á twee dagen willen 

ontdekken. Met als hoogtepunten de kaasmarkt in Alkmaar, klompenboerderij en molens op de 

Zaanse Schans en natuurlijk de Keukenhof. Door de stijging van de voorraad hotelkamers zou het 

volgens overheid bovendien interessanter worden om grote congressen in Nederland te organiseren.

De vraag naar hotelkamers vanuit de toeristische sector blijkt echter minder hard te groeien. De 

concurrentie met de overige Europese steden is hevig en het huidige economische klimaat doet 

de markt geen goed. Een en ander zorgt voor een drukkend effect op de Revpar (Revenue per 

available room).

De groei van nieuwe hotels is dan ook niet direct te verklaren door een enorme behoefte uit de 

markt. Voor eigenaren van leegstaande kantoorgebouwen leek het echter wel even de gouden 

graal. Slecht verhuurd en veelal gedateerd vastgoed transformeren tot een hotel. Het lijkt echter 

eenvoudiger dan het in de praktijk is. Lang niet elke locatie blijkt geschikt voor transformatie en de 

investeringen die met de transformatie gepaard gaan zijn aanzienlijk. 

In de komende jaren zal de hotelmarkt zich moeten aanpassen aan minder gunstige economische 

omstandigheden. Ik ben er van overtuigd dat net als in de andere vastgoedlandschappen alleen 

zij zullen overleven die een juiste prijskwaliteit 

verhouding zullen leveren. Daarbij zal enige 

terughoudendheid in het aantal nieuwe 

ontwikkelingen gewenst zijn om te voorkomen 

dat er net zoveel hotels leeg komen staan als 

kantoren. 

Ik hoop dat de artikelen in deze Masterclass u 

kunnen inspireren en uw kennis over deze markt 

verder mogen verrijken. Misschien dat ze zelfs 

leiden tot een extra bezoekje aan een van de 

hotels die Nederland rijk is. 

Met vriendelijke groet,

Thomas Liebrand,

voorzitter AAAMRE

Van de VoorzitterInhoud
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Verenigingsnieuws

Dag Vriend!

Zo zouden wij uw organisatie graag noemen, vriend van de ASRE 
Alumni Association MRE (AAA MRE). Een unieke verzameling 
vastgoedprofessionals met één belangrijke gemeenschappelijke 
deler, ze hebben allen een MRE opleiding aan de Amsterdam 
School of Real Estate afgerond.

De AAA MRE stelt zich niet alleen ten doel het netwerk onder de afgestudeerde MRE-ers te behouden, 

maar zet zich ook in voor verdere verdieping en verbreding van het vakgebied. Dit doen we onder andere 

door het verzorgen van lezingen, bedrijfsbezoeken en het op reguliere basis onder leden en sponsoren 

verspreiden van het tijdschrift Masterclass, waarin de huidige ontwikkelingen in de vastgoedwereld 

kritisch worden belicht. 

Om het AAA MRE netwerk te kunnen behouden, de kwaliteit van bijeenkomsten verder te verbeteren 

en om ons te kunnen ontwikkelen tot hét toonaangevende alumni netwerk binnen de vastgoedwereld, 

vragen wij van uw bedrijf een kleine bijdrage door onze vriend te worden. U bent al vriend vanaf E150,- 

per jaar. Natuurlijk verwelkomen wij elke extra bijdrage. 

Door uw bedrijf als vriend aan te melden ondersteunt u niet alleen ons netwerk, maar wordt u eveneens 

op de hoogte gesteld van de verschillende activiteiten van de AAA MRE en ontvangt u 3 keer per jaar de 

Masterclass. Daarnaast wordt uw logo op onze vernieuwde website weergegeven als ook op een pagina 

van de Masterclass. U bereikt hiermee ons netwerk van ruim 700 leden en een veelvoud aan meelezers. 

U wordt vriend door bijgaand vrienden formulier ingevuld te retourneren. 

Heeft u interesse in het sponsoren van een evenement van de vereniging of in het hoofdsponsorschap? 

Bekijk dan ons sponsorbeleid op onze website www.asrealumni.nl.

Alvast bedankt en tot snel vriend!

Vriendelijke groet,

Thomas Liebrand

Voorzitter bestuur AAA MRE
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Verenigingsnieuws

Vriendenformulier AAAMRE

Naam __________________________________________________________

Bedrijfsnaam _____________________________________________________

Adres ________________________________________________________

Postcode ________ Plaats __________________________________________

Bankrekening nr. __________________________________________________

Telefoonnummer __________________________________________________

Email ___________________________________________________________

Ja, ik word graag vriend van de AAAMRE voor E _____ per jaar (minimaal E 150,--).

Hiervoor wordt mijn bedrijfslogo vermeld op de ‘vriendenpagina’ van de Masterclass 

en komt er een link naar mijn bedrijf op de website van de AAAMRE.

Datum _____________________ Handtekening __________________________

Vriendelijk verzoek bijgaand formulier te samen met uw bedrijfslogo te mailen naar 

info@aaamre.nl, dan wel te zenden aan: 

AAAMRE

t.a.v. Eva Hekkenberg MRE

Postbus 140

1000 AC Amsterdam

E: info@aaamre.nl

T: (020) 668 11 29 

VRIENDEN VAN DE AAAMRE
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Verenigingsnieuws

Op 8 maart hebben we met een groep 
van 25 alumni een bezoek gebracht aan 
het bezoekerscentrum van de Noord-
Zuidlijn in Amsterdam. De lijn zal lopen 
van Amsterdam Noord (station Noord, 
vlakbij het Buikslotermeerplein), onder 
het centrum van Amsterdam door naar 
station Zuid. 

De metrolijn was controversieel voor en tijdens de bouw, met 

name vanwege de hoge kosten, de angst voor schade aan de oude 

binnenstad van Amsterdam en de gemaakte fouten tijdens de 

bouw. Maar alle tunnelbuizen liggen er nu. 

Na een korte introductiefilm over het project kregen we een 

uitleg over het gehele bouwproces in het informatiecentrum. Hier 

waren interessante maquettes en bouwmethodes te zien zoals 

hoe de metrobuis onder het Centraal Station is geschoven. Daarna 

mochten we allemaal een bouw helm op, laarzen met stalen 

neuzen aan en een veiligheidshesje om af te dalen in de bouwput 

van de nieuwe metrolijn. 

We kregen de Kathedraal te zien, de nieuwe aankomsthal onder 

het stationsplein. Een imposante hal waarvan eerst de wanden 

waren geplaatst en later het geheel is uitgegraven. 

De activiteit sloten we af met een verdiende borrel in de 

Schreierstoren. 

AAAMRE bezoek Noord-Zuidlijn 
Amsterdam

agenda
Agenda
25 april  AAAMRE golf event op  

“The International”

14 mei  ASRE Mastermiddag MRE/MSRE

24 mei  Development visit Haven Rotterdam 

5 juni  ASRE / Vastgoedmarkt Vastgoed 

Collegetour op de Provada

5 juni  ASRE/ AAAMRE- & MSRE-alumni 

borrel The Educated Drink op de 

Provada

21 juni ASRE Talent Seminar

4 juli AAAMRE Sloepentocht

7 november ASRE open dag 

Nascholing
16 mei Nascholing 

12 juni  Nascholing Vastgoedwaardering 

deel 1 (NBA erkende PE-instelling/  

aantal PE-punten)

17 juni  Nascholing Vastgoedwaardering  

deel 2 (NBA erkende PE-instelling/  

aantal PE-punten)

20 juni Nascholing

Start opleidingen
14 januari  Inleiding Vastgoedkunde

16 januari Woningontwikkeling

29 januari  Stedelijke herontwikkeling

4 februari  Investeringsanalyse

5 februari  Real Estate Valuation

6 februari  Marktanalyse

6 februari  Asset Management

7 februari  Vastgoedexploitatie

27 maart  Zorg & Vastgoed

Heb je vragen of opmerkingen, 

bel (020 668 11 29) 

of mail (s.demaat@asre.nl).
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“Bij het samenstellen van de vastgoedfondsen spelen de factoren 

stabiliteit en het behalen van een voorspelbaar rendement 

voor investeerders een belangrijke rol. In het hotelfonds wordt 

uitsluitend door het pensioenfonds voor de bouwnijverheid 

(bpfBOUW) geïnvesteerd. De overige fondsen staan ook open 

voor investeringen door andere institutionele beleggers. Deze drie 

fondsen hebben de afgelopen drie jaar steeds de benchmark van de 

IPD/ROZ-index verslagen. Dat is natuurlijk een mooi resultaat. De 

doelstelling van deze fondsen is het bieden van een optimale balans 

tussen risico en rendement, zonder toepassing van leverage.“ 

Mireille legt uit dat hotelvastgoed wordt gezien als een 

alternatieve belegging die goed aansluit bij de strategie van 

Bouwinvest. “We denken op dit moment goede gebouwen en 

locaties te kunnen verwerven. Door nauw samen te werken met de 

hotelexploitanten op basis van langjarige huurcontracten (15 tot 

30 jaar) zijn de rendementen stabiel en voorspelbaar. De bedoeling 

is dat het fonds verder groeit. Om hierbij het stabiele rendement 

te behouden beleggen we uitsluitend in core hotelobjecten, 

waarbij de focus ligt op geclassificeerde, grotere hotels in en rond 

de vijf aantrekkelijkste steden voor hotels. Dat zijn Amsterdam, 

Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Maastricht. Daarnaast zorgt de 

samenwerking met sterke (internationale) brands en operators 

voor voldoende zekerheid. Tenslotte wordt voorlopig uitsluitend 

geïnvesteerd in gebouwen met een huurcontract in plaats van een 

Asset, market, 
brand en 

locatie
Door: Annique Bruin

Bouwinvest Real Estate Investment Management 
(REIM) is één van de grootste investeerders in  
Nederlands vastgoed. Bouwinvest beheert in 
Nederland drie grote fondsen: een woning-, 
kantoren- en winkelfonds. Daarnaast wordt inter-
nationaal ook geïnvesteerd in indirecte vastgoed-
beleggingen in Europa, Noord-Amerika en Azië/
Pacific. Het totale bedrag aan vastgoed beleggingen 
dat Bouwinvest beheert bedraagt E 5,7 miljard. 
Naast de genoemde drie grote Nederlandse fondsen 
beheert Bouwinvest ook een hotelfonds. 
Het paradepaardje van het hotelfonds is Casa 400 in 
Amsterdam, zie het artikel op pagina 8 en 9. 
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de verdere 
uit breiding van dit fonds. Senior Assetmanager 
Mireille Hermsen licht toe waarom Bouwinvest 
gekozen heeft voor uitbreiding van het fonds en hoe 
hier invulling aan wordt gegeven. 

in
te

rv
ie

w

Het topsegment is 
te conjunctuurgevoelig
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management contract. Dat onderbouwt het vertrouwen van de 

operator in het eigen business model. “ 

Het beleggen in hotelvastgoed heeft een aantal voordelen ten 

opzichte van andere beleggingscategorieën. “Er is doorgaans 

sprake van een lange looptijd van huurcontracten. De huurder 

is betrokken bij de uitstraling en goede instandhouding van 

het gebouw en de locatie. Daarnaast behaalt het vastgoed 

zoals gezegd stabiele rendementen door betrouwbare huurders 

van sterke (internationale) brands met goede garanties. 

Tenslotte komt leegstand zelden voor. Het verschil met 

andere vastgoedbeleggingscategorieën is vooral de sterke 

correlatie tussen de waarde van het vastgoed en het succes 

van de exploitatie. Een goed boekingssysteem en uitstekende 

distributiekanalen zijn essentieel voor een hotel om een 

voorsprong te hebben en te houden op de concurrentie. Het is 

dan ook de basis voor de realisatie van hoge bezettingsgraden 

en hoge gemiddelde kamerprijzen. “ 

Het is de bedoeling dat het hotelfonds in de periode tot 2015 

in omvang groeit. Mireille licht toe hoe deze doelstelling vormt 

krijgt. “We streven bij het uitbreiden van het fonds naar de 

opbouw van een core hotelportefeuille met een relatief laag 

risicoprofiel. Relatief in vergelijking tot de totale hotelmarkt, maar 

ook in vergelijking tot andere, traditionele vastgoedcategorieën. 

De trend dat grote internationale hotelketens het eigendom van 

hotelvastgoed willen afbouwen biedt kansen voor ons hotelfonds. 

Als de omvang voldoende groot is, stellen we het fonds mogelijk 

open voor andere investeerders dan bpfBOUW. We willen groeien 

door acquisitie van nieuw en bestaand hotelvastgoed, waarbij 

we ons richten op hotels uit de top 20 van brands/operators in 

Nederlands. Hierbij gaat het veelal om het 2-, 3- en 4-sterren 

segment. Het topsegment is te conjunctuurgevoelig. De hotels 

moeten minimaal beschikken over 75 kamers, gemiddeld hebben 

de hotels in ons fonds meer dan 100 kamers. In de acquisitie 

ligt de focus op Amsterdam, dat veruit de sterkste hotelmarkt 

heeft. De enorme expansie van hotels, die onder meer door de 

ombouw van kansloze kantoren wordt veroorzaakt, is wel een 

aandachtspunt. In Amsterdam is weliswaar nog steeds een groei 

van het aantal hotelkamers gewenst, maar bij de beoordeling van 

potentiële nieuwe investeringen gaan we heel selectief te werk. 

Een succesvolle hotelexploitatie biedt namelijk niet altijd uitzicht 

op een langjarige positieve toekomstverwachting. De locatie is 

hierbij essentieel. Aanbiedingen aan de rand van de steden wijzen 

we veelal direct af.”   

De hotelmarkt heeft een aantal specifieke kenmerken waar 

rekening mee wordt gehouden bij de opbouw van het fonds. 

“Voorop staat het maximaal beheersen van de beleggingsrisico’s 

die als gevolg van deze kenmerken specifiek zijn voor het 

beleggen in hotels”, vertelt Mireille. “Uit de maatregelen om de 

risico’s te beheersen volgt een inkadering van de acquisities die 

verder gaat dan alleen de investeringsbeperkingen. De risico’s zijn 

kwantitatief gemaakt om het risico/rendement profiel zo objectief 

mogelijk te kunnen bepalen. Bij de bepaling van het risicoprofiel 

voor hotels zijn vier hoofd risicocategorieën te onderscheiden: 

asset, market, brand/operator en locatie.” 

Kijkend naar de toekomst gaat Bouwinvest ervan uit te blijven 

investeren in hotelvastgoed. “We hebben een positieve 

verwachting van de markt. Er is veel aanbod door de trend 

van sale-and-lease back door hotelketens, waarbij we het 

aanbod overigens wel zeer kritisch bekijken. We zien een 

groeipotentie in zowel nieuwbouw als herontwikkeling. Dankzij 

de beschikbare benchmarkdata over de hotelbranche is een goede 

kwaliteitsinschatting te maken. Tenslotte heeft de huurder ook een 

maximaal belang bij het optimaliseren van het vastgoed, omdat 

het gebouw essentieel is voor het succes van de hotelexploitatie. 

Daarom zal de huurder zorgvuldig omgaan met het vastgoed, wat 

positief is. We geloven dus in een verdere groei van het fonds. 

Onlangs hebben wij overeenstemming bereikt over de aankoop 

van een hotel in het nieuwbouwproject Forum in het centrum 

van Rotterdam. In dit hotel met 154 kamers zal een viersterren 

Novotel (Accor) worden gevestigd. Daarnaast zijn we in een 

vergevorderd stadium met de aankoop van een ander hotel en zijn 

wij serieus aan het kijken naar een aantal andere aanbiedingen.”   

Mireille Hermsen

Aanbiedingen aan de rand van de steden 
wijzen we veelal direct af
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Casa 400 en 
het Eenhoorngebied

Door: Alexander van Trigt

Eind jaren ’50 van de vorige eeuw richtte een viertal Amsterdamse 

studenten de Stichting Casa Academica op met als doel de 

woningnood onder studenten te verlichten door de bouw van 

een eigen woongebouw. In 1962 werd Hotel Casa 400 geopend 

aan de rand van het Eenhoorngebied bij het Amstelstation. 

Het concept was voor Nederland uniek: het gebouw werd acht 

maanden per jaar bewoond door studenten, vier (zomer)maanden 

door hotelgasten. Na veertig jaar was het gebouw ‘op’. Casa 

400 wilde graag binnen een straal van 500 meter een nieuw 

gebouw realiseren en benaderde in 2003 Bouwinvest hiervoor. 

De gemeente werkte mee mits het ‘oude’ Casa 400 zou worden 

herontwikkeld. Het nieuwe Casa 400 is in 2010 geopend en 

biedt nog steeds hetzelfde wisselgebruik: eind mei van elk jaar 

vertrekken 369 studenten en nemen hotelgasten hun intrek tot 

eind september wanneer de studenten weer inhuizen. Een deel 

van het gebouw, 151 kamers, is permanent als hotel in gebruik. 

Daarnaast herbergt Casa 400 onder meer diverse congres- en 

vergaderruimten, een bar en een restaurant.

Bouwinvest is voornemens om het ‘oude’ hotel Casa 400 

te herontwikkelen tot een complex met 342 zelfstandige 

Wooncarrière maken in 
het Eenhoorn gebied

Menig student is er zijn Amsterdamse wooncarrière 
gestart, Casa 400, vlakbij het Amstel station. 
Inmiddels is de oorspronkelijke huisvesting vaarwel 
gezegd en is Casa 400 een paar jaar geleden verhuisd 
naar een nieuw gebouw op een steenworp afstand. 
Casa 400 maakt deel uit van het hotelfonds van 
Bouwinvest, zie het interview met Mireille Hermsen 
op de vorige pagina’s. Ebe Treffers, regiomanager 
Aquisitie en Projectontwikkeling bij Bouwinvest, licht 
het project toe. Maar eerst wat feiten en cijfers.

Casa 400, fotografie Sjaak Henselmans

Casa 400, fotografie Sjaak Henselmans

Kavel G, artist impression VMX Architectsin
te

rv
ie

w
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Menig hotelgast kan niet tippen 
aan de manier waarop studenten eind mei 

hun kamer achterlaten

studentenwoningen, die zullen worden geëxploiteerd door 

studentenhuisvester DUWO, en ca. 950 m2 horeca. Bouwinvest 

bouwt tevens 130 nieuwe starterswoningen in een driehoekige 

woontoren naast het oude Casa 400. Beide gebouwen worden 

naar verwachting in juli 2014 opgeleverd. 

Aan de noordkant van het Eenhoorngebied realiseert Bouwinvest 

momenteel De Heelmeesters: twee blokken met in totaal 179 

huurappartementen waarvan 161 in de vrije sector. Verder 

heeft Ymere plannen om in het ‘middengebied’, in de Rudolf 

Dieselbuurt, stadswoningen te bouwen. De projecten staan op 

het kaartje hiernaast. Naast de woonfuncties bevinden zich in het 

Eenhoorngebied onder andere kantoren van de politie en van TNT 

en het Pieter Nieuwland College voor voortgezet onderwijs. 

Is Casa 400 met de permanente hotelkamers 
ook meer hotel geworden?
“Dat zou je door de 151 permanente hotelkamers wellicht 

verwachten, maar Casa 400 is nog steeds net zoveel 

studentencomplex als hotel. Uiteraard hadden we te maken 

met een wensenlijstje van Stichting Casa Academica en de 

gemeente, maar ook wij geloofden, en geloven, nog steeds in 

het wisselgebruik. En de resultaten zijn er naar: de wachtlijst 

voor een studentenkamer is twee keer zo lang als het aantal 

beschikbare eenheden en het hotel kent vanaf de start in 2010 

een bezettingsgraad van meer dan 80%.” 

Studenten en hotelgasten, bijten die elkaar niet?
“Het concept is inderdaad in zoverre gewijzigd dat gedurende een 

deel van het jaar studenten en hotelgasten nu naast elkaar leven, 

maar dat levert geen problemen op. De studenten hebben een 

eigen ingang en eigen faciliteiten. Bovendien is de overlast van 

studenten minimaal; het beeld van de luidruchtige en rommelige 

student kan wat ons betreft worden bijgesteld. Menig hotelgast 

kan niet tippen aan de manier waarop studenten eind mei hun 

kamer achterlaten.”

Dus liever studenten dan hotelgasten?
‘Casa 400 heeft de hotelgasten nodig om de exploitatie rond 

te krijgen, daar is het business model op gebouwd. En met de 

studentenhuisvesting kunnen we een prachtige wooncarrière 

in het Eenhoorngebied aanbieden: je start met een kamer met 

gemeenschappelijke faciliteiten in het nieuwe Casa 400, je stroomt 

door naar een kamer met eigen keuken en badkamer in het 

gerenoveerde, oude Casa 400 en verhuist na je studie naar een 

appartement in de nieuwe woontoren. Na een paar jaar werken 

lonkt een vrije sector appartement in de Heelmeesters of een 

stadswoning van Ymere. En na vertrek uit Amsterdam kun je als 

toerist altijd een nachtje in Casa 400 komen logeren’.

Casa 400, een paradepaardje dat en passant 
studenten en toeristen bindt?
“Een paradepaardje zou je het kunnen noemen, maar niet alleen 

van ons hotelfonds maar ook van het hele Eenhoorngebied. 

We hebben Casa 400 altijd beschouwd als onderdeel van een 

gebiedsontwikkeling waar gewoond, gewerkt, gerecreëerd 

en gestudeerd kan worden. Daarvoor gaan we bijvoorbeeld, 

samen met de betrokken partijen in het gebied, ook de Stichting 

‘Vrienden van de Eenhoorn’ oprichten. Deze stichting heeft 

onder meer als doel een sociaal netwerk op te zetten en te 

onderhouden voor alle betrokkenen in het gebied. Daarnaast wil 

de stichting samen met de bewoners en gebruikers bijdragen aan 

de bevordering van de leefbaarheid en het Eenhoorngebied op de 

kaart zetten bij bewoners, bedrijven en passanten. 

We investeren verder fors in de openbare ruimte en met de 

bouw van onder meer een WKO-installatie, groene daken en 

het hergebruik van het casco van de oude Casa 400 geven we 

invulling aan onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. 

We investeren dus niet alleen in de relatie tussen studenten en 

hotelgasten maar in de sociale duurzaamheid van het hele gebied.”

Casa 400 is gecertificeerd met het 

internationale duurzaamheids-

keurmerk Gouden Greenkey. 

In 2011 kreeg het hotel de 

HotAM-prijs, de prijs van 

de gemeente Amsterdam 

voor de hotelontwikkeling 

die het beste aansluit bij 

de doelstellingen van het 

gemeentelijke hotelbeleid.

 

Ebe Treffers
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Een desolaat kantoor; 
wat er mee te doen?
Je zult maar de probleemeigenaar zijn van een 

desolaat en ten dele leeg kantoor in Amsterdam 

nabij Station RAI naast de ring van de A10 (zie 

foto 1 en 2). Een troost is dat je niet de enige 

bent, want in de regio A’dam staat 1,9 miljoen 

m2 aan kantoren leeg. Het verouderde kantoor 

vlak bij de RAI van 6.570 m2 verhuurbaar 

vloeroppervlak (v.v.o.) is steeds moeilijker te 

verhuren. De leegstand en de onderhoudskosten 

lopen op. De verhuurcontracten van de restende 

huurders worden korter en de te realiseren 

huurprijzen dalen, vooral als wordt gecorrigeerd 

voor te geven verhuurincentives. 

Door de verhuurproblematiek loopt de 

marktwaarde ook terug, al is het door een 

externe taxateur nog recent getaxeerd op  

E 1.200 per m2 v.v.o. Dat stemt nog tot enige 

vreugde, want echt lege kantoren worden 

verkocht voor tussen de E 250 en 400 per m2. 

Je staat voor de keuze: gewoon doorexploiteren, 

renoveren, transformeren naar woningen 

en verkopen. Je rekent je suf en bij iedere 

andere aanname komt er iets geheel anders 

uit. En hoe kom je aan een beetje realistische 

veronderstellingen, zeker als het gaat om 

verbouwingskosten? Wie gaat het pand na een 

eventuele renovatie huren en wat gaat het dan 

aan huur opleveren? God knows, maar jij niet. 

Herontwikkeling tot woningen is ook mogelijk. 

Daarbij ga je uit van woningen van 80 m2 

gebruiksoppervlakte (g.o.) die hopelijk voor  

E 10 per maand te verhuren zijn. 

De hoteloplossing
Maar plotseling komen er twee 

hotelexploitanten die het pand willen huren. 

De eerste exploitant gaat er van uit dat het 

kantoor eerst door ons wordt omgebouwd tot 

hotel en dan wil hij het gaan huren met een 

variabele huur op basis van een percentage van 

de omzet (met een minimum). Dan zou lief en 

leed worden gedeeld en zou het omvalrisico nihil 

worden. Deze constructie, die naar mening van 

een door ons ingeschakelde hoteladviseur heel 

gebruikelijk is, klinkt leuk. Maar dan is zowel 

De zegeningen van het 
verbouwen van 

kantoren naar hotels
Door: Peter van Gool

In deze bijdrage gaan wij in op het verbouwen van desolate 
kantoren naar hotels. Dat gebeurt in de regio Amsterdam 
met enige regelmaat. Het lijkt een zegen en de verwachte 
rendementen zien er goed uit. Maar het hotelaanbod in de 
hoofdstad neemt mede hierdoor sterk toe. Waar leidt dit toe? Een 
en ander behandelen wij aan de hand van een fictief voorbeeld1.

1   Het artikel is geschreven op persoonlijke titel. Grote dank gaat uit naar Bastiaan Driessen MRE van Invast en Jan Steinebach MRE van Bricks and Brains, Hotel Real Estate 

Consulting, voor waardevolle adviezen.

 

Van de Professor

Foto 1 en foto 2, leeg kantoor bij Amsterdam RAI

Tabel 1

Veronderstellingen (alle bedragen in E per m2 v.v.o. / g.o. excl. BTW, tenzij anders aangegeven):
Scenario’s

Doorex-
ploiteren

Renoveren Heront-
wikkelen 
tot 
woningen

Herontwik-
kelen tot 
hotel

Verkopen

Maandhuur voor woningen per m2 10

Gemiddelde netto kamerhuur per kamer per jaar 6.750

Aantal te realiseren kamers in het pand na ombouw tot hotel 170

Totale oppervlakte van het pand in m2 inclusief verkeersruimten, 
lobby, keuken, kantoor, opslag enz.

6.570

Theoretische contracthuur in eerste exploitatiejaar (na renovatie 
of herontwikkeling) per m2 per jaar na aftrek van incentives

100 150 120 175

Exploitatiekosten in het eerste jaar van exploitatie per m2 v.v.o./g.o. 30 20 25 23

Netto huuropbrengsten in eerste exploitatiejaar per m2 70 130 95 152

Leegstand in % van de bruto theoretische huur 40% 10% 5% 0%

Huidige marktwaarde kosten koper per m2 v.v.o. (vóór renovatie of 
herontwikkeling)

1.200

Renovatie- of herontwikkelingskosten per m2 v.v.o. 
(bij woningen per m2 g.o. incl. BTW)

0 500 700 900



2  Hierbij is er van uitgegaan dat er 170 kamers mogelijk zijn in de totale (pand)oppervlakte van 6.570 m2, hetgeen een huuropbrengst per m2 geeft van 

(170*6.750)/6.570=) E 175.
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het ombouwrisico voor ons evenals een deel van 

het exploitatieresultaat. Maar wat weten wij van 

het exploiteren van een hotel en welke invloed 

kunnen wij daarop uitoefenen? Dit gaat het 

niet worden! De tweede hotelexploitant wil het 

kantoor huren om het dan voor eigen rekening 

om te bouwen tot een middenklasse hotel (als 

onderdeel van een grote hotelketen). Hij is 

bereid een zeer goede huurprijs te betalen (van 

E 6.750 per kamer, ofwel omgerekend van 

E 175 per m2 per jaar ) en ook nog eens voor 

een periode van 10 jaar. Het voelt als een deus 

ex machina! Net teruggekomen van het MIPIM 

in Cannes denk je dan meteen aan een mooi 

hotel, zoals het Carlton (foto 3). Natuurlijk 

vraagt het om een investering (van E 900 per 

m2, vooral voor installaties), maar bij renoveren 

en transformatie tot woningen is dat ook het 

geval, zij het dat de kosten dan wat lager 

uitvallen. Er is nu een keuze te maken uit de 

scenario’s zoals in tabel 1 zijn geschetst. 

Na doorrekening met een aantal veronder-

stellingen (zie de bijlage) komt er uit dat … 

het hotelscenario het meest aantrekkelijk 

is. Dat geeft niet alleen het hoogste bruto 

aanvangsrendement (7,2%), maar ook de 

hoogste beleggingswaarde (E 1.426 per m2) 

en het hoogste looptijdrendement (internal rate 

of return, ofwel IRR) over de komende 10 jaar 

(van 8,5%; zie tabel 2). Doorexploiteren en 

renoveren schieten niet op; dan lijkt verkoop 

beter, ten minste als de externe taxateur een 

goede schatting van de daadwerkelijk bij verkoop 

te realiseren prijs heeft gemaakt. Herontwikkelen 

tot woningen is een goed alternatief.

De hotelexploitatie
Het hotelscenario stemt tot vreugde. Maar 

hoe kan zo’n hotel die huurprijs betalen? Om 

daarop een antwoord te geven valt te kijken 

naar de verwachte winst- en verliesrekening voor 

het eerste gehele jaar na de herontwikkeling 

(hier 2015). Een belangrijk onderdeel daarvan 

is de raming van de verwachte omzet uit de 

verhuur van de hotelkamers. Op basis van een 

concurrerende gemiddelde netto kamerprijs 

per overnachting per jaar exclusief ontbijt 

en belastingen (hier geraamd op E 90), de 

mate waarin het hotel kan concurreren met 

andere vergelijkbare hotels in zijn segment (de 

zogeheten marktpenetratie) en de verwachte 

bezettingsgraad van vergelijkbare hotels (voor 

2015 geraamd op 65%) is de gemiddelde 

kameropbrengst per dag te berekenen (zie tabel 

3). Die opbrengst bedraagt ruim E 52. Dat leidt 

gegeven het aantal beoogde kamers (van 170 

stuks) tot een verwachte kameromzet van ruim  

E 3,3 miljoen voor 2015. 

Met de kameropzet als start valt met gebruik 

van kengetallen vervolgens ook een complete 

winst- en verliesrekening te maken (zie tabel 

4). Voor 2015 zou er een EBITDA (Earnings 

Before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortization) ontstaan van E 199.433, ofwel 

een schamele 4% van de totale omzet. Tja, in 

Tabel 2

Foto 3 Het Carlton in Cannes

Uitkomstem
Scenario’s

Doorex-
ploiteren

Renoveren Heront-
wikkelen 
tot 
woningen

Herontwik-
kelen tot 
hotel

Verkopen

Netto aanvangsrendement (netto huuropbrengst in eerste exploitatie-
jaar/investering (= huidige marktwaarde plus renovatiekosten))

2,5% 6,8% 4,7% 7,2%

Beleggingswaarde (bij renovatie en herontwikkeling) en huidige 
marktwaarde (bij verkoop vóór renovatie en herontwikkeling)

491 1.006 1.296 1.426 1.200

Internal rate of return (IRR) = looptijdrendement (gemeten over 10 
jaar), bij het scenario Verkopen is dit het vereiste looptijdrendement; 
de vereiste IRR (8% bij kantoren, 6% bij woningbeleggingen en 
7% bij hotels)

-2,5% 6,3% 6,6% 8,5%  6 à 8%
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de jaren erna stijgen de inkomsten, tenminste 

als de gemiddelde kamerprijs gaat stijgen en de 

bezettingsgraad op zou lopen. En als dat niet 

gebeurt, bijvoorbeeld omdat de Amsterdamse 

hotelmarkt geconfronteerd zou worden met 

overaanbod en malaise? Gaat de hotelketen 

dan de verliezen op zich nemen, of komt er 

snel het verzoek de afgesproken huurprijzen 

te verlagen? De huurovereenkomst is naar de 

mening van onze adviseur in feite een soort 

“call optie”, omdat er geen sterke debiteur of 

garantie achter zit. En het verwachte rendement 

van het beleggen in het hotel valt of staat bij de 

veronderstelde verkoopwaarde aan het eind van 

de beoogde exploitatieperiode. Onze adviseur 

zegt hierover dat je niet optimistisch moet 

zijn over de mogelijke verkoop van tot hotels 

omgebouwde kantoorpanden. Al met al zijn de 

marges klein en is het project erg afhankelijk van 

de markt en van de kwaliteit van de exploitant.

Hoe gaat de Amsterdamse 
hotelmarkt zich ontwikkelen?
Om te bezien of de hotelvariant kans van 

slagen heeft, is het relevant een oordeel te 

krijgen over de toekomstige ontwikkeling op 

de hotelmarkt in Mokum. De berichten hierover 

zijn tegengesteld. Zo voorspelt PwC dat de 

Amsterdamse hotelmarkt in 2013 minder gaat 

presteren dan in voorgaande jaren. Hoewel de 

bezettingsgraad iets zal stijgen van 74,6% in 

2012 naar 74,9% in 2013, zal de gemiddelde 

prijs per kamer met 3,6% dalen van E 125,23 

naar E 120,73 in 2013. De opbrengsten per 

kamer zullen teruglopen van E 93,36 in 2012 

naar 90,38 in 2013, een daling van 3,2%. 

Dit komt door de verslechterde economische 

omstandigheden in Nederland. De verwachting is 

dat de economie ook in 2013 niet zal aantrekken 

en de hotelmarkt reageert hierop met lagere 

prijzen. Makelaar Colliers3 daarentegen denkt 

dat de vraag naar nieuwe hotels in Nederland 

zal aanhouden. Op individuele basis staat 

Amsterdam qua aantrekkelijkheid voor de grote 

hotelketens en -beleggers in de top-drie, samen 

met Parijs en Londen. De aanhoudende groei 

van de hotelmarkt komt door een wereldwijde 

groei van het aantal reizigers en een pijlsnelle 

consolidatie in de internationale hotelbranche. 

De kracht van de eigen boekingsystemen en 

online boekingssites als booking.com, expedia 

of hotels.com geeft de grote wereldwijde 

hotelketens een belangrijk concurrentievoordeel 

op individuele hotels. In Nederland zijn 

momenteel tientallen plannen voor nieuwe 

hotels, vooral in de grote steden in de Randstad 

en dan speciaal in Amsterdam. Dit is te verklaren 

doordat Nederland gemiddeld de hoogste 

kamerprijzen heeft in Europa. Om de drukte in de 

stad het hoofd te bieden en om grote congressen 

te kunnen huisvesten, moesten er van de 

gemeente tot 2015 9.000 nieuwe hotelkamers 

bij komen. Nog niet de helft van dat aantal is 

tot nu toe opgeleverd. Ook andere deskundigen 

zijn positief gestemd. In de tweede helft van 

2012 liepen de prijzen van Europese hotelkamers 

Tabel 3

Foto 4: Een tot NH hotel Musica omgebouwd kantoor 

even verderop in de Van Leijenberghlaan in Amsterdam 

Buitenveldert

Foto 5 HolidayInn Express in Zwaansvliet in Buitenveldert

Foto 6: De tot hotel omgebouwde voormalige gemeen-

tebibliotheek aan de Prinsengracht

Berekening opbrengst per beschikbare kamer in 2015    

ARR = average room rate = gemiddelde kamerprijs = 
Verwachte marktpenetratie (100% = wat concurrenten doen)
Normale verwachte bezettingsgraad (van concurrenten)
Verwachte bezettingsgraad hotel in kwestie in %

90,00
90%
65%
59%

a
b
c
d = b* c

RevPAR= revenu per available room = gemiddelde opbrengst per beschikbare kamer per dag 52,65 e = a * d

Aantal kamers 170 f

Omzet kamers 52,65 g = e*f*365

Verwachte winst- en verliesrekening exploitatie per 2015 
Verwachte inkomsten voor 2015

Omzet kamers 3.266.933 h = g 71%

Omzet voedsel 600.000 i 13%

Omzet drank 200.000 j 4%

Omzet zaal en overig 250.000 k 5%

Omzet parkeren 310.000 l 7%

Totale omzet 4.626.933 m = h+i+j+k+l 100%

Verwachte kosten voor 2015

Inkoopkosten voedsel, dranken, zaal (-) -250.000 n -5%

Loonkosten (-) -1.360.000 o -29%

Overige directe kosten (-) -600.000 p -13%

Indirecte kosten (administratie, marketing, energie, onderhoud, franchisevergoeding) (-) -850.000 q -18%

Totale exploitatie kosten (-) -3.060.000 r=n+o+p+q -66%

Huur hotel (6.570 m2 * E 170) (-) -1.147.500 s -25%

Huur parkeren (80 * E 1.500) (-) -120.000 t -3%

Vervangingsreserve inrichting (-) -100.000 u -2%

Totaal kapitaallasten (-) -1.367.500 v=s+t+u -30%

EBITDA = Earnings Before Interest,Taxes, Depreciation and Amortization 199.433 w=m+r+v 4%

3 Bron: digitale nieuwsbrief Vastgoedmarkt van 17 januari 2013.
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door een afnemende vraag van zakenreizigers 

weliswaar terug, maar wereldwijd was er een 

herstel. Zo verwacht Jones Lang LaSalle voor 

2013 een opleving van de Europese hotelbranche 

door een toenemende stroom van toeristen uit 

opkomende landen in Azië en Zuid Amerika4. En 

Amsterdam bleef de stad met de duurste hotels 

in Nederland met een gemiddelde prijs voor 

reizigers uit de Eurozone van E 120 per nacht5. 

Dan is de voor ons hotel geraamde kamerprijs 

van E 90 concurrerend te noemen. En als het 

allemaal zo slecht zou gaan waarom zouden 

dan het Marriott en een dochterbedrijf van de 

Ikea-groep samen een nieuwe budgethotelketen 

in Europa willen oprichten? Maar wie nu te 

geloven? Duidelijk is wel dat er in Amsterdam 

aan de lopende band hotels bijkomen (zie foto’s 

4 t/m 7). 

Common sense zegt dat dit niet goed kan gaan, 

ook al zou straks iedere internationale toerist 

het nieuwe Rijksmuseum willen gaan bezoeken 

en zouden alle congressen in de hoofdstad 

worden gehouden (een wens van de gemeente). 

Onze adviseur zegt dat het ook nog maar 

valt te bezien of er grote groepen uit India en 

China komen. Gaan zij niet eerder naar Parijs 

of Londen om daar de flagship stores van Gucci 

of Chanel te bezoeken? En ook is er zorg over 

de grote aanwas van hotels buiten de ring van 

Amsterdam. Dat is niet de eerste keus van de 

meeste reizigers. Zou het voldoende zijn dat 

bijvoorbeeld het in foto 5 weergeven HolidayInn 

hotel zich profileert voor Joodse toeristen6? 

Zou in de hotelnering de Wet van Say gelden? 

Die wet zegt dat ieder aanbod zijn eigen vraag 

schept. Voor de Keynesiaan die ik ben, is dat 

moeilijk te geloven! Maar wat nu te doen met 

het desolate kantoor? Help!

Peter van Gool

Foto 7: Het tot 

hotel verbouwde 

conservatorium 

(eerder de Rijks-

postspaarbank)

4  Zie: PropertyEU, EMEA hotel transactions drop 4% in 2012, 1 March, 2013.

5  Zie: FD, 5 maart 2013, Europa remt herstel van hotelbranche, p. 13.

6   Hierover wordt op de site vermeld: “The hotel is located in the Jewish community of Amsterdam and Amstelveen and therefore you will also find many Orthodox  

Synagogues within walking distance and special Shabbat amenities are available in the hotel.”

Overige veronderstellingen
Scenario’s

Doorex-
ploiteren

Renoveren Heront-
wikkelen 
tot 
woningen

Herontwik-
kelen tot 
hotel

Verkopen

Tijdsduur renovatie en herontwikkeling 1 jaar 1 jaar 1 jaar

Daling (-)/stijging contracthuur in % per jaar -2,0% 1,0% 2,25% 2,25%

Stijging exploitatiekosten per jaar in % 4,0% 3,0% 2,5% 2,5%

Veronderstelde exit yield (BAR vrij op naam) aan eind 
exploitatieperiode

10,0% 9,0% 6,0% 8,0%

Marktdisconteringsvoet voor DCF berekening van de 
beleggingswaarde = vereist rendement

8,0% 8,0% 6,0% 7,0%

Transactiekosten bij verkoop 7,0% 7,0% 2,0% 7,0%

Veronderstelde exploitatieperiode 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 0 jaar

Alle cash flows worden ontvangen/betaald aan het eind van het jaar
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Ik werkte in die tijd als Senior Relationship Manager en Head 

of Transaction Management in een leuk kleinschalig team met 

Nederlandse en Duitse collega’s bij vastgoedfinancier Eurohypo 

AG. Ik voelde me daar erg thuis. Maar omdat mijn echtgenoot 

eind 2007 een aanbod kreeg als vaste adjunct redactieleider bij 

de nieuwsredactie van de openbare televisiezender Hessische 

Rundfunk/ARD en door de geboorte van onze echte Amsterdammer 

en MRE baby Tim begin 2007, hebben wij de beslissing genomen 

om na 7,5 jaar weer terug te gaan naar Frankfurt. We konden een 

mooi rijtjeshuis met tuin in een leuke buurt kopen. Op fietsafstand 

van de Hessische Rundfunk en 15 minuten rijden met de auto 

naar mijn werk in Eschborn (back office locatie van Frankfurt) en 

slechts 10 minuten met de U-Bahn naar het centrum van Frankfurt. 

Wel wat anders dan onze prachtige bovenwoning met dakterras 

in Amsterdam Oud-Zuid, maar iets praktischer met kinderen. De 

binnenstad van Frankfurt heeft de laatste jaren ook een leukere 

uitstraling gekregen door herontwikkeling en vernieuwing van 

verouderde gebouwen naar moderne winkels, restaurants met 

terrasjes, kantoren en winkelcentra (zoals My Zeil door MAB).

Zakelijk was het in het begin van mijn ‘re-integratie’ wennen 

aan het hoofdkantoor van Eurohypo met circa 700 medewerkers, 

vooral aan de meer hiërarchische manier van werken in Duitsland. 

Achteraf gezien ben ik wel op een goed tijdstip terug gekomen 

naar Frankfurt/Eschborn. Het was net vóór de financiële crisis en 

de daarmee gepaard gaande herstructureringen binnen Eurohypo 

en het was nog geen al te groot probleem weer een baan in 

het hoofdkantoor te krijgen. Omdat ik in Nederland door een 

aantal hoteltransacties (Sheraton Airport and Conference Center 

Amsterdam Schiphol, Hotel Pulitzer en Sofitel The Grand) en 

ook door mijn ASRE Masterthesis over hotelfinancieringen flinke 

kennis van hotelmarkt en hotelfinancieringen had opgedaan, 

ben ik in 2008 als consultant en senior credit analist op de 

afdeling ‘Management and Operational Properties’ begonnen. In 

deze functie was ik tussen 2008 en 2012 verantwoordelijk voor 

de analyse, advisering, risicomanagement en goedkeuring van 

bestaande en nieuwe financieringen van management vastgoed, 

met name van hotels in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, 

Italië en België. Op mijn afdeling verzamelden en analyseerden wij 

data van de verschillende hotelmarkten (operatieve benchmarks 

-ARR, Occ., RevPAR-, transacties), hoteloperators en kennis 

van managementcontracten, erg belangrijk voor de analyse en 

structurering van financieringen.

Toen de financiële crisis zich aandiende, die ook bij Eurohypo in 

2008 tot haar eerste balansverlies had geleid, koos Eurohypo voor 

een aantal strategiewijzigingen. Dit met grote gevolgen voor zowel 

klanten als medewerkers. Bovendien waren Commerzbank, de 

moedermaatschappij van Eurohypo en de EU commissie in 2009 

overeengekomen, dat als compensatie voor de staatsgaranties die 

Commerzbank in 2008 had ontvangen, Eurohypo uiterlijk 2014 

verkocht zou moet worden. De strategiewijziging in 2009 stond in 

het kader van ‘focussen’ met het doel een profitabele en efficiëntere 

vastgoedbank te creëren. Een belangrijk punt van de nieuwe 

strategie in 2009 was de reductie van core-landen (van 24 naar 10) 

voor nieuwe vastgoedleningen. Nederland was daarbij geen core-

land. Voor de non-core landen betekende dit een stop op nieuwe 

leningen, een focus op risico-monitoring, herfinancieringen aan het 

einde van de looptijd nastreven en of herstructureringen voor een 

betere herfinancierbaarheid.

Door de afbouwstrategie is de leningsportfolio van Eurohypo van 

E 257 mld. eind 2008 (E 154 mld. commercieel vastgoed/

E 103 mld. public finance) gedaald naar E 95 mld. (E 59 mld. 

commercieel vastgoed/E 36 mld. public finance).

De Duitse 
hotelmarkt is 
en blijft een 
interessante 

markt
Door: Ina Füner-Rentrop

Ik ben geen standaard ‘MRE-er in het buitenland’. Als 
Duitse woonde ik tijdens mijn MRE-studie in Amsterdam, 
maar ben sinds 2008 als ‘Amsterdamse MRE-er’ weer 
terug in mijn geboorteland Duitsland. De studie aan 
de ASRE was een geweldige ervaring en ik heb fijne 
contacten opgebouwd met mijn Nederlandse MRE 
jaargenoten. Ik profiteer nog steeds van dit netwerk.

MRE-er in het Buitenland

De Nederlandse vastgoedmarkt is volop in beweging; De 
slinger slaat de ene keer uit naar boven, dan weer naar 
beneden. De markt kreunt en steunt onder het gewicht van 
een hele serie crisissen, maar bloeit ook op en laat felle 
lichtpuntjes zien. Saai is het in ieder geval niet. Maar wat 
gebeurt er inmiddels over de grenzen? Masterclass laat in 
deze rubriek de klasgenoten aan het woord die naar het 
buitenland zijn uitgeweken. In deze bijdrage vertelt Ina 
Füner-Rentrop, MRE 2005-2007, is sinds februari 2013 Senior 
Relationship Manager Multinational Clients in Duitsland. 
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Midden 2012 heeft het bestuur van Commerzbank gekozen 

voor een ingrijpende strategiewijziging waardoor de gehele 

leningsportfolio van Eurohypo als non-core-asset segment 

beschouwd werd die zonder financieel verlies afgebouwd moet 

worden (het aanhouden van een deelportfolio commercieel 

vastgoed in Duitsland, Frankrijk, UK en Polen aan te houden bleef 

overeind). Het is een grote uitdaging om deze opdracht met een 

deel van de huidige medewerkers uit te voeren bij Hypothekenbank 

Frankfurt, Eurohypo’s naam sinds midden 2012 als gevolg van 

een voorwaarde van de EU-commissie. Omdat hierdoor op 

termijn minder medewerkers nodig zijn is er in januari 2013 een 

sociaal plan opgesteld. Aangezien een aantal collega’s de bank 

inmiddels al vrijwillig had verlaten, zijn op een aantal afdelingen 

toch weer vacatures ontstaan. Zo heb ik eind 2012 op de functie 

Senior Relationship Manager op de afdeling Multinational 

Clients (Duitsland) gesolliciteerd en ben aangenomen. Sinds 

begin 2013 ben ik verantwoordelijk voor een vaste portfolio van 

(multinationale) klanten en hun leningen in Duitsland. Grappig was 

dat een gesprekspartner in mijn eerste vergadering in deze functie 

de ASRE MRE alumnus Buddy Roes was.

Voor een beter beeld zal ik kort ingaan op de 
laatste trends van de Duitse hotelmarkt.
Volgens het Statische Bundesamt heeft Duitsland in 2012 zo’n 

34.986 hotels met 948.825 kamers in de klassieke hotels, 

waarvan Hotels en Hotels garnis samen 61% van de hotels 

en 82% van de kamers voor haar rekening neemt. Bijna 

tweederde van de hotels, gasthuizen en pensions zijn midden- en 

kleinbedrijven met minder dan 20 kamers. Bij de institutionele 

vastgoedbelegger, -ontwikkelaar en vastgoedfinanciers staan 

echter vooral de hotelketens in de aandacht. De naar omzet 

grootste hoteloperators in Duitsland zijn: Accor, Best Western (200 

hotels), Starwood (25), Maritim (37) en Intercontinental Hotel 

Group (IHG). Deze ketenhotels zijn in de belangrijke metropolen, 

maar ook in middelgrote steden vertegenwoordigd.

Met uitzondering van Maritim hebben al deze grote hoteloperators 

uitbreidingsplannen voor de toekomst. De grootste aanbieder 

Accor bezit reeds 340 hotels (eind 2012), waarvan er in 2012 16 

zijn geopend, en meer dan 30 hotels in ontwikkeling die tussen 

2013 en 2016 worden gerealiseerd (Sofitel Frankfurt 150 kamers 

en Accor’s nieuwe Budget-Longstay-Brand Adagio Access in 

München 155 kamers). Naast deze grote spelers op de hotelmarkt 

is het aantal nieuwe hoteloperators op de Duitse markt de laatste 

jaren sterk gegroeid. Vooral in het populaire Budget-Segment als 

Motel One (42 stuks), A&O Hotels & Hostels (18 stuks), Meininger 

(5 stuks) of H2 Hotels.

Het aantal overnachtingen in Duitsland heeft volgens het Statische 

Bundesamt in 2012 een historisch record bereikt : 407 mln. 

overnachtingen (4% meer dan 2011), waarvan 250 mln. (in 2011 

241 mln.) in de klassieke hotels, pensions en gasthuizen. Het 

aantal overnachtingen van buitenlandse gasten steeg met 8% 

(t.o.v. 2011) tot 69 mln. en de overnachtingen van binnenlandse 

gasten met 3% naar 339 mln. Economisch heeft dit ook een 

positief effect. Zo heeft de klassieke hotellerie een omzet van circa 

21 mld. Euro gerealiseerd (1,5 % meer dan 2011).

In 2012 bestond er bij investeerders grote interesse voor de 

Duitse hotelmarkt. Het transactievolume steeg met 26% naar 1,2 

mld. Euro. Daarvan kwam 43% voor rekening van institutionele 

beleggers. De meerderheid van deze hoteldeals (85%) vond plaats 

in de ‘kernmarkten’ Berlijn (11 hotels), Frankfurt (7 hotels) en 

Hamburg (6 hotels). Institutionele investeerders op deze markt 

zijn: Deka Immobilien, Union Investment of Invesco Real Estate. 

In 2013 is er ook reeds een aantal transacties geweest. De meest 

interessante was dat de Israëlische hoteleigenaar –operator Fattal 

20 hotels koopt van Queens Moat Houses Holdings Deutschland 

(15 Holiday Inn, 4 Best Western en 1 Queen Moat). Hiervan zullen 

13 hotels in de toekomst naar de Fattal-hotel franchise brand 

Leonardo gewijzigd worden en het restant onder de Franchise van 

Holiday Inn (IHG) blijven.

De RevPAR (Revenu Per Available Room) ontwikkeling van de 

primaire locaties in Duitsland varieerde nogal in 2012: Gebaseerd 

op een sample van 3-5 sterren hotels van onderzoekbureau PKF, 

hebben München (+11,2% naar E 83,50), Düsseldorf (+8,3% 

naar E 77,24) en Berlijn (+8,0% naar E 67,66) in 2012 duidelijke 

RevPAR stijgingen kunnen realiseren ten opzichte van 2011, 

maar in Hamburg (0%, E 75,30) Keulen (-1,2% naar E 74,35) 

en Frankfurt (-1,9% naar E 69,70) was sprake van stagnatie of 

daling.

Onderzoek per prijscategorie laat bij hotels in het lage segment 

(Average Room Rate - ARR < E 55) de grootste RevPAR stijging 

zien (+6,6 % tot E 30) met name door een hogere netto kamerprijs 

(+5% tot rond E 51). Ook in het midden-segment worden RevPAR 

stijgingen gerealiseerd (+3,5 % in hotels met ARR E 55 tot E 80, 

+2,6 % in hotels met ARR E 80 - E 120. Alleen in het hogere 

prijssegment (ARR > E 120) was er een duidelijke daling bij de 

ARR (-13,9% naar E 139), wat echter door een hogere bezetting 

tot een RevPAR van E 103 (+0,7%) gecompenseerd had kunnen 

worden. Deze RevPAR Trend laat zien dat de prijs met name het 

luxe prijssegment behoorlijke onder druk staat.

Een voor beleggers interessante benchmark is de 

waardeontwikkeling van Duitse hotels. Gebaseerd op de HVS 

Valuation Index was München de grootste stijger op de Europese 

hotelmarkt (+8,3% in 2011-2012) die tevens tussen 2003 en 2012 

een Compound Annual Growth Rate (CAGR) van 3,2% laat zien. De 

waardeontwikkeling in Frankfurt en Berlijn was iets minder (CAGR 

2003-2012 van Frankfurt 1,6% en van Berlijn 0,9%), maar beide 

boven de Europese gemiddelde CAGR stijging van 0,5%.

De Duitse hotelmarkt is en blijft ook in de huidige crisis door 

gedeeltelijke herpositionering op onderdelen door ‘Spielmachers’ 

een erg interessante markt.

Ina Füner-Rentrop, MRE 2005-2007, is sinds februari 2013 

Senior Relationship Manager Multinational Clients in Duitsland. 

Werkgever Hypothekenbank Frankfurt AG (voorheen Eurohypo 

AG) in Eschborn Frankfurt, Duitsland Van 2008-2012 was 

haar functie Credit Risk Manager, Managed and Operational 

Properties (Hotels).
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Zeker, het Qbic concept herkent zich in de 

kenmerken: ‘Low cost’, ‘Cool and futuristic 

design’ (de Cubi), ‘Kwaliteit Comfort Efficiency’ 

en ‘Selfservice’ (‘the best service is selfservice’). 

En dat is gelet op de meest frequente gebruikers 

van het hotel, de businessman / -vrouw, actief 

op de Zuidas, wellicht ook het juiste, gewenste 

concept. Maar ook toeristen weten dit hotel 

met 55 kamers, dat haar deuren in 2007 heeft 

geopend, te vinden. Vooral misschien vanwege 

de opvallende inrichting van de hotelkamers 

en de algemene ruimte, die zonder balie niet 

echt als lobby kan worden aangemerkt maar 

meer als gezamenlijke huiskamer met eettafel 

en zithoekjes. De sleutel van een gereserveerde 

kamer wordt niet door één van de altijd 

aanwezige service-medewerkers verstrekt, 

maar geschiedt volledig self-supporting met 

een automaat. In de algemene ruimte kunnen 

de gasten elkaar ’s avonds ontmoeten en wat 

drinken en wordt ook ’s ochtends het (biologisch, 

fair trade) ontbijtbuffet geserveerd. Of wordt 

naar keuze het ontbijt als (to go) take-away 

aangeboden. In de ontmoetingsruimte bevinden 

zich ook de wandautomaten waaruit food 

and drinks of andere nuttige items zoals een 

tandenborstel kunnen worden genomen.

De kamers zijn namelijk niet uitgerust met 

een minibar. Maar ook niet met telefoon of 

andere (onnodige) extra’s of zoals Qbic het 

zelf aangeeft met ‘franje’. Een duidelijke 

invulling dus van het uitgangspunt ‘no 

frills’. Toch veroorzaakt de beleving van de 

hotelkamer een bijzondere thrill … Deze 

wordt volledig verkregen door de ‘Cubi’, het 

uitdagend aanwezige slaap-, douche-, sanitair-

, TV-, werkblad-element. Een geassembleerd, 

futuristisch uitziend, (bijna) kamervullend 

inbouwpakket (in de vorm van een kubus), 

waarin alle noodzakelijke functies zijn 

geïntegreerd. Open, overzichtelijk en zakelijk 

(inclusief internet), hier is over nagedacht, 

hier is bewust voor gekozen. Een ultieme 

interpretatie van het hotelconcept van. Met een 

Cheap, Chiq & No Frills
Door: Ate Wijdeveld

Voor degene die ooit de euvele moed hebben getoond om één 
of meerdere nachten in een heus Capsule hotel in Tokyo door 
te brengen, zal het Capsule concept bijzondere associaties 
oproepen. Wellicht dat daarom ook het qbic Hotel Amsterdam, 
als budgethotel ook deze associatie oproept. Terecht? De 
werkelijkheid ziet er, in dit hotel gelegen in het WTC (toren C) 
op de Zuidas in Amsterdam, toch net even wat anders uit.

Een ultieme interpretatie
van het hotelconcept
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uitgebreide keuze van (kleur)verlichting kan aan 

de beleving van de kamer een extra dimensie 

worden toegevoegd. Dit voor de zakenman 

maar ook voor het stelletje dat deze locatie, 

buiten het centrum van Amsterdam, heeft 

gekozen om samen de nacht door te brengen en 

voor wie B.B. King’s song The Thrill Is Gone nog 

onbekend is.

De prijs per kamer is meer dan concurrerend 

met overige hotels in Amsterdam en 

omstreken. Een direct voordeel mogelijk 

gemaakt door het concept. Afhankelijk van 

de animo en beschikbaarheid kan de prijs per 

tweepersoons kamer per nacht variëren van 

E 38 tot boven de E 200. Maar dit laatste op 

uitzonderlijke momenten tijdens evenementen 

en congresdagen. Er vindt niet iedere dag een 

kroning plaats in Amsterdam. Een vroegboeking 

resulteert in regel in een lagere prijs per kamer 

dan een last minut boeking bij evenementen. 

Ook al omdat de gemiddelde bezettingsgraag 

van het hotel erg hoog (circa 95%) is. Qbic 

kiest niet voor het grootschalig reclame maken 

voor hun concept. Belangrijk zijn de zoek- en 

vindopties op Google en de mogelijkheden 

van naamsbekendheid via de social media. Een 

aantal keren per jaar wordt er een ‘sales-blitz’ 

gehouden in het WTC waarmee nadrukkelijk 

wordt ingezet op ‘direct marketing’. Ratings 

en reviews vormen daarnaast een belangrijke 

factor voor de positieve naamsbekendheid van 

het hotel. De score van deze reviews is met een 

8,3, zoals op de site www.qbichotels.com staat 

vermeld, hoog. Vooral de geleverde service wordt 

hoog gewaardeerd. En dat is erg opvallend voor 

een self service design hotel.

Het Qbic Hotel Amsterdam WTC is onderdeel van 

de ‘La Bergère Group’ gehuisvest in Maastricht. 

Aan hen werd in 2007 de mogelijkheid geboden 

om in een leegstaand kantoorgedeelte van het 

WTC een hotel te vestigen. De uitdaging om 30 

hotelkamers met lobby te realiseren op deze 

cruciale business locatie werd aangegaan. Er 

werd invulling gegeven aan de missie, visie en 

concept gericht op de budget conscious traveler.

In 2010 werd het hotel uitgebreid van 30 

naar 55 hotelkamers. Deze uitbreiding werd 

mogelijk door wederom de beschikbaarheid 

van leegstaande kantoorruimte in dezelfde 

kantoortoren. Met het toevoegen van deze 

extra ruimte en het verplaatsen van de lobby en 

check-in ruimte, waardoor het hotel tevens beter 

te vinden was voor (potentiële) gasten, kreeg 

het hotel het huidige aantal van 55 kamers. 

Een bijkomend voordeel van deze uitbreiding 

was een toename van efficiency in logistiek en 

schoonmaak.

De ruimte van het hotel wordt gehuurd van 

het WTC. Investeringen en afschrijvingen 

betreffen derhalve voornamelijk het interieur, 

de algemene voorzieningen en de opvallende 

Cubi in de hotelkamers. Juist door de keuze van 

dit inbouwelement werden kapitaalintensieve 

bouwkundige ingrepen aan de (kantoor)

verdiepingen vermeden. De verdiepingen 

behouden hiermee ook hun intrinsieke functie 

en kunnen zonder al teveel bouwtechnische 

ingrepen weer in oorspronkelijke staat worden 

teruggebracht en als kantoorruimte dienst 

doen. Ook specifieke investeringen voor 

parkeren konden achterwege worden gelaten 

omdat hotelgasten voor een aangepast tarief 

van E 29,50 gebruik kunnen maken van de 

parkeergarage van het WTC.

De ambitie van de ‘La Bergère Group’ is om 

in de toekomst te groeien, in kwaliteit en 

kwantiteit. Met aandacht voor het creëren 

van maatschappelijke betrokkenheid en het 

samenwerken met partners. Het exploiteren van 

innovatieve hospitality horecaconcepten, blijft 

daarbij één van de kerntaken. Het Qbic Hotel 

Amsterdam WTC, met het gekozen concept 

Cheap, Chiq & No Frills en de spraakmakende 

Cubi, voorziet uitermate passend in deze 

kerntaak. Geen Capsule Hotel maar een 

informeel Qbic Hotel, de hotelgast weet waarom.

 

17



18

Een van de maatregelen om deze ambitie te realiseren is het 

aanstellen van René van Schie als hotelloods die beleggers en 

ontwikkelaars van hotels door de regels, wensen en valkuilen 

van de gemeente moet loodsen. Beleggers hebben daarnaast 

hun eigen adviseurs die ze begeleiden in locatiekeuze, 

haalbaarheidsonderzoeken en exploitatieadvies. Bastiaan Driessen 

van Invast hotels is een van die adviseurs die inmiddels ook ruime 

ervaring heeft met het hotelbeleid en daar uiteraard een mening 

over heeft. In een duo interview met beiden ontstaat dan ook 

al snel een interessante discussie over het hotelbeleid van de 

gemeente Amsterdam die in dit themanummer niet mag ontbreken.

Meer dan 10.000 hotelkamers in de binnenstad 
van Amsterdam
Voldoende hotelcapaciteit is voor Amsterdam een basisvoorwaarde 

om haar economische doelstellingen te bereiken: versterking 

van de positie als vestigingsstad en als toeristische- en 

congresbestemming. Om over voldoende capaciteit te kunnen 

beschikken moet volgens de gemeente het aantal hotelkamers 

jaarlijks met 4% groeien. Hierin neemt de binnenstad een speciale 

plaats in. Amsterdam is dé hotellocatie van Nederland met circa 

370 hotels en 22.000 kamers. Maar liefst 64% van deze hotels en 

49% van alle kamers is in het centrum gevestigd. Dit levert een 

jaarlijkse omzet van 5,5 miljard euro en bijna 49.000 banen op. 

Niet verwonderlijk dat naast de stedelijke hotelnota speciaal voor 

stadsdeel centrum een apart hotelbeleid is opgezet. 

Hotelontwikkeling in de binnenstad een 
onmogelijke opgave
In de discussie tussen René van Schie en Bastiaan Driessen 

blijkt ook dat met name dit hotelbeleid, dat een balans 

moet bieden tussen economische belangen van de stad en 

maatschappelijke belangen van de binnenstadbewoner, tot veel 

discussie leidt. Driessen hierover: “Juist de meest populaire 

hotellocaties in de binnenstad worden door de gemeente 

niet opengesteld, tenzij aan hele strikte voorwaarden wordt 

voldaan. Die voorwaarden zijn echter niet objectief benoemd, 

zodat hotelontwikkeling in het centrum bijna een onmogelijke 

opgave is”. Van Schie beaamt dat van de 17 nieuwe hotels in 

Hotelbeleid in Amsterdam

Goede balans tussen 
vraag en aanbod?

Door: Dennis Damink

In de hotelnota 2007-2010 spreekt Amsterdam de 
verwachting uit tot 2015 ca. 9000 extra hotelkamers 
nodig te hebben. In 2011 worden dit stedelijk beleid 
en de ambitie nog eens onderstreept. 

René van Schie
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Amsterdam is dé hotel-
locatie van Nederland 
met circa 370 hotels en 

22.000 kamers
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2012 slechts 1 in het centrum is gerealiseerd en noemt dit een 

succes van het spreidingsbeleid. 

Hij licht toe waarom voor dit restrictieve beleid is gekozen: 

“Allereerst gelooft de gemeente in het belang van een goede 

mix tussen wonen, werken en recreëren in de stad. Als toeristen 

dag en nacht de boventoon voeren in de binnenstad verdwijnen 

de bewoners en zullen uiteindelijk ook de toeristen Amsterdam 

minder aantrekkelijk vinden. Daarnaast heeft Amsterdam er belang 

bij dat er voldoende kamers in de hele stad en directe omgeving 

zijn zodat ook grote congressen gefaciliteerd kunnen worden. 

Daarentegen moet er ook voldoende bezetting zijn buiten de 

piekperioden zodat de hoteliers in staat zijn een goede kwaliteit 

hotels te kunnen exploiteren. Het is dus een constante zoektocht 

naar de balans tussen vraag(potentie) en aanbod. De aanname 

hierbij is dat door een beperking van hotels in de binnenstad, 

die toch altijd wel vol zitten, ook buiten de piekperiode de hotels 

buiten de binnenstad nog voldoende bezetting hebben.” 

Kantorenbelegger wordt hotelbelegger
Beiden zijn het er over eens dat in economisch mindere tijden 

vooral hotelbeleggers het zwaar te verduren hebben. Zij hebben 

vaak omzethuurcontracten en een lagere bezetting of kamerprijs 

werkt dan ook direct door in het rendement. De exploitatiekosten 

die voor hotels vaak hoog zijn, zijn op korte termijn maar 

beperkt te beïnvloeden wat de hotelbranche extra kwetsbaar 

maakt. Een restrictief locatiebeleid om de exploitatiekansen van 

gevestigde hotels te vergroten is dan ook volgens beiden geen 

onlogische gedachte maar laat volgens Driessen onverlet dat 

er in de Binnenstad nog veel goede locaties onbenut blijven. Al 

pratend ziet Driessen een parallel ontstaan op de kantorenmarkt. 

Waar vroeger lange en zekere huurcontracten voor kantoren 

nog gewoon waren is op dit moment de klant koning en worden 

kantorenbeleggers steeds meer met korte, flexibele en zelfs 

omzethuur contracten geconfronteerd. Zij krijgen dan te maken 

met dezelfde mechanismen als de hotelbelegger die gebaat is bij 

een restrictief locatiebeleid om zijn rendement op peil te houden. 

Een kantorenbelegger wordt hierbij tegen wil en dank steeds 

meer een ‘hotelbelegger’ en op dagelijkse basis betrokken bij de 

activiteiten van de huurders in zijn pand.

Hoteloperator schuift exploitatierisico door 
naar belegger
Een trend die in andere hoofdsteden al langer zichtbaar is gaat 

zich volgens Driessen ook in Amsterdam voordoen: “Hoteloperators 

kiezen steeds vaker voor het huren of slechts managen van 

een hotel in plaats van het zelf in eigendom houden. Deze 

hoteloperators zijn gepokt en gemazeld in de hotelexploitatie 

en weten dus prima hoe ze hun omzethuurcontract met de 

belegger moeten afspreken om zo min mogelijk risico te lopen. In 

Amsterdam is het percentage hotels in eigendom van de operator 

nu nog ca. 40% waar dat in Londen 22% is. Ook in Amsterdam zal 

dit percentage gaan dalen wat kansen biedt voor de hotelbelegger. 

Deze moet zich echter van goed advies laten voorzien om er zorg 

voor te dragen dat er een evenwichtige balans tussen belegger 

en hotelexploitant zal zijn wat betreft verdeling van risico en 

verdiensten bij resultaatafhankelijke contracten. 

Het hotelbeleid van de gemeente Amsterdam blijkt na het 

interview de juiste ingrediënten te bevatten om de belangen van 

bewoners, bezoekers, hoteliers en beleggers te verenigen maar 

de keuzes die daarbij gemaakt worden zullen altijd aanleiding 

blijven geven voor discussie over deelbelangen. Een discussie die 

zich volgens beiden ook steeds meer op de kantorenmarkt zal 

voordoen.

Bastiaan Driessen

Juist de meest populaire 
hotellocaties in de  

binnenstad worden door de 
gemeente niet opengesteld
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IQNN is een projectontwikkelaar gevestigd 

in Den Haag, die sinds 2007 actief is op de 

Nederlandse markt. Martijn Snel is partner bij 

dit bedrijf en heeft zelf in 2003-2005 de MRE-

opleiding gedaan. Een van de meest prestigieuze 

opdrachten tot nu toe is de realisatie van het 

vijfsterren Conservatorium hotel gelegen in de 

concertgebouwbuurt op de hoek van de Van 

Baerlestraat en het Museumplein te Amsterdam. 

Wij spraken Martijn in Den Haag bij hem op 

kantoor aan het Lange Voorhout.

Hoe is de opdracht verworven en 
wie is de investeerder?
“In 2008 werd IQNN gebeld door de Alrov 

groep via een constructeur waar ze een goede 

relatie mee hadden. De Alrov groep is het 

bedrijf van Alfred Akirov, die de eigenaar van 

het gebouw was geworden. Alfred Akirov is 

een Israëlische ontwikkelaar van hotels, die 

de hotels ook zelf in portefeuille behoudt. De 

Hoe een oud monumentaal gebouw uit 1900 dat in dienst 
was als conservatorium werd geconverteerd naar een luxe 
vijfsterren hotel. Over de klassieke uitstraling van het gebouw 
met het moderne Italiaanse interieur en de durf van een 
buitenlandse particuliere investeerder. Wij interviewden 
Martijn Snel over dit prestigieuze megaproject.

Monumentale schoonheid 
in het hart van 

de Concertgebouwbuurt
Door: Willem Rodermond
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De klassieke panden worden van 
binnen volledig gestript 

en ingericht met een modern 
designinterieur



Alrov groep is begonnen met het ontwikkelen 

van hotels in Jeruzalem. Eerst werden de 

hotels verhuurd aan een keten en later is Alrov 

de hotels ook zelf gaan runnen. Ze hebben 

nu drie rollen: ontwikkelaar, belegger en 

hotelexploitant. In Israel zijn ze ooit begonnen 

met de ontwikkeling van het David Citadel hotel 

en daarna het Mamilla hotel. Deze hotels staan 

naast elkaar aan de zuidpoort van Jerusalem. 

Vanuit deze ervaring is een strategie uitgezet 

om 1000 kamers in Europa te ontwikkelen 

waarbij Amsterdam het eerste hotel betreft. Het 

doel is hotels te realiseren op het allerhoogste 

niveau. De hotels zijn niet gekoppeld aan een 

brand, wel is duidelijk dat het design in lijn is 

met de overige hotels. Elk hotel staat verder 
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op zich. Er wordt gekozen voor één hotel per 

land in de hoofdstad dan wel de subhoofdstad. 

Een voorwaarde is dat het een karakteristiek 

monumentaal pand betreft, hiermee heb je 

qua pand en locatie een goed vertrekpunt. 

De klassieke panden worden van binnen 

volledig gestript en ingericht met een modern 

designinterieur.” 

Is het niet veel goedkoper een 
nieuw pand neer te zetten?
“Dat is lastig te zeggen. De kracht van het 

hotel zit hem in het decor en dit kun je niet 

creëren met nieuwbouw. Het decor en de 

beleving is veel belangrijker dan simpelweg de 

kamerverhuur. In de entreehal in Amsterdam 

is een genot om te zitten. Het gebouw geeft 

rust en is mooi. Dit doen ze bijvoorbeeld ook in 

Londen bij hun hotel op Regent Street. In Parijs 

heeft Alrov het oude Lutetia hotel gekocht. 

Een monumentale dame van een gebouw. Dit 

was vroeger één van de tophotels van Parijs 

en vormde in de Tweede Wereldoorlog het 

hoofdkwartier van de Duitse bezetter. Ze kiezen 

dus zeker niet voor nieuwbouw.” 

Wat is de historie van het pand in 
Amsterdam?
“Het gebouw is rond 1900 neergezet als 

Rijkspostspaarbank. Direct na de bouw van 

het Rijksmuseum en het Stedelijk museum. Er 

stond toen verder nog weinig op deze plek 

in Amsterdam. Tot de jaren 60 is het gebouw 

in gebruik geweest als Rijkspostspaarbank. 

Daarna is het Amsterdamse conservatorium 

erin gekomen. Het conservatorium heeft 

op een gegeven moment gekozen voor een 

verhuizing, want het was te duur om het 

gebouw te verbouwen en als conservatorium 

ook niet efficiënt in het gebruik. In eerste 

instantie is het gebouw door Erik de Vlieger 

gekocht en toen weer doorverkocht aan 

Fortress, die er woningen van wilde maken. 

Stadsdeel Zuid had echter voorkeur voor een 

 In Parijs heeft Alrov het oude Lutetia hotel 
gekocht. Een monumentale dame van 

een gebouw
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hotelbestemming.Uiteindelijk heeft Fortress 

het ong. 19.000 m² tellende gebouw verkocht 

aan Alrov voor een bedrag van E 50 miljoen. 

Bij overdracht was het bestemmingsplan al 

onherroepelijk en de monumentenvergunning 

beschikbaar.” 

Wat was de rol van IQNN?
‘IQNN was in eerste instantie de ontwikkelaar 

en projectmanager van het object en 

vertegenwoordigde als het ware de 

organisatie van Alrov, die in Nederland nog 

geen kantoor had. Er was een mandaat om 

namens Alrov alles te verzorgen. De architect 

en adviseurs zijn door IQNN aangestuurd. 

Strukton en diverse installateurs hebben 

het werk uitgevoerd. Alrov wilde niet één 

hoofdaannemer. Er is in nevenaanneming 

gewerkt, gebaseerd op de Angelsaksische 

manier van bouwen. Het voordeel van deze 

manier van bouwen is dat je rechtstreeks kunt 

inkopen en minder toeslagen hoeft te betalen. 

Verder ben je door het opknippen in meerdere 

partijen minder afhankelijk van één partij. 

Het kost wel meer tijd om te coördineren. Er 

loopt nu nog wel steeds een arbitragezaak 

met Strukton. Een hotelontwikkeling 

verloopt meestal anders dan een normale 

bouw. Eerst volgt de casco-ontwikkeling 

en pas tijdens de casco-uitvoering volgt 

de interieurontwikkeling in overleg met de 

hoteloperator. Dit vraagt van een aannemer 

om flexibiliteit en het vermogen om mee te 

ontwikkelen. Dit was voor Strukton een brug 

te ver. Strukton was van mening dat dit niet 

hun taak was. Alhoewel het bouwproces dus 

was opgekipt, zie je toch dat door het niet 

‘Er is in nevenaanneming gewerkt, gebaseerd 
op de Angelsaksische manier van bouwen

De Italiaanse 
werklieden zijn echte 
specialisten van een 

niveau dat je niet snel 
elders op de wereld kan 

vinden



presteren van Strukton de bouw verstoord 

kan worden. Rond de zomervakantie in 2011 

is er afscheid genomen van Strukton. Dit 

was vlak voor de bouwvak. Er was toen te 

weinig tijd om nog een nieuwe aannemer te 

zoeken. Alrov wilde graag dat IQNN nu ook 

als aannemer te werk zou gaan. Daarop heeft 

IQNN vijf uitvoerders ingehuurd en gezorgd 

dat het hotel voor de kerst in 2011 open 

kon gaan. Bij opening waren 25% van de 

hotelkamers gereed. Medio 2012 waren de 

laatste van de totaal 129 kamers af.” 

Hoe is de keuze van de architect tot 
stand gekomen?
“Alrov heeft voor Piero Lissoni als architect 

gekozen. Ze hadden al ervaring met hem, 

omdat hij ook het Mamilla hotel in Jerusalem 

heeft ontworpen. Piero Lissoni is een Italiaans 

toparchitect op het gebied van interieur. Voor 

de afbouw van het hotel zijn drie Italiaanse 

interieurbouwers in dienst genomen. Cassina 

heeft de hotelkamers vervaardigd, B&B Italia 

de lobby, bar en restaurant en Poliform de 

spa en de fitness. Deze bedrijven zijn net 

als Lissoni zelf in de regio Milaan gevestigd. 

Op pieken waren er soms meer dan tachtig 

Italianen op de bouw aan het werk. De 

Italiaanse werklieden zijn echte specialisten 

van een niveau dat je niet snel elders op 

de wereld kan vinden. In de lobby van het 

hotel staat bijvoorbeeld een grote glazen 

boekenkast. Deze kast is in glasplaatjes 

aangeleverd en vervolgens zeer nauwkeurig 

elementje voor elementje door een Italiaan 

kaarsrecht in elkaar gelijmd. Dit terwijl rondom 

de afbouw nog in volle gang was.”

 

Is de afbouw van hotels iets dat 
vaak door buitenlandse bedrijven 
wordt gedaan?
“Dit hangt af van de hotelketen. Vaak hebben 

hotelketens al eigen bedrijven waar ze al 

hun interieur door laten uitvoeren. In Londen 

realiseert Alrov nu een hotel op Regent Street. 

Hier ontwerpt David Chipperfield het casco en 

het interieur. Dit hotel wordt weer door dezelfde 

Italiaanse interieurbedrijven afgebouwd. Er 

zijn in Nederland niet veel bedrijven die de 

afbouw van vijfsterrenhotels op het gebied 

van kwaliteit aankunnen. Vaak zijn het toch 

Italiaans bedrijven, omdat daar ook het meeste 

designmeubels vandaan komen.”

Hoe is de violen lamp ontstaan op 
de parterre?
“Dit betreft een lamp die bestaat uit tal van 

echte violen die aan elkaar zijn verbonden. 

Deze lamp is tevens ontworpen door Piero 

Lissoni. Veel mensen lopen het hotel in om hier 

een foto van te maken. De inspiratie voor de 

lamp komt waarschijnlijk door het feit dat het 

hotel eerst het Stradivariushotel zou moeten 

gaan heten. Uit marktonderzoek bleek echter 

dat dit voor Engels sprekende gasten moeilijk 

uit te spreken is. Op zich wel jammer, omdat 

de naam Stradivarius meer dan Conservatorium 

direct met kwaliteit geassocieerd wordt. Aan 

gasten wordt uitgelegd waarom het hotel 

het Conservatorium hotel heet. Lissoni heeft 

overigens ook speciaal stoelen ontworpen 

voor de bar van hotel. Lissoni is eigenlijk een 

meubelontwerper en gelieerd aan Cassina. Hij 

ontwerpt voor meerdere bedrijven. Er is veel 

Lissoni ontwerp in het hotel aanwezig.”

Wat is de doelgroep Conservatorium 
hotel?
“De lobby van het hotel is heel erg toegankelijk. 

Dit is ook zo bedoeld, omdat het gehele food 

and beverage gedeelte van het hotel autonoom 

moet kunnen draaien. Het Conservatorium 

hotel is een plek waar de Amsterdammer 

dagelijks naar toegaat. De bar en het restaurant 

moeten een toegevoegde waarde bieden aan 

het hotel. Het is niet de bedoeling dat er 

alleen maar hotelgasten aan de bar zitten. Dit 

zie je bijvoorbeeld ook bij het Amsterdams 

Parkhotel met restaurant en bar Momo. Net 

als bijvoorbeeld in een stad als New York is 

het hotel een hippe ontmoetingsplek om als 

bewoner van de stad te gaan eten en borrelen. 

De doelgroep voor puur de hotelkamers is 

gericht op zakelijke en rijke toeristen.”

“Je ziet overigens ook dat internationale 

sterren reeds voor het Conservatorium hotel 

kiezen in plaats van bijvoorbeeld het Amstel 

hotel. Sterren als Lady Gaga en Madonna 

hebben er gelogeerd toen zij optredens 

hadden in Nederland. De fitness van het hotel 

is ’s ochtends een keer geheel afgehuurd, 

zodat de dansploeg van Madonna kon 

indansen voor het optreden die avond.”

Zijn er verder nog dingen die leuk 
zijn om te vertellen?
“IQNN vindt het knap dat Alfred Akirov het 

lef heeft gehad om veel te investeren op deze 

plek. De koop van het hotel was alleen al  

E 50 mio. Er is daarna nog voor E 100 mio 

in geïnvesteerd. Het concept is zeer geslaagd. 

Het Museumplein was vroeger niet echt 

een plek waar je op dit niveau zoiets had. 

Het is nu een ontmoetingsplek, ook voor 

Amsterdammers uit de buurt. Ook bekende 

Nederlands komen er, spreken er af, hebben 

er fotoshoots en drinken er koffie. Voordat 

men naar het Concertgebouw gaat, wordt er 

nu tevens afgesproken in de brasserie van 

het Conservatorium hotel. Vroeger was er 

niet echt een overgang tussen de winkels in 

de PC Hooftstaat en de winkels op de Van 

Baerlestraat. Door de winkels op de bel-etage 

van het Conservatorium hotel is er nu een 

verbinding ontstaan.” 

“IQNN is zeer tevreden met het resultaat. Door 

dit project worden ze regelmatig als ontwikkelaar 

betrokken bij nieuwe hotelontwikkelingen en 

hebben zij recent de aanbesteding voor een 

nieuw hotel op het Stadionplein in Amsterdam 

gewonnen. Het heeft wat dat betreft een enorme 

spin-off gecreëerd.”  
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 De koop van het hotel was alleen 
al E 50 mio. Er is daarna nog voor 

E 100 mio in geïnvesteerd

Sterren als Lady Gaga en Madonna 
hebben er gelogeerd 

toen zij optredens hadden 
in Nederland
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Publiekrechtelijke zaken
Voor de begrippen short en extended stay bestaan geen uniforme 

definities, zodat we daarvoor aansluiten bij de Amsterdamse 

praktijk. Om te kunnen bepalen aan welke vereisten het tijdelijk 

onderkomen dient te voldoen, is een aantal kenmerken van het 

verblijf van belang. 

Short stay
Short stay wordt in het “Beleid Shortstay” van Dienst Wonen, 

Zorg en Samenleven gedefinieerd als ‘het tijdelijk wonen in een 

zelfstandige woning voor een periode van tenminste vijf nachten 

en maximaal zes maanden.’ Belangrijk is op te merken dat het 

gaat om een bestaande woning. 

Om een woning voor short stay te verhuren, is een vergunning 

voor tijdelijke woningonttrekking nodig. In Amsterdam gelden 

hiervoor onder meer de volgende vereisten. Ten eerste moet 

de woning een huurprijs hebben boven de huurprijsgrens. De 

Merijn Veldman(l) en Karien Lagrouw

periode van verhuur moet minimaal vijf aansluitende nachten zijn 

en de woning dient te worden bewoond door één huishouden, 

dan wel door maximaal vier personen als zij deel uitmaken van 

meerdere huishoudens. Daarnaast dient vergunningverlening 

voor de desbetreffende woning te passen binnen het eventuele 

aanvullende beleid van de stadsdelen op dit terrein, waarin quota 

gesteld kunnen worden of bepaalde gebieden kunnen worden 

uitgesloten. 

Onlangs heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State overigens kritisch geoordeeld over het algemene verbod 

op short stay dat het stadsdeel Centrum van Amsterdam in een 

nieuw bestemmingsplan had opgenomen (AbRvS 9 januari 2013, 

201205781/1). Het nieuwe bestemmingsplan was nog vastgesteld 

op basis van het oude short stay beleid. Het doel daarvan was, 

samengevat, het voldoen aan de behoefte van short stay. Ook het 

nieuwe beleid kent een vergelijkbaar, positief uitgangpunt: het 

beleid is uitnodigend voor aanbieders, maar tegelijkertijd dient 

de leefbaarheid van de buurt voldoende te worden geborgd. De 

Afdeling oordeelde dat het (in het bestemmingsplan opgenomen) 

algemene verbod op short stay onvoldoende gemotiveerd was en 

vernietigde de desbetreffende bepalingen van het bestemmingsplan. 

Extended stay
Extended stay is een vorm van kortstondig verblijf waarnaar steeds 

meer vraag blijkt te zijn. Extended stay wordt door de gemeente 

Amsterdam gedefinieerd als: “het bedrijfsmatig aanbieden van 

logies anders dan in een woning voor kortstondig verblijf van 

tenminste één week tot maximaal één jaar aan natuurlijk personen 

die buiten de gemeente hun hoofdverblijf c.q. vaste woon- of 

verblijfplaats hebben.”(Handreiking extended stay, wonen versus 

hotel, DRO, mei 2011). Een belangrijk verschil met short stay is 

dat deze vorm van tijdelijk verblijf maximaal één jaar duurt en niet 

plaatsvindt in een pand met de bestemming “Wonen”. 

Extended stay vindt veelal plaats in leegstaande kantoor- of 

bedrijfspanden. Het ombouwen van dergelijke panden voor deze 

functie blijkt in de praktijk op verschillende belemmeringen 

Short en Extended Stay: 
enkele juridische aspecten

Door: Karien Lagrouw en Merijn Veldman

Er bestaan verschillende mengvormen tussen 
wonen, hotel, logies en (studenten)huisvesting 
waarvan in de praktijk nog altijd een tekort bestaat 
in de grote Nederlandse steden. In deze bijdrage 
gaan wij in op enkele publiek- en privaatrechtelijke 
aspecten van deze vormen van verblijf. Wij 
concentreren ons daarbij op relatief nieuwe 
verschijnselen als “short stay” en “extended stay”. 

Het beleid is uitnodigend voor 
aanbieders maar tegelijkertijd 

dient de leefbaarheid van de buurt 
voldoende te worden geborgd
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te stuiten. Een deel van deze belemmeringen is door het Rijk 

inmiddels weggenomen. Zo stonden de technische vereisten 

uit het oude Bouwbesluit vaak aan een functiewijziging in 

de weg, omdat er (kostbare) nadere voorschriften werden 

gesteld. In het nieuwe Bouwbesluit 2012 is opgenomen dat 

voor de nieuwe functie de voorschriften voor bestaande bouw 

gelden. Daarnaast wil de wetgever het makkelijker maken 

om een omgevingsvergunning te verkrijgen om tijdelijk te 

kunnen afwijken van het bestemmingsplan. Een dergelijke 

omgevingsvergunning is vaak vereist bij transformatie 

van leegstaande bedrijfs- of kantoorpanden, omdat het 

ter plaatse geldende bestemmingsplan niet in hotel- of 

woonfunctie voorziet. Op dit moment kan een dergelijke 

omgevingsvergunning slechts worden verleend voor een periode 

van maximaal vijf jaar. Het wordt straks mogelijk om een 

tijdelijke omgevingsvergunning te verkrijgen voor maximaal tien 

jaar. Ook wordt de proceduretijd van deze vergunning verkort 

van 26 naar acht weken. 

De gemeente Amsterdam probeert deze vorm van huisvesting 

te faciliteren. Daarbij is de wens geuit om de transformatie van 

leegstaande panden te vergemakkelijken door de bestemming 

daarvan niet te veranderen in “Wonen”, maar extended stay onder 

een hotelfunctie te laten vallen. Deze wens hangt samen met een 

aantal gevolgen die de wet verbindt aan een woonfunctie. Zo 

gelden er op grond van de Wet geluidhinder strengere normen 

voor woningen dan voor een hotel. Hetzelfde geldt voor externe 

veiligheid en het Bouwbesluit 2012: ook hier gelden strengere 

normen voor woningen. 

Privaatrechtelijke zaken
Naast meer publiekrechtelijke en maatschappelijke vraagstukken, 

is ook relevant welke rechtsverhouding ontstaat tussen de 

verhuurder en de huurder. Zeker wanneer commerciële partijen 

zich bezig gaan houden met de verhuur van onroerend goed voor 

tijdelijke bewoning, is het voor hen van groot belang om te weten 

of de verhuur valt onder het (veelal dwingendrechtelijke) regime 

van het huurrecht woonruimte zoals dat in het Burgerlijk Wetboek 

is geregeld. Als dat zo is dan gelden namelijk vergaande regels 

ter bescherming van de huurder, bijvoorbeeld met betrekking tot 

de huurprijs, huurprijswijziging en beëindiging van de huur. Die 

regels kunnen de waarde van het vastgoed of het succes van de 

exploitatie aanmerkelijk beïnvloeden.   

Als er sprake is van het recht een onroerende zaak gedurende 

een bepaalde tijd exclusief te gebruiken als woonruimte en 

daarvoor een tegenprestatie (meestal in geld) wordt voldaan, dan 

is er sprake van huur. In beginsel zijn dan al, zonder dat partijen 

daar zelf iets aan kunnen veranderen, de dwingende regels van 

het huurrecht van toepassing. Daarop zijn eigenlijk maar twee 

uitzonderingen van toepassing die in de praktijk echt relevant zijn. 

De eerste uitzondering is de verhuur met een door de gemeente 

verstrekte vergunning op grond van de Leegstandswet. In de 

(commerciële) praktijk voor tijdelijke verhuur zal echter weinig van 

deze vergunning gebruik worden gemaakt omdat die vooral wordt 

verleend ter voorkoming van leegstand (bijvoorbeeld in afwachting 

van renovatie of verkoop). 

De tweede uitzondering is de overeenkomst die het gebruik van 

woonruimte betreft dat naar zijn aard van korte duur is. In dat 

geval is het hele stelsel van huur- en huurprijsbescherming niet 

van toepassing. De oplettende lezer zal direct van mening zijn 

dat de verhuur voor tijdelijk verblijf onder die uitzondering valt. 

Voorzichtigheid is echter geboden. De wetgever heeft bepaald 

dat deze uitzondering restrictief moet worden toegepast en de 

rechtspraak doet dat ook. 

Partijen kunnen niet afspreken dat hun huurovereenkomst 

onder de werking van de tweede uitzondering komt. De vraag 

of die uitzondering van toepassing is, is afhankelijk van de 

omstandigheden van het geval en niet van welk “label” partijen 

op hun afspraak plakken. De verhuurder kan echter zijn kansen, 

dat bij het aangaan van een huurovereenkomst de tweede 

uitzondering van toepassing is (en blijft), wel vergroten. We zullen 

hieronder een aantal tips geven.

•  Zorg dat de woning of het complex van woningen specifiek 

geschikt is voor tijdelijk gebruik (een speciaal daarvoor 

ontwikkeld concept; gemeubileerd; services gerelateerd aan 

tijdelijk gebruik etc.);

•  Laat alleen huurders toe die, gelet op een bijzondere 

woonbehoefte, uitsluitend op zoek zijn naar woonruimte die 

specifiek geschikt is voor tijdelijk gebruik, controleer dat, en leg 

die behoefte van de huurder duidelijk vast in het contract;

•  Leg de tijdelijkheid duidelijk vast in het contract (een 

overeenkomst voor langer dan een jaar zal niet snel tijdelijk 

zijn), laat geen verlenging toe en handhaaf dat ten aanzien van 

alle huurders;

•  Een verhuurder met een duidelijk, voor iedereen kenbaar en 

strak gehanteerd beleid krijgt, bij het handhaven daarvan, vaak 

het gelijk aan haar zijde.

Tot slot
Voor de toekomst hopen (en verwachten) wij dat, vanwege de 

groeiende vraag naar tijdelijk en flexibel verblijf en de omvangrijke 

leegstand van kantoor- en bedrijfsruimte, de mogelijkheden voor 

short en extended stay maximaal worden benut. De tendens lijkt 

te zijn dat overheidsregels en de beschermende werking van het 

huurrecht soepeler worden. 

Karien Lagrouw, advocaat sectie bestuursrecht

Merijn Veldman, advocaat sectie onroerend goed en bouw

Overheidsregels en de 
beschermende werking van het 

huurrecht worden soepeler
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Wat waren de belangrijkste  
ontwikkelingen vanuit de 
hotellerie in 2012?
“Voor 2012 was het de verwachting dat het 

beter zou gaan dan 2011. Dat is tegengevallen. 

De bezettingsgraden zijn wat toegenomen, 

maar de kamerprijzen zijn teruggelopen. In het 

geheel bleef de omzet ongeveer gelijk. Voor het 

hogere segment zijn ook de bezettingsgraden 

wat teruggelopen. Over de afgelopen 30 jaar 

was de bezettingsgraad in Amsterdam gemiddeld 

75%. In 2009 was het 68%, maar je ziet dat 

de Amsterdamse markt weer is teruggekomen 

in twee jaar naar 78%. Het herstel van de 

bezettingsgraden komt voornamelijk door een 

verbetering van de toeristenindustrie, onder andere 

door een toename van Nederlanders die in eigen 

land op vakantie gaan. Toeristen hebben minder 

geld over voor een hotelkamer dan de zakelijke 

markt en accepteren een langere reistijd. In 2007 

waren de kamerprijzen in Amsterdam E 140,- 

per nacht en tegenwoordig rond de E 118,- per 

nacht, dus een grote teruggang in kamerprijs. In de 

provincie blijven tevens de bezettingsgraden laag.” 

Er worden op dit moment in 
Amsterdam veel kantoren getrans-
formeerd naar hotels. Onlangs deed 
Carolien Gehrels, Wethouder van 
Economische zaken nog de volgende 
uitspraak “We moeten niet van een 
kantorencrisis naar een hotelbubbel 
gaan.” Deelt u deze zorg? 
“Allereerst neemt Amsterdam in Nederland een 

aparte plaats in op het gebied van hotels. De 

hoofdstad telt op dit moment ca. 30.000 kamers, 

terwijl Rotterdam en Den Haag ieder rond de 3.500 

kamers hebben. Utrecht heeft zo’n 1.400 kamers. 

Amsterdam heeft in Europa, na London en Parijs, 

de grootste markt voor hotelkamers. In 2007 was 

er in Amsterdam een bezettingsgraad van 81%. Dit 

zorgde voor hoge kamerprijzen en leidde tot een 

verkeerde balans in aanbod van betaalbare kamers. 

Een normale bezettingsgraad voor Amsterdam 

zou ongeveer 75% moeten zijn. Daarom is er in 

2007 door de Gemeente Amsterdam een nieuw 

beleid opgesteld om tot 2015 9.000 extra kamers 

te realiseren in Amsterdam en 6.000 extra kamers 

in de metropoolregio Amsterdam (buiten de stad 

Amsterdam). In totaal dus 15.000 extra kamers 

erbij. De 9.000 kamers tot 2015 voor de stad 

Amsterdam waren echt nodig op basis van de 

marktsituatie in 2007. Een bezettingsgraad van 

81% in 2007, betekent dat de stad ongeveer 200 

dagen per jaar bomvol zit. In de regio zouden 

volgens het beleid 6.000 extra kamers moeten 

komen. De stad Amsterdam gaat de target voor 

2015 waarschijnlijk wel halen, maar de regio niet. 

Door de crisis is het minder noodzakelijk om 6.000 

kamers in de regio te ontwikkelen en is het goed 

om de hotelontwikkelingen opnieuw te evalueren. 

Er wordt op dit moment getoetst wat de behoefte 

aan hotelkamers is voor de metropoolregio. Er is 

wel crisis, maar daar staat tegenover dat toerisme 

groeit met 2 a 2,7% in Europa. Dit is één van de 

weinige branches die een dergelijke groei laat 

zien. De groei van hotelkamers in Amsterdam is 

groter dan dit, maar dat kon een tijd lang worden 

verantwoord door de benodigde inhaalslag van de 

ondercapaciteit. Uitdaging van de politiek is om nu 

het juiste beleid te bepalen voor de metropoolregio. 

Daarin is het van groot belang om duidelijk te laten 

zien waar en wanneer conversie van kantoren wel 

en wanneer niet een zinnige toepassing is.” 

Leidt wat er op dit moment aan 
hotels gerealiseerd wordt in 
Amsterdam tot een verbeterde 
balans van het aanbod?
“De balans van wat er gebouwd wordt is goed te 

noemen. De afgelopen jaren heeft het Stadsdeel 

Centrum een zeer restrictief beleid gevoerd met 

betrekking tot hotels. Voorbeelden van nieuwe 

De échte feiten over de 
Nederlandse Hotelmarkt

Door: Willem Rodermond

Al meer dan twintig jaar is Horwath HTL in Nederland de expert 
op het gebied van de gastvrijheidbranche en alle activiteiten 
daaromheen. Wij interviewden Ewout Hoogendoorn - Directeur 
& Eigenaar van Horwath HTL Benelux, dat onderdeel uitmaakt 
van Horwath HTL International. Horwath HTL International is een 
internationale organisatie van accountants, belastingadviseurs en 
management consultants. 
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ontwikkelingen zijn het Andaz (een merk van 

Hyatt Hotels) en het Conservatorium Hotel. Verder 

komt er een Waldorf Astoria (een merk van Hilton 

Hotels) . Dit zijn allemaal hotels met ca. 120 

kamers. Op het Oosterdokseiland is het Double 

Tree by Hilton gerealiseerd. Dit was eerst het Mint 

Hotel en behoorde tot een kleine hotelketen die 

de financiele consequenties van een dergelijke 

grote ontwikkeling niet trokken. De huidige 

eigenaar is Blackstone Group en het hotel wordt 

gerund door Hilton. Tevens zijn aan de rand van 

de stad een aantal hotelontwikkelingen gaande. 

Recent is het Ramada Apollo hotel opgeleverd met 

478 kamers en wordt in het oude KPN gebouw op 

Sloterdijk een Park Inn by Radisson van ongeveer 

500 kamers gerealiseerd.” 

“Het is een goede ontwikkeling dat dit soort 

hotels aan de rand van de stad komen. Het 

biedt een goed en goedkoper alternatief dan 

de binnenstad en de meeste toeristen en 

buitenlandse zakenreizigers zijn gewend aan 

veel grotere afstanden. Daarbij ben je vanaf deze 

hotels binnen een kwartier in het centrum van 

Amsterdam.”

Gekeken naar de beleggingsmarkt 
van hotels, wie zijn eigenlijk de 
eigenaren?
“In het verleden waren in Nederland de 

eigenaren ook vaak de exploitant. Bekende 

hotelketens van Nederlandse origine zijn 

Hampshire Eden Hotel Groep en Amrâth 

Hotels. Fletcher Hotels heeft een deel van de 

hotels in eigendom en tevens is een gedeelte 

ondergebracht bij externe beleggers. Verder zijn 

er veel individuele hotels die in het bezit van 

families zijn. Je ziet op dit moment steeds meer 

een switch naar externe beleggers. Met name bij 

de grotere hotels. Partijen als Blackstone Group, 

Westmont Hospitality Group, Starwood Capital, 

Union Investments en Deka Immobilien zijn 

speciale dedicated clubs die hotels bezitten. Het 

betreft voornamelijk Angelsaksische en Duitse 

partijen.” 

Waarom worden hotels tegen-
woordig vaker verhuurd op basis 
van een managementcontract in 
tegenstelling tot een normale 
huurovereenkomst?
“In het verleden werden hotels vaak verhuurd 

via een ROZ-winkelcontract met een rijtje 

bijzondere bepalingen. Als grove stelregel geldt 

dat een hotel met een goede bezettingsgraad 

ongeveer 18% - 25% van de omzet inclusief 

Food&Beverage aan huur kan betalen. Dit is 

een makkelijke manier om grof de huurprijs 

van een hotel te bepalen. Door de huidige 

IFRS-regels moet de contante waarde van 

de huurverplichting op de balans worden 

geactiveerd. Dit drukt op de balans. Ketens 

die vroeger vrij veel huurden, willen daarom 

tegenwoordig liever een managementcontract. 

Hierdoor wordt het bedrijfsrisico bij de eigenaar 

van het pand gelegd en krijgt de exploitant een 

percentage van de omzet en een percentage 

van het resultaat. Bij de exploitant zit dan veel 

minder risico. Als eigenaar moet je ten opzichte 

van vroeger veel meer verstand hebben van de 

exploitatie van hotels.” 

Zijn hotelbeleggers door het 
verschil in contracten de hotels 
anders gaan waarderen?
“In principe niet. Bij managementcontracten 

heb je zowel de ups en de downs. Echter, 

huurcontracten zijn in deze tijd een 

schijnzekerheid. Hotelhuurders komen naar 

de eigenaren toe wanneer het slecht gaat en 

willen onderhandelen over de huur. In een 

dergelijk geval is er eigenlijk niet veel verschil 

met een managementcontract. Het gaat met 

name om de garanties in het contract los van of 

het een normale ROZ-winkelhuurovereenkomst 

is of een managementcontract. Met een 

managementcontract kan je beter sturen, met 

een huurovereenkomst heb je in de regel veel 

minder zicht op hoe het hotelbedrijf draait. Bij 

een managementcontract is meestal de regel 

dat de exploitant tussen de 2 à 3 procent van 

de omzet en tussen de 8 à 10 procent van het 

resultaat ontvangt. Hier zijn vele varianten 

op en vaak worden drempels ingebouwd. 

Bij het waarderen van een hotel wordt de 

hotelonderneming gewaardeerd. Daarom hoeft 

er overigens bij een hoteltransactie vaak geen 

overdrachtsbelasting betaald te worden. Bij het 

waarderen van een hotel wordt kort gezegd 

gekeken naar hoeveel er, nadat de kosten zijn 

afgetrokken van de omzet, aan de eigenaar kan 

worden uitgekeerd als huur dan wel als dividend. 

Dit is de kasstroom waar mee gerekend wordt in 

de waardering. Angelsaksische investeerders in 

hotels nemen meer risico en hebben een hoger 

vereist rendement op het eigen vermogen. Duitse 

beleggers in hotels gaan meer voor zekerheid en 

zijn op zoek naar een stabielere cash flow.”

Waar onderscheidt de Nederlandse 
hotelmarkt zich van de rest van 
Europa?
“De Nederlandse markt is zeer internationaal 

georiënteerd. Er zijn relatief veel buitenlandse 

eigenaren en internationale hotelketens actief. 

Als je bijvoorbeeld naar Engeland of Duitsland 

kijkt dan zijn er veel minder internationale 

eigenaren en exploitanten. Zeker als je buiten de 

grote steden gaat kijken.”

Hoe staat de Nederlandse 
hotel markt ervoor als je het 
vergelijkt met de rest van de  
vastgoedmarkt?
“Op zich staat de markt er redelijk voor. 

Natuurlijk zijn er ook veel problemen. Resultaten 

zijn duidelijk minder dan voorheen. Daardoor 

zijn er ook minder middelen beschikbaar voor 

renovaties van bestaande hotels. De vraag 

is of ketens en individuele hotels voldoende 

kunnen reserveren om te moderniseren. Nieuwe 

initiatieven drukken met moderne hotels de 

oubollige hotels uit de markt. De keuze is, of 

de oubollige hotels te herstellen, of ze vallen 

op een gegeven moment uit de markt. Buiten 

de grote hotelmarkten gaat het zeer moeizaam. 

Financiering is bijna niet te verkrijgen, en bijna 

niemand durft het aan nieuwe initiatieven te 

ontwikkelen. Los van de rest van Nederland is 

de Amsterdamse hotelmarkt nog steeds een 

gezonde markt te noemen waar hotels goed 

kunnen renderen.”

Als laatste vraag: wat vind je de 
mooiste hotelontwikkeling van de 
laatste tijd?
“Het nieuwe Fletcher hotel aan de A2 in 

Amsterdam Zuid-Oost. Het is een zeer 

vooruitstrevend ontwerp en iedereen heeft er wel 

een mening over. Je hebt Zuid-Oost, Schiphol en 

het AMC aan je voeten en het is gelegen op een 

zeer korte afstand van Amsterdam. Op de 6e en 

7e verdieping is een mooie bar gevestigd. Het 

geheel is zeer futuristisch te noemen!” 

De Amsterdamse hotelmarkt is nog 
steeds een gezonde markt te noemen 
waar hotels goed kunnen renderen
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Maar is de kwaliteit van de keten met de toekan 

werkelijk zo slecht? Geen van ons had in de laatste 

tien jaar een bezoek aan een van de Van der Valk 

hotels gebracht, laat staan er gegeten. Als het 

werkelijk zo slecht met de kwaliteit van het bedrijf 

gesteld is, waarom kan de Van der Valkketen dan 

met succes 68 vestigingen in Nederland exploite-

ren, om over de vele vestigen in het buitenland nog 

maar niet te spreken. Hadden wij wat gemist? 

Impulsief wordt besloten de proef op de som te 

nemen. Op een koude donderdagmiddag in maart 

trekken twee van uw redacteuren erop uit om een 

eenvoudige lunch te nuttigen in het Van der Valk 

Hotel in Breukelen. 

Het opvallende gebouw aan de A2 kan u niet zijn 

ontgaan: een kopie van het keizerlijk paleis in de 

Verboden Stad in Peking. Een vijftien meter hoog 

gebouw, opgetrokken met rode, groene, gouden 

ornamenten en een dak met duizenden uit China 

geïmporteerde dakpannen. De locatie, aanvankelijk 

geëxploiteerd als een luxe Chinees hotel-restaurant 

“Oriental Palace”, werd na het faillissement in 

1988 door Gerrit Van der Valk op een veilig voor 14 

miljoen euro opgekocht. De dim sum werd vervan-

gen door tournedos en de Chinese binnenkant van 

het gebouw werd volledig gestript: een nieuw Van 

der Valk Hotel was geboren.

Enigszins overrompeld door het immense kolossale 

Chinese gebouw lopen we naar binnen. Opvallend 

is dat niets in het interieur herinnert aan het oor-

spronkelijke Chinese initiatief. De Oosterse stijlen 

zijn vervangen door een combinatie van zwarte en 

paarse kleuren, en een zakelijke, moderne stijl voert 

de boventoon. Onze lunch (omelet en broodje gei-

tenkaas) is smakelijk en het personeel vriendelijk. Na 

een kennismaking met de bedrijfsleider krijgen we 

een korte rondleiding in de nieuwe vleugel, die in 

2010 bij het hotel is gevoegd. De kamers zijn ruim 

en licht opgezet, voorzien van comfortabele badka-

mers. Afgezien van de ongelukkige ligging langs de 

snelweg, een op het eerste gezicht prima hotel, met 

redelijke prijzen variërend tussen 70 en130 Euro. 

Volgens de bedrijfsleider een veel gebruikte over-

nachtingsmogelijkheid voor concertbezoekers van 

Ziggo Dome en de AmsterdamArena.

Na de korte rondleiding drinken we nog een kop 

koffie in de brasserie, die hoofdzakelijk dienst doet 

als zakelijke ontmoetingsplek en werklocatie voor 

ZZP-ers. Aan verschillende tafels zitten mensen te 

werken met hun laptop opengeklapt en aan andere 

tafels wordt informeel vergaderd. Aan de muur 

hangt een uitvergrote foto van een juichende Gerrit 

van der Valk met als onderschrift: “Gerrit van der 

Valk na het vallen van de hamer”: een herinnering 

aan de veiling in 1988.

Ruim een uur later staan we weer op het parkeerter-

rein en moeten we toegeven: onze eerste conclusie 

is wellicht wat kort door de bocht geweest. Het ou-

bollige imago is afgeschud en eerlijk is eerlijk: in het 

zakelijke middensegment lijkt het Van der Valk Hotel 

– in ieder geval de vestiging in Breukelen – een 

goede prijs-kwaliteit verhouding te kunnen bieden. 

Over een ander aspect zijn we het echter ook eens: 

Hotel-restaurant Breukelen 

zal ons vanwege de ligging 

aan de A2 niet snel tot haar 

gasten kunnen rekenen. 

Van der Valk revisited
Door: Eefje M. van Bommel en Willem Rodermond

Negatieve associaties doemen op wanneer tijdens de redactie-
vergadering de naam Van der Valk Hotel valt. Illegale 
verbouwingen, faillissementen en belastingontduiking komen 
ter sprake en over de kwaliteit van de hotels en het eten is de 
redactie het unaniem eens: ondermaats. Het oordeel is geveld: 
het Van der Valk imago is besmet en van gerecyclede appelmoes 
met één of meerdere kersen zijn we nooit gecharmeerd geweest. 
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Herbestemming van leegstaande 

kantoorgebouwen is zo’n strategie, maar die 

werkt vooral goed als er een aanjager is die 

de buurt een nieuwe impuls geeft. Een hotel 

kan zo’n aanjager zijn, een functie die een 

aantrekkende kracht heeft op grotere schaal.

Het toerisme in Nederland groeit nog steeds. 

De huidige crisis is vooral een Europese crisis. 

Hotelgasten uit bijvoorbeeld BRIC-landen 

komen in toenemende mate naar Europa. De 

regio Amsterdam kampt met een tekort aan 

hotelkamers, maar ook andere steden binnen 

en buiten de Randstad hebben behoefte aan 

extra hotelkamers. De huidige leegstand van 

kantoorgebouwen biedt potentie om in deze 

behoefte te voorzien.

Van de grote leegstaande kantorenvoorraad 

is (slechts) een deel goed geschikt voor 

transformatie naar hotel. Ligging van het 

gebouw ten opzichte van de snelweg, 

openbaar vervoer en binnenstad is mede 

bepalend voor een succesvolle business-

case. Daarnaast speelt de bruikbaarheid van 

de beukmaat, de diepte van het gebouw, 

de gevelopbouw, de draagconstructie, 

liften, vluchtwegen, klimaatinstallaties en 

brandveiligheid van een bestaand gebouw een 

grote rol. Deze aspecten onderzoeken wij als 

architectenbureau voor onze opdrachtgevers 

in een vroeg stadium om haalbaarheid van een 

transformatie te toetsen. 

In opdracht van Dutch Hotel Partners 

hebben we nu vijf kantoren in de Randstad 

omgebouwd naar hotel; een Holiday Inn 

Express in Hoofddorp kreeg een voorheen 

puur kantorengebied een nieuwe vorm 

van levendigheid. Een tegenoverliggend, 

leegstaand kantoor heeft nieuwe huurders 

gekregen. Verderop heeft dit geleid tot een 

tweede ombouwproject naar een Hampton 

by Hilton, omdat gebouweigenaren zien 

wat transformatie kan betekenen voor hun 

vastgoed.

Het succes van transformatie kan dus effect 

hebben op de schaal van een buurt. Een 

ombouw naar hotel in een kantorenpark 

draagt bij aan de levendigheid van de buurt. 

De hotelgasten zorgen buiten kantooruren 

voor levendigheid in vaak monofunctionele 

buurten. De sociale veiligheid van de 

buurt neemt toe. Ook biedt het hotel meer 

afzetmogelijkheden voor bijvoorbeeld 

kleinschalige horeca of winkels. Het 

hotel geeft de buurt een positieve impuls 

waardoor omliggende leegstand eerder tot 

herontwikkeling komt. Het hotel kan daardoor 

nieuwe huurders voor leegstand in buurpanden 

opleveren.  

In april en mei dit jaar openen weer 

vier nieuwe hotels na een succesvolle 

kantoortransformatie door Mulderblauw 

architecten en DHP. En er komen er nog 

meer aan, zowel in Nederland als in 

andere landen in Europa met soortgelijke 

problematiek. Met een hotel als aanjager van 

gebiedsontwikkeling dat nieuwe kansen voor 

vastgoed oplevert.

Wouter Kabbes – 

Mulderblauw architecten

Wouter Kabbes geeft de column door aan 

Martijn van der Poll, directeur Huib Bakker 

Bouw.

Hotel 
als aanjager van 

gebiedsontwikkeling? 
Door: Wouter Kabbes

Leegstand. Veel leegstand. Geen rendement uit vastgoed. 
Waarde daling ten opzichte van boekwaarde. Negatief 
sentiment bij investeerders en ontwikkelaars. Verminderde 
leefbaarheid van een buurt. Leegloop in omliggende 
gebouwen. Dit is het grote probleem van nu en in de 
toekomst. Voor u en de vastgoedwereld is dit geen nieuws. 
Maar welke strategie leidt tot nieuw rendement, nieuw leven 
in een buurt en nieuwe kansen voor gebiedsontwikeling?

Doorgeefcolumn

Het hotel geeft 
de buurt een 

positieve impuls 
waardoor 

omliggende 
leegstand 
eerder tot 

herontwikkeling
 komt.



Wat heeft jou tot deze stap doen 
besluiten?
“Als concept-ontwikkelaar raakte ik steeds 

meer betrokken bij grote herontwikkelingen. De 

onderdelen en schaal maakte dat veel partijen 

en belangen samengebracht moesten worden. 

Bij deze gebiedsontwikkelingen realiseerde 

ik mij steeds meer dat het niet om de inhoud 

ging maar om het creëren van draagvlak bij 

de betrokken mensen. Dus het maken van de 

juiste intermenselijke verbinding. Bij het ontslag 

om bedrijfseconomische redenen maakte ik 

gebruik van het aangeboden outplacement 

om een bewustzijnstraining en daarna een 

coachopleiding te volgen.”

In welk opzicht ben je erop vooruit 
gegaan?
“Ik ben nu meer bezig met steeds opnieuw 

te zoeken naar de dingen die ertoe doen. Wie 

ben ik? Waarom ben ik hier? De titel van mijn 

afstudeerwerk in 1988 was Meesterwerk. Ik 

blikte hierin terug op zeven jaar studie met een 

beeldverhaal. Dit werk blijkt in de huidige tijd 

weer actueel en ik vind het leuk te constateren 

dat het werk aan diepgang heeft gewonnen. Ik 

ontdekte het thema ruimte en werd mij bewust 

van de noodzaak om te bewegen om die ruimte 

ook te beleven en te ervaren.”

In welk opzicht ben je erop 
achteruit gegaan?
“Ik leefde in de illusie van zekerheid en 

maakbaarheid. Die illusie ben ik verloren. Ik ben 

ontslagen, maar had het beeld dat ik er tot mijn 

pensioen zou werken. Als de markt het aanbod 

niet meer opneemt, verandert de verhouding en 

wordt de vraag bepalend. Is het nog wel nodig? 

Wat gebeurt er als de consumptie wegvalt? Wat 

blijft er over? Wat is zekerheid? Sla de krant 

open en lees de onzekerheid van het moment… 

Het bevestigt mijn zoektocht hoe om te gaan met 

continue veranderingen en contact te houden 

met de stabiele en voedende bron.”

Wat neem je mee uit je vorige baan?
“Het belang van de aanwezigheid van urgentie. 

Het wordt zoveel makkelijker als je de vraag als 

uitgangspunt neemt. Alleen een goed idee is niet 

voldoende. Een goed idee moet ook aan de man 

gebracht worden. Als kleine zelfstandige hanteer 

ik de leidraad van de Calimero-marketing.”

Wat is jouw bron van inspiratie ?
“De schoonheid van de dingen, verwondering 

en nieuwsgierigheid. Die schoonheid vind 

ik in kleine simpele dingen… de zon die 

reflecteert op de glanzende gevelpanelen, een 

sneeuwklokje dat zich opricht en zich niet 

tegen laat houden. De glaskunstenaar, die 

enthousiast reageert als ik zijn werk inbreng in 

mijn project. Een spelend kind, die onbevangen 

op de hond afstapt… In mijn nieuwsgierigheid 

onderzoek ik het gedachtegoed van 

Levenskunst en word mij gewaar dat het al een 

heel oud gedachtegoed is.”

Heb jij je zelf een uitdagend (eind) 
doel gesteld in je leven ?
“Het gaat om de weg niet om het doel.”

Wanneer zou je ultiem gelukkig 
zijn?
“Vóór een eenvoudig hutje uitkijkend op de 

bergen met mijn gezicht in de zon.

In onze verlangen naar groei maken we onszelf 

steeds belangrijker ten koste van andere, ten 

koste van onze bronnen. Meer en meer… is 

niet altijd beter. Ik denk dat het meer gaat om 

kwaliteit, kwaliteit van leven, kwaliteit van 

zijn, eenvoudig met de dingen die ertoe doen. 

Welke dat zijn… dan zijn we weer terug bij de 

zoektocht.”

Welk boek las je het laatst ?
“Ik lees altijd meerdere boeken tegelijk. Op dit 

moment: ‘De psychologie van Jung’ van Jacobi. 

Op mijn nachtkastje ligt ‘Zorg je goed voor 

jezelf?’Een essay over de moderne levenskunst 

van Erik Pool en in mijn reistas zit ‘Meer geluk 

dan grijsheid’ over spiritualiteit en ouderdom 

van Jean-Jacques Suurmond. Het zijn allemaal 

boeken die mijn zoektocht ondersteunen en het 

beeld verruimen en aanvullen; Er is meer ruimte 

dan je denkt!”

De Nieuwe Werkelijkheid begint zich te 
zetten. De stofwolken van de vastgoedcrisis 
zijn nog lang niet opgetrokken, toch lijkt 
iedereen langzamerhand te wennen aan de 
veranderde wereld. Veel van onze collega’s 
hebben een overstap gemaakt naar een 
ander vastgoedbedrijf of zijn voor zichzelf 
begonnen. Anderen zijn inmiddels uit 
het wereldje vertrokken; maar ook zijn er 
nieuwkomers met nieuwe ideeën ingestapt. In 
de rubriek De Kentering legt Masterclass een 
aantal vragen voor aan (oud)collega’s die een 
opmerkelijke carrièrestap hebben gezet.

Alcuin Olthof
Oude functie: Concept-ontwikkelaar bij HD Projectrealisatie BV

Nieuwe functie: Coach op levensvragen en zingeving

De Kentering
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You Can Check Out 
Anytime You Like ...

Door: Ate Wijdeveld

Hotels zijn een dankbaar onderwerp in populaire muziek. Honderden 
nummers over ervaringen, belevingen en hotels die zijn bezocht.
Wat opvalt is dat deze nummers vergeven zijn van: drama, 
melancholie, droefgeestigheid en van mooie en minder fijne 
herinneringen.

Muziek ‘sharpens the mind’, daarom onderstaand lijstje met 
aansprekende ‘Hotel songs’. Het is een arbitraire lijst, ook al zal de 
nummer 1 geen verrassing zijn.

1. The Eagles  – Hotel California
2. Elvis Presley  – Heartbreak Hotel
3. Chris Isaak  – Blue Hotel
4. The Rolling Stones  – Memory Hotel
5. Procul Harum  – Grand Hotel
6. Josh Ritter  – Hotel Song
7. Frank Boeijen  –  Nachtportier  

[van het Album 1001 Hotel]
8. Marillon  – Hotel Hobbies
9. Graham Parker & The Rumour  – Hotel Chambermaid
10. Brigitte Kaandorp  – Hotel

But You Can Never 
Leave ...
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