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Het heeft even mogen duren, maar voor u ligt 
het Jaarnummer van de nieuwe Masterclass. Het 
is duidelijk: de economie en daarmee ook de 
vastgoedsector groeit en bloeit weer. En eenieder in 
onze sector draait weer op volle toeren! 

“Vastgoed van de toekomst”, daar gaat het in deze Masterclass om, met een 

knipoog naar het jubileumjaar. Hoe ziet het vastgoed van de toekomst eruit in 

Nederland? De technologische vernieuwingen en sociale geografie geven in 

mijn ogen richting. Combineer de volgende trends: de verdergaande vergrijzing, 

verstedelijking, digitalisering, robotisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt en 

voeg daar onze duurzame wensen aan toe en je hebt een vergezicht. Ik filosofeer 

even binnen het vastgoed.

Wat betekent dit voor de woningmarkt? De vergrijzende bevolking zal een 

grotere zorgbehoefte hebben. De zorg zal verder worden ondersteund door 

nieuwe technologieën, betere medicijnen (waardoor we nog ouder worden) en 

robotondersteuning (dit wordt onze beste vriend of vriendin, begrijp ik) wat 

weer leidt tot nieuwe zorgconcepten. Een toenemende behoefte aan “zelfstandig 

wonen” en “wonen in gemeenschappen” (met gelijkgestemden) wordt reeds 

onderkend. De “gated communities” zoals deze gebouwd zijn in Florida zijn voor 

mij nog een beetje ver van mijn bed, maar geven wel al een beeld.

En dan de kantorenmarkt? De toekomstige mobiliteit, ICT toepassingen en 

de flexibiliserende arbeidsmarkt zijn hierbij van groot belang. Gaan wij ons 

verplaatsen in zelfrijdende (gehuurde) auto’s of toch vanwege ruimtegebrek in de 

steden met uiteraard meer en meer hoogbouw (vanwege de beperkte ruimte) in 

geclusterd gemeenschappelijk vervoer (trein/metro/bus of iets anders). Of hoeven 

wij ons niet zoveel meer te verplaatsen vanwege vernieuwende ICT toepassingen? 

Aangezien wij allen flexibel gaan werken (thuis, op kantoor of elders) met een 

flexibel arbeidscontract ander de arm wordt de werkplek meer en meer een 

“community”. Naar verwachting groeit deze markt nog aanzienlijk. Twee smaken 

die afzonderlijk of gecombineerd de toekomst zullen gaan bepalen.

De winkelmarkt is al enige tijd in transitie. Een en ander onder invloed van de 

verdergaande digitalisering. Met ‘beleving’ trachten wij de internet shoppende 

koopjesjagers naar de fysieke winkels te trekken: daar waar straks alles met 

sensoren wordt gemeten en waar wij met camera’s in de gaten worden gehouden. 

Alles kan vanuit de luie stoel worden besteld, bediend en gemonitord. Reclame 

op maat op het juiste moment, zodat we zwakker in de knieën worden en 

gemakkelijker overgaan tot aankopen. De big data worden inmiddels netjes 

opgeslagen in grote datacenters. Voor diegene die dit nog niet wisten: Nederland 

is inmiddels in Europa een digitaal kruispunt. Een extra kruispunt op het vervoers/ 

goederenkruispunt dat wij in NL al waren. En alle goederen vinden een weg naar 

onze huiskamer via kleine bestelbusjes. Dit alles heeft uiteraard invloed op de 

bedrijfsruimten. Zelf ben ik nog erg benieuwd wat de invloed van het ‘3d printen’ 

zal zijn op deze markt.

Van de VoorzitterInhoud

Vastgoed van de toekomst
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En tot slot onze duurzame ambities. Het heeft even moeten duren, maar we zijn 

er inmiddels achter dat onze planeet geen onbegrensde voorraden grondstoffen 

heeft en ook geen onbegrensde afvalmogelijkheden heeft. De energie en circulaire 

transitie is langzaam op gang aan het komen. De kantoren en woningmarkt zijn 

wat betreft deze thema’s al aardig op stoom via aangescherpte wetgeving. Op de 

daken van de bedrijfsruimten verrijzen de zonnepanelen. Windmolens beheersen in 

grote delen van Nederland al het landschapsbeeld. De gebouwinstallaties worden 

steeds energie-efficiënter. Het modulaire denken daarentegen loopt nog wat achter 

maar ook daar zie ik in de praktijk mooie stappen. Mogelijk gaan we inderdaad 

allen ‘licht’ huren in plaats van een lamp kopen, waardoor de lampbouwer een 

incentive heeft om lampen te ontwikkelen die een zeer lange levensduur hebben 

in plaats van eentje die het op korte tot middellange termijn begeeft. Nieuwe 

business cases die de afvalberg verminderen en mooie stappen in een nieuwe 

duurzame werkelijkheid.

Allemaal trends die onze samenleving en daarmee ons vastgoed aanzienlijk 

veranderen of gaan veranderen. In veel gevallen zien we de contouren al ontstaan. 

En daar gaat deze Masterclass dus over. 

Nog even een kijkje vooruit binnen de vereniging met een iets kortere horizon. 

De focus van de activiteiten van ons exclusieve netwerk zal naast het bezichtigen 

van aansprekende vastgoedprojecten meer gericht zijn op kennisdeling. Wij zullen 

daarnaast meer met de ASRE gaan optrekken. Vorig jaar hebben wij een start 

gemaakt met het verbeteren en vereenvoudigen van onze ICT systemen, ofwel 

AAAMRE 3.0. Ook dit jaar is hier veel effort in gestoken. Daarnaast updaten wij de 

ledenadministratie. Nieuw in de Masterclass zijn persoonlijke berichtgevingen over 

leden van onze vereniging. Met dit alles werken we verder aan de toekomst en de 

onderlinge verbinding van de leden.

Het bestuur heeft begin dit jaar afscheid genomen van bestuursleden Onno 

Grootes en Chris Pettersson. Wij danken hen voor hun inzet bij de organisatie en 

begeleiding van mooie activiteiten en ook voor het passen op de portemonnee 

van de vereniging. Wij gaan hun de gezelligheid missen! Yuksel Yildirim en 

Susanne Overes zijn inmiddels 

toegetreden tot het bestuur. 

Wij hebben hen inmiddels 

al hartelijk welkom geheten 

binnen ons bestuur en zij 

zijn ook al enige maanden 

actief voor u. Yuksel 

als penningsmeester en 

Susanne als trekker van de 

activiteitencommissie.

Ik wens u wederom veel 

leesplezier!

Alex Rigter

Alex.rigter@nsstations.nl
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Verenigingsnieuws

AGENDA
• Night of the Masters 30-11-2017

• ALV   25-01-2018

Vastgoed van de toekomst

Academische 
accreditatie 

en ander 
nieuws van 

de ASRE 
De NVAO heeft wederom de academische 

accreditatie verleend aan de MRE opleiding. 

We zijn uitermate trots dat we op meerdere 

onderdelen met een goed en zelfs een 

excellent zijn beoordeeld. De komende 

jaren gaan we voort op deze lijn om in 

een toegepast wetenschappelijke context 

relevante kennis te bundelen teneinde de 

leiders van morgen te maken.

 

De MRE is dit jaar gestart met 26 

ambitieuze game changers, inspirators, 

veranderaars. Een prachtig aantal waarmee 

we de crisis achter ons denken te laten. 

De groep is, net als ook de afgelopen 

jaren is gelukt, wederom enorm divers. 

Het percentage vrouwen ligt hoog en 

naast de traditionele partijen zien we 

dat de corporatie en overheidssector ook 

wederom goed vertegenwoordigd zijn – 

van gemeentelijke, provinciale en nationale 

publieke instanties hebben we zelfs een 

afvaardiging in de zaal zitten.

 

De class of 15-17 is op dit moment nog 

in de laatste fase van hun scriptie. Er zijn 

wederom mooie pareltjes met nieuwe kennis 

afgeleverd. Op de NOM gaan we deze groep 

verwelkomen als kersvers MRE-ers.



Verenigingsnieuws
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NOM 2016
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31 mei 2017 ProVaDa

26 januari 2017 
Amstelpassage en ALV

26 oktober 2017 
Hoog Catharijne

17 mei 2017
circulair paviljoen 

ABN AMRO
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Had je verwacht dat je zou winnen?
Het is al weer even geleden, maar nee... Ik had weliswaar goede 

hoop dat mijn scriptie zou worden goedgekeurd (op kantoor 

had ik namelijk met Professor Aart van Velten een kritische extra 

lezer tot mijn beschikking), maar dat ik met dit (enigszins taaie) 

juridische onderwerp een prijs zou winnen? Nee, daar had ik geen 

rekening mee gehouden. 

Wist je meteen wat je met je prijs zou gaan doen?
Eerlijk gezegd was mij niet eens bekend dat er een geldbedrag 

aan verbonden was. Ik zag weliswaar af en toe leuke buitenlandse 

reisjes voorbijkomen in de Masterclass (van voorgaande 

scriptieprijs winnaars), maar ik had er niet bij stil gestaan dat dat 

ook voor mij zou gelden.

Ben je vertrokken naar een zonnig oord?
Aanvankelijk was ik van plan om aan Harvard Business School het 

programma ‘Real Estate Management Program: Finance, Design 

and Leadership’ te volgen. Hoe geweldig zou het zijn om enkele 

dagen in Boston over de campus te struinen (Harvard nog wel!) 

en met allerlei verschillende vastgoed specialisten van all over 

the world kennis te maken. De timing (in dezelfde periode als de 

Expo in Duitsland) en het prijskaartje (12.500 USD voor 1 week) 

brachten mij echter aan het twijfelen... 

Wat dan wel?
Uiteindelijk is de bestemming ‘Vught’ geworden (Regina Coeli). 

Ik had mij al langer voorgenomen nog eens –op een onbewaakt 

en rustig moment- mijzelf een weekje ‘nonnen in Vught’ te 

gunnen. Het fundament van dit taleninstituut is in 1597 gelegd. 

Alix le Clerc en Pierre Fourier stichtten de congregatie Zuster 

Kanunnikessen van de Heilige Augustinus in Lotharingen. Een 

belangrijk doel van het zustercongregatie was het geven van 

onderwijs aan meisjes. Ik sla een stukje geschiedenis over, maar 

in 1963 startten de zusters een eigen talenpracticum in het 

kloostergebouw waarbij zij beschikten over native speakers. In 

1982 verliet het talenpracticum het oorspronkelijke klooster en 

betrok een nieuw gebouw op eigen terrein, in 2011 werd hieraan 

een vleugel gebouwd. Regina Coeli vierde in 2013 haar vijftigjarig 

bestaan.

Twee talen stonden hierbij op mijn verlanglijstje: Duits en Engels. 

Weliswaar spreek ik beide talen wel aardig, voor beide talen geldt 

dat er nog wel een professionaliseringsslag te maken valt. En zo 

geschiedde... Aangezien onze aanstaande fusie met Dentons in 

de lucht hing heb ik op het laatste moment enkel gekozen voor 

Engels (en Duits te parkeren voor een ander ‘rustig’ moment).

Was het de moeite waard?
Absoluut! Niet alleen was het heerlijk om vijf dagen in rust 

en stilte onder gedompeld te worden in de Engelse taal, het 

was bovenal tot in de puntjes geregeld (zowel qua catering en 

gastvrijheid, maar ook qua maatwerk); 100% ontzorging.

Ik verbleef in het naastgelegen hotel en had vier vaste privé 

docenten (allemaal native speakers) die iedere dag op dezelfde 

tijd een bepaald onderdeel voor hun rekening namen. Het 

ochtendprogramma begon overigens vroeg, dus uitslapen was 

er niet bij. In de tussentijd was er ruimte voor ‘huiswerk’ en 

kon daarvoor gebruik worden gemaakt van een van de vele 

studieruimtes, audiorooms, de vele lounge of stilte plekken. 

Weet goed, wat je met je 
scriptieprijs doet!

Het zal je maar gebeuren, na inlevering van de 
MRE-scriptie inclusief verdediging de scriptieprijs 
winnen... Het overkwam een van de redactieleden 
van de Masterclass. In 2013 rondde Cornélie haar 
MRE-scriptie af over de aanstaande wetgeving op 
het gebied van huurkoop van onroerende zaken en 
wist zij daarmee de scriptieprijs van dat jaar in de 
wacht te slepen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgedeeld 
aan zowel MRE als MSRE studenten en wordt 
vergezeld van een mooie financiële vergoeding. 
Waar besteedde Cornélie haar scriptie-prijs aan? We 
stelden haar in dat kader de volgende vragen:

Van de REDACTIE

het klooster in…
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Iedere student werd voorzien van een ipads, waarmee je 

je luisteroefeningen en huiswerk kon maken. Je ontmoette 

ondertussen allerlei verschillende mensen die ofwel zakelijk, dan 

wel voor de liefde een taal onder de knie probeerden te krijgen. 

Ieder een uniek verhaal. Het voelde al met al echt weer even als 

‘terug de school-/studiebanken’ in. Heerlijk!

Tussendoor en voor of na de lessen kon voorts gebruik worden 

gemaakt van de fitnessruimte (het was soms dringen, zo graag 

wilde iedereen zijn geest verzetten). Ook 

werden er meerdere yogalessen (in het 

Engels) aangeboden. 

Dus ook dat hebben wij maar een keertje 

uitgeprobeerd, in het kader van de opgelegde 

rust, regelmaat en reinheid     . Lenigheid 

is daarbij wel een vereiste...

Op bepaalde dagen was er ook nog 

een avondprogramma waarin je met je mede studenten (van min 

of meer hetzelfde taalniveau) de taal in diverse situaties (van 

politiek georiënteerde discussies tot de beoordeling van world 

press foto’s) toepaste en wij tijdens het diner verplicht ‘Engels’ 

moesten spreken. Ter afleiding ben ik een van de avonden bij een 

MRE-klasgenootje en zijn vrouw (die toevalligerwijs om de hoek 

wonen) een drankje gaan drinken en heb ik op een andere avond 

ter ontspanning een film in Den-Bosch gepakt. 

Al met al lag ik er na vijf dagen redelijk af en kon ik op dat 

moment geen Engels meer zien of horen. Maar wil je een keer een 

verdiepingsslag maken qua vreemde taal, dan zijn de ‘nonnen in 

Vught’ echt een aanrader! En tot die tijd kun je iedere ochtend je 

lol op via www.nubeterengels.nl (overigens is ‘beter spellen’ ook 

leuk als ochtendgymnastiek).

I always get my sin

:-)
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Het te openen project gaat onder de naam I’d 

Rather Be Outside. Dat is voor een woningproject 

toch wat curieus. Het zou bestaan uit woningen 

die met een 3D- printer in beton zijn geprint. Die 

woningen staan op een stuk grasland vóór het 

museum, midden op het Museumplein. Hiermee 

wordt voorzien in betaalbare huisvesting, want 

daar is in de grote wereldsteden een tekort aan. 

Dat is zo. Daarom lijkt het mij een goed idee om 

eens poolshoogte te gaan nemen. Dus gaan mijn 

vrouw en ik op de fiets naar de opening. 

De openingsceremonie is onder de luifel van de 

badkuip van de aanbouw van ‘Het Stedelijk’. 

Daar sta je mooi uit de zon en droog bij regen. 

De champagne is prima, mevrouw de directeur 

houdt een enthousiaste openingstoespraak 

en er volgt een interview met de architecten. 

Het blijkt hier te gaan om een internationaal 

samengesteld architectencollectief met de naam 

åyr, gevestigd in Londen. Zij doen onderzoek 

naar hedendaagse vormen van huisvesting. 

In hun werk onderzoeken ze de invloed van 

ontwikkelingen rond eigendom, privacy en 

sharing op ons huiselijk domein. Ze maakten 

onder andere ‘smart homes’ en exposeerden in 

gehuurde Airbnb-kamers. Op uitnodiging van 

het Holland Festival en het Stedelijk Museum 

hebben ze nu een soort dorp in de openlucht 

gebouwd, op het plein, zo werd mij duidelijk. 

Het ontwerp zou bestaan uit 82 unieke geprinte 

betonnen elementen die samen een dorp van 

12 huizen vormen. Ik benieuwd, want van onder 

de badkuipluifel kan ik het plein niet overzien. 

De ‘flap’ met de AH erin verhindert namelijk het 

zicht. In het interview zeggen de architecten nog 

te betreuren dat ze niet het gehele museumplein 

hebben mogen volbouwen. Volkshuisvestelijk heb 

ik daar begrip voor, maar esthetisch gezien vind 

ik dat niet jammer.

Na de opening wandelt het gezelschap naar de 

‘huizen’ midden op het plein. Nu ja, huizen? Bij 

het project aangekomen zie ik toch iets anders. Ik 

kijk uit over verschillende woningplattegronden 

met muren opgetrokken tot maximaal één meter 

hoogte, ook met ruimten voor ramen en deuren. 

Iedere ‘woning’ heeft een eigen (schuimpjes)

kleur en elke muur bestaat uit een aan elkaar 

geschreven tekst, in beton geprint. Ik ontmoet de 

manager Markt & Innovatie van de betonfabriek 

die het bouwsel heeft gemaakt. Het is Theo 

Voogd van Bruil, uit Ede. Hij vertelt mij, dat ze 

tijdens de crisis, na 2008, zijn begonnen aan het 

computergestuurd 3D gieten in beton. Dit was 

een experiment. Ze hadden toen toch niet veel 

opdrachten. Nu hebben ze het in beton printen 

onder de knie. Aan dit project hadden ze twee 

en een halve week gewerkt. Duur is het niet. Een 

wandje kost een paar honderd euro. De betonnen 

teksten komen uit gedichten en boeken. Die 

zijn van verschillende auteurs die schrijven over 

problematische relaties met wonen. Zo lees ik 

in een betonblok de tekst “To be: ‘banned from 

the city’ and thus: en banlieues: a part of the 

perimeter”. Het is een tekst van Bhanu Kapil, 

gepubliceerd in haar boek Ban en Banlieue 

(Nightboat Books, 2015, p. 41). 

Kunstwerken die meteen omarmd worden door 

het publiek zijn schaars. Maar hier is het meteen 

raak! De kamers van de huizen blijken al goed 

te zijn bewoond, zie ik. Een gehele familie heeft 

zich van een kamer eigen gemaakt. En ze zijn 

zichtbaar gelukkig. Een clochard heeft ook 

een kamer gekozen, om zijn roes uit te slapen. 

Anderen liggen te zonnen en te slapen op de 

muren. Slapen op dichtregels moet heerlijk 

zijn, denk ik; de afdruk op je rug krijg je er 

gratis bij. Ik ben helemaal verrukt, want wat is 

er nu mooier dan een kunstwerk van een huis 

dat meteen in gebruik wordt genomen. Daar 

wordt iedere woningbelegger opgewonden 

van. Jammer is het dat het project op reis 

Prefab woningen midden 
op het Museumplein?

Door: Peter van Gool

Van de Professor

De openingstoespraak door Beatrix Ruf, de directeur 

van het Stedelijk Museum, met de architecten van åyr 

op de achtergrond

Peter van Gool

To be: “banned from the city”

Met enige regelmaat krijg ik een uitnodiging voor een opening 
van een woningbouwproject. Die komt dan meestal van 
mijn werk. Maar nu komt de uitnodiging van Beatrix Ruf, de 
directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Ik heb haar 
leren kennen op een stadsontwikkelingscongres in Arles, mede 
georganiseerd door onze jongste dochter. 
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gaat. Straks is het te zien in Parijs. Ik til nog 

even aan een muurtje. Helaas is het te zwaar 

om op de fietsbagagedrager te leen mee te 

nemen. Hopelijk zijn ze in de Franse hoofdstad 

onder de indruk van de vindingrijkheid van 

een internationaal stel jonge architecten en 

van de innovatiekracht van de Nederlandse 

betonindustrie. 

De clochard

De architecten van åyr op hun kunstwerk (v.l.n.r. Luis 

Ortega Govela, Fabrizio Ballabio en Octave Perrault)

Het ‘dorp’

Te zwaar om op de bagadrager 
 mee te nemen
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Gordon Moore voorspelde al in 1965 dat de technologische 

vooruitgang elke twee jaar zou verdubbelen en de prijs ervan zou 

halveren. Die voorspelling van exponentiele groei is uitgekomen. 

Of de groei zo doorzet is nu de vraag, we lopen immers ook tegen 

fysieke beperkingen aan (hoeveel kleiner kunnen we dingen nog 

maken?). Toch zullen er veel dingen blijven veranderen. Wat komt 

er op ons af en wat betekent dat voor het vastgoed? In dit artikel 

de invloed van technologie.

Big Data
Waar de afgelopen jaren veel devices als de telefoon en de 

laptop onafhankelijk van elkaar ontwikkelden, gaat het de 

komende jaren om verbindingen tussen devices en data. 

De term Big Data hoor je al regelmatig vallen, maar het is 

boeiend om te zien wat je er al mee kunt. Sinds 2017 gebruikt 

de politie een enorm databestand en een systeem (CAS) om 

bijvoorbeeld inbraken autokraken en straatroven te voorspellen 

in tijdblokken van vier uur. Op basis hiervan worden de teams 

op straat ingeroosterd. Het resultaat was dat zo’n 20% van de 

voorspellingen klopten. In feite leg je allerlei lagen met data 

op een GIS-kaart over elkaar heen om te voorspellen. Zo kun 

je huurachterstanden zien aankomen door gegevens als online 

bestellingen, mobiele telefoonrekeningen en dergelijke aan 

elkaar te verbinden. Dat geldt eveneens voor verhuisgeneigdheid 

en potentiele overlast of woonfraude. We leren elke dag van de 

casussen uit de praktijk, waarmee een theoretisch model om te 

voorspellen steeds makkelijker maakbaar wordt.

Hoe ver ga je?
Met Big Data kun je verhuisbewegingen voorspellen, zien waar 

overlast gaat plaatsvinden en wie van je huurders potentieel 

een huurachterstand zou kunnen krijgen de komende maand. 

Datamining, in een wereld vol gegevens die, met elkaar 

verbonden, waardevolle informatie vormen, waarop je je 

werkprocessen kan stroomlijnen en preventief te werk kan gaan. 

Het kan veel werk schelen (je zat al met de huurder aan tafel 

voor het probleem ontstond) én je kan je producten veel beter 

afstemmen op klantwensen. Maar hoe ver ga je. Big Data kan zo 

Big Brother is watching you worden.

Internet of Things
Een andere term die je vaak hoort is Internet of Things. Het beeld 

is dat computers en telefoons straks een soort minderheid vormen 

op internet. Sensoring is hier een leuk voorbeeld van. Je koelkast 

stuurt je straks een berichtje als je in de supermarkt loopt (want 

dat zie ‘ie ook) dat de melk bijna op is. De technologie is al zover 

dat een dak dat dreigt te gaan lekken een signaal geeft, sensoren 

in houtwerk geven aan dat er echt onderhoud nodig is. De drone 

die ’s nachts de objecten in kaart brengt vult de gegevens verder 

aan. En dreigt een dak te gaan lekken? Over niet al te lange tijd 

gaat die opdracht rechtstreeks naar een bedrijf dat de reparatie 

uitvoert, krijgt de klant en de beheerder een melding dat en 

wanneer dit gebeurt en is de financiële afhandeling er meteen 

ook aan gekoppeld. En een lekkage is verholpen lang voordat een 

klant daar last van zou hebben.

Veranderend Vastgoed: 
de invloed van technologie 

Door Chris Petterson

In een filmpje van Frans Bromet interviewde hij in 
1999 mensen over de mobiele telefoon. Mensen 
konden zich niet voorstellen dat ze ooit altijd en 
overal bereikbaar zouden zijn. “Ze spreken mijn 
antwoordapparaat thuis maar in.” en “Als mensen 
me nodig hebben sturen ze maar een brief.”, zijn 
markante uitspraken waar we ons inmiddels niets 
meer bij kunnen voorstellen (een uitzondering 
daargelaten). Dat is nu 18 jaar geleden. Inmiddels 
bankieren we met een App op onze telefoon. 

Wat komt er op ons af en wat 
betekend dat voor het vastgoed?
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Will a robot take my job?
Door robotica worden administratieve processen beter. Een robot 

(niet zo’n bewegende pop, maar een slim computerprogramma) 

kan facturen en andere documenten razendsnel digitaliseren. Voor 

nog geen 15.000 euro vervang je een flink aantal administratieve 

krachten met een handige robot, die foutloos en enorm snel 

werkt, én die ook nog eens niet om 17:00 uur weg moet om de 

kinderen van de kinderopvang te halen.

IBM ontwikkelde Watson, een supercomputer die kan leren. 

Het is een stap verder dan kunstmatige intelligentie die we 

vroeger kenden. Deze computer kan bijvoorbeeld, doordat hij 

leert van recepten van top koks, nieuwe recepten maken die 

nog smaakvol zijn ook. Én hij kan beter dan welke arts ook, 

op basis van symptomen een diagnose stellen en hij leert elke 

dag bij, om steeds beter te worden. Dat verandert de rol van 

mensen. Er is al een website www.willrobotstakemyjob.com 

waar je kunt zien of je baan binnenkort nog bestaat. In het 

voorbeeld van de arts zal het zijn of haar rol zeker veranderen, 

omdat er minder tijd naar diagnosticeren gaat en er bijvoorbeeld 

ruimte komt voor aandacht voor de patiënt, verder onderzoek en 

nieuwe behandelingen. In het vastgoed kan Watson de gegevens 

van sensoren, opnames van drones met warmtecamera’s en 

andere apparatuur combineren en oplossingen aandragen voor 

problemen maar vooral, preventieve maatregelen.

Locatus
Een goed voorbeeld van een bedrijf dat data gebruikt en te gelde 

maakt is Locatus. Sinds jaar en dag verzamelt de organisatie 

passantengegevens. Voorheen door te tellen, nu door mobieltjes te 

tellen. Je kunt daardoor ook zien hoe de passentenstromen lopen 

en hoe lang mensen op welke locatie blijven.

Zelfrijdende auto
Ze hebben al meer dan een miljoen kilometers afgelegd; 

de zelfrijdende auto’s. Over niet al te lange tijd rijden ze in 

Nederland rond. Handig, zeker als je geen parkeerplek meer 

hoeft te zoeken, want dat doet je auto wel. Het betekent iets 

voor het parkeren. Dat hoeft niet meer in de stad, de auto zoekt 

zijn weg wel naar een plek buiten de stad. Of we delen de auto 

en iemand anders gebruikt hem voor een vervoersbeweging 

ergens anders naartoe. Een wat betekent dat voor de 

exploitanten van parkeergarages en parkeerplaatsen? Verdwijnen 

die uit het stads- en dorpsbeeld?

Bedrijf zonder bezit
Een flink aantal bedrijven lukt het om te ondernemen zonder eigen 

bezit in de bedrijfstak waar je in werkzaam bent. AirBnB, een 

hotelverhuurder zonder vastgoed. SnappCar, een autoverhuurder 

zonder auto’s. Facebook, een medium zonder eigen content. 

Amazone, een detailhandel zonder voorraad.

Hoe is dat straks in de vastgoedwereld? Kan het grootste 

vastgoedbedrijf ter wereld geen vastgoed hebben, of heeft 

de grootste bouwer ter wereld geen bouwend personeel en 

voorraden? Dat laatste is misschien al aan het gebeuren.

BIM en BAM
Als je de BAM vraagt een complex woningen of bedrijfspand 

voor je te bouwen, dan zie je aan de vlaggen en de bouwkeet 

misschien nog dat de BAM de hoofdaannemer is. De busjes die 

er staan zijn van talloze bedrijven en soms evenzovele landen. 

Het gebruik van BIM, een toepassing waarbij je driedimensionaal 

tekent, corrigeert wat niet klopt, foto’s toevoegt en uiteindelijk 

voor het beheer je complex tot in de puntjes in beeld hebt 

verandert de rol van de (hoofd)aannemer. Die kan er in sommige 

gevallen misschien helemaal tussenuit, of wordt een adviseur voor 

bouw en beheer. Nadeel van BIM is dat het nu nog complexgericht 

is en het is zeker bij het verbinden van gegevens cruciaal dat je op 

portefeuilleniveau overzicht kunt krijgen.

Vraagstukken
De ontwikkelingen op technologisch gebied brengen vraagstukken 

met zich mee. Kleine vraagstukken zoals of je baan nog bestaat 

over een aantal jaar. Grotere vraagstukken zoals wat de zelfrijdende 

auto betekent voor de gebouwde omgeving en de infrastructuur. 

En tenslotte maatschappelijke vraagstukken: Big Data hebben een 

keerzijde: morele en ethische vraagstukken die hiermee gepaard gaan 

zijn nog niet of nauwelijks bediscussieerd. En hoe ver moeten we 

gaan en willen gaan? Naast ethische vraagstukken die dit allemaal 

met zich meebrengt zal ook de wetgeving moeten meebewegen 

met de veranderingen in de wereld. De vraag is hoe het adaptieve 

vermogen van mensen, bedrijven en de overheid aansluit bij de 

snelheid en de mate waarin er van alles verandert. Misschien een leuk 

onderwerp voor een AAAMRE-presentatie en aansluitend een debat?

Bronnen
Frankwatching.com 16 augustus 2017

Website KPMG, 16 augustus 2017

In de periode maart 2017-juli 2017 heb ik via gesprekken met 

een veelheid aan mensen een externe marktanalyse gemaakt voor 

het InnovatieLab van mijn toenmalige werkgever. In dit artikel 

heb ik geput uit de informatie die ik daarbij heb vergaard. Een 

belangrijke leverancier van inzichten en informatie was Henk Jan 

Witteveen, specialist op het gebied van innovatie en strategie 

www.advieswereld.nl.

Kan het grootste vastgoedbedrijf 
ter wereld geen vastgoed hebben?

Leuk om te zien
Link naar filmpje Frans Bromet: 

https://www.youtube.com/watch?v=x7yDtJ0DrkU
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Het veranderde landschap
Door Annique Verkoeijen

Sinds de oprichting van de alumnivereniging 
25 jaar geleden is niet alleen de vereniging zelf 
veranderd en vooral gegroeid. Hetzelfde geldt voor 
de gebouwde omgeving in Nederland. Een aantal in 
het oog springende projecten maakt duidelijk dat er 
ondanks de crisis veel is gerealiseerd. Deze projecten 
zijn zo opgenomen in het (stedelijk) landschap, dat 
het nauwelijks voorstelbaar is dat ze niet zo heel 
lang geleden nog niet eens bestonden. Daarom in 
dit artikel: toen en nu aan de hand van een aantal 
spraakmakende projecten.

Het WTC op de Zuidas, begin jaren ‘90

De Zuidas, 2017

Kop van Zuid, 2017

De vroegere Wilhelminapier met Hotel New York

IJburg, 2004

Zuidas, Amsterdam (bron: NAP)
De Zuidas is de gebiedsontwikkeling in Amsterdam die niemand 

kan zijn ontgaan en die moet leiden tot een nieuw, internationaal 

zakencentrum. In de jaren ’80 was dit gebied tussen Buitenveldert 

en Amsterdam-Zuid onbebouwd, totdat in de jaren ’90 het 

Masterplan Zuidas werd opgesteld. De afweging tussen het 

dijk- en het dokmodel lijkt vooralsnog in het voordeel van het 

dokmodel uit te vallen.      

Kop van Zuid, Rotterdam
Met de ontwikkeling van de Kop van Zuid maakte Rotterdam 

een sprong over de Maas. Letterlijk door de aanleg van de 

Erasmusbrug en figuurlijk doordat het gebied een grootstedelijk 

karakter heeft gekregen, met als hoogtepunt de Maastoren. Deze 

hoogste kantoortoren van de Benelux staat naast Hotel New York, 

het voormalige hoofdkantoor van de Holland-Amerika lijn. 

IJburg, Amsterdam (bron: ONH)
De eerste plannen voor het ontwikkelen van eilanden in het IJmeer 

dateren uit de jaren ‘60. Pas in de jaren ’90 werd het definitieve 

besluit genomen om de eilanden daadwerkelijk te realiseren. 

Als alle eilanden klaar zijn, zullen deze woonruimte bieden aan 

45.000 inwoners.   



Strijp-S, Eindhoven
Op dit voormalige bedrijventerrein bevonden 

zich vroeger fabrieken van Phillips. Begin jaren 

’90 trok Philips zich terug en moest er een 

nieuwe bestemming gevonden worden voor de 

markante gebouwen zoals het Ketelhuis en de 

Machinekamer. Dit is gelukt: in Strijp-S hebben 

de creatieve sector en nieuwe bewoners een 

thuisbasis gevonden. 
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IJburg, 2017

Céramique, 2017

Strijp-S, 2017

De Philips fabrieken op Strijp-S

Céramique, Maastricht
De ontwikkeling van dit nieuwe stadsdeel is 

vernoemd naar de Société Céramique, die samen 

met de Koninklijke Sphinx keramiek produceerde. 

Nadat de productie was verplaatst naar elders 

in de stad, begon men eind jaren ’80 met de 

herontwikkeling van het terrein. 

Het masterplan van Jo Coenen 

is ondertussen ingevuld met 

gebouwen van bekende 

architecten zoals Mario Botta, 

Alvaro Siza, Aldo Rossi en 

Wiel Arets.    

Céramique, eerste helft vorige eeuw

in Strijp-S 
hebben de 
creatieve 
sector en 

nieuwe 
bewoners 

een
thuisbasis 
gevonden
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Het winkellandschap
Nederland kende in 2016 in totaal 95.630 

fysieke winkelvestigingen (bron: CBS). Dit aantal 

ligt 4,4% lager dan 10 jaar eerder. Het aantal 

webwinkels vervijfvoudigde in dezelfde periode 

van ruim 5.000 tot ruim 32.000. Met name het 

aantal fysieke winkels gericht op computers en 

kleine elektronica is sterk afgenomen, gevolgd 

door het aantal kledingwinkels, antiekwinkels 

en kunsthandels. Daar staat tegenover dat het 

aantal telefoonwinkels, warenhuizen, viswinkels 

en tweedehandskledingzaken is toegenomen. 

Ondanks deze veranderingen vormen 

kledingwinkels nog steeds het merendeel van 

de fysieke winkels. Ook onder de webshops is 

kleding het best vertegenwoordigde product.

Als we kijken naar het aantal winkelvestigingen 

in de grootste steden per provincie, dan wordt 

duidelijk dat alleen in Almere en Lelystad het 

aantal fysieke winkels is gestegen. 

Toekomstige winkeltrends
Duidelijk is dat internetwinkels de afgelopen 

jaren een grote opmars hebben gemaakt. De 

vraag is of deze trend zich in de toekomst zal 

doorzetten en wat de gevolgen zullen zijn 

voor winkelvastgoed. Het Hoofdbedrijfschap 

Detailhandel (HBD) heeft onderzoek laten doen 

om antwoord te geven op deze vraag. HBD 

beschouwt de fase waarin detailhandel zich nu 

bevindt als een revolutie. De laatste revolutie 

van vergelijkbare omvang was de introductie 

van de zelfbediening rond 1950. Nu zorgen 

ICT, internationalisering en grote socioculturele 

veranderingen voor een ontwikkeling die 

mogelijk zelfs het einde kan betekenen van 

detailhandel als zelfstandige bedrijfstak.

Om te overleven in een wereld met een overvloed 

aan goederen moeten winkels de consument een 

beleving bieden, waarmee ze zich onderscheiden 

van concurrenten. Een winkel bezoeken moet een 

belevenis worden, die zonder al te veel moeite 

te hoeven doen door de consument ervaren kan 

worden. De faillissementen van bijvoorbeeld V&D, 

McGregor, Schoenenreus, DA en Mexx hebben 

laten zien dat winkelketens niet overleven als zij 

zich niet voldoende onderscheiden of te laat zijn 

met een goede webwinkel. 

Het toenemende winkelen via internet heeft 

een stijgende leegstand tot gevolg. Het 

Compendium voor de Leefomgeving geeft 

aan dat de leegstand is opgelopen tot 10,2% 

van het totale winkeloppervlak, waar dat tot 

2010 niet boven 6% uitkwam. Ruim een kwart 

van de winkelleegstand kan als structureel 

worden beschouwd. Wel is sprake van regionale 

verschillen: de gebieden met meer leegstand dan 

het landelijk gemiddelde bevinden zich buiten 

de randstad. Gerelateerd aan de verschillende 

typen winkelgebieden is er vooral veel leegstand 

te zien in de centrale winkelgebieden van de 

kleinere en middelgrote steden. 

Shop till you… click
Door Annique Verkoeijen

Wie herkent het niet: je overweegt een aankoop en zoekt 
op internet naar prijzen, mogelijkheden en reviews. Voordat 
je een beslissing neemt, vergelijk je de prijzen op een paar 
vergelijkingswebsites en met een muisklik is het product snel 
gekocht. Gelukkig kan het ook na 18:00 uur bezorgd worden 
en hoef je je pakketje niet meer op te halen bij de buren of een 
PostNL kantoor. 
De opkomst van ICT heeft onmiskenbaar een grote invloed op 
het winkellandschap. Wat betekent dit voor winkelvastgoed? 
En welke trends zijn de komende jaren te verwachten? 

Fysieke winkels in de grootste steden per provincie, 

2007-2016 (bron: CBS) 
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De toekomst van winkelvastgoed
Ondanks de opgelopen leegstand zijn 

onderzoekers van mening dat internet het 

fysieke winkelen niet volledig zal vervangen. 

Om voldoende klanten te blijven aantrekken, 

moeten winkeliers en winkelbeleggers echter 

wel inspelen op de klantbehoefte. Zo ziet 

het ING (bron: ING Economisch Bureau) dat 

beleggers in winkelvastgoed zich concentreren 

op toplocaties en dat beleggers verwachten 

dat er maximaal 15 tot 20 hoogwaardige 

koopconcentraties ontstaan in grotere steden. 

De meeste regionale steden zijn te klein om 

een belevenis te bieden. Als het gaat om de 

rendementen op winkelvastgoed dan signaleert 

ING dat deze de afgelopen jaren door de crisis, 

oplopende leegstand en internet winkelen onder 

druk staan. Ten opzichte van ons omringende 

landen presteert het Nederlandse winkelvastgoed 

minder goed, wat vooral veroorzaakt wordt 

doordat niet voldoende of niet snel genoeg 

wordt ingespeeld op de veranderende wensen 

van consumenten. Als mogelijke oplossingen ziet 

ING een omzethuur, wat de belegger motiveert 

om te investeren in het winkelgebied. Als dit leidt 

tot meer bezoekers en tot stijgende omzetten, 

zullen ook de huurinkomsten stijgen. Een andere 

optie is een huur gebaseerd op het aantal 

passanten: de verhuurder zal willen zorgen 

voor een aantrekkelijk winkelgebied waardoor 

het aantal bezoekers toeneemt. Hierbij kan een 

vaak gehoord bezwaar van retailers dat zij hun 

omzetcijfers moeten delen, worden weggenomen. 

Andere opties zijn kortere contracten of een mix 

van vaste huur en omzethuur. 

Ook ABN AMRO doet onderzoek naar de 

toekomst van winkelvastgoed. ABN AMRO 

is van mening dat de opkomst van horeca in 

winkelstraten een positief effect heeft. Enerzijds 

wordt hierdoor de leegstand teruggebracht, 

anderzijds wordt de attractiviteit van een 

winkelgebied versterkt door horeca. ABN AMRO 

is van mening dat dit een positieve ontwikkeling 

is omdat men verwacht dat de horeca in 2017 en 

2018 sneller groeit dan de retailsector. 

Hoewel internet winkelen het fysieke winkelen 

niet volledig zal vervangen, is duidelijk dat het 

winkellandschap sterk aan verandering onderhevig 

is. Om consumenten te blijven trekken, moeten 

winkels een unieke belevenis bieden. Want zoals 

INretail stelt in het rapport Het Nieuwe Winkelen: 

beleving zorgt voor emotie en emotie doet kopen! 

De laatste revolutie was de introductie 
van de zelfbediening rond 1950.
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In een documentaire ‘Het doet zo zeer’ schetste 

zij een portret over wat deze ziekte binnen en 

buiten huis te weeg brengt. Heleen van Royen 

bediende de camera daarbij grotendeels zelf 

en volgde haar moeder in alledaagse situaties 

en bezoeken aan artsen, zorginstellingen 

en klinieken. Zij besloot bovendien om een 

mantelzorgwoning ‘in haar tuin te hijsen’ waar 

haar moeder tijdelijk kon wonen. 

In dit artikel gaan wij enerzijds in op de 

privaatrechtelijke aspecten en anderzijds 

op de bestuursrechtelijke aspecten van 

‘mantelzorgwoningen’. In het kader van dit 

artikel verstaan wij onder mantelzorgwoning 

een woning die ‘als een compleet huis’ in de 

buurt van een andere woning kan worden 

geplaatst (zodat de mantelzorger dichtbij 

is). Het is denkbaar dat de hulpbehoevende 

in de mantelzorgwoning woont, maar ook 

het omgekeerde is mogelijk. Namelijk dat de 

mantelzorger in de mantelzorgwoning woont 

en de hulpbehoevende in het nabijgelegen huis 

verblijft. Uiteraard zijn er ook variaties denkbaar, 

zoals een garage die wordt omgebouwd naar 

mantelzorgwoning.

Personen die professionele zorg en 

ondersteuning nodig hebben krijgen te 

maken met verschillende wetten zoals de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de 

Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet. 

De Wet langdurige zorg (Wlz) is voor mensen 

die permanent intensieve zorg en/of toezicht 

nodig hebben. De gedachte van de overheid 

is tegenwoordig om natuurlijke personen met 

een beperking langer (zelfstandig) thuis te 

laten wonen. Daarvoor zijn allerlei initiatieven, 

zie onder meer een wegwijzer naar zorg en 

ondersteuning: www.regelhulp.nl. 

Aanbod
Alvorens in te gaan op de juridische aspecten, 

maken wij eerst een rondje langs de velden 

om te zien wat er zoal wordt aangeboden op 

dit vlak. Mantelzorgwoningen zijn te koop en 

te huur. Mantelzorgwoningen zijn volledig zelf 

samen te stellen waarbij rekening kan worden 

gehouden met eventuele woningaanpassingen, 

verhogingen en hulpmiddelen. Zo biedt ‘De 

Bergjes Chalets en Caravans’ te Heibloem 

allerlei soorten aan: Mantelzorg Sorrento 

twin, Mantelzorg Canyon, maar is er ook een 

Mantelzorg op maat pakket. 

Maar dit is bij lange na niet de enige 

aanbieder. ‘Zorg en Welzijn Bouw’ te Oss 

biedt ook een ruimte keuze aan en verlenen 

zelfs ondersteuning bij het aanvragen van een 

extra huisnummer. Een afnemer wordt door dit 

bedrijf van A(dvies) tot Z(orgwoning) begeleid. 

Een standaard mantelzorgwoning van 24 m2 

conform Bouwbesluit kost hier EUR 22.950 

inclusief advies, ontwerptekening en zorgplan1.

Maar ook zorgwoningen van 50 of 70 m2 zijn 

leverbaar en zijn rolstoel- en tilliftvriendelijk. 

Mantelzorgwereld te Amstelveen is een initiatief 

Samen (in de achtertuin) 
oud worden...

Door Cornélie Arnouts & Dieuwke Kist (Dentons Boekel, vastgoed)

De kinderen vliegen uit... Is een bekend gezegde onder ouders 
van al dan niet studerende en opgroeiende kinderen. Inmiddels 
kennen wij in Nederland ook een nieuw fenomeen: ouders 
vliegen in... Zo filmde onlangs Heleen van Royen haar moeder 
bij wie beginnende dementie, Alzheimer, is vastgesteld. 

1   http://mantelzorg-woning.eu/prijsinformatie_mantelzorgwoningen.html (geraadpleegd 20 augustus 2017).
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van Blokhutwereld, die jarenlange kennis in 

de houtchaletbouw toepast op de stijgende 

mantelzorgvraag. Kortom, voor elk wat wils. 

Privaatrechtelijk
(On)roerend?
In de meeste gevallen lijkt het aanbod te bestaan 

uit verplaatsbare c.q. tijdelijke units. Dit is van 

belang voor de kwalificatie onroerend of roerend. 

Onroerend zijn volgens de wetgever (artikel 

3:3 lid 1 BW) de grond, de nog niet gewonnen 

delfstoffen, de met die grond verenigde 

beplantingen, alsmede de gebouwen en werken 

die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij 

rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere 

gebouwen of werken. Roerend zijn alle zaken die 

niet onroerend zijn (aldus artikel 3:3 lid 2 BW). 

Is sprake van een onroerende zaak, dan zal 

door natrekking het eigendomsrecht van de 

woonunit verschuiven naar de eigenaar van 

de onderliggende grond. Indien sprake is van 

dezelfde persoon is dat niet bezwaarlijk, dat 

is anders als de mantelzorgwoning een ander 

toebehoort. Hoe dan te handelen. Er zou in dat 

geval een opstalrecht gevestigd kunnen worden, 

waardoor er een horizontale scheiding wordt 

aangebracht tussen de eigendom van de grond en 

de eigendom van de woonunit. Een opstalrecht 

is namelijk een zakelijk recht om in, op of boven 

een onroerende zaak van een ander gebouwen, 

werken of beplantingen in eigendom te hebben of 

te verkrijgen. De opstaller heeft ten aanzien van 

de zaak waarop zijn recht rust, de bevoegdheden 

die voor het volle genot van zijn recht nodig zijn. 

In de meeste gevallen zal een mantelzorgwoning 

echter kwalificeren als roerend omdat deze niet 

duurzaam met de grond is verenigd. 

De vraag komt op of de plaatsing van een 

mantelzorgwoning nog nadere afstemming 

behoeft met de bank (indien sprake is van een 

hypothecaire geldlening met het oog op het 

huurbeding), of sprake is van een verzwaring van 

gemeentelijke lasten en/of de opstalverzekering 

dan wel de brandverzekering moet worden 

uitgebreid. In geval van een appartementsrecht 

(denk aan benedenwoning met tuin) is voorts 

denkbaar dat het splitsingsreglement of het 

huishoudelijk reglement nadere voorwaarden 

of eisen stelt waar rekening mee moet worden 

gehouden. In theorie is ook nog denkbaar dat in 

erfpachtaktes bijzondere voorwaarden worden 

bedongen, maar ten aanzien van mantelzorg zijn 

wij die nog niet tegengekomen. 

WOZ
In sommige gemeenten telt c.q. telde de 

mantelzorgwoning mee bij het bepalen van de 

WOZ-waarde. Vanaf 2017 is dit niet meer het 

geval. Dit staat in de Waarderingsinstructie 

die geldt vanaf 1 januari 2017. Deze instructie 

bevat richtlijnen voor de uitvoering van de 

Wet waardering onroerende zaken (Wet 

WOZ). Op pagina 289 wordt de volgende 

toelichting gegeven (www.waarderingskamer.

nl): ‘(...) Bij de beëindiging van de zorg, maar 

ook bij de verkoop van de woning zal de 

mantelzorgwoning weer verwijderd moeten 

worden. In verband met het dienstbare karakter 

wordt de gebruiker van de reguliere woning ook 

aangemerkt als de belanghebbende gebruiker 

van de mantelzorgwoning. Omdat voor de 

waardering voor de Wet WOZ een zo zuiver 

mogelijke inschatting van de marktwaarde 

bij een veronderstelde verkoop moet worden 

gemaakt, moet men uitgaan van een verkoop 

“na verwijdering van de mantelzorgwoning”. 

Immers de tijdelijke mantelzorgwoning moet 

bij verkoop verwijderd worden. Tijdelijke 

mantelzorgwoningen zijn in de meeste gevallen 

dan ook niet of maar beperkt waardeverhogend 

voor de woning waaraan deze dienstbaar zijn”. 

Huurrecht
Wat nu als sprake is van een huurwoning en de 

mantelzorger de hulpbehoevende persoon in huis 

wil namen of andersom? En maakt het dan nog 

uit of daarvoor gebruik gemaakt wordt van de 

tuin? 

Op grond van het huurrecht wordt onder 

woonruimte (artikel 7:233 BW) verstaan: ‘(...) 

een gebouwde onroerende zaak voor zover 

deze als zelfstandige dan wel onzelfstandige 

woning is verhuurd, dan wel een woonwagen 

of een standplaats, alsmede de onroerende 

aanhorigheden’. Bij dit laatste gaat het dan 

om een (groen)voorziening die de huurder 

in overwegende mate feitelijk en exclusief in 

gebruik heeft. 

Op grond van de wet is een huurder van 

woonruimte niet bevoegd het gebruik geheel 

of gedeeltelijk aan een ander in gebruik te 

geven. Wel is de huurder van zelfstandige 

woonruimte die in die woning zijn hoofdverblijf 

heeft, bevoegd een deel daarvan aan een 

ander in gebruik te geven. Dit staat ook wel 

bekend als ‘hospitaverhuur’. Er is sprake van 

‘hoofdverblijf’ indien het leven van de huurder 

zich in hoofdzaak in en vanuit het gehuurde 

afspeelt, het aanhouden van een pied à terre 

wordt in de regel niet gezien als hoofdverblijf. 

Ingebruikgeving is overigens een ruimer begrip 

dan ‘onderhuur’ (in dat geval moet tevens sprake 

zijn van gebruik tegen een ‘vergoeding’). 

Het huurrecht bepaalt voorts dat een huurder 

niets mag veranderen aan het gehuurde zonder 

schriftelijke toestemming van de verhuurder 

(artikel 7:215 lid 1 BW). Een verhuurder 

verleent toestemming indien de voorgenomen 

veranderingen de verhuurbaarheid van het 

gehuurde niet schaden, dan wel niet leiden 

tot een waardedaling van het gehuurde. Dit is 

anders als het gaat om veranderingen die bij 

het einde van de huur zonder noemenswaardige 

kosten ongedaan kunnen worden gemaakt en 

worden verwijderd. Weigert een verhuurder 

toestemming, dan kan vervangende toestemming 

worden verkregen van de rechter (of om 

een bindend advies worden gevraagd bij de 

Geschillencommissie huursector). Een huurder 

beschikt daarnaast over een ‘wegbreekrecht’ 

van door hem aangebrachte veranderingen 

en toevoegingen (tot datum ontruiming), 

mits het gehuurde weer in de oorspronkelijke 

toestand wordt gebracht (artikel 7:216 lid 1 

BW). Overigens mag een huurder op grond 

van de Wlz en Wmo (bepaalde) aanpassingen 

achterlaten (en is bovendien geen toestemming 

van verhuurder vereist indien een vergoeding 

voor de aanpassingen door de gemeente wordt 

toegewezen), hetgeen op gespannen voet 

staat met artikel 7:215 BW. Ook is denkbaar 

dat verhuurders een woning aanpassen voor 

gehandicapten. Dit kan tot meer punten leiden 

op grond van het Woningwaarderingsstelsel (met 

name relevant voor sociale huurwoningen). 

Ouders vliegen in

Geen impact WOZ waarde
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Het huurrecht beschermt ook een aantal 

specifieke ‘derden’, zoals een echtgenoot, 

geregistreerd partners en onderhuurders. Op 

grond van artikel 7:267 BW kan bovendien een 

natuurlijke persoon die in het gehuurde zijn 

hoofdverblijf heeft en met de (contractuele) 

huurder een duurzame gemeenschappelijke 

huishouding heeft de verhuurder (en zo nodig 

de rechter) samen met de hoofdhuurder 

verzoeken om medehuurder te worden. Na het 

einde van de hoofdhuur kan de medehuurder 

zelf hoofdhuurder worden. De beoogde 

medehuurder en de hoofdhuurder moeten ten 

minste twee jaar in het gehuurde een duurzame 

gemeenschappelijke huishouding hebben gehad. 

Dit is niet beperkt tot personen die een affectieve 

relatie hebben. Ook familieleden, vrienden of 

verzorgers kunnen onder het begrip vallen. Als 

het huishouden geen perspectieven op langere 

termijn heeft, zal het niet duurzaam zijn. In het 

bijzonder geldt dat voor kinderen (zo blijkt uit 

de rechtspraak), hoe lang zij ook met hun ouders 

hebben samengewoond. In beginsel vliegen 

zij uit, tenzij zij nog op hogere leeftijd bij hun 

ouders wonen of er zijn teruggekeerd. Of een 

mantelzorger medehuurder kan worden hangt af 

van objectieve factoren (duur samenwoning) en 

subjectieve factoren (bedoeling betrokkenen) en 

alle overige omstandigheden van het geval. 

Bestuursrechtelijk
Op grond van verschillende bepalingen 

die speciaal zijn opgenomen in het 

Besluit omgevingsrecht (Bor) met oog op 

mantelzorgwoningen, is sinds een aantal jaar 

voor zowel de bouw van een mantelzorgwoning 

op eigen terrein, als voor het gebruik daarvan 

geen (omgevings)vergunning meer vereist, 

zolang aan de (overige) voorwaarden wordt 

voldaan. 

In het Bor gelden vrijstellingen voor de bouw 

van bijbehorende bouwwerken. In principe kan 

een bouwwerk enkel als bijbehorend worden 

aangemerkt als de functie daarvan dezelfde 

is als het hoofdgebouw. Op basis van de 

algemene regels zou een mantelzorgwoning 

kwalificeren als een zelfstandige woning en 

daarom functioneel ondergeschikt zijn aan het 

hoofdgebouw. Maar, in een speciale bepaling 

is opgenomen dat een gebouw dat voor de 

huisvesting van mantelzorg2 wordt gebruikt, 

functioneel verbonden moet worden geacht met 

het hoofdgebouw. 

De voorwaarde dat het aantal woningen niet 

mag toenemen bij vergunningvrij bouwen, geldt 

ook niet in het kader van de mantelzorgwoning. 

Hierdoor is de mantelzorgwoning onder de 

regeling voor het omgevingsvergunningvrij 

bouwen van bijbehorende bouwwerken 

gebracht. Aan de overige voorwaarden voor 

het vergunningvrij bouwen moet dan nog wel 

worden voldaan. Die voorwaarden hebben (onder 

andere) betrekking op de hoogte, de omvang en 

de afstand tot het openbare gebied. Ook geldt 

dat uitsluitend de eerste bouwlaag (begane 

grond) mag worden gebruikt als leefruimte. 

Op grond van het Bor geldt dat niet alleen 

de bouw, maar ook het gebruik van een 

mantelzorgwoning vergunningsvrij is. Dat 

betekent dat ook een bijbehorend bouwwerk 

waarvoor (ooit) een omgevingsvergunning 

is verleend omdat het gebouw niet aan de 

voorwaarden voor een vergunningsvrij bouwwerk 

voldeed, wel vergunningsvrij gebruikt kan 

worden ten behoeve van mantelzorg, ook als 

dat in strijd zou zijn met het bestemmingsplan. 

Veranderingen die aan dit bestaande bouwwerk 

verricht moeten worden met het oog op 

het gebruik als mantelzorgwoning, kunnen 

vergunningvrij worden verricht, zolang de 

draagconstructie en de brandcompartimentering 

niet veranderen en het bebouwde oppervlakte, 

noch het bouwvolume toenemen. 

Voorts wordt een mantelzorgwoning van 

minder dan 100 m2, die kan worden verplaatst 

(woonunit, woonwagen, o.i.d.) en buiten de 

bebouwde kom is gelegen, niet meegerekend 

bij de telling in het kader van de het maximale 

bebouwingsgebied. 

Dit alles laat onverlet dat er wel voldaan 

moet worden aan de eisen van het 

Bouwbesluit 2012. Met name voor wat 

betreft de brandcompartimentering zal 

zorgvuldig beoordeeld moeten worden of de 

mantelzorgwoning aan die regels voldoet. 

Ook moet worden gelet op het feit dat alle 

regelingen met betrekking tot vergunningvrij 

bouwen niet onverkort van toepassing zijn op 

een monument of een beschermd stads- en 

dorpsgezicht. Bij zowel een monument als een 

beschermd stads- en dorpsgezicht geldt dat 

een omgevingsvergunning is vereist voor een 

mantelzorgwoning. 

Het gebruik van de woning ten behoeve van 

mantelzorg is bij al deze – vergunningvrije 

– regelingen essentieel. Na afloop van de 

mantelzorgrelatie mag de woning dan ook niet 

langer gebruikt worden als - normale - woning. 

Ten slotte
De tijd zal leren hoe de mantelzorgwoning meer 

en beter gestalte krijgt in het maatschappelijke 

leven en hoe regelgeving en rechtspraak zich 

verder zullen aanpassen aan ‘invliegende ouders’.

Gebruik mantelzorgwoning vergunningsvrij

2   Op grond van artikel 1 bijlage II Bor luidt de definitie van ‘huisvesting in verband met mantelzorg’: huisvesting in of bij een woning van één huishouden van maximaal 

twee personen, van wie ten minste één persoon mantelzorg verleent aan of ontvangt van een bewoner van de woning. Mantelzorg is gedefinieerd als: intensieve zorg 

of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, recht-

streeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan de behoefte met een 

verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond;
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Dennis Damink heeft dit jubileum gebruikt om Emile Spek, die 

als eerste voor De Kentering is geïnterviewd, te vragen hoe hij 

inmiddels 6 jaar later terugkijkt op “De Kentering”. 

Emile Spek
Oude functie in 2011:  
 Directeur Projectontwikkeling bij Ymere in Amsterdam

Nieuwe functie in 2011:  
 Directeur Huisvesting en Techniek bij het AMC in Amsterdam

Huidige functie in 2017:  
onveranderd

Als u nu terugkijkt, waar bent u dan op 
voorruit gegaan?
In vijf jaar tijd onnoemelijk veel geleerd en daardoor “vanzelf” 

veelzijdiger geworden en verbreed.

Het gebeurt vanzelf door de nieuwe dingen die je van dag tot 

dag doet en juist als ik naar aanleiding van deze vraag van jullie 

terugkijk wat ik nu kan en weet in vergelijking met vijf jaar 

geleden, dan maakt dat heel vrolijk.

Terugblik op 
de eerste kentering

Door Dennis Damink

Aan de 25 jarige historie van de alumnivereniging is 
in 2011 een nieuwe traditie toe gevoegd. 
Op dat moment is de rubriek “De Kentering” tot 
leven gekomen. 

Destijds is “De Kentering” als volgt geïntroduceerd: 
De nieuwe werkelijkheid begint zich te zetten. De 
stofwolken van de vastgoedcrisis zijn nog lang niet 
opgetrokken, toch lijkt iedereen langzamerhand te 
wennen aan de veranderende wereld. Veel van onze 
collega’s hebben een overstap gemaakt naar een 
ander vastgoedbedrijf of zijn voor zichzelf begonnen. 
Anderen zijn inmiddels uit het wereldje vertrokken; 
maar ook zijn er nieuwkomers met nieuwe ideeën 
ingestapt. In de nieuwe rubriek De Kentering legt 
Masterclass een aantal vragen voor aan (oud)collega’s 
die een opmerkelijke stap hebben gezet. 
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Voor mij trouwens ook het bewijs dat je je loopbaan eens in de 

zoveel jaren een boost of een kentering moet geven.

Naast het beheer en de (her)ontwikkeling van het vastgoed, hier 

altijd liefdevol huisvesting genoemd, heb ik stevige deskundigheid 

ontwikkeld op gebieden als energievoorziening (het AMC heeft 

een van de grootste private centrales van Nederland), medische 

techniek –die wij deels in samenhang met de gebouwtechniek 

ontwikkelen en beheren- en (brand)veiligheidsvraagstukken.

En waar op achteruit?
In eerste instantie zou ik zeggen “niets”, want voor dingen die ik 

kwijtgeraakt ben, is er meer dan genoeg teruggekomen. 

En als ik dan toch iets moet noemen, dan is het de paraatheid en 

actualiteit van de kennis die tot vijf jaar geleden tot de kern van 

mijn dagelijks werk hoorde.

De halfwaardetijd van kennis en informatie is enorm afgenomen; 

van superspecialist kan je terugvallen tot het niveau van 

geïnformeerde burger. En ik mis dus weleens dat ik aan bepaalde 

vak debatten niet meer bijdraag.

Wat heeft u niet gemist?
Zelfde antwoord als vijf jaar geleden: de papier-, adviseer- en 

procedurecultuur.

De medische wereld is heel verbaal ingesteld en kan heel snel 

besluiten nemen.

Wat heeft u niet mee genomen?
Delen van hoe ik bij mijn vorige werkgever het directeurschap 

invulde. Een nieuwe organisatie en context vraagt niet alleen 

andere zaken van het directeurschap, het heeft mij ook de 

mogelijkheid gegeven mijzelf en mijn invulling van de functie 

deels opnieuw uit te vinden. Dat lukt mede omdat de organisatie 

onbevangen naar je kijkt en je niet typecast in een bepaalde 

rolinvulling.

Wat heeft u wel gemist?
Vastgoed, huisvesting is een zeer dienende discipline die hier 

vooral functioneel wordt aangevlogen en waar beheersing van 

processen en kosten heel belangrijk zijn. Esthetica speelt vaak 

een relatief ondergeschikte rol. Ik houd erg van architectuur, 

mooie vormgeving en zeker ook van het debat daarover en die 

gelegenheden dienen zich een stuk minder vaak aan dan vroeger.

Wat is uw inspiratiebron?
Ook hetzelfde antwoord als vijf jaar geleden: mensen –vaak jong-, 

die hun grenzen verleggen, risico’s nemen en meningen hebben 

tegen gevestigde opvattingen in. In het AMC ben ik kort na mijn 

komst met een aantal collega’s gestart met een traineeprogramma 

voor jonge mensen die een carrière in de ziekenhuiswereld willen 

maken. De deelnemers daarvan geven ieder jaar weer energie en 

inspireren mij ook geregeld om anders naar zaken te kijken.

Ik wil ook twee personen noemen: Marcel Levi, tot eind vorig 

jaar bestuursvoorzitter van het AMC en nu werkzaam in Londen, 

is een heel bijzonder mens en was voor mijn oriëntatie in deze 

voor mij nieuwe wereld heel belangrijk. En ook Zef Hemel, 

die op een bijzondere en letterlijk zeer inspirerende wijze het 

maatschappelijke en wetenschappelijke debat over stad en 

metropool aanvuurt.

Wat is het hoogtepunt uit uw carrière? 
Uit mijn Ymere-tijd ben en blijf ik trots op het maatschappelijk 

vastgoed van Het Sieraad en het Timorplein in Amsterdam. En ook 

blijf ik vaak terugkomen bij het Joost Swartehuis, het modernste 

monument in de Jordaan. In de laatste jaren heb ik met mijn 

mensen een heel bijzondere Spoedeisende Hulp gebouwd in 

het AMC en werd het AMC als eerste Nederlandse instelling 

geaccrediteerd volgens de zeer strenge internationale JCI-norm (een 

wereld-kwaliteitskeurmerk voor ziekenhuizen), wat een meesterlijke 

prestatie was van de hele organisatie, van laag tot hoog.

De halfwaardetijd van 
kennis en informatie is 

enorm afgenomen

Emile Spek ten tijde van de kentering in 2011
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Wellness op en om de werkplek, al dan niet aangevuld met 

geintegreerde gezondheidsoplossingen voor medewerkers; er zijn 

steeds meer bedrijven die inspelen op de behoefte aan bewegen 

en bewuster leven bij hun medewerkers. 

Talent is kritisch; om bij te blijven en concurrerend te zijn spelen 

steeds meer grote bedrijven de wellness-kaart. De belangen 

zijn natuurlijk enorm vanwege de dominantie van HR-kosten op 

de meeste corporate P&L’s. Met de Global Corporate Challenge 

krijgen deze bedrijven en passant toegang tot een schat aan 

(geaggregeerde) data over de fitheid van hun medewerkers. 

Mijn eigen ‘corporate challenge’ kreeg een paar jaar geleden 

een internationale wending. Sinds begin 2015 bouw ik mee 

aan het nieuwe centrale vastgoedteam van de Zwitserse 

farmacie-multinational Novartis. Vanuit Basel, een van de meest 

vooraanstaande life sciences hubs van de wereld, en daarmee een 

ontzettend leuke en internationale omgeving om te wonen en 

werken, bestiert dit team zo’n 1,400 gebouwen wereldwijd voor 

zo’n 120,000 medewerkers. 

Belangrijk, dat vastgoed? Op zichzelf: nee, vastgoed is 

ondersteunend. Maar ook: Ja, want optimalisatie van de 

vastgoedportefeuille levert financiele middelen die Novartis 

gebruikt voor versterking van de pijplijn en daarmee voor 

langere levens van patienten. En bovendien: Ja, want in al die 

gebouwen werken medewerkers die met een betere werkplek met 

uitgekiende ondersteuning en services tot betere prestaties komen 

– voor langere levens van patienten. 

Vastgoed managen is natuurlijk een achterhaalde titel voor wat 

we doen. Analoog aan het stappen tellen, hartritme meten, etc. 

focussen wij op het data-gedreven vormgeven van een attractieve 

‘experience’ die onze collega’s hebben op die sites, in die 

gebouwen en werkplekken. 

Hoe zullen wij deze experience blijven vormgeven en verbeteren? 

In een turn-key oplossing analoog aan de Global Corporate 

Challenge voor de fitheid van medewerkers, zoeken wij het niet, 

als een dergelijke oplossing al bestaat. Evenmin zoeken wij het 

puur en alleen in flexibeler werken, hoe belangrijk ook en hoe 

goed passend ook in een meer integrale benadering van well-

being van medewerkers. 

Wel ben ik ervan overtuigd dat een met de Global Corporate 

Challenge vergelijkbare gepersonaliseerde benadering – met die 

sterk benadrukte en ingebouwde community-building – cruciaal is 

om de verwachtingen van ‘talent’ zelfs maar te kunnen benaderen.   

Ik draag het stokje over aan Jurriaan van der Stok werkzaam als 

partner/notaris bij Loyens & Loeff

Global Corporate 
Challenge

“Hi Pim, kijk hoe goed je het doet, je hebt je 
stappengemiddelde overschreden! Ook je team 
doet het goed, jullie hebben al 3,822 km afgelegd. 
Geef eens een compliment aan een goed presterend 
teamlid. Houd vol tot aan de finish na 100 dagen!” 
Honderd dagen stappen tellen, calorieen bijhouden, 
gezondheidsenquetes invullen, slaapritmes kweken, 
het maakt deel uit van de Global Corporate Challenge, 
een inmiddels door Virgin (!) geacquireerde 
methode voor fysieke en mentale gezondheid van 
medewerkers van deelnemende multinationals. 

Doorgeefcolumn

 Talent is kritisch 

Pim Macke
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Op maandag 28 november 2016 is ons Alumni lid Ir. Richard Th.M. 

van Ovost MRE FRICS op 54 jarige leeftijd als gevolg van een 

ongeneeslijke ziekte komen te overlijden. 

Vanaf zijn Graduation tot Master of Real Estate in 1995, is Richard 

lid geweest van onze Vereniging alwaar hij pro actief betrokken 

was bij Verenigingsactiviteiten en altijd sterke interesse had in de 

koers van de Vereniging. 

Richard is ruim 25 jaar lang actief geweest in de vastgoedsector, 

vooral op het gebied van asset- en portefeuille management, 

investment consultancy en management van vastgoedafdelingen. 

Na succesvolle afronding van zijn studie aan de TU-Delft 

(Bouwkunde/Volkshuisvesting), startte hij zijn vastgoedloopbaan in 

1987 bij Centraal Beheer/Achmea Global Investors alwaar hij snel 

doorgroeide naar de positie van Asset Manager Onroerend Goed.

Van 1996 tot en met 1998 werkte hij als Asset Manager 

Nederland bij SPP Investment Management, het latere Celexa 

(Aberdeen) om vervolgens als Partner en Director Investments 

en Investment Consultancy toe te treden tot Colliers, het latere 

Insignia. 

Zijn overstap naar Altera (Director Portefeuille Management en 

lid MT) en daarna, in 2005 naar de institutionele belegger MN 

als Directeur Internationaal OG, bracht hem weer aan “de andere 

zijde van de tafel” De wereld werd zijn wereld als het ging om het 

managen van professioneel indirect beleggen in overwegend niet-

beursgenoteerd vastgoed met scope op alle continenten.

In 2015 heeft hij samen met Francine Zijlstra MRE en Marleen 

Bikker-Bekkers MSRE, AuxiSolid opgericht, een nieuw bedrijf dat 

zich voorzien van AFM vergunningen (april 2016) profileert als een 

onafhankelijke boutique adviseur voor vastgoedinvesteringen. 

Richard was als vastgoedman actief bij een aantal organisaties en 

instellingen. Zo was hij voorzitter van RICS Final Assesments, lid 

van de raad van advies van PropertyEU en board member bij Afire 

en Anrev. Naast actief lid van AAAmre was Richard eveneens actief 

in de alumni-organisaties van INSEAD en de TU-Delft.

Zijn hobby’s als piloot en zeiler deelde hij graag met vrienden uit 

het vakgebied waarbij veiligheid, gezelligheid, humor, oprechte 

interesse en diepgang de boventoon voerden.

In de korte tijd die hem gegeven was vanaf de definitieve 

diagnose, heeft hij op moedige en persoonlijke wijze afscheid 

genomen van zijn vele activiteiten, hobby’s en mensen die dichtbij 

hem stonden.

Richard is op 5 december mede in aanwezigheid van leden van de 

AAAmre, waaronder vele jaargenoten (1993-1995), begeleid naar 

zijn laatste rustplaats te Almere-Haven.

Als Alumni Vereniging verliezen wij met Richard een gedreven 

vastgoed professional, inspirator en motivator met kennis van zaken.

Moge zijn betrokkenheid, enthousiasme en omgangsvormen 

om tot goede en gedragen resultaten te komen, voor ons als 

Vereniging en in de vastgoedsector als voorbeeld blijven dienen. 

IN MEMORIAM 
Richard van Ovost
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Wageningen, 22 november 1972 

† Amsterdam, 3 juli 2017

Hans Kouwenhoven (MRE 2004-2006) is op 10 juli 2017 naar zijn 

laatste rustplaats te Amsterdam begeleid. 

Online condoleanceregister:

http://www.myosotisuitvaartverzorging.nl/condoleren/

‘Funeral Blues’ 
Stop all the clocks, cut off the telephone,

Prevent the dog from barking with a juicy bone, 

Silence the pianos and with muffled drum 

Bring out the coffin, let the mourners come.   

Let aeroplanes circle moaning overhead 

Scribbling on the sky the message He Is Dead, 

Put crepe bows round the white necks of the public doves, 

Let the traffic policemen wear black cotton gloves.   

He was my North, my South, my East and West, 

My working week and my Sunday rest, 

My noon, my midnight, my talk, my song; 

I thought that love would last for ever: I was wrong.  

The stars are not wanted now: put out every one; 

Pack up the moon and dismantle the sun; 

Pour away the ocean and sweep up the wood. 

For nothing now can ever come to any good.

W. H. Auden

Droeve blues  
Laat de klokken stil zijn en de telefoon 

Spreek de hond die blafte toe op strenge toon 

Demp pianoklanken, span het zwarte doek 

Laat de kist maar komen en de stille stoet  

Laat een vliegtuig klagend, vlak boven ons hoofd 

Over komen vliegen, krabbelend: hij is dood 

Duiven met een rouwkraag stuur ze door de stad 

Steek de oom agenten stemmig in het zwart  

Mijn kompas, mijn anker, stevig voor de kust 

Alledaagse dingen en mijn zondagsrust 

Middernacht en morgen, stilte en mijn lied 

Liefde leek voor eeuwig, maar dat was zij niet  

Doof nu alle sterren, laat geen licht meer aan 

Stop de zonnestralen en verberg de maan 

Kap de groene bossen, leeg de blauwe zee 

Niets meer te beleven, niets valt ooit nog mee    

Nederlandse vertaling door Ans Bouter 

IN MEMORIAM 
Hans Peter Kouwenhoven



VRIENDEN VAN DE AAAMRE


