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Redactie:

Amerika - the Land of 
Golden Opportunities

Dit Mantra dat verbonden is aan de Amerikaanse cultuur 
verloor de laatste jaren enigszins aan impact. Eén en ander 
is het gevolg van de groeiende kloof tussen arm en rijk, het 
groeiend aantal mensen dat in armoede leeft, hardnekkig 
racisme, de enorme staatsschuld. Dit alles tegen een 
achtergrond van een in sommige steden sterk afbrokkelende 
oude economie met bijbehorend vastgoed.

Van de VoorzitterInhoud
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Verenigingsnieuws

AGENDA

Cycle Tour Amsterdam

Vaste prik

Save the date!
Exclusief AAAMRE/ASRE college Prof Hugh kelly op ASRE



Verenigingsnieuws

4

Op zondag 17 april vond er een 

speciale MRE Lustrum activiteit plaats. 

Een bezoek aan Artis waarbij partners 

en kinderen ook waren uitgenodigd!

Lesley Bamberger door Geurt van Randeraat

Achter de schermen van bijzonder vastgoed: Artis
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Excursie Hembrugterrein

Remco Claassen

ASRE Binnenkort eindejaarsgesprek?
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Economische groei 

De Amerikaanse 
vastgoedmarkt en de 

verkiezingen

Wie herinnert het zich niet: de val van Lehman 
Brothers en de daarop volgende crisis? Plaatjes van 
verlaten wijken in Detroit en straten vol bordjes Te 
Koop maakten duidelijk dat met de economische crisis 
ook de vastgoedmarkt in Amerika in een neerwaartse 
spiraal terecht was gekomen. In Nederland is de 
economie ondertussen weer aangetrokken en ook 
de vastgoedmarkt zit weer in de lift. Maar is dit in 
Amerika ook het geval? En welk effect kan de uitslag 
van de presidentsverkiezingen op 8 november hebben 
op de economie en op de vastgoedmarkt? 

Het voortduren van de 
economische groei hangt af 

van de presidentsverkiezingen
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De Amerikaanse vastgoedmarkt

Democraten vs. Republikeinen
De voorspellingen

Democraten Republikeinen

De huidige vastgoedcyclus is 
stabieler dan vòòr 2008
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In de kunstscene van New York

Williamsburg als culturele 
hutspot

Art is not an end but a 
beginning?

Van de Professor

de invloed van kunst op 
gebiedsontwikkeling
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Op naar Red Hook

knap hoe in NY al 
die bevolkings-
groepen zo in 

respect met 
elkaar samen-

wonen
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Dit is een wat andere 
school dan de ASRE
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De eerste cafés en de IKEA ferry

de winkelgigant 
is een gratis 
veerdienst 
begonnen
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BIG APPLE

I NY

Ready for summer: 
Janneke Schreuder goes…

Jarenlang was Janneke Schreuder het gezicht van 
de MRE-opleiding. Toch zal de nieuwe MRE- lichting 
(2016-2018) het vanaf september zonder haar 
moeten doen. Janneke heeft de stad Amsterdam, 
waar zij zich bij de Amsterdam School of Real Estate 
(ASRE) specialiseerde in onderwijsmanagement, 
ondertussen verlaten voor een nieuw avontuur in 
Eindhoven. Sinds juni 2016 is Janneke Programma 
Manager Bachelors bij Design Academy Eindhoven 
en heeft zij maar liefst 550 studenten onder haar 
hoede. Gelukkig lukte het de redactie om nog voor 
haar vertrek een afscheidsinterview af te nemen. 
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MRE-forever!
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Boodschap opvolger?

Trump of clinton?
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Volkshuisvesting in New York

It’s up to you New York, 
New York!

Enorme anonieme bakstenen flatgebouwen, het liefst zonder 
balkons. Je vindt ze overal in New York. Een heel klein bordje 
op het hek of de gevel geeft de naam van het complex aan. In 
de hoek van het bordje staat heel klein van wie het gebouw is: 
‘Property of New York City Housing Authority’ (NYCHA). NYCHA 
is de grootste sociale huisvester van New York, en is onderdeel 
van de gemeente. Hoe is dat zo gekomen en gaat het goed 
zoals het gaat nu?

Slechte omstandigheden

Nederlands voorbeeld

Woningcrisis

De eerste volkshuisvester

Ook zonder baan

Stil…

Met name Nederland heeft het 
goed voor elkaar
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Niet stemmen Twee keer Zoetermeer erbij
Is het genoeg?

Je mocht niet stemmen als je geen 
eigendom had!
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Housing New York

Mismatch?

Nog niet eens een druppel

En nu?

Of hebben wij in Nederland teveel 
sociale huurwoningen? 

Bronnen:
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MasterClass
in New York
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Amerika 
‘the land of opportunity’
De mogelijkheden zijn er letterlijk onbegrensd. Van 
vastgoed magnaat tot kandidaat voor het president-
schap. De rode draad is het pakken van kansen met alle 
successen en mislukkingen die daarbij horen.

Doorgeefcolumn

Hoe gaan wij de vraag naar 
korte verhuur van reguliere 

woningen oplossen?

Pakken die kans!
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Observaties uit Brooklyn
Wie nog enigszins twijfelt of New York de kredietcrisis wel of niet achter zich heeft 
gelaten moet naar Brooklyn komen. Hier, in wijken waar Manhattanites nog maar enkele 
jaren geleden niks van wilden weten, schieten de condo’s als paddenstoelen uit de grond, 
en gaan ze - belangrijker - als warme broodjes over de toonbank. Gentrification. Wij 
spraken met Bart Polman en hij verwoordde het aldus.
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1

De eerste gevolgen

Fallout van de Brexit

Een week na het Brexit referendum op 23 juni 
ga ik naar Engeland om de gevolgen ervan te 
inventariseren. Welnu, het land is in shock. Weinigen 
hadden verwacht dat 51,9% van de stemmers heeft 
gekozen voor het verlaten van de Europese Unie (EU). 

erg veel ophanden zijn deals 
zijn stilgelegd
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Deksel van de beerbut

3

Londen in shock

is er sprake van een 
‘begret’ of een 

‘Regretix’?

1

3
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Politieke chaos

De uitslag van het referendum 
heeft geleid tot een politieke 

meltdown
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Hoe nu verder?
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1609-1625, ontdekking

1625 – 1640, vestiging

1640 – 1647, onvrede

Onder veelbesproken vastgoeddeals is er toch wel een heel 
bijzondere: de verkoop van New York in 1664. Aangekocht van 
de indianen voor zestig gulden maar om niet doorverkocht. 
Helaas een flinke upswing gemist. Niet een deal waar je 
graag mee te koop loopt maar er is veel over te zeggen. In een 
Amerika editie kan een korte historische beschouwing op DE 
vastgoeddeal van de 17e eeuw niet ontbreken. 

Aangekocht van de indianen 
voor zestig gulden maar om niet 

doorverkocht

 New York, 
niet zo’n beste 

deal. 
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1647 – 1653, machtstrijd en 
stadsrechten

Nieuw-Amsterdam op Mannahata: 
heuvelachtig eiland
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Stuyvesant sloot kroegen en 
bordelen
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1653-1664, New York

De druk van Engelse zijde begon 
echter steeds verder toe te nemen 
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Favorite pieces

Maat en schaal

AAA (Amazing American 
Architecture) vs Dutch Quality

Voor wie het eerst New York bezoekt en uitstapt op 
Pennsylvania Station, na een ritje met de Subway van 
het vliegveld naar de binnenstad, ervaart in volle 
omvang de imposante, indrukwekkende dichtheid, 
hoogte en architectuur van gebouwen. Een absolute 
‘wauw-ervaring’, vanwege onze totaal andere 
belevingswereld van stad en bebouwing. How come?

Mondiaal Hoogstandje
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Vorm en inhoud

De principaal

All the same

Psychologie

Cultuur verschilt per land

Waardecreatie en rendement



VRIENDEN VAN DE AAAMRE


