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MasterClass is een forum van

In dit nummer o.a.:
 graduation day 2015;
 urban farming: here to stay;
 interview met Peter Noordanus, burgemeester van Tilburg.

En verder:
 de selectie van een ontwikkelstrategie bij vastgoedontwikkeling;
 de succesvolle tijdelijke projecten van Skonk.
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Colofon
Redactie:

Niets is zo 
permanent als 

tijdelijk!
En andersom geldt ‘t natuurlijk ook vaak, iets wat echt 
tijdelijk is, voelt vaak als permanent. Denkt u daar maar 
eens over na. Worden we plots toch nog een stel (vastgoed) 
filosofen bij elkaar. Wellicht halen we dan het nieuws een 
keer op een andere manier. Ik zie de krantenkoppen al voor 
me: “Eerste Nederlandse Vastgoed Filosofen Club zorgt 
voor verschuiving in vastgoedmarkt”, of “De ENVFC gaat 
het verschil maken”. Nu ik als voorzitter in januari afscheid 
ga nemen van het bestuur van de AAA MRE, lijkt mij het 
voorzitterschap van de ENVFC een fantastische job! Ik zal het 
14 januari aan de ALV voorleggen.

Van de VoorzitterInhoud
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Verenigingsnieuws

AGENDA

Sloepentocht 

Masterclass voor RICS-leden op 27 januari 2016 
Vastgoedherontwikkeling: 

Nu en in de toekomst

Lustrum oproep

Vastgoedvrouw 2015



Verenigingsnieuws
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Graduation Day/Night of the Masters 2015

De Amsterdam School of Real Estate feliciteert 
de Masters 2015

Achterste rij staand (van links naar rechts):

Tweede rij staand (van links naar rechts):

Eerste rij zittend (van links naar rechts):
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Verenigingsnieuws
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Actuele kennis op het ASRE Talent Seminar
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TERUGBLIK...
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Op zoek naar een werkplaats Van gevangenis, via huis van 
bewaring naar asielcentrum

Tijdelijk gebruik 
gevangenis voor 

asielzoekers en… eiets

Van de Professor1

In het licht der eeuwigheid is al het 
vastgoed tijdelijk
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Willen de vluchtelingen wel 
gaan fietsen?

Tijdelijk vastgoed

Asielzoekersvraagstuk

1

1

Wat een populisme van de politiek
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Hoe het verder ging

De derde wereld  
in welvarend Amsterdam
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Leegstand

Doel

Normen en gedragscode

Kwantiteit en kwaliteit gaan samen

In goede handen?

Fatsoen en vertrouwen spelen een belangrijke rol 
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Wat heeft jou toe doen besluiten om van het 
RVB over te stappen naar het COA?

Hoe ziet je takenpakket bij het COA eruit?

In welk opzicht ben je erop vooruit gegaan?

In welk opzicht ben je erop achteruit gegaan? 

Wat neem je mee uit je vorige baan?

Ik wil de wereld 
mooier maken

Carolien Schippers is Manager Huisvesting bij 
het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). 
Voorheen was zij projectdirecteur en waarnemend 
directeur ontwikkeling bij het Rijksvastgoedbedrijf 
(RVB). Schippers studeerde geschiedenis, 
politicologie en rechten aan de Universiteit van 
Leiden. Daarnaast is Schippers lid van de Raad 
van Commissarissen van Seyster Veste en lid van 
de Raad van Toezicht van Centrum Maliebaan 
(verslavingspsychiatrie). Bijzonder dat ze rijdend van 
de ene mogelijke opvanglocatie naar een andere 
afspraak tijd heeft gevonden om toch even haar 
overstap van het RVB naar het COA toe te lichten. 

Met de voeten in de klei, trekt mij

De Overstap
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Het liefst zou ik willen dat het 
COA er niet meer is, want dan 

is er wereldvrede

Wie of wat is jouw bron van inspiratie?

Heb jij jezelf een uitdagend (eind)doel gesteld 
in je leven?

Welk boek las je het laatst?
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Zuidpark

Uit je eigen stad

Urban Farming: here to stay
In deze tijd van gezond eten en kiezen voor lokale producten 
heeft iedereen wel eens van urban farming gehoord. Helemaal 
als je een hippe stedeling bent. Want urban farming heeft als 
doel om het verbouwen van voedsel terug te brengen in een 
stedelijke omgeving. Het past perfect in de trend van bewust 
leven, aangezien urban farming als achterliggend doel heeft 
om mensen weer in contact te brengen met de manier waarop 
voedsel geproduceerd wordt. Daardoor kan urban farming een 
waardevolle invulling zijn voor plekken in de stad die, al dan 
niet tijdelijk, braak liggen. 

Urban farming 
brengt voedsel-
productie terug 

in de stad
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Urban Farming035

UF de Schilde

Bronnen:

Bijdragen aan 
een duurzamer 
voedselsysteem
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Tijdelijke opvanglocatie niet in mijn buurt

Een politiek en maatschappelijk dilemma

Blik van burgemeester 
Noordanus op tijdelijkheid 

in de vastgoedwereld
Iemand die al ruim 30 jaar zowel vanuit publieke als 
private rol bezig is met stedelijke ontwikkeling is 
Peter Noordanus. Een man die zeker in staat zal zijn 
een reflectie te geven op het thema tijdelijkheid. 
Noordanus is sinds 2010 burgemeester van Tilburg. 
Tussen 1982 en 2001 was hij gemeenteraadslid 
en wethouder van de gemeente Den Haag. In de 
vastgoedwereld is hij waarschijnlijk het meest 
bekend als directievoorzitter van AM, een functie 
die hij van 2002 tot 2010 vervulde. In een dergelijk 
lange carrière krijg je vaak met “iets tijdelijks” 
te maken. Soms onverwacht, waarbij je achteraf 
kan constateren dat het van tijdelijke aard was. Is 
de vastgoedcrisis daar een voorbeeld van? Soms 
ook opvallend en gevoelig zoals de opvang van 
vluchtelingen. Of de opvang van vluchtelingen 
tijdelijk is, moet nog blijken, maar maatschappelijk 
gevoelig is het zeker. En als burgemeester sta je dan 
volop in de schijnwerpers. In beide gevallen is de 
rol van de politiek zeer bepalend en ook daar heb je 
te maken met een tijdelijk democratisch mandaat 
van 4 jaar. Reden genoeg om Peter Noordanus te 
interviewen over het thema tijdelijkheid. 

Het meest in het nieuws op dit 
moment is de tijdelijke opvang 

van vluchtelingen

De kosten om een 
kantoorgebouw geschikt 
te maken voor tijdelijke 
bewoning zijn niet mis
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Vastgoedcrisis

Tijdelijk democratisch mandaat 

Alleen de sterke kerngebieden 
uit de grote steden zullen  

publiek blijven trekken

Van belang is om 
de rode draad vast 

te houden
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Bij transformatie wordt een 
keten van waardecreatie ingezet.

Alleen al vanwege de 
bekendheid door place-making 
zal een transformatie gebied 
meer waard worden.

Tijdelijk vastgoed biedt veel 
kansen voor waardecreatie

Steden zijn continu in beweging. Ze breiden uit, krimpen in en 
veranderen van binnenuit. Bij veranderingen van binnenuit 
worden bijvoorbeeld fabrieksterreinen uitgeplaatst en opgevuld 
met een meer stedelijk gebruik. Deze bewegingen hebben 
een lange overgangsfase nodig. In die overgangsfase vinden 
meerdere vormen van tijdelijk gebruik plaats.  

Transformatie is een zaak van lange adem
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College van Burgemeester en 
Wethouders hakken de knoop 
door. 

Op z’n minst zien ze een andere  
manier van leven dan ze gewend zijn
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Wat drijft jullie in dit thema? Welke ontwikkelingen spelen hierin een rol?

Welke kansen liggen er?

Inzoomen op de mogelijkheden van adaptieve gebiedsontwikkeling 
voor pauzelandschappen

Gebieden waar 
‘even niks gebeurt’ 

Steden groeien en zijn volop in beweging. Verschillen-
de delen van de stad worden komende jaren (her)
ontwikkeld. Wat de huidige gebiedsontwikkelingen 
gemeen hebben is dat er vaak sprake is van 
pauzelandschappen: gebieden waar ‘even’ niks 
gebeurt, maar waar wel heel veel mogelijk is.
Waar lenen deze gebieden zich voor en waarom, 
welke kansen liggen hier, op welke wijze kan hieraan 
invulling gegeven worden en wat is nu eigenlijk 
zelforganiserende landschapsinrichting?
In gesprek met Mirjam Turk en Michiel Beck 
van Link In The Loop.

Maak ’t in … de lerende stad
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Hoe ziet de praktische invulling eruit?

Met ruimte voor experimenten?

Wat wil Link In The Loop bereiken?

Circulair Samenwerken

Er is ruimte om te leren 
voor de wereld van 

morgen

Spelenderwijs leren, 
wonen en werken door 

samen het gebied te 
maken
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Doelstelling

Diagnose

De selectie van 
een ontwikkelstrategie 

bij vastgoedontwikkeling 
Probleemstelling
Of de risicovergoeding die een projectontwikkelaar 
kan berekenen als compensatie voor de kans dat zijn 
rendementsdoelstelling niet wordt behaald acceptabel is, hangt 
af van de risicoattitude van de projectontwikkelaar. Ongeacht 
de risicoattitude van een projectontwikkelaar zal de hoogte van 
een passende vergoeding alleen kunnen worden bepaald als een 
risicoprofiel van een project kan worden vastgesteld. 
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Ontwerp

Kenmerken Ontwikkel  
strategieën

De invloed van de kenmerken

Het lijkt voor de hand te liggen 
dat per project verschillende 

ontwikkelstrategieën worden 
overwogen
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Kwantificeren van besliscriteria

Implementatie

Evaluatie
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De Honigfabriek

Ontwikkelgebied

Tijdelijk gebruik als 
ontwikkelingsstrategie 

voor transformatie?

In oude fabrieksgebouwen in te herontwikkelen 
gebieden worden vaak tijdelijke functies 
ondergebracht die de voorbode vormen van een 
nieuw leven voor het gebouw maar ook het gebied 
erom heen. Bekende voorbeelden zijn onder 
andere de Westergasfabriek, het Klokgebouw in 
Strijp S, de RDM Campus en Vertrekhal Oranjelijn 
in Stadshavens Rotterdam, de DRU-fabriek in 
Ulft, Nieuwe Energie in Leiden, De Caballero 
Fabriek op de Binckhorst in Den Haag, De Zaanse 
Chocoladefabriek in Zaandam. Sinds kort kan 
aan dit rijtje ook de Honigfabriek in Nijmegen 
worden toegevoegd. Wat de waarde is van tijdelijk 
gebruik als ontwikkelingsstrategie voor ruimtelijke 
transformatie besprak ik met de kwartiermaker van 
de Honigfabriek Arie Willem Bijl.

Aan de achterkant beginnen
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Tijdelijk gebruik als gebiedsstrategie

Effecten tijdelijk gebruik

Nieuw strategisch traject inzetten
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Volgende stap

Het tijdelijk gebruik 
levert waardecreatie op
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De hond Luna I

Leegstand

Vereniging Leegstand-
beheerders Nederland Keurmerk Leegstandbeheer

Leegstandbeheer, een tijdelijke activiteit? Voor wie?

Forever and A Day
In Nederland staat door allerlei oorzaken nogal wat vastgoed, 
variërend van woningen, kantoorgebouwen, bedrijfspanden, 
leeg. Aanpak van deze, vaak ongewenste, leegstand, vraagt 
om speciale aandacht vanwege de eigen dynamiek van 
mogelijkheden van tijdelijke gebruik. De vraag daarbij is, hoe 
tijdelijk is tijdelijk?

Een beknopte beschouwing over Leegstandbeheer van vastgoed 
in Nederland.

Leegstandbeheer: 
een volwaardige 

bedrijfstak

Verloedering, 
inbraakschade, 

vandalisme, 
krakers…
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Spelers op de markt

De hond Luna II

Urban Farming: 
professioneel 
groenten en 
fruit kweken

Het imago van leegstand beheerders 
is niet onverdeeld positief
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Kun je in grote lijnen jouw dagelijkse 
bezigheden omschrijven?

Wat zijn resultaten waar je trots op bent en 
waarom?

Verschillende (tijdelijke) opdrachtgevers, hoe 
manifesteren zich de (grootste) verschillen?

Onder de loep

Het waren twee 
fantastische weken

In het kader van niets is zo permanent als 
tijdelijk: Wisselende opdrachtgevers, wisselende 
organisaties met steeds een eigen cultuur, steeds 
nieuwe andersoortige projecten, met grote 
verscheidenheid in aard en omvang en daar zo goed 
mogelijk op inspelen.

Ik heb geen vaste 
collega’s nodig om mijn 
werkende leven nuttig 

te maken
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Hoe organiseer je de tijdelijke inzet voor op-
drachtgevers (werkplek, communicatie, etc.)?

Wat mis het meest door niet permanent bij/
voor één opdrachtgever te werken?

Hoe voelt het afscheid nemen na een intensief 
tijdelijk samenwerkingsverband (project)?

Tijdelijke opdrachtgevers, ultieme geluk?
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Tromgeroffel 

Lokale helden

Het succes van Tijdelijkheid
Dat het in elkaar overlopen van ‘tijdelijk’ en ‘permanent’ 
waarde kan creëren, bewijzen de projecten van SKONK. Na 
negen jaar als directeur Concepts bij TCN te hebben gewerkt, 
heeft Job Keja SKONK opgericht. SKONK ontwikkelt al bijna 
10 jaar concepten voor gebouwen en gebieden. Daarnaast 
investeert hij risicodragend in eigen projecten zoals het 
succesvolle BAUT. In dit interview licht Job toe wat er komt 
kijken bij conceptontwikkeling en welke meerwaarde dit 
oplevert voor de eigenaar, maar ook voor de omgeving. 
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BAUT

E

Practice what 
you preach

BAUT was een 
risicovolle 

onderneming, 
maar de moeite 

meer dan waard 
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Innovatief

Noodopvang

Bijdragen aan 
een betere wereld

Er zijn veel voorbeelden te geven van tijdelijk 
gebruik van vastgoed. De meest opvallende: 
vluchtelingenopvang. Daarmee krijgt vastgoed een 
nieuwe, waardevolle functie.
Een van de redenen waarom ik al zo lang met plezier 
in de vastgoedsector werk, is dat deze sector zó veel 
raakt in onze maatschappij. We hebben te maken 
met politieke besluitvorming, op lokaal, regionaal 
en landelijk niveau. 

Doorgeefcolumn

De vastgoedsector kan haar 
imago oppoetsen
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Tijdelijke afwijking 
van het bestemmingsplan, 

zo geregeld?
Tijdelijke transformatie van leegstaande panden 
is nooit zo eenvoudig geweest. Een tijdelijke 
omgevingsvergunning kan sinds 1 november 2014 
voor een periode van tien jaar worden verleend. 

Het gaat om een relatief korte 
vergunningsprocedure



VRIENDEN VAN DE AAAMRE


