
nr 35 - augustus 2014 

MasterClass is een forum van

In dit nummer o.a.:
• André van den Berg over de focus van SRE

• Zeehaven en logistiek vastgoed

• In gesprek met Oedzge Atzema

• De Kentering met Hamith Breedveld

En verder:

•  Logistiek Vastgoed, hoe kijkt 

een gemeente er naar?

•  De favoriete bestemming van Suzannne Tol

•  Ralf Wessel over de wereldwijde 

groeipotentie van logistiek onroerend goed

• De groei van e-commerce

LOGISTIEK
VASTGOED



 

Van de voorzitter 2

Verenigingsnieuws 3

Interview 

prof. dr. Oedzge Atzema  7

Logistiek vastgoed, hoe kijkt  

een gemeente er naar?    10

De gevolgen van e-commerce 

voor logistiek vastgoed   13

Zeehaven en logistiek  

vastgoed  15

Where a warehouse?   18

Gateway to the world   21

Interview Joep Cuppen 24

Interview Ralf Wessel 26

Van de professor   28

Mijn favoriete … bestemming 31

De kentering     32

Doorgeefcolumn    34

Vriendenformulier AAAMRE  35

Colofon
Redactie:

• Eefje van Bommel

• Cornélie Arnouts

• Dennis Damink

• Willem Rodermond

• Annique Verkoeijen-Bruin

• Ate Wijdeveld

Redactie-adres:

eefje@gijsheutinkadvocaten.nl

Vormgeving: Koos in Vorm 

Druk: MediaCenter Rotterdam

Logistiek Vastgoed is ‘in’
Wanneer ik op vakantie ben en een wat grotere stad bezoek, 
dan sta ik dikwijls stil bij de hoeveelheid goederen die de 
bewoners van een miljoenenstad, als bijvoorbeeld Parijs, 
per week met elkaar consumeren. 2,2 miljoen inwoners die 
elke dag weer van een natje en een droogje moeten worden 
voorzien. Miljoenen mensen die dicht bij elkaar wonen en 
elke dag weer hun pistoletjes, stokbrood, Perrier, boeuf 
bourguignon, macarons, fines de claires, artisjokken, koffie 
enzovoort willen nuttigen. En dan heb ik het alleen nog maar 
over het eten! Televisies, ijskasten, toiletpapier, bloemen en 
weet ik niet wat, nog daar gelaten.

Hoewel ik ’s morgens vroeg met enige regelmaat vast sta achter een vrachtwagen van de Koop 

of de Albert Heijn verbaas ik mij toch ook weer over de relatief geruisloze operatie waarmee deze 

producten in onze schappen komen te liggen. Natuurlijk, overdag barsten onze wegen uit elkaar 

van de hoeveelheid vrachtwagens, maar toch, merkt u echt iets van alle logistieke werkzaamheden 

die nodig zijn om u en uw gezin te voorzien van de broodnodige producten?

Voor mijn werk op Schiphol kom ik regelmatig in vrachtloodsen/ distributiecentra waar dagelijks verse 

producten worden ingevoerd. Pas op een dergelijke locatie word je je bewust van de hoeveelheid 

vracht en de complexiteit en snelheid waarmee producten van punt A naar B gaan. De inhoud van 

een volledig vol geladen Boeing 747 wordt binnen enkele uren gesorteerd na afnemer. Niet veel later 

zitten de goederen in het laadruim van een vrachtwagen om, in het geval van versproducten, veelal 

naar een van de diverse veilingen in Nederland te worden gebracht. Ik kan het daarbij niet laten om 

te vermelden dat met enige regelmaat een deel van deze versproducten na de veiling weer in een 

vliegtuig belandt om terug naar het land van herkomst te worden gevlogen. 

U zult begrijpen dat voornoemd proces een grote impact heeft op het vastgoed waarin dit plaats 

vindt. Ik ken voorbeelden waarbij een vrachtgebouw na slechts een relatief korte periode zwaar 

intensief gebruik, in ieder geval voor het oog, klaar was voor een grondige renovatie. Daar 

heb je bij kantoorgebouwen en woningen over het algemeen toch wel wat langer voor nodig. 

Om het intensieve gebruik te kunnen faciliteren dient logistiek vastgoed dan ook bij voorkeur 

enige mate van hufter proofheid te kennen. Voor de goede orde, niet omdat de huurders slordig 

met het vastgoed omgaan, maar puur door het intensieve gebruik. U zou daarmee misschien 

verwachten dat vastgoed weinig aandacht 

van investeerders krijgt. Niets is echter 

minder waar. Logistiek vastgoed is “in “ . 

Bezettingsgraden zijn hoog, huurders wisselen 

niet om de vijf jaar van locatie en gemaakte 

rendementen zijn veelal goed. Tijd dus om 

uw interesse ook te wekken door in deze 

Masterclass aandacht aan dit type vastgoed te 

besteden. Ik wens u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Thomas Liebrand 

liebrand_t@schiphol.nl

Van de VoorzitterInhoud
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Verenigingsnieuws

AGENDA
4 september 2014  Sloepentocht

Graag nodigt de AAAMRE u in samenwerking met Gijs 

Heutink Advocaten uit voor een sloepentocht door de 

Amsterdamse grachten. De rondvaart zal plaatsvinden 

op woensdag 4 september. Vertrek om 17.00 uur, einde 

rond 20.00 uur. De opstapplaats wordt nog bekend 

gemaakt. Aanmelden via www.AAMRE.nl

Oktober 2014  Vastgoedcollegetour i.s.m. AAA MRE en MSRE AA 

Wegens succes herhaald! In samenwerking met de 

MRE- & MSRE alumnivereniging (AAAMRE en MSRE 

AA) organiseert de Amsterdam School of Real Estate 

(ASRE) dit jaar wederom een Vastgoedcollegetour. 

 

De ontvangst is vanaf 16.45 uur en rond 18.15 uur 

wordt de bijeenkomst afgesloten met een hapje en een 

drankje. Voor de nog bekend te maken gast, zie: www.

vastgoedcollegetour.nl.

6 november 2014   Open Dag ASRE 

Donderdag 6 november 2014 organiseert de ASRE een 

Open Dag voor aankomende studenten. Een Fellow of 

Hoogleraar geeft die middag een proefcollege en er 

zijn ASRE-studenten aanwezig om over hun ervaringen 

te vertellen. Aanvang 16.30 uur. Voor vragen: 

l.vanwankum@asre.nl

25 november 2014  De Vastgoedlezing

Jaarlijks biedt de ASRE aan een erkende deskundige 

de mogelijkheid om zijn of haar visie te geven op de 

maatschappelijke betekenis van een vastgoedvraagstuk. 

Uitgangspunt van ‘De Vastgoedlezing’ is het 

geven van een onafhankelijke analyse, vrij van 

belangenbehartiging of politieke doeleinden, maar 

met maatschappelijke relevantie. Dit jaar vindt de 

Vastgoedlezing plaats op 25 november 2014. Meer 

informatie vindt u later op www.asre.nl. Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met Maudi Groot 

via devastgoedlezing@asre.nl

27 november 2014  Graduation Day MRE / Night of the Masters 

Op 27 november a.s. neemt MRE-jaargang 2012-2014 

haar diploma in ontvangst. 

The Educated Drink
De gezamenlijke Provadaborrel van de Amsterdam School 

of real Estate, de AAAMRE en de MSREAA was wederom 

een succes. Circa 150 alumni, docenten, studenten en 

bestuursleden bezochten op 4 juni jl. om 16 uur de stand 

van ASR Vastgoed voor een informeel treffen.
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ASRE Talent Seminar 
Dit jaar vond het ASRE Talent Seminar plaats op 20 juni. 

Deze vierde editie stond in het teken van 25 jaar ASRE, 

waarvoor speciaal een magazine was uitgebracht met 

daarin de scriptieprijswinnaars van de MSRE en MRE van de 

afgelopen jaren.

In de plenaire bijeenkomst ging speciale aandacht uit naar de 

scriptieprijswinnaars uit 1999 en 2013. De heer ir. P.M. Kanters 

MSc MRE presenteerde zijn – nog steeds actuele - scriptie uit 

1999: ‘Ontwikkelen binnen vastgoedfondsen: dé succesfactor?’. 

De laatste MRE-scriptieprijswinnares, mevrouw mr. C.J.J.C. Arnouts 

MSc MRE, presenteerde haar aanbevelingen over het concept 

wetsvoorstel ‘Huurkoopregeling onroerende zaken’ uit 2011. 

Na deze twee zeer inspirerende sprekers was het woord 

aan de talenten van scripties uit de 2013 en 2014. MSRE-

scriptieprijswinnares, mevrouw E.M.L. IJland MSc MSRE, nam 

het publiek mee in haar onderzoek naar de bepaling van 

het risicoprofiel van grondexploitaties op portefeuilleniveau, 

waarbij de gemeente Amsterdam als casus diende. De overige 

gepresenteerde onderwerpen liepen uiteen van de gevolgen 

van negatieve vastgoedwaardering tot het ontwerp van 

toekomstbestendige business models van Real Estate Investment 

Managers en van de implicaties voor Nederlandse winkelcentra 

tot een analyse van het effect van spoorwegstations en 

walkability op de markthuur van kantoren in Amsterdam.

Cycle Tour Amsterdam 
Op 15 juni jl. hebben 25 leden van de AAAMRE op uitnodiging van Amvest 

deelgenomen aan de vierde editie van de Cycle Tour Amsterdam voor een tocht 

van 70, 100 of 150 kilometer. Het was een prachtige, zonnige dag. Vanaf de 

startlocatie op Cruquius in Amsterdam-Oost gingen de renners door mooie 

natuurgebieden in Flevoland en ’t Gooi en langs een aantal projecten van 

Amvest. Na afloop was er een smakelijke maaltijd in The Harbour Club. 
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Deze editie van de Vastgoedcollegetour 
was speciaal georganiseerd als 
afsluiting van het 25ste MRE-
collegejaar. In dat kader interviewde 
Teun van de Keuken (bekend van o.a. 
de Slag om Nederland) gastprofessor 
Arnoud Boot.

De professor zat ontspannen op zijn praatstoel op het krap 

bemeten podium. Hij nam de collegezaal mee naar kleine 

Arnoudje, die vooral bezig was met sporten, veel sporten 

en die toen al vond dat je geen tijd moest besteden aan 

dingen waar je niet goed in bent. Want, zo vertrouwde hij de 

collegezaal toe, ‘ook al had ik veel tijd aan school besteed, 

dan nog was ik slecht geweest. (!) Het was altijd een 3 

voor Engels en een 4 voor wiskunde en na iedere vakantie 

had ik wel een herexamen’. Uiteindelijk werd het MAVO en 

een ontwikkeld besef dat onderwijs moet aansluiten op de 

belevingswereld van leerlingen. ‘Financiële zelfredzaamheid, 

hoe maak je keuzes …, dat zou je leerlingen moeten 

bijbrengen’.

Vanuit de zaal werden tijdens de tour verschillende 

prikkelende vragen aan professor Boot gesteld. Dit resulteerde 

in een veelvoud aan onderwerpen en vakgebieden die 

voorbijkwamen, met evenveel opvallende statements en 

inspirerende betogen. 

Zo is economie, aldus Boot, ‘het onderkennen van verbanden 

die worden gedreven door financiële zaken’. 

Maar hij vindt ook dat Vastgoed-bubbles ‘altijd samen gaan 

met het maken van schulden’ en in het verlengde daarvan 

‘hypotheekrente aftrek het subsidiëren is van het maken van 

schulden ….’ 

De Vastgoedsector is naar zijn mening sowieso in driekwart 

van de gevallen de belangrijkste veroorzaker van een crisis.

Boot geeft in de Vastgoedcollegetour aan dat hij wisselend 

stemt op politieke partijen, daarmee behoudt hij zijn vrijheid 

om ‘eigen’ uitdagende statements op economisch vlak te 

poneren. 

Zo zegt Boot ook: ‘ik vind het leuk om dingen op mijn manier 

te doen, tegen de gevestigde inzichten in, je hebt daarbij een 

soort arrogantie nodig’. 

Bijvoorbeeld: ‘Er is een wet in de economie: als iets duurder 

wordt, koop je er minder van. Waarom gaan we dan massaal 

beleggingen kopen die duurder worden? Dat is niet anders 

dan lemmingengedrag. Je moet juist bijkopen als een 

belegging omlaag gaat’. 

… ‘Als er harder was opgetreden tegen banken, waren er 

minder rampen gebeurd. Maar politici laten een bank, die in 

de problemen komt, niet vallen. Spaarders zijn immers kiezers 

…’. ‘In een fatsoenlijk land zou je niet meer dan 80% van de 

waarde moeten kunnen lenen bij de aankoop van een huis. 

Om huishoudens geld te laten sparen heb je dan een grotere 

vrije huurmarkt nodig. De transitie naar deze situatie kan 

echter zomaar 25 jaar duren’.

Als laatste onderwerp van deze collegetour komen de 

woningcorporaties aan bod. 

Boot is van mening dat van de huidige 2,4 miljoen woningen 

in eigendom van woningcorporaties uiteindelijk slechts één 

derde deel hiervan (800.000 woningen) in de sociale sector 

bij corporaties hoeft te blijven. ‘Corporaties moet je niet te 

machtig maken, anders worden we absoluut door corporaties 

geregeerd’. 

De waarde van de overige 1,6 miljoen woningen moet 

terug naar de overheid, maar de vraag is hoe doe je dat. Bij 

privatisering van dit deel zal er veel geld ‘verjubelen’! 

En over de maatschappelijke taak van woningcorporaties, 

buurtbeheer en wijkaanpak: ‘Het overheidsbeleid kent genoeg 

instrumenten om ‘ghetto-vorming’ in wijken te voorkomen als 

de corporaties kleiner worden …’.

Daarna wachtte de borrel.

Vastgoedcollegetour 
met Arnoud Boot

Prof. dr. Arnout Boot (links) in 

gesprek met Teun van de Keuken



Verenigingsnieuws

6

Nascholingsbijeenkomst 
Asset management 

bij Woningcorporaties  
De nascholingsbijeenkomst Asset management bij Woningcorporaties op 23 mei jl. was 

opgebouwd uit twee delen. In deel 1 werd door Duco Bodewes college gegeven over de 

Professionalisering van (des) investeringsbeslissingen bij corporaties. Na de pauze volgde 

in deel 2 een Best Practices Carrousel waaraan Gerard Bakker (MVGM), Cees van Boven 

(Parteon) en Ingrid Hulshoff (Habion) hun medewerking verleende. In dit tweede programma 

onderdeel werden de ervaringen van de invoering van Asset Management in de respectievelijke 

organisaties op interactieve manier gepresenteerd. De ervaringen waren wisselend. Asset 

Management in deze organisaties verkeerde dan ook in verschillende stadia van implementatie. 

Wat duidelijk werd was dat de theoretische benadering, uiteengezet door Duco Bodewes, 

waarbij (tactisch) Asset Management zich positioneert tussen (strategisch) Portefeuille 

Management en (operationeel) Property Management, in de praktijk veel doorzettingsvermogen 

en organisatorische aanpassingen vergt.

in
te
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Uitnodiging sloepentocht
donderdag 4 september

Gijs Heutink Advocaten en het bestuur van de AAAMRE 
nodigen u graag uit voor de inmiddels traditionele 
sloepentocht door de Amsterdamse grachten. Tijdens de 
rondvaart zult u worden voorzien van een hapje en een 
drankje. Niet alleen biedt deze rondvaart u wederom 
de mogelijkheid om de grachtengordel vanaf het water 
te observeren, maar tevens biedt het de mogelijkheid 
om bij te praten over de ontwikkelingen op de 
vastgoedmarkt. Mocht het weer deze dag tegenvallen, 
dan laten we het vaaruitje even voor wat het is.  
We zullen dan een nieuwe datum prikken.
 
• Sloepentocht zal plaatsvinden op 4 september;
•  Vertrek vanaf de kade vóór de Hermitage,  

ca. 17:00 uur;
• Einde ca. 20:00 uur;
•  U kunt parkeren in parkeergarage Waterlooplein aan 

de Valkenburgerstraat;
• Aanmelden voor de rondvaart op www.aaamre.nl
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Oedzge haalt meteen de druk van de ketel door op te merken dat hij 

geen deskundige is op het gebied van Logistiek Vastgoed. Maar er 

zijn veel interessante veranderingen in de logistieke vastgoedsector 

en deze kunnen op verschillende niveaus worden toegelicht.

Liberalisering
Nederland is een handelsnatie, altijd geweest. Logistiek is bijna een 

natuurlijk onderdeel van de Nederlandse economie. En dat zal het in 

de toekomst ook wel blijven. Maar er is wel wat aan het veranderen. 

Door de crisis in de tachtiger jaren kwam de internationale 

concurrentiepositie van Nederland onder druk te staan. Om dit het 

hoofd te bieden werden maatregelen in ruimtelijk zin vertaald naar 

alles wat te maken heeft met de twee Mainports van Nederland: 

Schiphol en de Haven van Rotterdam. Alles uit de wereld komt 

binnen in Europa in mainports en wordt vandaar verder naar het 

Europese achterland vervoerd. Europese distributiecentra waren 

daarbij erg belangrijk. Om de concurrentiepositie in logistieke zin 

voor Nederland te versterken waren twee dingen nodig: (1) goede 

achterlandverbindingen (binnenvaart, wegen en spoorverbindingen, 

bijvoorbeeld de Betuwelijn) en (2) versterking van de logistieke 

centra vanuit de wereld naar het Europese achterland. Dit laatste 

vooral met het oog op de Europese integratie in de wereld, het 

wegvallen van grenzen en globalisering.

Omdat onderzoeken uitwezen dat Nederland qua kosten niet op 

de meest efficiënte, gunstige plek lag in Europa (een Franse locatie 

als Le Havre is kostenefficiënter) is ingezet op niet alleen kwantiteit 

maar ook kwaliteit. Met voorzieningen die een goed logistiek 

product zouden kunnen leveren: betrouwbaarheid, efficiëntie, 

doorlooptijd. Deze kwaliteit moest naast de bereikbaarheid en de 

achterlandverbindingen het verschil maken. Niet alleen maar het 

schuiven van dozen, maar ook Value Added Logistics, toegevoegde 

waarde (door ICT en klantgericht werken). In de distributiecentra 

wordt gedistribueerd maar ook geassembleerd. Nederland heeft 

daardoor zijn positie als belangrijk verdeelpunt binnen de Europese 

economie weten vast te houden. Bedrijven in de Mainports gingen 

daarbij op zoek naar goedkopere locaties. Goederen op een rustig 

tijdstip ophalen en vervoeren naar goedkopere locaties. Met de ‘Hot 

Spots’ die er zo kwamen, Venlo is daar een mooi voorbeeld van, 

verworden de Mainports tot Extended Gates. Goederen worden 

met moderniteiten naar een locatie vervoerd die goedkoper is, 

maar waar wel de processen van toegevoegde waarde kunnen 

worden ingezet. Natuurlijke deconcentratie (puur prijs van grond 

en gebouwen). Distributieactiviteiten van Venlo staan daarbij niet 

alleen in dienst van beide Mainports maar ook voor het industriële 

gebied van Brabant en het Europese achterland. Dit mede ten 

gevolge van de IT, alles wat met e-commerce te maken heeft. De 

voorwaartse integratie naar de markt neemt toe.

Van een Lineaire naar een Circulaire 
economie
Het hele idee van de logistiek is dat je een keten van veel 

stappen hebt: van een laagwaardig product naar een product 

met toegevoegde waarde (Value-Added, van Koetje naar toetje). 

En in die stappen heb je een verplaatsingsvraag, het transport. 

Bijvoorbeeld door bewerkingen op een andere plaats. In een 

Lineaire keten ontstaat een logistieke vraag door de producent 

en daarna de consument. Van een laagwaardig bronproduct naar 

een hoogwaardig eindproduct, de Lineaire economie. Maar waar 

we steeds mee naar toe gaan is een Circulaire economie. Dat wil 

zeggen dat in het hele productieproces afval- en bijproducten 

In gesprek met Prof. dr. Oedzge Atzema

Van Locatie naar 
Organisatorische 

Prestatie
Dynamiek in de logistieke wereld

Door: Ate Wijdeveld

Als je de autoriteit op het gebied van Ruimtelijke 
Economische Dynamiek naar zijn mening vraagt 
over bepalende ontwikkelingen in de logistieke 
markt en daarbij aangeeft dat het niet direct een 
high-tech, wetenschappelijke verhandeling hoeft 
te worden, dan krijg je… een gedreven privécollege 
met een inspirerende doorkijk naar mogelijke 
toekomstverwachtingen, bijna wetenschappelijk.
En o ja, hoe zat het ook al weer met die 
locatietheorieën…?

In gesprek met Prof. dr. Oedzge Atzema, faculteit 
Geowetenschappen, Universiteit Utrecht.

De Mainports verworden tot Extended Gates

in
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opnieuw bewerkt worden. De ultieme groene economie bestaat uit 

het maken van gesloten kringlopen, dat dingen niet waardeloos 

worden in die keten.

Een interessant aspect dat Circulaire economie met zich brengt, 

is dat dit zich op lokaal niveau afspeelt hetgeen ‘im grossen und 

ganzen’ het effect heeft dat de transportbehoefte daalt. Maar dat is 

een toekomstverwachting. Maar het kan ook zo zijn dat er nieuwe 

markten ontstaan voor (specialistische) vervoerders, wellicht op 

kortere afstanden maar wel gespecialiseerd in het transport van 

nevenproducten, die nu als afval uit het systeem verdwijnen. In 

de transportsector kan dat ook tot gevolg hebben dat je minder 

let op doorvoer (wederuitvoer), naar mogelijkerwijs een ander 

ruimtepatroon, naar Rondvaart. In een Circulaire economie gaan 

we veel meer rondrijden in Nederland zelf. Kortere afstanden maar 

misschien intensievere kleinere ladingen, andere vervoerswijzen. De 

logistieke markt en het logistieke Vastgoed zal niet afnemen, maar 

het zal veranderen. De aard van de activiteiten zal veranderen en 

daarmee misschien ook de aard van de gebouwen en parkeerterreinen 

(efficiënter).

In logistieke zin betekent dat dat je van schakels veel meer naar 

een integratie in de totale keten gaat. Die logistieke bedrijven gaan 

proberen, hetzij vanuit de bron, hetzij vanuit de consument, de hele 

keten te beheersen. Containerbedrijven zijn daar natuurlijk een 

mooi voorbeeld van. En die Chinezen weten dat maar al te goed. 

In ruimtelijke zin betekent dat de opkomst van Hot Spots (clusters), 

verspreid over het land (Venlo, Tilburg, Overijssel, Nijmegen). Ik 

zie clusters van gespecialiseerde activiteiten ontstaan die niet 

noodzakelijkerwijs gekoppeld zijn aan de Mainports.

Globalisering
Ook de internationale goederenmarkt is aan het veranderen. 

Het belang van de logistieke activiteiten in Nederland moet je 

afzetten tegen wat er in de wereld gebeurt. Waardoor is die 

logistieke dienstverlening gegroeid in de wereld? Dat heeft te 

maken met de liberalisering van markten. De activiteiten van de 

WTO hebben de afgelopen 40 jaar in het teken gestaan van het 

afbreken van allerlei beperkingen om goederen over de grenzen 

heen te vervoeren, liberalisering van markten, ook in Europa. 

Marktintegratie, wegvallen van grenzen. Er is een enorme explosie 

teweeg gebracht van internationaal transport, door het wegvallen 

van die hindernissen en dalende kosten (tijdverlies, douanekosten, 

valutaverschillen). Dat heeft eerder een concentratie dan een 

deconcentratie tot gevolg, omdat je gemakkelijker vanuit één plek 

een groot gebied kunt berijden. Heeft de afgelopen veertig jaar 

een enorme groei laten zien, in de toekomst zal deze groei minder 

spectaculair zijn. Eerst was er landbouw, toen industriële producten 

en nu diensten. Diensten is een buitengewoon complex product. Dit 

product laat zich veel lastiger liberaliseren. Naarmate een product 

complexer wordt, wordt het ook moeilijker om internationale 

standaarden te vinden.

Emerging Markets
De opkomst van nieuwe landen (BRICS, Brazilië, Rusland, India, 

China en Zuid-Afrika) is een enorme drijvende kracht geweest 

achter de groei van de internationale wereldhandel. De groei van 

China is internationaal gezien een belangrijke kurk waarop de hele 

wereldeconomie tijdens de hele crisis gedreven heeft en dat zien 

we nu. Daar groeide het nog. Het is zeer de vraag of deze groei zich 

ook doorzet. Want als je kijkt naar de groeicijfers van India, Brazilië, 

Rusland en zelfs van China, dan zijn deze minder imposant dan tien 

jaar geleden, en waarom? Omdat het makkelijker is om te groeien van 

een laag niveau dan van een hoog niveau.

Economische groei wordt voor een belangrijk deel bepaald door 

demografische groei. De markt groeit. Als we naar de demografie 

kijken van Europa, dan staat die meer in het teken van de vergrijzing 

en van een lagere bevolkingsgroei. Met andere woorden, de 

Europese markt is door zijn kwaliteit wel interessant, maar qua 

volume een minder snel groeiende regio dan Zuid Amerika.

Technologie
Naast liberalisering en de afnemende groei van opkomende landen 

zijn technologische ontwikkelingen belangrijk. Denk aan alles 

wat te maken heeft met containers wat in schaalvergroting heeft 

geresulteerd, maar niet in werkgelegenheid. Er zijn nog maar enkele 

selecte plekken als aanvoerpunt geschikt die juist daardoor weer 

uniek worden.

Maar de meest interessante technologische ontwikkeling 

is de 3D-technologie. 3D heeft in potentie iets wat voor de 

transportsector heel interessant is, namelijk dat producten niet meer 

verplaatst hoeven te worden. 3D brengt design en virtueel transport 

met zich mee: ‘reshoring’. Gecompliceerde producten kunnen met 

3D-printing gewoon in Nederland worden geproduceerd (en niet 

perse in lage lonen landen). En dat kan weer een interessante markt 

zijn voor transportbedrijven, zij het anders dan voorheen.

Veranderende markten
Logistiek zal altijd blijven, maar de markten veranderen. Voor het 

logistiek Vastgoed moet je rekening (blijven) houden met trends 

in de logistieke sector. Toch zijn er (begrijpelijke) investeringen 

door investeerders. We moeten daarbij alert zijn op kwalitatieve 

veranderingen in de goederen en in de dienstenmarkt die gevolgen 

hebben op de verplaatsingsbehoefte van producten. 

Ik verwacht wel groei in regio’s als Venlo. Maar van de grote 

groeiscenario’s die men hanteert, kan je je afvragen of er niet weer 

De ultieme groene economie 
bestaat uit het maken van 

gesloten kringlopen

Met deze grote groeiscenario’s kan je je afvragen of er 
 niet weer een vastgoedbubbel ontstaat
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‘Locatie Locatie Locatie’ 
geldt in de logistieke sector 

steeds minder

Oedzge Atzema

een ‘vastgoed bubble’ aan het ontstaan is. De markt is immers 

onderhevig aan veranderingen op nationaal en internationaal 

niveau. Wat mij in het vastgoed verontrust is dat iedereen naar mijn 

mening te optimistische economische prognoses schetst. Dan dreigt 

er toch een overaanbod te ontstaan van plekken en daar moeten 

we voor uitkijken. Ik zeg niet dat er leegstand in de logistieke 

vastgoedsector in Rotterdam of Amsterdam zal ontstaan, maar de 

concurrentie tussen plekken buiten de randstad zal wel tot een 

grotere, ondoelmatige hoeveelheid vastgoed leiden.

Locatietheorieën en Logistiek Vastgoed
Tot slot haken we in op locatietheorieën waar in de MRE-opleiding 

het hoofd over is gebogen. Passen de geschetste ontwikkelingen in 

(één van) de aloude locatietheorieën?

In de Klassieke theorieën zijn transportkosten belangrijke factoren. 

Vroeger was het heel eenvoudig. Een bedrijf keek bij de locatie 

voor een optimalisering van de aan- en de afvoer(transport)kosten 

omdat er vanuit gegaan werd dat die transportkosten ook door de 

consument moesten worden betaald. En je prijst je uit de markt als 

je geen optimale locatie hebt. Maar zoals we hebben gezien is de 

transportmarkt steeds complexer, steeds ingewikkelder geworden. 

Naast kostenefficiëntie, in een markt waar heel veel prijsconcurrentie 

is en tegelijktijdig allerlei kwalitatieve ontwikkelingen zijn, 

leidt dit ertoe dat nu alles wat met logistiek te maken heeft 

outgesourced wordt, wordt ingekocht op de markt, omdat deze 

verschillende keuzeopties biedt. Het product van de vervoerder (de 

transportbedrijven) is doorslaggevend in de keuze. De noodzaak 

om de vestigingsplaats te kiezen op grond van de grondstoffen of 

halffabricaten, dan wel waar de markt zich bevindt, neemt af. Dus de 

Klassieke theorie heeft afgedaan…

De Neo-klassieke theorie doet opgeld. Maar niet zozeer omdat 

die kijkt naar wat concurrenten doen, maar meer naar wat op de 

logistieke markt wordt aangeboden door de logistieke dienstverlener. 

Met de directe levering aan de consument en de opkomst van de IT 

worden schakels overgeslagen door de consument. Vroeger moest 

je in de keten sommige activiteiten voor het algemeen gebruik dicht 

in de buurt van de consument brengen, dat ging over draagvlak en 

reikwijdte. De reikwijdte wordt bepaald door de frequentie waarmee 

je goederen moet aanschaffen, dus daarom ben je als consument bij 

de aanschaf van specialistische goederen bereid om grotere afstanden 

af te leggen. En dan ontstaat er zo’n regelmaat van Centrale Plaatsen 

(volgens Christaller). Dat idee gaat nu niet meer op, omdat door de 

schaalvergroting logistieke activiteiten zo gauw mogelijk worden 

gedecentraliseerd. Het systeem gaat steeds meer uit van spreiding. En 

Centrale Plaatsen gaat over concentratie. In de huidige netwerken is 

er geen hiërarchie (geen Centrale plaatsen). Die zit er natuurlijk wel, 

maar die is veel flexibeler, van geval tot geval, veel minder in beton 

gegoten.

En zo zie je dus een verschuiving, omdat de vervoersprestatie 

zelf, door de prijsdruk, zo laag is dat organisatorische principes 

belangrijker zijn geworden dan de locatie positie. Het aloude 

adagium ‘Locatie Locatie Locatie’ geldt in de logistieke sector steeds 

minder. En dat is ook meteen het gevaar, want daardoor denkt elke 

stad, die min of meer gunstig gelegen is in deze gedecentraliseerde 

markt, ook dat die goud in handen heeft. Mijn angst is dat 

overheden een concurrentiestrijd gaan voeren voor logistieke 

activiteiten met de (theoretische) wapens van gisteren. Tegen de 

achtergrond van de leegstand van kantoren moet de vastgoedsector 

niet zo hardleers zijn.

 

Ook in de logistieke sector zullen voorzieningen en vastgoed 

altijd achter de ontwikkelingen aanlopen, omdat ontwikkelingen 

altijd doorgaan. Daarom is het van belang dat je nadenkt over de 

ontwikkelingen die er zijn. 
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van minimaal 12 meter. De 

snelle ontwikkelingen in de 

e-commerce waarbij veel vaker 

kleine pakketten retour komen 

naar de distributiecentra en 

snel omgepakt moeten worden 

en weer hun weg vinden naar 

een nieuwe gelukkige met de 

laatste uitgebrachte laarsjes. 

Bestemmingsplannen van 10 

jaar oud volstaan dan niet. 

Herverkaveling moet snel en 

flexibel kunnen plaatsvinden. 

Inspelen op behoeftes
Stef Fleischeuer geeft aan dat Tilburg te maken heeft met een 

groeiende beroepsbevolking met enerzijds veel hoger opgeleiden 

vanwege de universiteit en hogeschool maar ook met een relatief 

groot aandeel lager opgeleiden. Als je dan kijkt waarom Tilburg 

aantrekkelijk is voor logistieke bedrijven dan blijkt dat vooral het 

groeiende arbeidspotentieel van lager opgeleiden te zijn en de 

nabijheid van dit arbeidspotentieel bij de bedrijventerreinen. Zij 

zijn onmisbaar in de distributiecentra en industrie. Misschien nog 

wel een belangrijkere vestigingsfactor is echter de ligging van 

Tilburg ten opzichte van de havens in Rotterdam en Antwerpen 

en het achterland Duitsland en de Benelux. “Bedrijven willen 

graag centraal op deze assen liggen en komen dan ondermeer in 

plaatsen als Roosendaal, Tilburg en Venlo terecht. Tilburg heeft 

met de ligging aan de A58, de recentelijk geopende Bargeterminal 

aan het Wilhelminakanaal en de railterminal op bedrijventerrein 

Loven een uitstekende infrastructuur voor logistieke bedrijven”. 

Stef Fleischeuer geeft aan dat veel logistieke bedrijven vanwege 

de congestie de grote havensteden mijden en daar speelt Tilburg 

op in. De bedrijventerreinen worden groot verkaveld. Vanaf 7 ha 

is interessant voor de logistieke bedrijven maar kavels tot 15 ha 

worden in één overeenkomst gefaseerd afgenomen omdat dit de 

belegger en eindgebruiker de mogelijkheid biedt om de groei van 

grote distributiecentra te accommoderen. 

Flexibele en duurzame ontwikkeling 
bedrijventerreinen
Bij aanvang gaat het nog even over recente successen die zijn 

behaald op de bedrijventerreinen van Tilburg. Dokvast heeft met 

de bouw van een grote distributiehal voor DB Schenker het eerste 

Breeam Excellent certificaat ooit op een bedrijfsgebouw gehaald. 

Daags voor het interview heeft ProDelta een contract voor afname 

van 13 hectare bedrijfsterrein op het in ontwikkeling zijnde 

bedrijventerrein Vossenberg West getekend. En er blijkt meer 

in de pijplijn te zitten. Al snel gaat het echter niet meer om de 

behaalde successen maar om de waarde die de gemeente hecht 

aan flexibele en duurzame ontwikkeling van bedrijventerreinen 

en het belang daarvan voor de werkgelegenheid in de gemeente. 

Flexibel omdat de markt van logistiek vastgoed snel verandert. 

Grote kavels met voldoende ruimte voor een bouwhoogte 

 Logistiek vastgoed, hoe kijkt een gemeente er naar?

Door: Dennis Damink

Voor een belegger is logistiek vastgoed een middel 
om rendement op vermogen te creëren, voor de 
ontwikkelaar is het omzet, voor de gebruiker is 
het een middel om zijn producten te produceren, 
op te slaan of te distribueren. Voor de gemeente 
is logistiek vastgoed onder meer een middel om 
werkgelegenheid en grondinkomsten te generen. 
In dit artikel wordt logistiek vastgoed vanuit de 
gemeente bekeken. Welke waarde wordt er aan 
gehecht, hoe worden bedrijven aangetrokken, hoe 
wordt geconcurreerd met andere gemeenten? Stef 
Fleischeuer, momenteel directeur Vestigingsklimaat 
van de gemeente Tilburg en voorheen directeur 
Ontwikkeling bij het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam 
maar als zelfstandig adviseur ook betrokken bij veel 
ruimtelijk-economische advisering aan gemeenten en 
bedrijven, weet als geen ander hoe gemeenten met 
de logistieke vastgoedmarkt omgaan.

E-commerce stelt andere eisen 
aan bedrijventerreinen

Stef Fleischeuer
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Ambassadeurs en acquisiteurs
We komen erop hoe Tilburg bedrijven aantrekt in de concurrentie 

met andere steden. Fleischeuer geeft aan dat de vestigingsfactoren 

goed moeten zijn maar daarna komt het aan op het profileren, 

het netwerk en inspelen op de wensen van interessante 

ondernemingen. “Het Tilburgse bedrijfsleven heeft een sterke 

binding met de stad en is eigenlijk de beste ambassadeur voor 

nieuwe bedrijven. Zo zie je dat de eigenaar van de Bargeterminal, 

Versteijnen, zelf ook sterke inzet pleegt op het naar Tilburg halen 

van bedrijven. Voor Amerikaanse ondernemingen is het interessant 

om te zien hoe een bedrijf als Tesla functioneert in de logistieke 

assemblageketen van de snelle wagens. Onderdelen komen af 

en aan in een overzichtelijk en goed ontsloten bedrijventerrein”. 

De gemeente zet ook eigen acquisiteurs in om bedrijven aan te 

trekken. Deze acquisiteurs hebben de mogelijkheid om snel te 

handelen en lijnen te doorbreken als dat nodig is om een bedrijf 

over de streep te trekken. Als een Japans bedrijf niet goed wordt 

Arbeidspotentieel 
en uitstekende ligging op 
de assen zijn belangrijke 

vestigingsfactoren



12

benaderd en bijvoorbeeld bij een bezichtiging van een potentiële 

locatie recht op de ingang wordt afgereden kan je wel weer gelijk 

omdraaien want dan is de Feng Shui niet goed. Onze acquisiteurs 

weten dat en handelen er naar. Zij kunnen ook snel schakelen met 

loonkostensubsidie. Het mes snijdt dan aan twee kanten. Bedrijven 

kunnen kosten reduceren en de gemeente kan mensen met een 

achterstand op de arbeidsmarkt toch een kans op werk bieden. 

De persoonlijke benadering in het voortraject kan net het verschil 

maken.

Grondprijzen
Als het voortraject om een bedrijf binnen te halen goed is 

doorlopen moet er nog veel gebeuren voordat het bedrijf zich 

echt vestigt. Fleischeuer hierover: “Tilburg werkt met bij de 

bepalende spelers bekende grondprijzen en wijkt daar in de 

onderhandeling ook niet heel veel meer van af. Dat is van belang 

om door de uiteindelijke gebruiker serieus te worden genomen. Als 

een gebruiker het idee krijgt dat prijzen sterk kunnen fluctueren 

hebben ze ook niet voldoende vertrouwen dat het gebouw waarin 

zij investeren op termijn nog wel tussen goede buren staat”. De 

eindgebruiker die een tender uitschrijft wil zelf kunnen kiezen 

met welke ontwikkelaar of belegger hij zaken doet. Dan is het 

verwarrend als er meerdere partijen zogenaamd exclusiviteit op 

dezelfde locatie hebben. Als de eindgebruiker heeft gekozen, 

wordt een overeenkomst tot stand gebracht waarin ondermeer 

de grondprijzen en planning worden vastgelegd. Tilburg heeft 

ook niet veel reden om met grondprijzen te stunten. Een bedrijf 

moet toegevoegde waarde bieden en dat is des te belangrijker als 

de uitgeefbare bedrijfskavels beperkt zijn. “We willen bedrijven 

aantrekken die lang blijven en niet alleen op een lage grondprijs 

af komen”. Fleischeuer: “Omdat we nog maar een beperkte 

hoeveelheid aan uitgeefbare bedrijfsgrond hebben kijken we 

naar de mogelijkheden om locaties die pas over 10 jaar in de 

planning stonden nu naar voren te halen om zodoende geen nee 

te hoeven verkopen als voor de gemeente interessante bedrijven 

zich aandienen. Voor Tilburg is het heel belangrijk om voldoende 

werkgelegenheid te bieden aan het groeiende arbeidspotentieel.

 Transparantie en level 
playing field mag van de 

 gemeente worden verwacht 
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De groei van e-commerce heeft een grote impact 

op de huidige supply chains. In het geval van 

e-commerce transacties, zijn de commerciële 

en fysieke kanalen gesplitst en werken deze 

onafhankelijk. Een belangrijk gevolg is dat 

consumentengedrag niet meer wordt beperkt 

door de fysieke beschikbaarheid van producten. 

Consumenten kunnen vrijwel elk product 

bestellen, in elke hoeveelheid en op elk moment 

van de dag. Dit verandert de supply chain van 

een “push” (naar de winkel) naar een “pull”-

proces (door de eindgebruiker). De fysieke plek 

waar deze verandering wordt doorgevoerd is het 

distributiecentrum.

Om de gevolgen van e-commerce goed te 

begrijpen, moet eerst de basisfunctie van 

logistiek vastgoed worden begrepen. Logistiek 

vastgoed is in feite het fysieke resultaat van de 

werking van supply chains, of meer specifiek, 

van de onvolkomenheden in supply chains. 

De verschillen in de productie (aanbod) en de 

consumptie (vraag) van producten in termen 

van locatie, tijd en hoeveelheid resulteren in de 

behoefte aan opslag-en distributieprocessen. Dit 

zijn de twee basisfuncties van logistiek vastgoed.

Daarbij ligt aan het begin van de supply chain de 

nadruk op de opslagfunctie en aan het einde op 

de distributiefunctie. Aan de hand hiervan zijn, 

in een eenvoudig schema, de verschillende typen 

logistiek vastgoed weer te geven.

E-fulfilment 
Men kan stellen dat de afhandeling van 

e-commerce bestellingen niet alleen gaat over 

de logistiek, maar ook over marketing. Binnen 

e-commerce is het distributieproces niet langer 

alleen een efficiënte logistieke operatie, maar 

ook, en misschien vooral, een middel om te 

voldoen aan de verwachtingen van de klant. Als 

de service van een webshop niet betrouwbaar is, 

is de consument namelijk ‘met slechts een klik’, 

naar een concurrent. 

Daarom is een betrouwbare logistieke dienst 

belangrijker dan ooit. Fouten in het logistieke 

proces hebben een directe impact op de 

consument en dus op een (vervolg) aankoop. 

Om aan de verwachtingen van de consument 

te voldoen, worden veel ondersteunende 

activiteiten uitgevoerd. Deze omvatten diensten 

die waarde toevoegen aan de producten, 

controle van zendingen en administratieve taken. 

Deze diensten worden algemeen aangeduid als 

‘Value Added Logistics’ (VAL) en “Value Added 

Services” (VAS).

Uit mijn onderzoek bleek dat voor e-commerce 

in feite nauwelijks sprake is van echt ‘nieuwe’ 

activiteiten in vergelijking met traditionele 

oplossingen. De intensiteit waarmee de processen 

plaatsvinden, maakt het echter noodzakelijk om 

de inrichting en lay-out van een distributiecentrum 

op een andere manier te structureren. Dit wordt 

omschreven aan de hand van “locatie factoren”, 

“benodigde ruimte” en “kwaliteit van de ruimte”, 

weergegeven in het volgende overzicht.

Locatie traditioneel DC
•  bij inkomende stroom hubs.

•  in de buurt van inkomende container-terminals. 

•  opgericht logistieke “hot spots”. 

Locatie e-fulfillment center
•  in de markt. 

•  in de buurt van koerier hubs of depots. 

•  in de buurt van een voldoende flexibel en 

inzetbaar personeel. 

•  met openbaar vervoer, ook in de avonduren. 

De gevolgen van e-commerce 
voor logistiek vastgoed

Door: Dries Castelein

De stormachtige groei van online verkopen heeft ruime 
aandacht, maar de impact op de achterliggende logistiek is 
voor een groot deel nog onduidelijk. Reden voor diepgaand 
onderzoek naar het onderwerp van de e-commerce logistiek. 
Deze bijdrage geeft een overzicht van het onderzoek en de 
conclusies, zal uitleggen wat de functies zijn van logistiek 
vastgoed en hoe e-commerce leidt tot verandering.

de supply chain 
verandert van 

een “push” 
naar een “pull”

-proces 

Dries Castelein sloot zijn MRE-afleiding 

in 2012 af met de afstudeerscriptie: 

‘Ruimte voor e-commerce-logistiek.’ Voor 

Masterclass schijnt Dries nogmaals zijn licht 

op dit onderwerp. Hoe ziet de logistieke 

vastgoedmarkt er uit en wat zijn de gevolgen 

van de opkomst van e-commerce? 

Dries Castelein is werkzaam als Senior 

Director Industrial & Logistics bij CBRE.

Dries Castelein
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Hoeveelheid ruimte traditioneel DC
•  De vraag naar ruimte niet afneemt per 

definitie. 

•  Kantoorruimte 2% tot een maximum van 5% 

van de totale oppervlakte. 

•  Mezzanine vloer 5% van de totale 

oppervlakte.

Hoeveelheid ruimte e-fulfillment 
center
•  De groei in absolute termen is (nog) niet 

bewezen. 

•  Kantoorruimte 5% tot een maximum van 10% 

van het totale vloeroppervlak. 

•  Mezzanine vloer tot meer dan 50% van de 

totale oppervlakte. 

Kwaliteit van de ruimte  
traditioneel DC
 •  Vrije hoogte 10,6 meter. 

•  Minimaal vloerbelasting 3.000 kg / m². 

•  1 Loading Dock per 1.000 m². 

•  Eenheden van 20.000 m².

Kwaliteit van de ruimte  
e-fulfillment center
• Floor locaties, beperkte hoogte

•  Minder loading docks nodig, meer overhead 

deuren voor koeriersdiensten. 

•  Kleinere eenheden. 

Installaties en voorzieningen  
e-fulfillment center
•  Hogere eisen voor installaties en faciliteiten.

•  Meer faciliteiten voor personeel. 

•  Meer parkeerplaatsen. 

•  Betere (lucht-) installaties. 

Door de intensiteit van de processen zijn de 

eisen die aan het gebouw worden gesteld 

beduidend anders. Er werken tot 5 keer 

meer mensen per m2 dan in een traditionele 

omgeving. De toegang tot een voldoende grote 

pool van flexibele arbeid is ook essentieel. De 

voorzieningen moeten hierop zijn ingericht. 

Door de intensiteit van de processen zijn de eisen 
die aan het gebouw worden gesteld beduidend anders in

te
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Distributieactiviteiten 
versterken het 

containerproduct 
in de haven

“Zeehavens zijn belangrijke knooppunten in de wereldhandel”, 

legt Peter Vorenkamp uit. “Er zijn grofweg twee typen zeehavens: 

de transshipmentport en de gatewayport. Een transshipmentport 

ligt altijd bij drukke scheepvaartroutes en wordt vooral gebruikt om 

lading op andere schepen over te zetten. Een gatewayport verzorgt 

de import- en exportbehoefte van het achterland. Rotterdam 

heeft kenmerken van beide soorten havens. De kwaliteit van de 

achterlandverbindingen bepaalt hoe groot het gebied is dat gebruik 

maakt van een zeehaven. Een mooi voorbeeld ter illustratie hiervan: 

Rotterdam is al jaren de belangrijkste haven van Oostenrijk. In 1991 

stond Rotterdam nog 

op een vijfde plaats. 

Toen Oostenrijk 

bereikbaar werd voor binnenvaartschepen via het Rijn-Main-

Donaukanaal verachtvoudigde de goederenstroom met Oostenrijk.”

“Logistieke ketens verbinden producenten en consumenten en 

worden vormgegeven door vele soorten dienstverleners. Er zijn 

twee partijen dominant: de carrier (meestal de reder) en de havens 

van vertrek en van aankomst. De carrier verzorgt het vervoer 

tussen deze havens en de dienstverleners in de havens zorgen 

voor het voor- en natransport.”

De ontwikkeling van distriparken in de haven
HbR NV nam eind jaren tachtig het initiatief om distriparken 

in de haven te ontwikkelen. Tussen 1989 en 1997 zijn drie 

parken, de Eemhaven, de Botlek en de Maasvlakte, tot stand 

gekomen met een totale oppervlakte van ongeveer 155 hectare. 

Peter Vorenkamp: “Het doel was toen om werkgelegenheid 

en toegevoegde waarde te creëren. Nadien is gebleken dat 

distributieactiviteiten het containerproduct in de haven versterken. 

De distriparken binden lading aan Rotterdam. Ook is het door de 

distriparken beter mogelijk om ladingvolume te bundelen voor 

intermodale verbindingen (treinen en binnenvaart). Inmiddels 

wordt het concept van ‘port centric logistics’ wereldwijd 

toegepast. Het ‘strippen’, dat wil zeggen uitladen, van een 

importcontainer in een haven voorkomt het onnodig rondrijden 

Zeehaven en Logistiek 
Vastgoed

Door: Annique Verkoeijen-Bruin

Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR NV) zorgt voor 
de ontwikkeling, aanleg, beheer en exploitatie 
van het Rotterdamse havengebied en het 
bevorderen van een effectieve, veilige en efficiënte 
scheepvaartafwikkeling in de Rotterdamse haven 
en het aanloopgebied voor de kust. De haven van 
Rotterdam ontwikkelt zich continu. Reden genoeg 
om Peter Vorenkamp, projectmanager bij het 
Havenbedrijf Rotterdam, te vragen naar de relatie 
tussen de zeehaven en logistiek vastgoed. 

Peter Vorenkamp
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van lege containers tussen een regionaal distributiecentrum en de 

zeehaven. Ook zorgt het concept voor een snellere herverdeling 

van lege containers tussen terminals.”

“Het kan voor bedrijven interessant zijn om logistiek 

vastgoed te vestigen in een zeehaven. Door de nabijheid 

van containerterminals is het mogelijk om minder en kortere 

transportbewegingen te maken. Kosten en uitstoot kunnen 

worden verminderd, bijvoorbeeld bij regionale distributie wanneer 

de eindbestemming de havenregio is. Verder kunnen kortere 

doorlooptijden van (bewerkte) goederen worden gerealiseerd 

en kan de leveringszekerheid toenemen vanwege kortere 

afstanden (speed to market). Ook de beladingsgraad van het 

achterlandvervoer kan hoger zijn.” 

Ontwikkelingen in het logistiek vastgoed 
in de haven
“Als we kijken naar de ontwikkelingen in het logistiek vastgoed, 

dan zien we dat de crisis van 2008 en de daarop volgende 

terugval van de containeroverslag de nodige leegstand heeft 

veroorzaakt. Ironisch genoeg leidde de crisis aanvankelijk juist tot 

een toename van het aantal verhuringen. Leegstaande logistieke 

complexen die waren ingericht voor consumentengoederen werden 

gehuurd door metaalhandelaren. Door de crisis liep de vraag naar 

metalen zoals aluminium sterk terug, maar de productie kon niet 

snel worden teruggeschroefd. Hierdoor ontstond een grote vraag 

naar opslagruimte in de haven. De laatste jaren zien we weer 

meer aanvragen voor terreinen, met name op de Maasvlakte. Zo 

heeft Canon recentelijk besloten een Europees Distributie Centrum 

op de Maasvlakte te vestigen. Samen met logistiek dienstverlener 

Nippon Express wordt een nieuw pand gebouwd van 10 hectare.  

Het Europees Distributie Centrum (EDC) ligt op ongeveer twee 

kilometer van de containerterminals van ECT, Rotterdam World 

Gateway en APM Terminals. Deze laatste twee terminals zullen per 

1 november 2014 open gaan. Ook is het een bemoedigend teken 

dat bestaande klanten op de Maasvlakte zoals Kloosterboer, VAT 

en Eurofrigo hun locaties momenteel uitbreiden.”

 

De rol van havenbeheerder
Er komt veel kijken bij de rol van havenbeheerder, legt Peter 

Vorenkamp uit. “De totale oppervlakte van de haven bedraagt 

12.603 hectare, verdeeld over 4.812 hectare water en 7.791 

hectare land. Van dit laatste is 5.971 hectare uitgegeven door 

middel van ongeveer 1.200 huur- en erfpachtcontracten. In 

het westelijk havengebied is veelal sprake van ‘green field’ 

ontwikkeling terwijl in de oostelijke delen van de haven 

bedrijfsterreinen en havenbekkens zijn te vinden die meer dan 100 

jaar oud zijn. In deze gebieden zien we dat de vastgoedvoorraad 

veroudert en nieuwe bedrijven zich er niet kunnen vestigen 

Logistiek vastgoed in een 
zeehaven kan voor bedrijven 

interessant zijn
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terwijl ze dat wel willen. Soms koopt HbR NV dan verouderd 

vastgoed op om vervolgens samen met een marktpartij een 

nieuwe ontwikkeling te realiseren. Een recent voorbeeld hiervan 

is de herontwikkeling van de Hilgersweg in de Waalhaven. HbR 

NV kocht de afgelopen jaren verschillende naast elkaar gelegen 

panden op, sloopte en saneerde de locatie en gaf de grond uit aan 

Prodelta, een ontwikkelaar en belegger in de haven. De oplevering 

van het nieuwe complex Distriport Waalhaven wordt begin 2015 

verwacht. Er is zoveel vertrouwen in de locatie dat het project op 

risico wordt gebouwd.”

“Een ander voorbeeld is het RDM-terrein. In vijf jaar tijd 

bouwde HbR NV de grotendeels vervallen scheepswerf om 

tot een bedrijfsterrein voor projectlading en offshorebedrijven 

gecombineerd met onderwijsinstellingen. Uiteraard zijn de 

projecten uitgevoerd met respect voor de monumentwaardigheid 

van het gebied. Innovatieve bedrijven als STC-KNRM, 

Franklin en Ampelmann vonden hier hun nieuwe thuisbasis. 

De organisatie van HbR NV heeft de afgelopen jaren een 

behoorlijke vastgoedexpertise opgebouwd en is in staat om 

sterk uiteenlopende en complexe vastgoedprojecten uit te 

voeren. Maar projectontwikkeling of beleggen is geen doel op 

zich. Investeringen in vastgoed doet HbR NV alleen als dat een 

strategische meerwaarde heeft voor een gebiedsontwikkeling of 

de markt geen brood ziet in een gewenst project.”

 

HbR NV gebruikt zijn kennis en netwerk ook om internationale 

havens te ontwikkelen in landen en regio’s die van strategisch 

belang zijn voor de Rotterdamse haven. “Daarmee binden 

we ladingstromen aan Rotterdam uit landen in het Midden-

Oosten, Brazilië, India, Maleisië en het Europese achterland. 

Zo ontwikkelde HbR NV met het Sultanaat Oman de haven van 

Sohar. Dit is een haven van 2.000 hectare in het noorden van 

Oman. HbR NV participeert risicovol in de exploitatie en levert 

een deel van het management. Een aantal Rotterdamse bedrijven 

zoals Steinweg en STC heeft zich in Sohar gevestigd. Momenteel 

wordt gewerkt aan een zogenaamde ‘free zone’: een grootschalig 

distripark grenzend aan de haven op twee uur rijden van Dubai. 

Het ontwikkelen van zeehavens stopt dus niet bij de grenzen van 

Nederland!”

Bestaande klanten op 
de Maasvlakte breiden 

hun locaties uit

Projectontwikkeling of 
beleggen is geen doel op zich
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Op de vraag waar Wolthuis, ondertussen al 15 

jaar werkzaam in de makelaardij (begonnen bij 

het toenmalige Boer Hartog Hooft, thans Colliers) 

met een sterke focus op logistiek vastgoed, 

zijn warehouse zou (laten) bouwen, komt een 

verrassend antwoord. Het is niet Venlo (welke 

stad bij mij meteen opkomt als ik aan een 

logistieke hotspot denk), het is niet de Randstad 

met bijbehorende havens, maar “ergens” in de 

buurt van Tilburg en Eindhoven. Het antwoord 

blijkt niet enkel te zijn ingegeven door financiële 

en geografische redenen, ook het (beschikbare) 

type werknemer speelt volgens Wolthuis een 

belangrijke rol. Er zijn genoeg arbeidskrachten te 

vinden, zowel laag-, midden als hooggeschoold. 

Tilburg ligt centraal in het zuiden van het land 

in verbinding met de Rotterdamse haven en het 

Duitse achterland. Aan de hand van een “industrial 

and logistics rents map” (zie onderstaand ) licht 

Wolthuis zijn financiële keuze nader toe.

Per stad is inzichtelijk gemaakt hoe de prime 

net rent (EUR/sqm/month) en de prime yield 

(%) –lees: BAR vrij op naam–  zich tot elkaar 

verhouden. Helder is dat er (grote) onderlinge 

verschillen bestaan als het om vierkante meter 

prijzen gaat. Het eerste kwartaal van 2014 laat 

vierkante meter prijzen zien van E 7,50 in/

rond Schiphol met een yield van maar liefst 

7,5%, tegen E 5,00/7,10% in Rotterdam en 

E 3,50/7,10% in Venlo. Tilburg en Eindhoven 

vormen met E 3,75/7,25% respectievelijk 

E 4,00/7,25% een mooie middenmoot. Maar 

in alle gevallen spreekt de yield boekdelen; 

aanvangsrendementen die momenteel zo rond de 

zeven procent liggen. Om met de woorden van 

Bloem te spreken: “In twee jaar tijd is er bijna 

een procentpunt van afgegaan, dat is echt heel 

fors”.  

Bloem, na 12 jaar werkzaam te zijn geweest 

bij DTZ Zadelhoff en inmiddels al weer 2 

jaar bij Colliers, geeft op zijn beurt een 

net zo stellig antwoord, maar kiest zonder 

aarzelen voor Schiphol. Zijn motivatie is, 

mede geïnspireerd door een aantal van zijn 

portefeuilles ter plaatse, simpel: “Eerste linie 

logistiek vastgoed, met directe toegang tot de 

landingsbaan, is zeer waardevast. Dit product 

is zo schaars dat de barren op een zeer laag 

niveau liggen ondanks de (over het algemeen) 

relatief korte duur van huurovereenkomsten”. 

Welke opmerking ons meteen bij het volgende 

gespreksonderwerp brengt. 

Huurcontracten
Daar waar een belegger het liefst langdurige 

huurcontracten ziet, hechten gebruikers van 

logistiek vastgoed vaak aan kortlopende 

huurcontracten, meestal gekoppeld aan de 

afspraken met hun leveranciers. Dat lijkt 

haaks op elkaar te staan, maar een locatie als 

Schiphol bewijst het tegendeel, aldus Bloem. 

Het product (eerste linie) is schaars en de 

kans op wederverhuur dus groot. De beoogde 

uitbreiding van Lelystad zal daar vermoedelijk 

geen verandering inbrengen, want het gaat om 

cargo, niet om passagiers.

Op niet strategische locaties ziet Wolthuis 

ook veel kortlopende contracten (bijvoorbeeld 

3 plus 3 plus 3), dan wel contracten 

voorzien van meerdere breakopties (voor 

de huurder). De financiële markt heeft niet 

altijd begrip voor dergelijke kortlopende 

huurcontracten en begrijpt de logistieke 

markt in feite niet. Daar komt bij dat met 

de ontwikkeling van een juiste strategie een 

product (als logistiek vastgoed) nog beter 

kan aansluiten bij de wens van de gebruiker, 

zowel in technisch opzicht als in juridisch 

Where a warehouse?
Door: Cornélie Arnouts

Je hoeft de krant maar open te slaan om bevestigd te zien dat 
(transport &) logistiek “hot” is en tegenwoordig ook binnen de 
vastgoedwereld een aparte tak van sport is, net als de sector 
wonen, retail en kantoren. Reden om eens een RICS makelaar 
door de bril van de eindgebruiker en een RICS taxateur door de 
bril van een belegger aan het woord te laten…

IN GESPREK MET…. 
Marc Wolthuis MRICS (director Corporate Solutions) en 
Niels Bloem MRICS MRE RT RMT (director Valuations) van 
Colliers International over logistiek vastgoed in Nederland. 

eerste linie 
vastgoed is 

veilige haven
links: Marc Wolhuis rechts: Wouter Bloem

(Bron: Colliers)
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en financieel opzicht. Het valt beide heren 

overigens op dat de gebruikers zich over het 

algemeen en in ieder geval tot voor kort niet 

of nauwelijks lieten bijgestaan door (externe) 

adviseurs. Maar ook daar is een omslag gaande. 

Zo wordt Wolthuis steeds vaker ingeschakeld 

als consultant vanwege zijn logistieke expertise. 

Het voorgaande verklaart wellicht waarom er 

in praktijk geregeld geschillen ontstaan over de 

oplevering van het gehuurde aan het einde van 

de huur. Vooral de verwijdering van gebruikers 

specifieke systemen brengt gigantische 

kosten met zich mee. Het valt Wolthuis op dat 

gebruikers over het algemeen teveel focussen 

op de eigen behoefte zonder gebruik te maken 

van de mogelijkheden in de markt, waardoor 

het resultaat achterblijft bij de verwachtingen 

(in verband met gebrek aan vastgoedkennis).

Huurders hebben zo hun eigen specifieke 

wensen voor het te betrekken logistiek 

vastgoed. Gebouwen dienen steeds hoger te 

zijn en dan zit de Nederlandse regelgeving 

nog wel eens in de weg. Het bouwbesluit 

loopt achter de feiten aan en ook de eisen van 

brandveiligheid gooien roet in het eten. Dit 

brengt de concurrentie positie van Nederland 

ten opzichte van Duitsland en België in gevaar, 

aldus Wolthuis. Ook op de standaard (ROZ) 

indexeringsclausules zitten gebruikers niet 

te wachten. Koopopties of voorkeursrechten 

ziet Wolthuis evenmin in contracten terug. 

Het is de gebruiker vaak helemaal niet om de 

eigendom van de stenen te doen. Kenmerkend 

voor logistieke huurcontracten zijn verder 

triple of double net afspraken, waarbij de 

onderhoudsverplichting voor rekening en risico 

van de gebruiker is. 

Overigens denkt Bloem als taxateur de 

gebruikers specifieke aanpassingen altijd zo 

veel mogelijk weg bij zijn taxaties. Wat is de 

omvang van het gehuurde en daarbij behoren 

in de regel niet de door huurder aangebrachte 

(on)roerende zaken. Waardedrukkend zijn in de 

regel (te) grote entresol vloeren en/of een te 

groot percentage aan kantoorruimte (25% in 

plaats van 2 à 3 % met een maximum van 10% 

ten opzichte van de totale oppervlakte). 

Transparantie?
De markt is nog altijd verre van transparant, 

aldus Wolthuis. Bloem ervaart dat net zo, al is 

zijn indruk wel dat de markt beetje bij beetje 

transparanter aan het worden is. Het is een vrij 

gesloten markt en daarmee overzichtelijk. Het 

aantal transacties neemt toe en daarmee ook 

het beschikbare bewijs, evidence. Volgens Bloem 

is het vandaag de dag eenvoudiger om logistiek 

vastgoed te waarderen dan kantoorpanden met 

(resterende) contracten van twee à drie jaar. 

Verschillen in logistieke waarderingen vallen 

wel mee en bovendien worden steeds meer 

gegevens gepubliceerd, aldus Bloem. Wolthuis 

voegt er nog aan toe dat het over het algemeen 

goedkoper is om nieuwe distributiecentra te 

bouwen, dan verouderde gebouwen (meestal 

maar 6 meter hoog) aan te passen aan de 

wensen van een nieuwe gebruiker. Nieuwbouw 

draagt helaas niet altijd bij aan transparantie. 

Veel logistiek vastgoed komt rechtstreeks 

vanuit de bouw de markt op en het zijn veelal 

alleen de ontwikkelaar en belegger die van alle 

cijfertjes op de hoogte zijn. 

Impact crisis
Het aantal internationale aanvragen (voor 

20.000 à 30.000 m2), bezien vanuit de 

gebruikers, is de afgelopen jaren aanmerkelijk 

gedaald. Al neemt het aantal bewegingen op 

ontwikkelingen 
in e-commerce: 

same day 
delivery
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de markt wel weer langzaam toe. Helaas is er 

ook veel verouderd vastgoed. Bloem spreekt 

op zijn beurt zijn verbazing uit over de bizarre 

aanvangsrendementen en verwacht de dat 

aanvangsrendementen de komende periode nog 

wel verder zullen dalen en onder de 7% zullen 

duiken. Hij taxeert zowel voor specialistische 

fondsen zoals Goodman, als voor fondsen 

waarin logistiek vastgoed slechts een onderdeel 

is van de portefeuille. Op de beleggersmarkt is 

veel vraag naar logistiek vastgoed, Bloem ziet 

een enorme stijging in vraag. 

Toekomst?
Ten slotte blikken wij aan het slot van ons 

gesprek vooruit. Wat brengt de toekomst? 

De toename van e-commerce, groeiende 

omzetten in webwinkels, stellen andere eisen 

aan logistiek vastgoed. Volgens Wolthuis zal 

het steeds meer gaan om optimalisatie van 

processen. Same day delivery wordt meer 

regel dan uitzondering. Dit vereist nieuwe 

technieken, nieuwe systemen en bovenal een 

andere routing. Ook zullen er meer strategische 

samenwerkingen zijn waar te nemen, 

specialisme zorgt voor optimalisatie. Nederland 

is een logistiek knooppunt en ligt gunstig als 

West Europees land waar men veel te besteden 

heeft en een hoge bevolkingsdichtheid kent. 

Kortom een enorm aantrekkelijke regio. Bloem 

denkt nog dat ook het type huurder in de 

toekomst ook nog wel eens van doorslaggevend 

belang kan zijn, met name innovatieve 

huurders. 

 

Op mijn slotvraag of er nog toekomst is 

voor de leegstaande verouderde (lees: 

te lage) gebouwen, komt een verrassend 

antwoord. Hergebruik voor indoor sports en/

of binnenspeeltuinen voor de jeugd biedt 

mogelijkheden. En aangezien de jeugd onze 

toekomst is, lijkt de logistieke cirkel weer rond.aanvangs rendementen maken een  
enorme vlucht
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Schiphol staat vooral bekend als luchthaven voor passagiers. 

Jaarlijks vertrekken en landen ongeveer 52 miljoen passagiers 

van en op Schiphol. Minder bekend is dat Schiphol ook een van 

de grootste vracht hubs in Europa is. Door het ontwikkelen en 

beleggen in logistiek vastgoed is SRE direct verbonden met deze 

tak van sport.

Twee peilers
Van den Berg geeft aan dat er binnen Schiphol twee afdelingen 

zijn die zich op de logistieke markt richten. ‘Allereerst zorgt de 

afdeling Cargo voor de werving van luchtvaartmaatschappijen 

die vracht halen en brengen. Dat is hoofdzakelijk een functie 

vanuit het operationele luchthaven (aviation) proces. De fysieke 

weerslag van deze functie, het huisvesten van de partijen die 

vracht afhandelen en voor verdere afhandeling zorgdragen, ligt 

bij SRE, de vastgoedtak van luchthaven Schiphol.’ 

‘Eerste linie’-vastgoed
‘Vliegtuigen komen aan, parkeren op het platform voor de loods, 

waar het uit- en inladen plaatsvindt. Een heel specifiek proces, 

waar gespecialiseerde afhandelaren voor worden ingezet. De 

werkzaamheden worden uitgevoerd op de grens van land- en 

airside, met een eigen vergunningenstelsel en alle daarmee 

gepaard gaande douaneaspecten. Het vastgoed dat op deze plek 

gevestigd is noemen wij ‘de eerste linie’. 

Van den Berg legt uit dat SRE met name grip wil houden op het 

eerste linieproces. ‘Dat is namelijk het proces dat de primaire 

functie van de luchthaven, het laten landen en opstijgen van 

Gateway to the world:

Door: Eefje M. van Bommel en Thomas Liebrand

In een Masterclass over logistiek vastgoed mag een 
item over de ambities en toekomst van Luchthaven 
Schiphol en meer in het bijzonder Schiphol Real 
Estate (SRE) niet uitblijven. Wij spraken met André 
van den Berg MRE, directeur van SRE, over logistiek, 
‘eerste linie’-vastgoed, SADC, rozen en neushoorns.

Naarmate het vastgoed verder van 
de startbaan verwijderd is, wordt 

de rol van de marktpartijen groter
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vliegtuigen, het meest raakt. Omdat de vrachtafhandeling 

zo dicht op de startbanen zit, is het zaak om het vastgoed 

nooit belemmerend te laten werken op de ontwikkeling van 

de luchthaven. Vanwege die noodzaak is het voor SRE van 

belang om dit zogenaamde ‘eerste linie’-vastgoed in eigendom 

te houden. Naarmate het vastgoed verder van de startbaan 

– dus van de eerste linie - verwijderd is, wordt de rol van 

marktpartijen (lees: andere vastgoedinvesteerders) groter. Op 

deze zogenaamde tweede, derde en zelfs vierde linie heeft 

SRE weliswaar van oudsher een belangrijke rol gespeeld, maar 

feitelijk kan dit op de meeste plekken prima door marktpartijen 

worden gedaan. Een uitzondering geldt voor die gebieden waar 

de luchthaven nog plannen en ideeën heeft, bijvoorbeeld de 

reservering voor de parallelle Kaagbaan, een mogelijke extra 

start- en landingsbaan op de lange termijn.’

Vracht
Van den Berg meldt met enige trots dat Schiphol qua omvang 

luchtvracht op de derde plaats in Europa staat. ‘Wij doen nu 

jaarlijks ongeveer 1,5 miljoen ton luchtvracht. Dat is natuurlijk 

niets vergeleken met bijvoorbeeld de haven in Rotterdam, 

maar wij zitten in de high end producten, want je gaat geen 

kolen door de lucht vervoeren. In Europese luchtvrachttermen 

is het een substantieel volume. Daarbij hebben we goede 

voorzieningen en is de voorraadplanning op orde.’ 

Ook luxe goederen en bederfelijke waren worden via het 

luchtruim vervoerd. ‘We hebben de Greenpoort Aalsmeer om de 

hoek, mede daarom gaan er enorm veel bloemen door Schiphol 

heen. Een jaarlijkse uitschieter vindt plaats op 8 maart, wanneer 

in Rusland vrouwendag wordt gevierd. Iedere Rus geeft zijn 

vrouw op die dag een rode roos. De hoeveelheid rode rozen 

op Schiphol in die week kun je je niet voorstellen. Een andere 

bijzonderheid is het vervoer van paarden. Nederland is echt een 

exportland van paarden. Maar ook dolfijnen, Formule 1 auto’s, 

neushoorns en kluizen met diamanten en geld. Zo’n luchthaven 

leeft en dat is natuurlijk enorm fascinerend.’

Core business
Van den Berg ziet het vastgoed op Schiphol niet als een doel, 

maar als een middel. ‘Wij verbinden Nederland met de rest 

van de wereld. Daar hoort vrachtafhandeling bij en vastgoed is 

daarbij een belangrijk middel. Uiteraard moeten we daar op een 

rendabele manier mee omgaan, maar er is toch wel een groot 

verschil met een puur op rendement gedreven vastgoedbelegger 

die het vastgoed uitsluitend ziet als middel voor rendement. 

Voor ons is het instandhouden van de mainport functie het 

belangrijkste.’

Ook dolfijnen, 
Formule 1 auto’s, 

neushoorns en kluizen 
met diamanten worden 
via Schiphol vervoerd
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Samenwerking
Van den Berg hecht aan samenwerking met andere partijen. Zo 

werkt SRE samen met diverse publieke partijen in de Schiphol 

Area Development Company (SADC). Hierin participeren naast 

Schiphol ook de Provincie, de gemeente Amsterdam en de 

gemeente Haarlemmermeer. Ieder voor een kwart deel. ‘In dit 

platform doen wij aan gezamenlijke voorraadplanning van 

gronden. Daarbij is het een gedeelde verantwoordelijkheid van 

partijen om ervoor te zorgen dat in de omgeving van Schiphol 

geen belemmeringen ontstaan voor de regionale economische 

ontwikkeling. Deze voorraadplanning betekent ook dat wij met 

sommige van deze partijen grondposities hebben ingenomen om 

op termijn te ontwikkelen. Schiphol Logistics Park is daar een 

voorbeeld van. Dat is een logistiek park net aan de zuidzijde van 

de Kruisweg dat wij samen met KLM en SADC tot ontwikkeling 

hebben gebracht voor zogenaamde tweede linie activiteiten. Een 

ander voorbeeld is Schiphol Trade Park. Een zichtlocatie langs 

de A4, gelegen tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep, met een 

eigen op- en afrit. Een enorm terrein van 370 hectare, waarvan 

in de toekomst 145 hectare uitgeefbaar zal zijn. Wat betreft de 

voorraad om uitbreidingen te faciliteren is er voorlopig meer dan 

voldoende.’ 

Flexibilisering
Voor de toekomst van logistiek vastgoed ziet Van den Berg 

een grote behoefte aan flexibilisering. ‘Waar bedrijven eerst 

nog 5 of 10 jaar vooruit konden kijken, wordt die horizon 

over het algemeen steeds korter. Partijen willen niet meer zo 

maar voor 10 jaar een contract tekenen. Daar moeten wij als 

verhuurder ook een weg in zien te vinden. Kortere, flexibelere 

huurcontracten en het delen van bijvoorbeeld restcapaciteit 

zullen daarin een belangrijke rol gaan spelen. De ene keer 

heeft de ene afhandelaar heel veel werk en de ander keer niet. 

Je moet proberen tot andere modellen te komen, dat is een 

interessante puzzel. Ik denk dat er nog heel veel te winnen is. 

Partijen moeten misschien wel meer dan voorheen met elkaar 

het gesprek aan.’ 

Focus
Van den Berg ziet een belangrijke focus voor SRE de komende 

jaren. ‘Je ziet dat de luchthaven voor een grote opgave staat. 

Dat is niet nieuw. Er wordt een plan gemaakt voor de uitbreiding 

van Schiphol en daar zal de komende jaren veel aandacht 

naartoe gaan. Dan praat je al gauw over een periode van 

tientallen jaren. De tendens die ik zie is dat wij ons voor wat 

betreft het logistieke proces concentreren op vastgoedzaken die 

ook echt met het aviation proces te maken hebben of die echt in 

de kern van ons gebied zitten.’ 

Wij verbinden Nederland met de rest van de wereld

‘André van den Berg MRE’
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Kan je wat vertellen over het 
fonds?
Het fonds, het ABN AMRO MeesPierson Real 

Estate Growth Fund NV, bestaat sinds 2006 en 

investeert in kwalitatief hoogwaardig industrieel 

en logistiek vastgoed gelegen op logsitieke 

hubs of langs belangrijke transportcorridors. De 

meest recente acquisities van het fonds zijn het 

duurzame distributiecentrum van Hitachi Data 

Systems in Zaltbommel en het distributiecentrum 

van Spar in Waalwijk. Dit betreffen beide core 

logistieke beleggingen: nieuw ontwikkeld 

en langjarig verhuurd aan financieel sterke 

huurders. Het huidige fonds heeft een gewogen 

looptijd van de huurcontracten van 9,5 jaar en 

een bezettingsgraad van boven de 99%. De 

aandeelhouders zijn cliënten van ABN AMRO 

MeesPierson. Het fonds heeft een duidelijke 

groeidoelstelling. We willen deze groei realiseren 

met bestaande en nieuwe investeerders. Het 

fonds heeft nu een totale waarde van ca. E 120 

miljoen en bestaat uit 25 gebouwen. Het betreft 

een mix tussen logistiek en industrieel met nog 

geen procent leegstand en zoals eerder vermeld, 

langjarig verhuurd. We hebben een conservatieve 

financiering en hebben vorig jaar 80% van het 

fonds geherfinancierd. 

Het huidige fonds heeft een gewogen looptijd 

van de huurcontracten van 9,5 jaar en een 

bezettingsgraad van boven de 99%

In andere samenwerkingsstructuren met 

voornamelijk buitenlandse partners kijken we naar 

meer opportunistische logistieke beleggingen met 

kortere huurcontracten op logistieke hubs. Door 

actief assetmanagement proberen wij waarde toe 

te voegen aan dergelijke portefeuilles. 

Waarom beleggen jullie in 
logistiek?
Nederland heeft een goede internationale 

positie binnen Europa. De Nederlandse overheid 

investeert veel in de logistieke sector, omdat het 

als een belangrijke pijler van de Nederlandse 

economie wordt gezien. Buitenlandse 

partijen vestigen zich hier graag vanwege het 

gunstige belastingklimaat en de kwaliteit van 

de beschikbare arbeid. Nederland beschikt 

over belangrijke mainports zoals Schiphol 

en Rotterdam. In de logistieke sector zie je 

doorgaans een redelijk stabiele bezettingsgraad. 

Voor het kwalitatief hogere segment is de 

kans op wederverhuur vrij groot. Kortom, het 

is een stabiel presterende sector. Kantoren 

zijn vaak wat specifieker voor een bepaalde 

gebruiker. Logistiek is meestal voor meerdere 

typen gebruikers functioneel. Tevens zijn de 

huren relatief stabiel en heb je veel minder 

uitschieters, vaak veroorzaakt door incentives, 

dan bij kantoren. 

Interview met Joep Cuppen, 
fundmanager AAAMP Real Estate Growth Fund 

Beleggen in logistiek, 
een veilige keuze

Door: Willem Rodermond

Beleggen in logistiek is de laatste tijd vrij hot. Er zijn de 
nodige partijen in dit type vastgoed geïnteresseerd en het 
leegstandspercentage is laag (kleiner dan 4% voor core). Wij 
spraken Joep Cuppen, fund manager van het AAMP Real Estate 
Growth Fund, gemanaged door MPC Capital bij de Fitch and 
Shui in het WTC op de Zuidas te Amsterdam. MPC Capital is een 
onafhankelijk, strategisch multi-asset vastgoedinvesterings- en 
asset managementplatform in Amsterdam, verantwoordelijk 
voor het fonds- en asset management van 31 retail-, kantoren- 
en logistieke vastgoedfondsen in Nederland met een totaal van 
ruim 760.000 m2 verhuurbaar vloeroppervlak.

De Nederlandse overheid investeert veel in de logistieke sector
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Wat is de strategie?
Het fonds heeft een duidelijke groeidoelstelling in 

het betere segment en is op zoek naar langjarig 

verhuurde gebouwen, verhuurd aan sterke 

huurders op logistieke hubs en in ieder geval 

nabij de belangrijke transportcorridors oost-west 

en noord-zuid. De gebouw specifieke eisen zijn 

standaard; één dock (toegangsdeur) op 1.000 

m², minimaal 4.000 kg per m² vloerbelasting en 

een vrije hoogte van tenminste 11 meter onder 

de spanten. Tussen de 5 en 10% kantoorruimte 

ten opzichte van de totale oppervlakte. 

Moderne distributiecentra hebben steeds minder 

kantoorruimte nodig, doordat de goederenstromen 

via geautomatiseerde systemen worden verwerkt. 

Daarnaast zijn wij op zoek naar de meer 

opportunistische logistieke gebouwen waar meer 

risico aan zit, maar waar ook een heel ander 

rendement tegenover staat.  

Hoe kijk je naar de industriële 
gebouwen uit het fonds?
Dit betreffen kleinere gebouwen in steden als 

bijvoorbeeld Roosendaal, Etten-Leur, Almere, en 

Breda. De oppervlaktes variëren tussen de 2.000 

en 5.000 vierkante meter. Deze objecten hebben 

ook nagenoeg geen leegstand. De gebouwen 

zijn relatief nieuw en gelegen op economisch 

sterke locaties, waardoor deze ook weer snel 

verhuurd zijn, mocht een zittende huurder het 

huurcontract niet verlengen. Als voorbeeld kan 

een gebouw gelegen aan de Innsbruckweg te 

Rotterdam genoemd worden. Dit gebouw is 

een dag nadat het huurcontract van de huidige 

huurder expireert alweer verhuurd. En dit gaat 

ook nog eens om september 2015. Dit geeft 

aan dat indien een industrieel gebouw op een 

goede locatie is gelegen, er veel potentiële 

huurkandidaten zijn. 

Tevens is het een vastgoedsegment waar geen 

andere professionele vastgoedbeleggers actief 

zijn, waardoor er minder concurrentie is van 

andere professionele aanbieders van gebouwen 

in dit segment. 

Wat zie je op dit moment gebeuren 
in de sector?
Je ziet weer zogenaamde ‘built to suit’ (bts) 

ontwikkelingen. Hierbij wordt voor een gebruiker 

een gebouw op maat gebouwd. Dit heeft volledig 

stil gelegen tijdens de kredietcrisis, maar het 

aantal bts-ontwikkelingen neemt weer toe. 

Voorbeelden hiervan zijn Wehkamp in Zwolle 

en Action in Echt, die grote distributiecentra 

hebben laten bouwen. Vervolgens ontstaat er 

de mogelijkheid van een sale en lease back 

transactie.

Verder zie je dat de eerste ontwikkelingen 

op risico weer gaan beginnen. Dit gebeurt 

bijvoorbeeld in Venlo waar de vraag groter is  

dan het aanbod. Het risico is hier relatief laag. 

Ik denk niet dat dit weer snel gaat leiden tot 

overcapaciteit in de sector en ongebreidelde 

uitgifte van grond door gemeenten. De 

vastgoedsector heeft zijn lesje hopelijk geleerd, 

de crisis zit nog vers in het geheugen. Echter, 

moeten we waakzaam zijn voor een nieuwe 

bubbel; de prijzen van het core segment 

logistiek vastgoed gaan weer richting het 

niveau van voor de kredietcrisis.

We moeten waakzaam zijn voor een nieuwe bubbel

Joep Cuppen
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Is er een duidelijk verschil tussen de logistieke 
wereldspelers Prologis, Goodman en GLP?
In feite doen we alle drie hetzelfde. Het grootste verschil zit hem 

hoofdzakelijk in de markten. Prologis domineert de Verenigde 

Staten. ProLogis en Goodman zijn beiden sterk in Europa. ProLogis 

is ten opzichte van Goodman waarschijnlijk iets sterker in Europa, 

maar het zal elkaar niet veel meer ontlopen. Goodman bekleedt 

weer een duidelijke nummer één positie in Australië en Hong Kong 

en GLP is weer verreweg het 

sterkst in China, Brazilië en 

Japan. Feitelijk is de logistieke 

wereldmarkt tussen deze drie 

giganten verdeeld; alle drie 

hebben binnen hun eigen 

terreinen een nummer 1 positie. 

En Rusland? Nog 
onontgonnen gebied? 
Ik denk het wel. Een probleem 

in Rusland is het gebrek aan 

transparantie. Governance 

is voor de meeste spelers daar 

een issue, of het nou gaat om staatsgovernance of bedrijfsmatig 

governance. Daar komen de huidige politieke conflicten nog bij. 

Spanningen met Georgië en in de Oekraïne. Als beursgenoteerde 

onderneming loop je meer reputatie  risico’s als je je op markten 

begeeft die gevoelig zijn vanwege transparantie en politieke 

spanningen Om die reden heeft menig marktspeler en belegger 

zich vooralsnog nog niet vol enthousiasme op deze markt gestort. 

Heeft een land als Brazilië meer  
mogelijkheden? 
Het is wel grappig om te zien dat zowel GLP, ProLogis als 

Goodman in de afgelopen twee jaar actief in Brazilië zijn geweest. 

Brazilië kent de problemen die Rusland heeft, niet in die mate. En 

Wereldwijde 
groeipotentie

Door: Eefje van Bommel

Ralf Wessel (echtgenoot van Laurentien Kok, MRE 
jaargang 2007-2009, Red.) werkte van 2005 tot maart 
2009 bij ProLogis. Na die periode heeft Ralf een tijd 
advieswerkzaamheden verricht, waarbij verreweg 
zijn belangrijkste opdrachtgever Global Logistics 
Properties (GLP) was. In die periode pendelde hij 
tussen Shanghai, Tokio en Amsterdam. Toen duidelijk 
werd dat GLP in april 2010 naar de beurs in Singapore 
zou gaan, besloot hij om met het gezin naar Singapore 
te verhuizen. Inmiddels is Ralf sinds de zomer van 2010 
Head of Fund Management & Business Development 
bij GLP in Singapore. Wij stelden hem tijdens zijn 
verblijf in Amsterdam een aantal vragen.

Shanghai, Tokio en Sao Paulo zijn 
voor ons de beste plekken

Ralf Wessel
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er heerst in Brazilië uiteindelijk een uitstekende democratie en 

transparant investeringsklimaat.

Wat is in jouw opzicht een goede plek voor 
logistiek vastgoed en waarom?
Mijn visie is heel erg simpel. De beste plaats voor logistiek 

onroerend goed is waar veel mensen wonen. Hoe dichter bij de 

dichtbevolkte gebieden, hoe groter de behoefte aan logistieke 

ruimten. Shanghai (25 miljoen mensen) en Tokio (35 miljoen 

mensen) zijn voor ons de allerbeste plekken, simpelweg door een 

grote behoefte en weinig aanbod. Hetzelfde geld feitelijk voor Sao 

Paolo. Logistiek onroerend goed gaat voor meer dan 90% over 

de opslag van goederen voor dagelijkse consumptie. Vandaar de 

focus op dichtbevolkte gebieden.

Logistiek vastgoed werd in Masterclass al eens een 
groeidiamant genoemd. Ben je het daarmee eens?
Daar ben ik het zeker mee eens. Zeker in landen als China, Brazilië 

en Japan is een enorme schaarste aan goed logistiek vastgoed, 

een enorme populatie en bovendien een groeiende consumerende 

bevolking. Die componenten bij elkaar maken dat er sprake is van 

een enorme groeipotentie. Maar het is niet zo dat logistiek de 

enige groeidiamant is. Hetzelfde kan worden gezegd over andere 

alternatieven zoals self storage, huisvesting voor ouderen en 

studentenhuisvesting. Er zijn meer sectoren die sterk in opkomst 

zijn en die enorm veel groeipotentie bieden, maar logistiek valt 

zeker ook onder. 

Is de groei mede het resultaat van 
e-commerce?
Absoluut, daar kunnen we heel kort over zijn. China is daar 

een goed voorbeeld van. In China gaat alles heel erg snel, daar 

worden complete fases overgeslagen. In China zijn inmiddels 

winkels waar uitsluitend online wordt besteld en de goederen 

direct thuis worden afgeleverd. Voor GLP geldt dat bijna de helft 

van alle nieuwe huurcontracten in enige vorm of hoedanigheid 

gerelateerd is aan e-commerce en dat wordt alleen maar meer 

en meer. De groei gaat exponentieel per kwartaal omhoog. Dat is 

best wel schrikbarend maar ook een fantastisch fenomeen voor de 

logistiek. De retail landscaping verandert, dat is een feit. Vroeger 

ging je op zaterdagochtend naar de supermarkt, tegenwoordig 

ga je online en laat je je spullen thuis afleveren. En dan zijn 

Nederlanders nog traditioneel en conservatief. 

Beleggen in logistiek vastgoed heeft de 
toekomst?
Dat denk ik wel. Voor logistiek vastgoed zal e-commerce een nog 

grotere driver worden en kan zelfs leiden tot selectieve sluiting 

van grote retailunits buiten de stad en grote supermarkten. Het 

feit dat er in de logistieke vastgoedmarkt relatief weinig leegstand 

bestaat, maakt dat deze markt aanzienlijk aantrekkelijker is dan 

de markt voor kantoren en retail.

Noot bij het artikel: deze bijdrage is tot stand gekomen voor de 

vliegtuigramp in Oekraine op 17 juli 2014.

E-commerce zal een nog grotere 
driver worden
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Op naar Londen! Daar ga ik kijken hoe 

ze universitaire diploma’s uitreiken. Mijn 

voorganger, professor drs. Kohnstamm trok 

hier zo’n 5 minuten per afgestudeerde voor uit. 

De hooggeleerde las dan de samenvatting en 

conclusies van alle scripties voor. Dat duurde al 

gauw ruim twee uur en vrijwel iedereen vond 

dat toen heel normaal. Wel, in het perfide Albion 

nemen ze daar per student 5 tot 10 seconden 

voor! Een Graduation & Prizegiving Ceremony 

gaat er daar overigens ook wel wat anders 

toe dan bij ons. Dat bleek in ieder geval bij 

de ceremonie van de Architectural Association 

School of Architecture (hierna de AA) en die van 

het Royal College of Arts. Goed om te weten 

hierbij is, dat het bij de Engelsen veel meer 

gaat om eer, prestige en erkenning (en derhalve 

om de pikorde), dan bij ons in de lage landen. 

De aantallen afgestudeerden van de Britse 

diplomafabrieken zijn ook veel groter. Het Royal 

College of Arts huurt voor 500 afgestudeerden 

de hele Royal Albert Hall af. Die heeft 8.000 

zitplaatsen! En de AA bezet het gehele Bedford 

Square, om daarin een heel tentencomplex neer 

te zetten. Ouders en andere genodigden moeten 

kaartjes kopen voor £ 30 per stuk. Kassa bingo; 

dat zouden wij ook eens moeten overwegen! 

Maar dan krijg je er wel bewaking, gratis 

champagne en heerlijke Engelse koekjes bij! 

Na toespraken van de directeur van de 

school, de president van de AA en een 

andere hoogwaardigheidsbekleder begint de 

diploma-carrousel. Dat duurt korter dan bij 

ons. Net zo als bij ons zitten de studenten in 

verschillende rijen op alfabet met een lege 

rij als “terugkomrij”. Maar dan is er geen 

persoonlijk interview van een paar minuten op 

het podium, zoals ik heb ingesteld, nadat ik 

het stokje van Kohnstamm had overgenomen. 

Neen, dan lopen ze als ganzen achterelkaar 

aan op een soort brugachtige loopplank. En op 

het hoogste punt van de loopplank krijgen ze 

hun opgerolde diploma, door de directeur in 

hun handen gedrukt. Ondertussen worden hun 

namen voorgelezen, soms met de mededeling 

dat ze met “honours” (een soort summa cum 

laude, voor ongeveer 1 op de 50 studenten) of 

met “distinction“ (voor één op de 10 studenten) 

zijn afgestudeerd. En als het niet snel genoeg 

gaat, dan worden ze opgezweept tot snelheid! 

Is dat niet even efficiënt! Het gaat in hooguit 10 

seconden per student. De opgerolde diploma’s 

worden overigens uit een grote hokjeskast 

getrokken, waar ze van te voren zijn ingestopt. 

Net zo gaat het vervolgens bij de uitreiking 

van de prijzen. Dat zijn niet één of twee prijzen 

zoals bij ons, maar al snel tientallen. Wilt u als 

alumnus elk jaar wat naamsbekendheid? Stel 

dan een prijs in! Het maakt niet uit waarvoor. 

Logistieke onderwijsprocessen 
en het Britse marktwezen 

Door: Peter van Gool

Van de Professor

Afgestudeerden van de Royal College of Arts voor de Royal Albert Hall (met de mortar board af)
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Zo zijn er prijzen voor schrijven, tekenen, werken 

met kleur, het ontwerpen van ziekenhuizen, 

het werken met alternatieve media enz. Ook 

verstrekken bedrijven prijzen, zoals bijvoorbeeld 

dat van Sir Norman Foster. Een prijs uit een 

memorial fund kan ook, maar dan moet u wel 

eerst dood gaan. De prijzen stellen in Engeland 

overigens meestal niets of weinig voor, tenminste 

in materiële zin. Vaak gaat het alleen om de eer 

en een mooi met krullen beschreven papier. Soms 

bestaat de “prijs” uit het mogen lopen van een 

(onbetaalde) stage. Slechts in enkele gevallen 

krijgen de prijswinnaars een paar honderd 

pond. Dus niet de paar duizend euro die wij aan 

een prijs verbinden. Ben je gek?! En de prijzen 

worden ook niet per se gegeven aan diegene 

die het best kan schrijven, tekenen of werken in 

kleur. Neen, het wordt aflopend qua examencijfer 

gegeven aan alle studenten die geen “honours” 

of “distinction” hebben gekregen. Ook al is je 

werk geheel in zwart wit, dan kan je toch een 

prijs krijgen voor werken in kleur! Geef zo veel 

mogelijk studenten een prijs, is hier het motto. 

Dat kost vrijwel niets en meer studenten zijn 

tevreden. Niets is hier te dol. Natuurlijk geldt 

dat ook voor de kleding van de afgestudeerden. 

Bij het Royal College of Arts hebben de 

afgestudeerden de bekende graduation outfit, 

zoals bekend uit Amerikaanse highschool films. 

Dus met een “mortar board” op het hoofd, een 

“gown” (cape) om en daarop dan weer een wit/

rode “ermine-edged hood” (ofwel een namaak 

hermelijnen V-vormige kraag met capuchon). 

En natuurlijk loopt de directeur in toga met 

feestbaret. Hij is behangen met zilveren kettingen 

en ridderordes. Ach, wat mis ik toch! Bij de 

architecten van de AA kleden ze zich anders. 

Daar is het haute couture en klederdracht van 

het geboorteland. De Schotten natuurlijk in hun 

kilt. Bij een cowboy uit Texas ontbraken alleen de 

sporen en de revolvers. En wat een mooie Indiase 

gewaden! Onze honourvolle jongste dochter 

droeg een creatie van Red Valentino. 

Na de vlotte diploma-en prijzenregen volgen 

een groepsfoto en champagne met de heerlijke 

koekjes in het park. Vervolgens gaat men naar 

een tentoonstelling van de meesterstukken / 

scripties in de universiteitspanden; een waar 

Mekka van uitingen van jonge en creatieve 

geesten! Tijdens de tentoonstelling, die ook in de 

avond open is, laten de studenten hun werk zien. 

Dat werkt zeer goed en is erg stimulerend.

Met een houten hoofd van de Champagne 

ga ik de volgende dag vroeg verder met 

mijn onderzoek. Nu naar de logistiek van de 

straatmarkten in Londen. Die markten hebben in 

Londen een wat ander karakter dan bij ons. Op 

zaterdagochtend zijn het dé verzamelplaatsen van 

de yup (met kinderen). Die laten zich daar met 

de taxi afzetten en ophalen (mede vanwege de 

Londense “congestion charge”). En zo beland ik 

op de Borough Market, gelegen onder de bogen 

van oude bovengrondse spoor- en overground 

wegen. Daar bieden vele binnen- en buitenlandse 

verkopers (vaak jongeren) hun waren aan. Net 

als op de Amsterdamse Noordermarkt, of de 

zaterdagmarkt op het Johannes Verhulstplein in 

de hoofdstad, gaat het dan om vooral om luxe 

producten. Denk dan aan Britse en Franse kazen, 

hele Limousin koeien, Schotse zalm, pasteien, 

oesters, taarten, patés en alles wat het hart van 

de yup en dat van mij begeert. 

Om mijn français bij te houden vraag ik 

verschillende fransozen waarom ze hier staan. 

Ach, très simple, zeggen ze, vendredi soir met 

de camionnette op de ferry en dan dimanche 

soir retour vers le Normandie. De marges 

in Londen zijn veel hoger dan op de Franse 

stadsmarkten en dan is de boottocht snel 

terugverdiend! En niks geen invoerbeperkingen. 

Leve de EU! Jammer is wel dat die Britten 

onze Franse kazen inmiddels precies namaken, 

klaagde een fransman. Overigens zijn er ook 

kleine fabriekjes in de bogen actief. Zo zijn er 

bakkerijen, brouwerijen en ijsmakerijen. Verder 

trof ik een broodbakkerschool met schoolgaande 

yuppen aan. Nu ja, de school heet ook “a 

centre of excellence for real artisan baking”. 

Daar kunnen overigens ook middelbare scholen 

een broodbakmodule afnemen. En die is dan 

met inbegrip van mathematics, English and 

science. Misschien moeten wij ook maar eens 

vastgoedonderwijsmodules in een culinair 

kookprogramma gaan verkopen. Zoiets als: koken 

Geef zoveel 
mogelijk studenten 

een prijs, 
is hier het motto

Charmante jonge dame op de afstudeerloopplank met diplomakast bij de AA Champagne na de graduation ceremony in Bedford Square voor de AA
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zoals in hotels met alles over hotelvastgoed. 

Waarom zijn deze straatmarkten zo’n succes? 

Natuurlijk is er bij de Londense yup veel 

koopkracht. En het ziet er allemaal mooi uit. 

Maar, er is meer, denk ik. Het belangrijkste is 

wellicht de persoonlijke relatie met de verkoper. 

Zo ook krijg je een idee van de achterliggende 

producent. Vaak kan je op foto’s zien waar jouw 

kippetje of biefstuk heeft gewandeld. Het uiterlijk 

van de slager en van de Schotse zalmboer geven 

alleen al een gevoel van verbondenheid met 

de eetbare natuur. In de nogal steriele Britse 

supermarkten voel je dat niet. In de betere 

Nederlandse supermarkten heb je dat overigens 

nog wel een beetje, mede door de kaashoek met 

een blonde kaasdame, de vleeshoek met vlezige 

vleesverkoper en het koffiezitje met 65+ ers. 

Het succes van de “bogenmarkten” leidt er zelfs 

toe dat er “break away movements” ontstaan. 

Door huurstijgingen houden sommige verkopers 

het voor gezien en beginnen verderop onder de 

spoorlijnen nieuwe markten. Deze “spin offs” 

zijn vaak goedkoper en eenvoudiger. Ze trekken 

een meer alternatief publiek. Belangrijk voor het 

ontstaan van deze pop up markten is dat er veel 

minder regelgeving in Londen is dan bij ons. Wij 

hebben ook veel meer half lege winkelstraten die 

zich hiervoor zouden lenen. Enfin, na een drietal 

markten en het veel proeven van whisky is mijn 

hoofd van steviger hout geworden dan toen ik 

begon. Het is tijd om naar het platte en oranje 

Holland terug te gaan.

Peter van Gool

Ambachtelijke taartjesmaakster (heerlijk, maar wel £ 5 per stuk), in een 

oud garagecomplex bij Maltby Street

Stal van Franse kaasverkopers in Londen (Borough market)

“Pop up” verkoper van sausjes en marinades in houtzaak onder de spoorweg in een spin off 

markt (Maltby Street / Druid Street)

Bakkerij in spoorwegboog (markt 

bij het oude Spa Terminus station)

Lokale bierbrouwerij in spoorwegboog (Spa Terminus)

Het 
belangrijkste 

is de 
persoonlijke 
relatie met 
de verkoper
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Wat is jouw favoriete (buitenlandse) 
bestemming?
Mijn favoriete bestemming is Nieuw Zeeland. Maar liefst een 

maand lang ben ik in een oude Nissan Sunny door heel Nieuw 

Zeeland getrokken. 

Waarom?
Van alle 37 landen die ik al heb bezocht is dit wel één van de 

mooiste. Alle clichés over Nieuw Zeeland zijn waar. De natuur 

is hier buitengewoon mooi en indrukwekkend: van weergaloze 

regenwouden, schitterende baaien, dramatische bergen tot 

buitenaardse vulkanische landschappen, indrukwekkende gletsjers 

en immense fjorden. Het is zeker geen straf om door dit prachtige 

gevarieerde landschap te rijden: je voelt hier enkel gezonde, 

frisse en vrij stromende energie. Ruimte en openheid. Ook de 

kleuren zijn hier veel intenser. Wat vastgoed betreft valt hier 

weinig te beleven: winkelcentra en hoogbouw zijn hier schaars. 

Als je ze al vindt, dan stelt het weinig voor. Alle stadjes lijken op 

Amerikaanse dorpjes: lintbebouwing en weinig gezellige terrasjes. 

Wel veel Burger Kings, McDonalds en fish&chips snackbars tot 

mijn verbazing. Appartementen zie je ook niet echt; de droom van 

elke Nieuw Zeelander is te wonen in een vrijstaand huisje (houten 

skeletbouw) op eigen grond. Appartementen zijn hier eng en ‘not 

done’. Het nadeel van al deze prachtige natuur is dat ik wel voor 

de rest van mijn leven verpest ben door alle andere landen met 

Nieuw Zeeland te vergelijken. 

Second best….?
Een aantal jaar geleden heb ik Myanmar bezocht. Vanaf 

het moment dat wij in Myanmar aankwamen voelde het 

heel bijzonder, voelbaar dat de bevolking -toen nog- van de 

buitenwereld afgesloten was door de militaire junta die daar aan 

de macht was. 

Het fietsen door de uitgestrekte vlakten van Bagan, één van de 

vroegere hoofdsteden van Myanmar en een verlaten gebied met 

circa 2.200 gouden tempels en stupa’s in alle soorten en maten, 

was onvergetelijk. Deze heiligdommen dateren uit de 9e -13e 

eeuw. Dat is nog eens duurzaam bouwen! Nog onvergetelijker 

waren misschien wel de 17 gaatjes in mijn binnenband tijdens 

deze off-road fietstocht. 

En wat is jouw favoriete bestemming in NL en 
waarom?
Binnen Nederland is mijn favoriete bestemming Amsterdam. Net 

zoals New York, San Francisco en andere wereldsteden is dit 

een melting pot van allerlei culturen. Dit vind je terug in diverse 

culturele initiatieven, nieuwe horeca- en winkelformules en de 

dynamische stadsvernieuwing in de verschillende stadsdelen. 

Er gebeurt hier altijd wel iets leuks en hips. Ik denk dat wij 

Amsterdammers ons te weinig realiseren wat voor een prachtige 

stad dit is. Amsterdam is met haar architectuur, cultureel erfgoed, 

bedrijvigheid en gevarieerde bevolkingssamenstelling een 

bestemming op zich. Zelfs als je er al woont!

Mijn favoriete... Bestemming 

In de rubriek ‘Mijn favoriete …’ geven MRE-alumni ons een 

kijkje in hun wereld.

Afgelopen najaar nam ir. Suzanne Tol, thans werkzaam als 

asset manager bij HB Capital, haar MRE-bul in ontvangst 

nadat zij met goed gevolg haar scriptie over Cross channel 

retail (en de implicaties voor Nederlandse winkelcentra) had 

verdedigd. Suzanne bleek een extra reden te hebben om haar 

opleiding binnen de daarvoor 

gestelde periode af te 

ronden, namelijk een mooie 

wereldreis die in het verschiet 

lag. Vandaar dat wij Suzanne 

naar haar favoriete (vakantie)

bestemming vragen.
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Natuurlijk doe je het niet alleen. Ik heb het succes in mijn 

carrière ook te danken aan de mensen om me heen. Mijn 

collega’s, de medewerkers, cliënten, de mensen binnen de 

ASRE…. iedereen werkt daaraan mee. 

Wat beschouwt u als het hoogtepunt in uw 
carrière?
Ik heb vele hoogtepunten gekend. Dat begon natuurlijk met de 

uitnodiging om toe te treden tot de maatschap, waarmee  je 

binnentreedt in het heilige der heiligen! Verder heb ik vele unieke 

zaken mogen doen in de projectontwikkeling. Daarbij denk ik 

terug aan de Koopgoot en de Heuvelgalerie. Maar ook aan de 

ontvlechting van het vastgoed van de Nederlandse Spoorwegen 

in 1995. Dat was een enorme en complexe klus. Dat geldt ook 

voor de afschaffing van de erfpacht in Rotterdam en de daarmee 

gepaard gaande conversie. Andere spectaculaire projecten 

waren de verzelfstandiging van het Havenbedrijf Rotterdam en 

de daarbij behorende vastgoedtransacties en de uitgifte van 

Maasvlakte II. Bij mijn afscheid dit jaar heeft de stad Rotterdam 

mij onderscheiden met de Wolfert van Borselenpenning. Het is een 

hele eer om die onderscheiding van de stad te krijgen. Verder ben 

ik door Zijne Koninklijke Hoogheid benoemd tot Ridder in de Orde 

van Oranje Nassau. Deze onderscheiding mocht ik tijdens mijn 

receptie ontvangen van burgemeester Aboutaleb, wat natuurlijk 

fantastisch is om mee te maken.   

Ook bij de ASRE heb ik hoogtepunten gekend. Met 

onwaarschijnlijk veel plezier heb ik altijd voor de klas gestaan. 

Als dat gewaardeerd wordt door de studenten en je wordt 

gekozen als docent van het jaar, dan is dat natuurlijk een groot 

moment. Daarnaast ben ik benoemd tot honorary fellow, wat 

ook een hoogtepunt was.       

Wat zijn uw plannen voor de toekomst?
Ik ben altijd een actief mens geweest met een aantal 

nevenfuncties, veelal bestuurlijk, bij zowel profit als non-profit 

organisaties. Daar ga ik mee door. Misschien zal ik nog een 

keer een procesrol vervullen in een transactie, maar ik ga geen 

je moet 
blijven 

luisteren 
naar de 

jeugd
Door: Annique Verkoeijen-Bruin

Hoe lang bent u werkzaam geweest in het 
vastgoed? 
Ik ben in 1978 begonnen bij Westbroek Notarissen, dat later 

samenging met De Brauw, het huidige De Brauw Blackstone 

Westbroek. In 1987 werd ik vennoot. In 2002 ben ik als vennoot 

overgestapt naar Loyens & Loeff. In 2010 ben ik benoemd tot 

managing partner. De statutaire leeftijd bij Loyens & Loeff om 

uit te treden als vennoot is 31 december van het jaar waarin 

je 60 wordt; voor mij betekende dit dat ik op 1 januari van dit 

jaar geen vennoot meer was. Omdat ik ook managing partner 

was, ben ik aangebleven als bestuurder tot en met april 2014. 

Eind april ben ik echt afgezwaaid, gevolgd door een denderende 

afscheidsreceptie. 

Bij de ASRE ben ik vrijwel vanaf de oprichting betrokken. Alleen 

de eerste lichting studenten heb ik gemist. Maar alle volgende 

lichtingen hebben mij als docent voor de klas gehad. Een paar 

jaar geleden ben ik daar ook mee gestopt. Wel wordt nog 

incidenteel een college gegeven met Bart van Zadelhoff over 

integriteit en ethiek. Als het gaat om het echte inhoudelijke 

werk, heb ik het stokje overdragen aan twee van mijn (sinds kort 

voormalige) compagnons, Wilfred Groen en Bram Linnartz. 

Hoe kijkt u terug op uw loopbaan in het vastgoed?
Ik kijk met veel voldoening en gepaste trots terug op 

mijn carrière. Ik ben op een prachtige wijze uitgezwaaid, 

zoals mensen zelden afscheid nemen. Als ik kijk naar onze 

Praktijkgroep Vastgoed en de bemanning daarvan, zie ik een 

fantastische vastgoedsectie die door kan denderen in de vaart 

der volkeren. Daar ben ik erg trots op. Ik heb geconstateerd dat 

de gezellen de meester nu overtreffen. Dat is mooi, want dat is 

vooruitgang!  

Ik heb vele unieke zaken 
mogen doen

In de rubriek De Kentering legt Masterclass een 

aantal vragen voor aan (oud)collega’s die een 

opmerkelijke carrièrestap hebben gemaakt. Maar een 

misschien nog wel grotere kentering is het bereiken 

van de pensioengerechtigde leeftijd. Na een groot 

aantal jaren succesvol werkzaam te zijn geweest 

als notaris en als docent aan de ASRE, is Hamith 

Breedveld in april van dit jaar met pensioen gegaan. 

Reden voor Masterclass om hem te vragen wat deze 

kentering voor hem betekent. 

De Kentering
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praktijk meer voeren. En aangezien ik altijd hard heb gewerkt, is 

het tijd om het een stukje rustiger aan te gaan doen. Ik heb mijn 

werk altijd met veel plezier gedaan. Maar nu moet er niks meer, 

en dat is ook mooi.

Wie is uw bron van inspiratie?
Ik heb drie leermeesters gehad. Alle drie waren notarissen bij 

Westbroek toen ik daar mijn carrière begon. Dit waren: Wim 

de Vin, Wim Westbroek en Peter Dortmond. Dat zijn drie totaal 

verschillende personen, van wie ik het vak heb geleerd. Wim 

de Vin was begenadigd met een enorme sociale vaardigheid, 

waar ik veel van heb geleerd. Wim Westbroek was een genie in 

het juridische vak en Peter Dortmond had niet alleen een goed 

juridisch inzicht maar ook een groot gevoel voor humor en 

relativeringsvermogen. Daar heb ik veel van geleerd en daar heb 

ik ook veel mee gelachen.      

Daarnaast word ik op latere leeftijd ook enorm geïnspireerd 

door de jongelui om me heen. Van hun ideeën en wijze van 

benadering leer je iedere dag. Je moet blijven luisteren naar de 

jeugd. 

Wat zult u wel en niet missen? 
Ik werd heel lang geleefd door mijn cliënten en mijn organisatie. 

Aan de ene kant zal ik dat niet missen. Maar tegelijkertijd ook 

weer wel. Hetzelfde geldt voor het voeren van de praktijk. Daar 

heb ik al zoveel in gedaan en gezien, maar aan de andere kant 

is het ook het mooie handwerk. Eigenlijk heeft alles altijd twee 

kanten!

Hamith Breedveld
Oude functie: 

Notaris en Managing Partner bij Loyens & Loeff

Nieuwe functie: 

gepensioneerd met voortzetting van diverse functies bij profit 

en non-profitorganisaties

Ik kijk met veel 
voldoening en 
gepaste trots 
terug op mijn 

carrière Hamith Breedveld ontvangt de onderscheiding tot ridder in de orde van Oranje Nassau van burgemeester Aboutaleb
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De optimalisatie van bedrijfsprocessen, de beheersing van 

kosten en een andere manier van vastgoedsturing staan bij veel 

woningcorporaties op de agenda. Daarbij wordt vooral gekeken 

naar ‘best practices’ binnen de branche en bij institutionele 

woningbeleggers.

Door het inzetten van asset management competenties binnen 

de bestaande organisatie doet een andere nieuwe manier van 

vastgoedsturing (o.a. rendementsdenken) zijn intrede. Deze 

ontwikkeling levert een positieve bijdrage aan de verdere 

professionalsering van de sector.

Kortom:
Asset management is hot. Vooral in de bestaande woningmarkt zijn 

er kansen voor asset management activiteiten. Binnen het totale 

vastgoedmanagement is de asset manager de coördinator en het 

centrale aanspreekpunt voor alle stakeholders. Hij houdt daarbij 

constant het strategische vastgoedbeleid en de beleidskaders 

nauwlettend in het oog en zorgt voor een optimaal rendement 

tegen een verantwoord risico. 

Egbert Dijkstra MRE MRICS

Ik wil deze column graag doorgeven aan Lorenzo Dorigo, Head of 

Benelux MSCI IPD. Lorenzo is in deze functie verantwoordelijk voor 

de vastgoedbenchmark en uitstekend in staat een mooi artikel te 

schrijven in Masterclass.  

Asset Management is hot!
Door: Egbert Dijkstra

Er zijn reeds vele partijen die asset management werkzaamheden 

uitvoeren. Deze partijen richten zich met name op commercieel 

vastgoed (kantoren, winkels en logistiek). Het uitvoeren van asset 

management voor woningportefeuilles is minder populair en blijft 

achter, terwijl er zeker kansen zijn.

Het begrip ‘asset management’
Vastgoedmanagement bestaat uit 3 onderdelen:

- strategisch (portefeuille management), 

- tactisch (asset management) en 

- operationeel (property management).

De missie en de visie van de eigenaar/belegger 
bepalen het strategische vastgoedbeleid
(o.a. portefeuilleplan en beleidskaders). Op basis van het 

vastgestelde strategische vastgoedbeleid worden de asset 

management activiteiten bepaald in de vorm van o.a.  complex- en 

projectplannen. De asset manager voert het tactische vastgoedbeleid 

uit, opereert als een gedelegeerd belegger, is het eerste 

aanspreekpunt en de spin in het web van alle vastgoedactiviteiten.In 

het property management worden de operationele werkzaamheden 

(vooral technisch en administratief) uitgevoerd. 

Asset management een kans?
De toenemende vraag naar asset management is een 

kans voor bestaande en nieuwe vastgoedpartijen. Het zou 

vernieuwend en een waardevolle aanvulling zijn, als bestaande 

vastgoedmanagementorganisaties meer bereid zijn over te gaan tot 

uitbreiding van hun bestaande property managementtaken. Er is 

weinig tot geen innovatie en/of productvernieuwing. Dat is slecht 

voor deze sector. Ze staan stil terwijl de markt volop in beweging 

is. En stilstaan betekent achteruitgang! Een uitbreiding met 

bijvoorbeeld asset management taken zou kunnen leiden tot meer 

en een ander soort opdrachten.

Asset management en woningcorporaties
De woningcorporaties zijn de laatste tijd veel in het nieuws; 

vooral negatief. Maar de sector is ook positief aan het veranderen. 

De assetmanager is spin 
in het web

De vraag naar professioneel asset management neemt 
steeds meer toe. Zowel bij nieuwe (buiten landse) 
beleggers die hier een portefeuille willen opbouwen 
als ook bij bestaande vastgoedpartijen zoals woning-
corporaties en zorginstellingen die de bedrijfsvoering 
willen optimaliseren en professionaliseren. 

Egbert Dijkstra
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Vriendenformulier AAAMRE

Naam _______________________________________________________________________

Bedrijfsnaam __________________________________________________________________

Adres _______________________________________________________________________

Postcode __________ Plaats _____________________________________________________

Bankrekeningnr. ________________________________________________________________

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


