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Een masterclass middenin een periode die voorheen 
alleen maar in films en boeken voorkwam. Een jaar 
waarin alles anders loopt dan wat men gewend 
was. Wat niet anders is, is dat we hopen en 
wensen dat onze leden (en hun naasten) in goede 
gezondheid verkeren. Wat wel fundamenteel en 
duurzaam veranderd is, is de vanzelfsprekendheid 
waarmee iedereen naar zijn werk, opleiding of 
netwerkevents ging. 

Iedereen kijkt opnieuw naar de manier waarop hij dingen deed en nu in deze 

aanstaande tweede fase of hij weer terug kan naar een nieuw normaal. Ondertussen 

hebben veel activiteiten zich van fysiek naar digitaal verplaatst en is onzeker of die 

fysieke ontmoetingen in de nabije toekomst weer kunnen plaatsvinden met dezelfde 

vanzelfsprekendheid waarmee dat in het verleden ging. Dat geldt ook voor onze 

Alumnivereniging, waarvoor zinnenprikkelende verhalen delen op spannende locaties/

gebouwen en gebieden de kern van ons bestaan is. 

Het was ons voornemen om het activiteitenprogramma te intensiveren en te 

diversifiëren om nog meer waarde voor de leden te creëren is ineens gereduceerd tot 

uitvinden hoe we nog relevant konden blijven met (slechts) een digitaal landschap. 

Want een Alumnivereniging is nu eenmaal primair gericht op ontmoeten en dat wordt 

ons voor nu althans ontzegt. 

Van de voorzitterInhoud

terug naar een 
(nieuw) normaal
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Positief is dat blijkt dat heel (werkend) Nederland een stoomcursus digitaliseren 

heeft gekregen waardoor men in een hoog tempo vertrouwt is geraakt met het 

digitaal ontmoeten. Zoom, Microsoft teams en andere digitale programma’s zijn geen 

vage onbekende programma’s meer, maar bij iedereen bekend en gebruikt. En dat 

biedt ook kansen. Het webinar “Grootstedelijke Binnenstedelijke herontwikkeling 

van grootschalige retail AAAMRE “ bleek en zeer groot succes. Voor leden die door 

verschillende redenen minder snel aanwezig kunnen zijn bij een activiteit, hebben via 

een webinar de mogelijkheid om vanaf elke gewenste locatie in te bellen. Dit zet het 

bestuur tot nadenken over hoe in de toekomst wellicht fysieke activiteiten mogelijk 

afgewisseld kunnen worden met digitale activiteiten. Dit om een zo groot scala aan 

leden te bereiken en te bedienen. 

Daarbij zal het alumniplatform ook een prominentere rol gaan spelen in de 

informatievoorziening. Het bestuur heeft Johannes van Benthum aangetrokken om te 

zorgen voor continue aanvoer van informatie geleverd door, over en voor onze leden. 

We hopen dat de leden de nieuwe website (www.asrealumni.nl/aaamre) snel weten 

te vinden.

Hoe de corona aankomende periode het dagelijks leven zal beïnvloeden is nog 

ongewis. Een jaar zonder Night of the Masters is bijna ondenkbaar, maar een 

alternatief scenario begint een serieuze optie te worden. Ook staat het lustrum in 

2021 voor de deur. Ook hier zal rekening gehouden moeten worden met verschillende 

scenario’s, waarbij het uitgangspunt zal zijn dat we ondanks alles er een prachtig 

jubileumjaar van maken. Hoe de aankomende periode zal uitpakken, wij als bestuur 

hopen dat de leden om de AAAMRE te blijven steunen om die ontmoeting nu digitaal 

en voor de toekomst zeker weer fysiek mogelijk te maken. 

Voor nu wens ik jullie namens het gehele bestuur veel leesplezier met deze 

Masterclass

Elise van Pieterson, voorzitter
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Verenigingsnieuws

upcoming
events

•  4 november, The Educated Drink,  

Provada

• 26 november, Night of the Masters.
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Nieuwe website: interactief platform

ALV, rondleiding Capital C en nieuwjaarsborrel

Vertrekkende bestuursleden 

Verenigingsnieuws

Op 6 februari vond in het hart van de 

Amsterdamse creatieve sector Capital C aan de 

Weesperstraat de ALV plaats en werd aansluitend 

de nieuwjaarsborrel van 2020 gehouden.

ALV
Tijdens de ALV presenteerde het bestuur een 

verslag van de activiteiten en het beleid in 

2019. Er werd onder meer stilgestaan bij het 

daverende succes van de Night of the Masters 

in de Duif en de lancering van het nieuwe 

interactieve ledenplatform www.asrealumni.nl. 

Ook werd het jaarplan 2020 gepresenteerd. De 

focus wordt gelegd op het doorzetten van een 

energiek activiteitenplan, een nieuwe strategie 

voor de Masterclass en bijzondere aandacht voor 

sponsoring. Tenslotte zal ook de start worden 

gemaakt voor het lustrumjaar dat ons in 2021 

staat te wachten.

Rondleiding
Na enige vertraging is het hoofdkantoor 

voor de creatieve industrie in de voormalige 

Diamantbeurs geopend. In 2015 gekocht door 

Zadelhof en Sijthof Media en na een intensieve 

verbouwing getransformeerd tot een nieuw 

kantoor met meetingrooms, eventlocatie en 

horeca. Directeur Lars van Velzen heeft ons een 

rondleiding door gebouw gegeven met bijzonder 

kunstzinnige ingerichte werkplekken en met als 

klap op de vuurpijl, een kijkje in spectaculaire 

glazenkoepel op het dak. Er werd afgesloten 

met een uitgebreide borrel in Stan & Co op de 

begane grond van de voormalige Diamantbeurs.

De nieuwe site www.asrealumni.nl is al weer een 

tijdje in de lucht! De website is een interactief 

platform voor AAAMRE-leden. Zo kun je er 

onder andere informatie over activiteiten vinden, 

aanmelden voor activiteiten en zien wie zich 

allemaal hebben aangemeld.

Door in te loggen kun je als AAAMRE-lid 

toegang krijgen tot de AAAMRE-pagina, waar 

informatie staat die alleen voor de AAAMRE-

leden te zien zal zijn. Foto’s, aankondigingen van 

evenementen, Masterclasses en dergelijke zullen 

via deze website te vinden zijn.

Wij zouden graag van de AAAMRE website ook 

een archief willen maken met oude informatie, te 

denken aan samenstelling oud-besturen, foto’s 

van evenementen etc. 

Mocht je nog interessante foto’s en of informatie 

hebben stuur dat naar ons op. Dan kunnen wij 

deze informatie verwerken op de website.

Heb je je account nog niet geactiveerd? Lukt het 

niet om te activeren? Of heb je nog ideeën om 

de website aan te vullen? Laat ze achter op de 

website of mail naar: alumni@asre.nl

Het bestuur heeft tijdens de ALV afscheid genomen van drie bestuursleden.

Yuksel Yildirim
Yuksel heeft de afgelopen drie jaar een zeer 

grote bijdrage geleverd aan het bestuur. Als 

penningmeester heeft hij er voor gezorgd dat 

er een verdere professionalisering heeft kunnen 

plaatsvinden op het gebied van financiën. Maar 

ook als bestuurslid heeft hij met zijn scherpte, 

humor en inzicht bijzonder veel bijgedragen aan 

het bestuur. Dank Yuksel!

Suzanne Overes
Als bestuurslid Activiteiten heeft Suzanne 

zich bezig gehouden met de organisatie van 

activiteiten voor AAAMRE. Afgelopen jaar 

heeft zij al een stapje teruggedaan, maar nu ze 

officieel uitgetreden is, willen we haar enorm 

bedanken voor alle inzet en mooie activiteiten 

die zij heeft georganiseerd. Dank Suus!

Sarah Blein
Sarah heeft afgelopen jaar ervoor gezorgd dat 

er een basis is gelegd voor het sponsorbeleid. 

Dit beleid zal aankomend jaar verder worden 

uitgerold. Ook heeft zij er voor gezorgd dat 

we een hoofdsponsor konden koppelen aan de 

Night of the Masters, waardoor we deze grootser 

konden vieren. Dank Sarah!! 
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Gefeliciteerd nieuwe MRE’ers 2019!

Nieuwe bestuurssamenstelling
Het bestuur zal in 2020 bestaan uit elf personen, 

onder wie vier nieuwe bestuursleden: Maurice 

Kokhuis, Leyla Yildirim, Robyn Wissenraet en 

Sophie Hoogenberg. Het bestuur is blij weer op 

volle kracht te zijn.

Vorig jaar is de activiteitencommissie toegevoegd 

aan het bestuur en dit bleek een goede zet. Dit 

jaar is het aantal bestuursleden voor activiteiten 

uitgebreid naar vier personen zodat er een 

goede aanloop kan worden gemaakt voor het 

lustrumjaar.

Het bestuur heeft er zin in om voor zijn leden 

ook aankomend jaar weer iets moois neer te 

zetten!

Voorzitter -  Elise van Pieterson

Penningmeester -  Maurice Kokhuis

Secretaris -  Leyla Yildirim

Activiteiten -   Paul Mooij,  

Alex van der Schilden, 

Robyn Wissenraet,  

Xander van Beers

Marketing/IT-  Eduard Dirkzwager

Sponsoring -  Sophie Hoogenberg

Masterclass -  Jos Wetters

ASRE -   Wim van der Post

Voornamen in alfabetische volgorde

Annelien van de Graaf Ministerie van Buitenlandse zaken

Anthony van Goudoever Gemeente Amsterdam

Boris Cammelbeeck Stibbe

Daan Vismans V&R Real Estate

Dennis Pronk Vestia

Doris Slegtenhorst Wereldhave

Ferdi Blom Gemeente Zwolle

Fons Beekwilder ING Bank

Gilbert ten Brink Rijksvastgoedbedrijf

Jaap van Velzen REVI real estate

Jeroen Blom Provincie Utrecht

Kenny Zartarian a.s.r. real estate

Leyla Yildirim PwC

Marjolein de Boer AM

Marlieke van der Rijt Belastingdienst

Maurice van den Heuvel Gemeente Breda

Richard Schaefers KienhuisHoving advocaten en notarissen

Robyn Wissenraet Amvest

Sophie Hoogenberg 

Tessa Flantua Rijksvastgoedbedrijf

Wouter Blom FLOW Real Estate

Yorick Meefout Eigen Haard

Wij willen de nieuwe MRE-ers van harte feliciteren en welkom heten bij de 

AAAMRE!
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Verenigingsnieuws

Terugblik op een spetterende Night of the Masters 2019! 
Graag blikken we ook nog even terug op een 

geweldige Night of the Masters in de Duif 

aan de Prinsengracht in Amsterdam. Een 

betoverende locatie, waar we de afstudeerders 

feestelijk hebben kunnen feliciteren. In 

totaal 160 vastgoed professionals hebben 

een prachtige avond gehad. Bijpraten met 

jaargenoten, ontmoeten van vakgenoten 

en kennis maken met de nieuwe lichting 

vastgoed beslissers. Onder genot van 

orgelspel hebben we de nieuwe Masters of 

Real Estate verwelkomt. Een goed diner en 

enkele danspasjes heeft een avond met mooie 

gesprekken tot een mooi einde gebracht. Voor 

diegenen die er geen genoeg van kregen was 

is er nog een klein afzakkertje gedronken in de 

Heeren van Aemstel. Dit jaar met veel dank aan 

onze exclusieve sponsor AM, inspiring space.

De NOM werd mede mogelijk gemaakt 

door hoofdsponsor AM.

Inspirerende en duurzame leefomgevingen 

bedenken en ontwikkelen, dat is de passie 

van AM.

Volg AM op instagram:

@aminspiringspace
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De zoektocht in het Vondelpark werd opgezet door Taxon 

Expeditions, een organisatie waarvoor de Leidse hoogleraar 

biodiversiteit  Menno Schilthuizen overal ter wereld leken 

meeneemt op wetenschappelijke expedities. Ze mogen dan zelf 

een Latijnse naam bedenken voor de nieuwe diersoorten die ze 

samen ontdekken en publiceren. Menno Schilthuizen won onlangs 

nog de Jan Wolkers Prijs voor zijn laatste publicatie “Darwin in de 

stad”. Ondanks dat er twee nieuwe insecten zijn ontdekt, staat 

toch de biodiversiteit onder druk (bron: Parool). Reden om Menno 

Schilthuizen eens uit te nodigen voor een kort vraaggesprek…

De laatste weken staat alles in het teken van het stikstof-
debat. In hoeverre heeft het “stikstofprobleem” ook impact 
c.q. gevolgen voor de biodiversiteit? Door het stikstof 
probleem liggen momenteel al dan niet tijdelijk immers vele 
(nieuw)bouwprojecten stil. Komt dat de biodiversiteit ten 
goede?
Menno: Uiteindelijk wel. Ammoniak en stikstofoxiden zorgen voor 

voedselrijke bodems waardoor zeldzamere, langzaam groeiende 

plantensoorten geen kans krijgen omdat ze worden ingehaald 

door een klein aantal profiteurs die optimaal gebruik maken van 

de stikstofrijke situatie. Het ‘stikstofprobleem’ heeft dus direct 

te maken met biodiversiteit. Als we eerder waren begonnen met 

alternatieve manieren van bouwen dan was de pas op de plaats 

van nu te voorkomen geweest.

In de vastgoedsector is er de laatste jaren meer aandacht 
voor verduurzaming. Te denken valt aan energieneutraal 
bouwen, maar ook zonnepanelen, warmte/koudeopslag en 
andere energiebesparende maatregelen die worden door-
gevoerd. Deze verduurzaming lijkt nog niet meteen bij te 

dragen aan het vergroten van biodiversiteit, al zijn er al wel 
een aantal prestigieuze nieuwbouwprojecten te noemen, 
waar “groen” de boventoon voert. Te denken valt aan Valley 
(in Amsterdam) met een opvallend groen gevellandschap 
bestaande uit terrassen met beplanting. Maar ook Central 
Park (in Utrecht) introduceert in het hart van het gebouw 
een groen stadspark. Hoe ziet u dat?
Menno: Onder de term ‘groen’ worden verschillende 

voordelen geschaard die weinig met elkaar te maken 

hebben. Energiebesparing is goed voor het beperken van 

de klimaatverandering maar hebben weinig impact op de 

biodiversiteit. Voor dat laatste moeten we veel verder gaan dan 

groene gevels. In mijn boek Darwin in de Stad geef ik een aantal 

vuistregels voor het vergroten van de biodiversiteit. 

Welke (eenvoudige) maatregelen zouden bouwers en 
ontwikkelaars kunnen nemen om spelenderwijs de biodi-
versiteit aan te moedigen (of in ieder geval niet in de weg 
te zitten). Hoe zou de samenwerking tussen biologen en 
ontwikkelaars (beter?) tot stand kunnen komen?

Biodiversiteit en 
vastgoed; een gelukkig 

huwelijk?
Door Cornélie Arnouts 

STIKSTOF GEEFT EEN KLEIN AANTAL 
PROFITEURS EEN VOORSPRONG

Schilthuizen: “Ontwikkelaars moeten kleinschaliger denken”.

Afgelopen zomer was het groot nieuws: twee compleet 
nieuwe insectensoorten ontdekt in het Vondelpark te 
Amsterdam. Het zou gaan om een sluipwesp en een 
keversoort. Tijdens een expeditie door de Koeienweide 
(een afgesloten deel van het Vondelpark) met diverse 
biologen en “burgerwetenschappers” werden beide 
insecten ontdekt. 
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Menno: Ik zeg altijd: veel kleinschaliger denken. De meeste 

biodiversiteit zit in kleine organismen (zoals die nieuwe sluipwesp 

en kever die we in het Vondelpark ontdekten, beestjes van zo’n 

2 mm groot). Die hebben vaak al genoeg aan kleine, spontaan 

verschijnende groene hoekjes van enkele vierkante decimeters. 

Het enige wat we in de bouw daarvoor hoeven te doen is het 

aanbieden van holtes in gebouwen waar zulke mini-milieus vanzelf 

ontstaan. Gebouwen zijn eigenlijk kunstmatige rotskliffen. Laat je 

inspireren door de flora en fauna van natuurlijke rotslandschappen 

om die ook in stad te laten ontstaan.  

Denkt u dat (Europese) regelgeving noodzakelijk is om de 
biodiversiteit te borgen? En zo neen, wat is uw boodschap 
voor onze sector?
Menno: Een van de grootste problemen, vooral in ons land, is dat 

mensen te ‘netjes’ willen zijn. Biodiversiteit houdt niet van netjes, 

maar van de rommeligheid van de vrije natuur. Ik denk dat we 

zonder regelgeving die mentaliteitsomslag in ons land niet kunnen 

maken.

Wanneer wordt bekend hoe de nieuwe insecten gaan heten? 
Er gingen geruchten over vernoeming van de kever naar The 
Beatles?
Menno: Klopt! De deelnemers van de Vondelpark-expeditie 

hebben besloten de kever naar The Beatles te noemen 

(vreemd genoeg is er nog nooit een kever [beetle] naar de 

band vernoemd). En de sluipwesp gaat een naam krijgen die 

naar het Vondelpark verwijst. Dat wordt pas officieel als de 

wetenschappelijke publicaties verschenen zijn en dat kan nog 

wel een paar maanden duren...

MENSEN WILLEN TE NETJES ZIJN. BIODI-
VERSITEIT HOUDT VAN ROMMELIGHEID.

Hoogleraar Biodiversiteit Menno Schilthuizen met loepje aan de Zuidas

Schilthuizen neemt overal ter wereld leken mee op wetenschappelijke expedities. 
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De vastgoedsector zoals wij die kennen als bouwen, ontwikkelen, 

financieren, beheren etc. valt in voorgenoemde monitor uiteen in 

bouwnijverheid, specialistische dienstverlening en nog meer. Niet 

getreurd want het beeld geldt voor al die sectoren.

Tekort, krapte, woorden die aangeven dat vraag en aanbod uit 

balans zijn. Tijd om de vraag te stellen of dit in de Vastgoedsector 

ook het geval is en wat wij daaraan kunnen doen. Aan tafel Jacques 

Craenen, Managing Partner van Escalier Executive Search. In 

Propertynl van maart jl. sprak hij over talenten, hoog opgeleid en 

breed georiënteerd. Iedereen vraagt op dit moment om die mensen 

maar is er een tekort aan mensen in het vastgoed.

Ik herken het deels. De vastgoedsector kent veel gebieden. Als je 

het grof indeelt gaat het over maken, beleggen/beheren en funden. 

In onze praktijk zien we met name vraag op de ‘laag‘ beslissers. De 

ervaren man/vrouw die alles overwegend richting kiest. Feitelijk de 

laag tussen Bestuur en Business.

Wat is het verband tussen de high potentials en de hiervoor 

genoemde vraag naar beslissers? Wat willen werkgevers? Zoals 

ook gezegd in Propertynl is iedereen op zoek naar mensen die 

verbanden kunnen leggen en verbinding maken, breed georiënteerd. 

Vraag die daaruit voortkomt is; hoe kun je die associatieve geesten 

aan je binden. Ze willen graag iedere 1-3 jaar een volgende stap 

maken en uitgedaagd worden. Staat dat ogenschijnlijk niet haaks 

op de vraag naar ervaren, alles overwegende mannen en vrouwen?

Deels, deze mensen groeien snel, zijn breed georiënteerd en 

bewegen daardoor ook makkelijk. Ook tussen sectoren. Maar 

ze zijn ook van het verbinden en dat maakt dat ze van enorme 

toegevoegde waarde kunnen zijn voor de hele organisatie. De 

vraag naar high potentials en het ‘tekort’ aan beslissers is wellicht 

een kwestie van tijd. Hoe meer ruimte je biedt, hoe sneller de high 

potential een beslisser wordt. 

Hoe aantrekkelijk is het aanbod? Ik bedoel waarom willen mensen 

in hemelsnaam nog in onze sector werken? Waarom? Op dit 

moment gebeurt het in de sector! Alle uitdagingen die je zoekt 

als werknemer zijn er. Complexe bouwprojecten, grote complexe 

vastgoed transacties, de verduurzaming van (bestaand) vastgoed, 

veel aandacht vanuit het buitenland en financial enginering. Tja, wat 

wil je nog meer? Goed zorgen voor je mensen, komt het daar op 

neer? Daar komt het grotendeels op neer.

het tekort is relatief 
Door Eddo Rats

Jacques Craenen, Escalier Executive Search

HOE KAN EEN BEDRIJF ASSOCIATIEVE 
GEESTEN BINDEN

Op werk.nl kun je lezen dat het aantal banen in 
2019 en 2020 met 309.000 toeneemt. Daarmee 
komt het totaal aantal banen in 2020 uit op bijna 
10,8 miljoen. Die groei is iets lager dan de jaren 
ervoor, maar toch. De werkloosheid is gedaald, 
maar zal in 2020 iets stijgen. De krapte blijft 
volgens de UWV Arbeidsmarktprognose 20192020 
bestaan en het behoud van medewerkers is een 
uitdaging voor werkgevers.

human capital
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Stille reserve kan  
bestedingsruimte  

gemeente vergroten
Door Paul Mooij MRE, Wim van der Post en Martijn Dröes

Gemeentebudgetten staan steeds meer onder 

druk. Dit is het gevolg van een toename van 

de gemeentelijke taken zoals de invoering van 

de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de 

decentralisatie van zorgtaken. Daarbovenop komt 

de noodzaak tot verduurzaming. Tegelijkertijd 

zijn budgetten als gevolg van bezuinigingen 

vijftien procent lager geworden en lopen de 

tekorten bij gemeenten steeds verder op. De 

coronacrisis doet de financiële situatie van 

gemeenten ook geen goed (NOS, 8 april, 2020). 

Zo spreekt de gemeente Amsterdam op 4 juni 

in een persbericht de verwachting uit dat er een 

begrotingstekort zal ontstaan van 261 miljoen 

euro. Het tekort over 2020 kan nog veel verder 

oplopen als de pandemie langer duurt. “Mocht 

het tekort uitkomen op de raming, dan betekent 

dit dat de stand van de Algemene Reserve eind 

2020 naar verwachting rond de nul uitkomt”, 

aldus financieel wethouder Victor Everhardt 

(Koops, 2020). Een van de meest onbekende en 

onderbenutte financiële middelen zijn de stille 

reserves op het vastgoed dat gemeenten in 

eigendom hebben. Hoewel deze stille reserves 

bedoeld zijn om financiële tegenvallers op te 

vangen, wordt er weinig gebruik gemaakt van 

mogelijkheden om stille reserves in te zetten 

voor verruiming van de gemeentelijke financiën. 

Paul Mooij onderzocht de kansen die de inzet 

van vastgoed overheden biedt voor zijn MRE-

scriptie. De actualiteit van vandaag maakt dat dit 

thema steeds nadrukkelijker aan de orde komt. 

Dit artikel is deels een weergave van het in juni 

in ESB verschenen artikel dat is voortgekomen uit 

de MRE-scriptie van Mooij (Mooij et al., 2020). 

Stille reserves bij gemeentelijk vastgoed 

Gemeenten houden vermogen aan om 

financiële risico’s in de bedrijfsvoering op 

te vangen. Het gaat dan onder andere om 

algemene reserves, de post onvoorzien en om 

onbenutte belastingcapaciteit. Samen vormen 

zij de weerstandscapaciteit van gemeenten. De 

weerstandscapaciteit wordt bepaald door de 

gekapitaliseerde risico’s die de gemeente loopt te 

delen door het beschikbare weerstandsvermogen. 

Het streven is een ratio van ten minste 1, 

zodat de beschikbare capaciteit aansluit bij 

de daadwerkelijke risico’s. De benodigde 

capaciteit bepalen gemeenten zelf op basis 

van hun risicoprofiel. Als er door het inzetten 

van gemeentelijk vastgoed (stille reserve) in 

het weerstandsvermogen een lagere algemene 

reserve nodig is, blijven er financiële middelen 

over voor andere doeleinden. De samenstelling 

en daarmee de potentiële stille reserve van het 

vastgoed verschilt echter sterk per gemeente. 

Inzet van vastgoed als stille reserve 
Vastgoed kan als ‘stille’ reserve worden 

aangewend als de marktwaarde hoger is dan 

de boekwaarde. Gemeenten rapporteren echter 

in bijna alle gevallen alleen de boekwaarde, de 

waarde die tot stand komt door de historische 

kostprijs te verminderen met de afschrijvingen. 

Tussen 2005 en 2017 steeg de boekwaarde van 

Bij geldnood verkoopt Den Haag toch gewoon zijn stadhuis?

DE CORONACRISIS DOET DE FINANCIËLE SITUATIE 
VAN GEMEENTEN GEEN GOED

De actuele problemen rondom corona maken de gemeentelijke 
financiën – wederom – tot een hot topic. De extra kosten 
om de gevolgen van de huidige crisis zoveel mogelijk te 
beperken komen bovenop de andere kostenstijgingen met 
betrekking tot zorg, veiligheid, en verduurzaming waarmee 
gemeenten de afgelopen jaren zijn geconfronteerd. De inzet 
van de stille reserves in het gemeentelijk vastgoed verruimt 
de bestedingsruimte van gemeenten. Het verschil tussen de 
boekwaarde en marktwaarde, de stille reserve, wordt door 
gemeenten momenteel echter zeer beperkt ingezet.
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gemeentelijk vastgoed van 15 naar 25 miljard 

euro (CBS, 2019). Vastgoed is daarmee een 

belangrijk deel van de gemeentelijke balans; het 

aandeel van vastgoed op de totale gemeentelijke 

balans is in die jaren toegenomen van twintig tot 

dertig procent. 

Gemeenten bezitten op dit moment veertig 

miljoen vierkante meter aan vastgoed. Ter 

vergelijking: dit is qua omvang ongeveer gelijk 

aan de gehele Nederlandse kantorenmarkt - een 

markt van ruwweg 108 miljard euro (Rabobank, 

2019). Niet al het vastgoed op de gemeentelijke 

balans kan worden ingezet als reserve. Om 

vastgoed in te zetten als stille reserve moet het 

relatief gemakkelijk liquide te maken zijn. Als 

het weerstandsvermogen aangesproken moet 

worden, zal het ingezette vastgoed namelijk 

tegen de marktwaarde moeten worden verkocht. 

De boekwaarde moet dan afgewaardeerd 

worden. Het verschil tussen de marktwaarde en 

de boekwaarde blijft dan over om de verdere 

risico’s te bekostigen.

De vastgoedportefeuille is vaak historisch 

gegroeid en kent daarbij drie doelen. Naast 

i) vastgoed gebruikt om beleidsdoelen te 

realiseren, bijvoorbeeld voor kunst, cultuur, 

sport, onderwijs, jeugd en zorg, bezitten 

gemeenten ii) vastgoed voor de huisvesting 

van de eigen organisatie. Daarnaast hebben 

gemeenten ook iii) vastgoed dat geen beleids- 

Stille reserves bij de vier grote gemeenten
Het vastgoed in Amsterdam, Rotterdam, 

Den Haag en Utrecht vertegenwoordigt 

samen een vijfde van de boekwaarde van 

alle gemeentelijk vastgoed. Uitgaande van 

een totale stille reserve van vijf miljard 

euro, zouden de vier grote gemeenten 

een stille reserve van één miljard euro 

vertegenwoordigen. Dat vraagt om meer 

onderzoek. Grotere gemeenten hebben 

gemiddeld meer vastgoed per inwoner dan de 

kleinere. Grote gemeenten hebben echter meer 

incourant vastgoed met een regionale functie, 

zoals theaters, musea of een concertgebouw. 

Daarmee is er in grote steden naar verhouding 

een kleinere portefeuille courant vastgoed, 

waarvan de stille reserve in te zetten valt voor 

het weerstandsvermogen. Daar staat tegenover 

dat de marktwaarde van courant vastgoed in 

grote gemeenten vaak hoger ligt.

Er is geen sprake van eenduidig gebruik van 

stille reserves. Rotterdam nam in 2018 een 

stille reserve van vijftig miljoen euro op in haar 

begroting en schrapte die in 2019. In 2019 

nam de gemeente Utrecht een stille reserve 

op (Gemeente Utrecht, 2018). Gezien de lage 

weerstandsratio in Den Haag – in 2018 zelfs 

onder de 1 – is de afwezigheid van de inzet van 

stille reserves opvallend. De benoemde risico’s 

kunnen namelijk niet worden opgevangen met 

de opgevoerde reserves.

Utrecht, Amsterdam en Den Haag maken in 

de begroting wel melding van verkoop van 

vastgoed. Utrecht en Amsterdam koppelen 

de verkoop aan het verlagen van de schuld. 

Amsterdam heeft een opgave voor een netto-

opbrengst op verkoop van vastgoed van 

100 miljoen euro in drie jaar (op een totale 

begroting van 5,3 miljard). Den Haag wil 

vijf miljoen aan netto-opbrengst halen in 

de periode 2014-2018. Gemeenten lijken 

zich daarmee bewust van het bestaan van 

de stille reserves. Een mogelijk alternatief 

is echter de inzet van de stille reserves in 

het weerstandsvermogen met daarbij dus 

potentieel behoud van het vastgoed, ook meer 

financiële ruimte en potentieel behoud van 

het rendement van het vastgoed op langere 

termijn. Daarnaast zullen niet alle gemeenten 

hun vastgoed willen of kunnen verkopen.

Paul Mooij MRE Wim van der Post Martijn Dröes

Voor vijf miljard euro aan  
gemeentelijk vastgoed is inzetbaar  

als stille reserve
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of organisatiedoel dient. De eerste categorie 

betreft veelal incourante gebouwen waarvan 

het bepalen van de marktwaarde discutabel is 

omdat een gemeente vaak de enige afnemer 

van dit vastgoed is. De tweede categorie 

bestaat voor het grootste deel uit courante 

kantoorgebouwen. De laatste categorie bestaat 

uit courant en incourant vastgoed zonder 

beleidsdoel. In geval de buffer in de stille reserve 

bij verkoop geëffectueerd moet worden, zal er 

vooral bij de eerste categorie een effect zijn op 

de gemeentelijke bedrijfsvoering. Dat is binnen 

de verslagleggingskaders van de gemeente niet 

toegestaan. Dit leidt ertoe dat slechts courante 

kantoorgebouwen (categorie twee) en gebouwen 

zonder beleidsdoel (categorie drie) geschikt zijn 

om in te zetten als stille reserve. 

Schatting omvang bruikbare stille 
reserves 
Gezien het gebrek aan inzicht in de marktwaarde, 

kan de grootte van de stille reserve slechts bij 

benadering vastgesteld worden. Teuben heeft in 

2011 de marktwaarde van gemeentelijk vastgoed 

op basis van een steekproef geschat op 33 miljard 

euro, 65 procent boven de boekwaarde van 20 

miljard. Uitgaande van een marktwaarde van 65 

procent boven de boekwaarde, brengt de huidige 

gemeentelijke vastgoedportefeuilles op een 

marktwaarde van naar schatting 41 miljard euro. 

De stille reserve, het verschil tussen marktwaarde 

en boekwaarde, bedraagt in dat geval zestien 

miljard euro. Op grond van de stelling dat 

ongeveer 25 procent van het gemeentelijk 

vastgoed geen beleidsdoel kent (Tias, 2018), komt 

vier miljard aan vastgoed in aanmerking als stille 

reserve. Ongeveer tien procent van de portefeuille 

bestaat uit vastgoed voor eigen gebruik, met 

minder courante werklocaties. Een veilige, 

maar plausibele aanname voor de courante 

vastgoedportefeuille voor eigen gebruik (kantoren) 

beslaat circa zestig procent van het vastgoed voor 

eigen gebruik. Dat betekent een stille reserve van 

circa één miljard. 

In totaal is er dus ongeveer vijf miljard van de 

stille reserves inzetbaar ten behoeve van het 

weerstandsvermogen van gemeenten. Dat is, op 

een gezamenlijke begroting van alle gemeenten 

van zestig miljard, een aanzienlijke eenmalige 

ruimte (CBS, 2019).  

Nadelen van inzet stille reserve 
Het inzetten van stille reserves kent ook nadelen. 

Ten eerste vereist inzicht in de marktwaarde 

dat het vastgoed door een model of taxateur 

gewaardeerd wordt. Deze waarderingen zijn 

altijd aan onzekerheid onderhevig en brengen 

kosten met zich mee, die gemeenten mogelijk 

niet willen maken. Ten tweede fluctueert de 

marktwaarde zodat de waardering regelmatig 

geactualiseerd moet worden en men rekening 

moet houden met het risico op lagere waarden. 

Ten derde worden situaties waarbij de 

boekwaarde boven de marktwaarde ligt ook 

zichtbaar. Dit kan als onwenselijk worden gezien 

en zal bij de commerciële portefeuille leiden tot 

een noodzakelijke afwaardering. Als laatste zal 

niet al het vastgoed snel liquide gemaakt kunnen 

worden. Dergelijke situaties moeten goed in 

kaart worden gebracht. In het verlengde daarvan 

vraagt het ook om een doordrongen besef dat dit 

kan betekenen dat vastgoed in tijden van crisis 

of tekorten verkocht zal moeten worden. Deze 

strategische afwegingen moeten echter reeds 

vooraf gemaakt en geactualiseerd worden. 

Het vrijspelen van vermogens
Om de vijf miljard aan bestedingsruimte 

vrij te spelen moet er allereerst een 

verslagleggingskader komen met de voorschriften 

voor de bepaling van de marktwaarde en met de 

afbakening van vastgoed dat bij verkoop geen 

effecten op de bedrijfsvoering heeft. Daarnaast 

is het noodzakelijk dat gemeenten vervolgens 

over gaan tot het daadwerkelijk waarderen en 

actualiseren van de waarde van het gemeentelijk 

vastgoed. In tegenstelling tot woningcorporaties 

zijn gemeenten hiertoe niet verplicht. 

De huidige, nakende crisis maakt een belangrijk 

strategische beperking duidelijk: het ontbreekt 

gemeenten tot nu aan de ervaring om de 

weerstandscapaciteit naar eigen inzicht in te 

richten. Een duidelijke uitwerking van de inzet 

van de stille reserves in de weerstandscapaciteit 

is nodig, zodat gemeenten ermee vertrouwd 

raken en ze de risico’s en kansen die er liggen 

leren beheersen. Hiervoor zijn professionalisering 

van het beheer van gemeentelijk vastgoed en 

een uniform verslagleggingskader noodzakelijke 

randvoorwaarden.

Over de auteurs
Paul Mooij MRE is senior projectmanager 

abcnova (en voormalig investment manager 

Gemeente Amsterdam), Wim van der Post is 

programmamanager MRE aan de Amsterdam 

School of Real Estate en Martijn Dröes is 

universitair docent aan de UvA en de ASRE.
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Voorkomen is beter dan genezen: het corona-
steunakkoord
Met de pijn van de financiële crisis van 2008 nog vers in het 

geheugen heeft de coronacrisis tot kordaat overleg geleid 

tussen verhuurders en retailers. Op Goede Vrijdag was er het 

zogenaamde 50/50-covenant: retailers met minimaal 25 procent 

omzetverlies krijgen een huuropschorting voor de periode april, 

mei en juni 2020. De huur wordt ‘zoveel mogelijk verlicht’, met 

vijftig procent opschorting als minimum, oplopend tot 75 of zelfs 

honderd procent. Hiermee verzekert de verhuurder zich van enige 

inkomsten op korte termijn en de huurder krijgt noodzakelijke 

lucht door lastenverlichting. In de eerste week van juni is dit 

akkoord aangepast tot het Steunakkoord 2.0. De belangrijkste 

afspraak is dat de partijen voorstellen om voor de maanden april 

en mei vijftig procent van de huur kwijt te schelden en dat de huur 

van juni voor vijftig procent wordt doorgeschoven naar volgend 

jaar. In veel gevallen zijn er aanvullende/alternatieve afspraken 

op maat. In combinatie met de financiële steunmaatregelen om 

ondernemers overeind te houden, ontstaat zo een breed gedragen 

aanpak om faillissementen te voorkomen.

De impact van faillissementen op de winkelmarkt
Uit diverse onderzoeken blijkt dat faillissementen van retailers 

een negatief effect hebben op specifieke winkelunits en dus ook 

op winkelgebieden. Zo zorgen faillissementen in veel gevallen 

primair voor het wegvallen van trekkracht in een winkelgebied, 

een afname van het aantal passanten en daarmee een oplopende 

leegstand (Stek et al., 2016; Berkers, 2016). Het effect van 

faillissementen versterkt zich kortom, het aanwezige winkelaanbod 

is bepalend voor de aantrekkelijkheid van een winkelgebied. Een 

te hoge leegstand leidt dus tot een verdere afname van de footfall. 

Deze negatieve spiraal zal invloed uitoefenen op de markthuur, 

stellen onder andere Ten Have (2007), Haringsma (2002) en Bolt 

(2003). Meer direct betekent een faillissement voor de belegger 

een tussentijdse contractonderbreking doordat de ondernemer zijn 

exploitatie heeft moeten staken. Het op enig moment leegkomen 

van een winkelunit als gevolg van een faillissement impliceert voor 

de verhuurder dus feitelijk een voortijdige mutatie (cf. Van der Gijp 

et al., 2016).

In 2016 is door Sander van Welie (MRE 2014-2016) voor zijn 

masterthesis een empirische toetsing uitgevoerd op een dataset 

met faillissementen in de Nederlandse winkelmarkt en de 

eventuele effecten daarvan op de markthuur van een specifieke 

winkelunit. De resultaten hiervan zijn ook gepubliceerd in de 

Real Estate Research Quarterly (Van der Post, Van Welie en 

Dröes, 2019). Er is gebruik gemaakt van een dataset waarin 

1346 winkelruimten zijn opgenomen in de periode 2010-2015. 

De paneldataset bestaat uit 29 variabelen over onder andere 

de locatie, tijd en transactiekenmerken. Er is sprake van een 

afhankelijke variabele, de markthuur. De focus is gelegd op de G15 

van sterkste winkelsteden in Nederland (cf. Van der Gijp et al., 

2016). 

Resultaten uit het verleden …
Gemiddeld genomen is er op grond van deze data uit de ‘vorige’ 

crisis geen robuust bewijs dat faillissementen de markthuur 

van een specifieke winkelunit beïnvloeden. Het regressiemodel 

veronderstelt dat de markthuur wordt verklaard door compositie-

effecten, niet door faillissementen. Wel is significant aangetoond 

dat de markthuur in panels met een faillissement hoger is dan 

zonder faillissement. 

Resultaten uit 
het verleden … 

Het effect van een 
faillissement op de markthuur 

van een winkelunit?
Door Wim van der Post 

Het Nederlandse winkellandschap zit in zwaar 
weer. De afgelopen tien jaar zijn fundamentele 
veranderingen ingezet die grote impact hebben op 
alle facetten van de winkelmarkt. De coronacrisis 
heeft een aantal van deze veranderingen in elk geval 
op de korte termijn in extreme mate versterkt. Lege 
winkelstraten, exponentiële groei van het aandeel 
online en het faillissementsspook dat weer rondwaart 
bij retailers. Het mogelijke overheidsinfuus voor 
Hema is in dit kader een heldere metafoor. De vraag 
wat mogelijke faillissementen voor kwalitatief effect 
hebben op de markthuurwaarde van winkelvastgoed 
is in Nederland pas relatief recent onderzocht in de 
MREscriptie van Sander van Welie (2016). Dit artikel 
blikt vanuit dat onderzoek terug en vooruit.

Faillissementen hebben een 
negatief effect winkelunits en 

dus ook winkelgebieden

hema
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De geconstateerde effecten worden in belangrijke mate 

bepaald door de kwaliteit van een winkel en de timing van een 

faillissement. Afhankelijk van de kwaliteit van een object zal er 

– crisis of niet – in meer of mindere mate interesse ontstaan van 

retailers. Dit vormt ook het vertrekpunt van de nieuw overeen te 

komen huur. De praktijk toont aan (Van Welie, 2017; Van der Gijp 

et al., 2016) dat er in de onderzochte jaren op de relatief goede 

locaties bij vertrek of leegstand snel, soms direct, een opvolgende 

huurder is gevonden. Daarbij ontstaat dus in sommige gevallen 

een huursurplus ten opzichte van de gefailleerde huur. 

In het verlengde hiervan is de timing van belang. De markthuur 

reageert vertraagd op gerealiseerde huurprijzen. Ook de mate 

waarin de geldende huur voor faillissement afweek van de 

markthuur kan invloed hebben op een eventueel surplus of 

verlies. Daarbij is er een belangrijk institutioneel aspect aan het 

huurprijsvraagstuk. Conform art. 7.303 is bij wet geregeld dat zowel 

huurders als verhuurders na ommekomst van de eerste huurtermijn 

en vervolgens om de vijf jaar (na eerdere vaststelling) – ’zo deze 

niet overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimte ter 

plaatse’ - bij de rechter kunnen vorderen dat de huurprijs opnieuw 

wordt vastgesteld. Deze wordt huurherzieningswaarde genoemd 

en betreft in feite de afgeleide van de markthuurwaarde, maar kan 

hiervan substantieel afwijken omdat de referentiehuur gebaseerd 

is op de gemiddelde huurprijs van vergelijkbare bedrijfsruimten ter 

plaatse voor de vijf voorgaande jaren. Faillissementen hebben dus 

een impact op de huur na het faillissement, maar dus ook tussen 

huren mét dan wel zonder faillissement. Deze laatste ruimtelijke 

correlatie – zogenaamde spatial lags – vormen nog een interessant 

kennisveld voor verder statistisch onderzoek. 

 Het hier en nu ...
Het vraagstuk omtrent faillissementen heeft nadrukkelijk een 

verbreding en verdieping gekregen de afgelopen maanden. Het 

laatste steunpakket voor retailers zal eind dit jaar aflopen. Helder 

is dat dit zowel tot faillissementen als tot leegstand zal leiden. 

In heel veel gevallen zal in kleine en middelgrote winkelsteden 

voor een lege winkel geen nieuwe winkel meer terugkomen. 

Daarbij komt dat horeca dit gat niet meer kan vullen – zoals deze 

branche dit na de vorige crisis wel deels heeft gedaan. Daarbij 

speelt het effect dat geduid is in de aanleiding: te veel leegstand 

maakt centra extra onaantrekkelijk, waardoor inzet gericht op 

clustering noodzakelijk gaat zijn om leefbare winkelgebieden met 

aantrekkingskracht te kunnen blijven behouden. Tegelijkertijd 

heeft corona voor een verdere doorbraak van het online shoppen 

gezorgd. Data van onder andere Afterpay (2020) laten tot meer 

dan honderd procent groei van online shoppen in het eerste deel 

van de maand mei. De vraag is in hoeverre deze ervaringen leiden 

tot een blijvende verschuiving van online bestedingen. 

Verder is vooral realisme noodzakelijk: de winkelmarkt zal moeten 

krimpen en gemeenten zullen serieuze investeringen moeten doen 

in hernieuwde, kleinere winkelgebieden. Ondanks adviezen in een 

ander artikel in deze Master Class voor budgettaire mogelijkheden 

voor gemeenten, maakt de coronacrisis ook nog eens duidelijk 

dat het vrijspelen van benodigde gelden voor investeringen in 

winkelgebieden de komende periode geen sinecure zal zijn. Vanuit 

onderzoeksperspectief is het uitermate interessant om ook de 

komende jaren data te verzamelen om de effectstudie te vervolgen. 

Soms ontstaat een huursurplus 
ten opzichte van gefailleerde huur
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Erik de Jong MRE verder als Provier 
Vastgoedadviseurs
Vinco Vastgoed en Paulides Vastgoed hebben besloten samen 

verder te gaan. Erik de Jong MSc MRE (op de foto links, jaargang 

2007-2009) en Peter Paulides MRICS RT hebben de krachten 

gebundeld onder de naam Provier Vastgoedadviseurs. Provier 

Vastgoedadviseurs is een dienstverlener op het gebied van 

makelaardij, taxaties, beheer en consultancy van bedrijfsmatig en 

commercieel vastgoed. Met de focus op Friesland bedient Provier 

opdrachtgevers in geheel Noord-Nederland.

 

 

De Overstap
Door Johannes van Bentum

Ook in deze tijden is een MREtitel voor 
vastgoedprofessionals een solide basis voor hun 
carrière. Welke MRE’ers stroomden er afgelopen 
maanden door naar een volgende functie?

Mohammed Amlal MRE verlaat NSI
Mohammed Amlal (jaargang 2010-2012) verlaat zijn positie als 

hoofd Assetmanagement en Development bij de beursgenoteerde 

kantorenbelegger NSI. Hij werkte er sinds september 2016 en hield 

zich er bezig met het professionaliseren van het assetmanagement. 

“Nu de transitie van NSI ten einde is, ben ik toe aan een nieuwe 

fase in mijn carrière”, zegt Amlal. Hij verlaat NSI in de wetenschap 

dat er een sterke basis ligt om de portefeuille de komende periode 

verder te laten groeien en kantoren te realiseren met een duurzaam 

toekomstperspectief. 

Amlal is bij assetmanager Royal Properties Group (RPG AM) 

benoemd tot director Investment Management. Daarnaast start 

hij een eigen onderneming: Aevalon IM in Rijswijk. Eerder werkte 

hij bij Syntrus Achmea als fondsmanager verantwoordelijk voor 

kantoren, bedrijfsruimte en zorgvastgoed.

Jaap Bruggeman MRE  
wordt CIO van Merin
Jaap Bruggeman (jaargang 2016-2018) 

is de nieuwe CIO van de Nederlandse 

kantorenbelegger Merin, onderdeel van de 

Canadese REIT Dream Global. Hij vormt een 

tandem met de eveneens nieuw benoemde  

CEO Anne de Jong, die overstapt van het 

beursgenoteerde kantorenfonds NSI. Ernst 

Frese blijft aan als coo. Roel de Weerd treedt 

af als managing director na zeven jaar bij Merin, om zich op 

andere carrièremogelijkheden te richten. Bruggeman komt 

van Cushman & Wakefield en heeft uitgebreide verkoop- en 

acquisitie-ervaring in verschillende sectoren in Nederland. Hij zal 

zich richten op het verder optimaliseren van 

de Merin-portefeuille. De laatste reshuffle 

werd gedaan naar aanleiding van het vertrek 

van Merin-topman Bas van Holten. Toen werd 

per januari 2019 een directie geformeerd 

uit eigen kweek: managing director Roel de 

Weerd, finance director Rodiaan Gijselaar en 

commercial director Ernst Frese. Nu maakt 

De Weerd plaats voor twee directieleden 

van buiten. Rodiaan Gijselaar is, naar nu 

blijkt, al na drie maanden doorgeschoven naar een Europese 

functie binnen moederbedrijf Dream Global en in februari 

2020 met stille trom vertrokken om een eigen onderneming in 

assetmanagement op te zetten.

Heb je zelf onlangs een overstap gemaakt? 

Meld het in kort bericht met foto aan Johannes van Bentum 

(j.vanbentum@asre.nl).
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Robyn Wissenraet MRE van Colliers 
naar Amvest
Bij het onderdeel Investment Management van 

de ontwikkelende belegger Amvest versterkt 

Robyn Wissenraet (jaargang 2017-2019) als 

assetmanager het team Separate Accounts. 

Wissenraet neemt een brede ervaring vanuit het 

vastgoedbeheer mee, waarvan de laatste 

vijf jaar als registertaxateur bij Colliers. 

Door de grote groei van de assets under 

management en de ontwikkelposities van 

Amvest, was versterking van de teams 

noodzakelijk.

Patrick Ruwiel MRE in bestuur IVBN
Patrick Ruwiel (jaargang 1992-1994) is per 1 april 2020 benoemd 

in het bestuur van IVBN. Hij is sinds januari 

2019 Director Dutch Real Estate van MN. 

Hij neemt binnen het bestuur de portefeuille 

van Guido Verhoef (PGGM) over met de 

werkgroep Strategie, Research en Data. Guido 

Verhoef had de maximale zittingstermijnen 

bereikt en IVBN is hem dankbaar voor zijn 

grote inzet voor IVBN. 

Patrick werkt sinds december 2017 bij MN; daarvoor had hij zijn 

eigen consultancybureau en was eerder onder meer werkzaam 

bij het VUmc, ad interim bij NSI, directeur bij 

Delta Lloyd Real Estate en werkte daarvoor 

ook al eerder bij MN als fundmanager 

international real estate. 

Zijn opleiding genoot hij aan de HTS 

Amsterdam met aanvullende opleidingen bij 

de Amsterdam School of Real Estate en bij de 

Nyenrode University. 

Richard Schaefers MRE versterkt KienhuisHoving
Richard Schaefers MRE (jaargang 2017-2019) is toegetreden 

als  partner  van KienhuisHoving notarissen en advocaten 

in Utrecht. Met de komst van Schaefers 

wil KienhuisHoving zijn commercieel 

vastgoedpraktijk uit te breiden en zijn 

vestiging in Utrecht een vlucht te laten nemen. 

Schaefers zal, wanneer aan alle notariële 

formaliteiten is voldaan, in Utrecht tot notaris 

worden benoemd. “Het gevoel was gelijk goed 

toen ik met KienhuisHoving in gesprek kwam. 

Het kantoor is van oudsher in het oosten van 

het land bekend als één van de grootste juridische dienstverleners 

en breidt nu uit naar het midden van het land, naar het Utrechtse, 

waar mijn roots liggen. De bestaande kwaliteiten en disciplines 

van Kienhuishoving sluiten daarnaast goed 

aan bij mijn praktijk. Een ideale situatie voor 

ons beiden.”

Schaefers heeft hiervoor tien jaar bij Loyens 

& Loeff in Amsterdam commercieel vastgoed 

gedaan. Bestuursvoorzitter Frans Jozef van 

der Vaart: “Wij krijgen met Schaefers een 

ondernemende notaris binnen die mee wil 

werken aan de uitbouw van kantoor”.

Ingeborg de Jong MRE benoemd in Amvest 
Residential Core Fund Investment Committee
Het Amvest Residential Core Fund (ARC Fund) heeft Ingeborg de 

Jong (jaargang 1993-1995) benoemd als lid van zijn Investment 

Committee. De Jong is werkzaam als algemeen 

directeur van woning- en gebiedsontwikkelaar 

Stichting Timpaan. Ze brengt veel ervaring mee 

vanuit de woningbouwsector. Daarmee is zij 

een welkome versterking van het Investment 

Committee van het ARC Fund, bestaande uit 

voorzitter Erik-Jan Bulstra en Johan Conijn. 

Ingeborg de Jong vervangt Carel de Reus die 

vorig jaar is overleden. CIO Wim Wensing MSRE van Amvest: ‘Het 

ARC Fund is het vlaggenschip van Amvest; een sterk fonds met 

een portefeuille van ruim 10.000 huurwoningen. 

De Jong neemt als lid van het Investment Committee een zeer 

uitgebreide ervaring in de Nederlandse 

woningmarkt mee. Daarnaast heeft 

ze een grote specifieke kennis van de 

projectontwikkelingssector. Het verbinden 

van deze kennis en ervaring aan onze 

strategische doelen is voor ons zeer relevant. 

Wij verheugen ons op de samenwerking met 

De Jong.’
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André van den Berg MRE verlaat Royal Schiphol 
Group
André van den Berg (jaargang 1996-1998) ziet af van een tweede 

termijn als Chief Commercial Officer bij Royal Schiphol Group. 

Na twaalf jaar Schiphol zoekt hij meer balans: “Schiphol is een 

prachtbedrijf, maar vraagt volledige inzet en betrokkenheid. Het is 

voor mij tijd wat meer evenwicht te zoeken”, zegt Van den Berg.

Van den Berg treedt toe tot de Advisory Boards/Supervisory Board 

van de CBRE GI-fondsen. Het betreft het CBRE Dutch Office 

Fund, het CBRE Dutch Residential Fund en het CBRE Dutch Retail 

Fund. Zijn benoeming is onder voorbehoud van goedkeuring 

door de AFM. Van den Berg is al commissaris bij de Amsterdamse 

woningcorporatie Rochdale. Bij Schiphol wordt hij opgevolgd door 

Hanne Buis, tot 1 juni 2020 directeur van Lelystad Airport.

Susan van de Koppel-Nagelmaeker 
MRE naar zorgvastgoedteam CBRE
Sinds februari 2020 versterkt Susan van de 

Koppel-Nagelmaeker (jaargang 2012-2014) 

het zorgvastgoedteam van vastgoedadviseur 

CBRE als senior consultant. Zij heeft de 

overstap gemaakt van Syntrus Achmea, waar 

zij twaalf jaar lang ervaring heeft 

opgedaan met zorgvastgoed. Van de 

Koppel-Nagelmaeker zal zich met 

name gaan richten op advies omtrent 

strategische huisvestingsvraagstukken aan 

zorginstellingen, beleggers, ontwikkelaars 

en bouwers.

Eddo Rats MRE country manager Nederland 
Heimstaden
Heimstaden stelt Eddo Rats (jaargang 2004-2006) aan als  

country manager in Nederland. Vanaf 1 juli 

2020 gaat hij aan de slag als managing 

director van Heimstaden Nederland. Rats 

heeft meer dan twintig jaar ervaring in de 

Nederlandse vastgoed- en hospitalitysectoren. 

Hij werkte meer dan tien jaar bij Vesteda 

Investment Management, onder andere als 

director of property management & innovation. Ook was hij bijna 

vier jaar managing director bij de Nederlandse hotelketen Bastion 

Hotels. De afgelopen drie jaar werkte hij als regional director in 

Amsterdam en Almere voor woningcorporatie 

de Alliantie. 

Rats zal zich allereerst bezighouden met het 

succesvol afronden van het in huis halen van 

beheer, administratie en dienstverlening. Dat 

wordt nu voor grootste deel nog gedaan door 

externe beheerders.

Paul Mooij MRE versterkt team van abcnova
Per 1 april 2020 is Paul Mooij (jaargang 2016-2018) gestart als 

senior projectmanager bij abcnova. Mooij zal zich voornamelijk 

richten op de groei van de portefeuille in 

de gemeentelijke sector voor de business 

unit Publiek. Mooij zal zich richten op 

het begeleiden en ontzorgen van de 

opdrachtgevers bij huisvestingsvraagstukken. 

Daarnaast ondersteunt hij zijn team met 

zijn berg aan ervaring in het ontwikkel- en 

realisatieproces. Mooij treedt ook toe tot het 

managementteam van de business unit Publiek.

Mooij is een doorgewinterde project- en programmamanager. De 

afgelopen acht jaar heeft hij bij de gemeente Amsterdam gewerkt 

als project- en investmentmanager bij de 

directie gemeentelijk vastgoed. Daar heeft hij 

gewerkt aan nieuwbouw en verbouw van hun 

zeer diverse vastgoedportefeuille. In de laatste 

jaren heeft hij zich vooral bezig gehouden met 

de processen en programma’s met betrekking 

tot het investeren in gemeentelijk vastgoed.
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‘I WAS PROMISED FLYING CARS’
Door Wim van der Post

‘It is the year 2000, but where are the 
flying cars?’, vraagt Avery Brooks zich 
af in een IBMcommercial voor Lotus
software uit 2001. ‘I was promised flying 
cars. I don’t see any flying cars. Why? 
Why? Why?’ 

Die Flying Cars blijken uiteindelijk helemaal niet nodig te zijn… 

‘you don’t need flying cars’ – alles kan tenslotte online aldus 

Brooks en IBM. Toch was voor ons de coronacrisis de echte 

radical change. In een week tijd zijn we van een offline instituut 

met af en toe online kennisverspreiding omgeturnd in een online 

kennisinstituut. Dat was een uitdaging. Hoewel we al jaren aan 

het voorsorteren zijn op online kennisoverdracht, was dit andere 

koek. 

Nu terugkijkend kunnen we best een aantal lessen trekken. De 

eerste twee daarvan zullen voor de komende jaren bepalend 

zijn vermoed ik. Allereerst gaat er niks boven de MRE-huiskamer 

aan het IJ. De Kohnstammzaal is de plek waar interactie, pret 

en kennisgroei van de MRE-studenten in wisselwerking met 

medestudenten en de docenten optimaal vorm kan krijgen. Die 

bar daar aan het IJ, de vertrouwde stroopwafels, het dollen in de 

collegezaal en debat op het scherpst van de snede.

Maar toch, online is here to stay. Er zijn meerdere online varianten 

– van vooraf opgenomen webcasts tot Teams Live-sessies waarbij 

we ook presentaties houden of discussie-‘rooms’ inrichten. We 

hebben de afgelopen maanden steeds beter kunnen monitoren 

welke kennis welke online variant behoeft. Zeker is dat basiskennis 

in een plaats en tijdsonafhankelijke context een zeer aangename 

ondersteuning is aan ons onderwijs. De online ervaringen die we 

reeds een jaar of acht hadden met het online instroomprogramma 

van de MRE bevestigen ook die conclusies.

De verfijning van het interactief collegegeven hebben we ook 

steeds beter onder de knie gekregen. Hierbij verdient het 

overigens een groot woord van dank aan onze docenten. Met 

name voor de vele uren die ik met MRE-alumnus Cees Koomen 

heb doorgebracht om dat typische MRE-gevoel online te vertalen. 

Zonder alle anderen tekort te doen. Mondelingen Huurrecht. 

Colleges over scenarioanalyse of financiering – het is gedaan. Ook 

hierbij overigens een heel aantal alumni als docent. 

Daarmee is ook het DNA van de ASRE een groot voordeel 

gebleken. Bedenken en doen. Er voor gaan samen. Be the 

change: geen omslachtige procedures of overleggen: we zijn op 

vrijdagavond van de coronomaatregelen gestart en zondagavond 

hadden we de eerste online colleges met webcasts tussendoor 

staan. 

Ondertussen is de collegezaal coronaproof en is de nieuwe 

groep zich aan het vormen. Er zijn inmiddels al een groot aantal 

motivatiebrieven goedgekeurd door de toelatingscommissie. 

Juist in deze dynamische tijd gaan we verder met vernieuwen. 

We starten Marktanalyse met een futuroloog. De scriptie is 

voorlopend op de nieuwe accreditatie omgeturnd in een Company 

Research Paper waarbij we een nadrukkelijker integratie zoeken 

tussen strategische complexe organisatievraagstukken en 

wetenschappelijk-empirische kennigsgroei. Een gouden combinatie 

die onze kracht van ‘valorisatie’ verder versterkt. Als academisch 

kennisinstituut daar zijn waar het gebeurt – dat is niet voor alle 

kenniscentra evident. 

Dus, heb je nog een goede collega die past in een groep met 

ambitieuze leergierige voorlopers? Die zin heeft om ook die mega-

ervaring aan te gaan? Die toe is aan de kanteling? Jullie weten 

me te vinden. We kijken er naar uit samen te starten in september. 

Er staat al een  aantal klaar dat niet kan wachten. Geen mooiere 

tijd om nu te leren. 

#actueelenacademisch 
#leidersvanmorgen 

#causeweloverealestate

MRE @ INSTA
Het MRE-insta-account (@mre_asre ) mag zich inmiddels 

verheugen in achthonderd volgers. MRE-nieuws met een 

kwinkslag, soms een academische noot in je tijdlijn en 

gewoon heerlijk volgen hoe de MRE-wereld van nu draait. 

Niets fijner dan anderen te zien worstelen met hun regressies 

of genieten van NYC toch?!  #mrelife 



20

MN en abcnova namen vijftig AAAMREleden 
virtueel mee langs de lessen opgedaan in de 
herontwikkeling van het voormalige V&Dpand in 
Eindhoven. Een theoretische blik op retail, de trends 
en de impact van corona.

Lessen uit herontwikkeling 
van V&D Eindhoven

Door Johannes van Bentum

Halverwege het webinar Binnenstedelijke herontwikkeling 

grootschalige retail worden de presentaties onderbroken voor een 

filmpje. Projectleider John van Geffen neemt de deelnemers aan 

het webinar in elf minuten mee op locatie. Zijn verhaal begint 

hij voor de winkel van Distrikt Nørrebro in de Marktstraat in 

het kernwinkelgebied van Eindhoven, op korte afstand van het 

pand. Hij vertelt over de herontwikkeling van van het voormalige 

V&D-pand dat door het faillissement van de winkelketen leeg 

kwam te staan.

Even later staat hij in het oudste deel van het gebouw, dat mede 

door de aanwezige trappenhuizen en de kolommenstructuur 

niet geschikt is voor hergebruik. Hij moet bijna schreeuwen om 

boven het lawaai van de slopers uit te komen. Weer een moment 

later staat hij buiten in de zon voor een berg puin. De rust is 

weergekeerd. Hij legt uit dat de communicatie met de omgeving 

van het grootste belang is. Als mensen weten dat er overlast is 

en hoe lang, dan hebben zij er eerder vrede mee dan wanneer zij 

geen idee hebben hoe lang zij in het stof en het lawaai zitten.

Het filmpje met projectleider Van Geffen toont duidelijk het 

verschil tussen fase 1 en fase 2 in de herontwikkeling van 

het gebouw. Het tweede bouwdeel wordt tot de grond toe 

afgebroken, terwijl van fase 1 het betonnen skelet overeind 

blijft. De structuur laat zich goed opnieuw indelen. Het 

betonnen staketsel met de sporen van de ruwhouten 

bekisting zal later door de nieuwe glazen gevel 

zichtbaar zijn, vertelt Van Geffen.

Trackrecord in retailprojecten
Het herontwikkelingsproject wordt 

geleid door adviesbureau abcnova, 

in opdracht van assetmanager 

MN, dat op zijn beurt weer 

optreedt namens het 

Pensioenfonds Metaal 

Pensioenfondsen zijn 
beleggers, geen 
ontwikkelaars
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en Techniek (PMT). Het adviesbureau heeft een track record in 

de (her)ontwikkeling van retailprojecten. Zo is het betrokken bij 

de herontwikkeling van de Westfield Mall of the Netherlands in 

Leidschendam, de ontwikkeling van Utrechts tweede stadscentrum 

Leidsche Rijn Centrum en de herontwikkeling van het V&D-pand 

aan de Kalverstraat in Amsterdam.

“Pensioenfondsen zijn beleggers, geen ontwikkelaars”, 

stelt Renate Beekhuis, bij MN verantwoordelijk voor de 

retailportefeuille, waarvan het V&D-pand onderdeel uitmaakt. 

Toch kan een pensioenfonds voor ontwikkeling kiezen, zeker 

als het een aantrekkelijk rendement oplevert. Hier gaat het om 

een gedeeltelijke functiewijziging, van retail naar kantoren en 

woningen. In fase 1 keert retail terug op de begane grond, met 

op de bovenetages kantoren. Fase 2 krijgt - afhankelijk van wat er 

mogelijk blijkt binnen de wensen van de gemeente - woningen, of 

eenzelfde programma als fase 1. 

Project moet opknipbaar zijn
Omdat pensioenfondsen geen ontwikkelaars zijn, moet het 

project ook opknipbaar zijn, legt Beekhuis uit. “Wij vragen 

forse investeringsbijdragen voor de verschillende fasen. Als 

we ontdekken dat het te lastig wordt, moeten we het object 

- mogelijk ook in delen - kunnen verkopen. We mogen onze 

opdrachtgevers nooit voor voldongen feiten plaatsen, er moet 

altijd een weg terug zijn.” Na het leegkomen van het pand begin 

Piet Hein Erdman is bij abcnova verantwoordelijk voor alle projecten in commercieel vastgoed.

Renate Beekhuis is als acquisiteur bij MN verantwoordelijk voor de herontwikkeling in Eindhoven.

De ‘Eindhovense laag’ van stedenbouwkundige Winy 

Maas hakt in de meters bovenin het gebouw.

We mogen onze opdrachtgevers nooit 
voor voldongen feiten plaatsen 
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Herontwikkeling is zoektocht
Het plan voor herontwikkeling begon als zoektocht. Het 

oudste deel van pand dateert van 1908, door opeenvolgende 

toevoegingen ontstond een ratjetoe. Er werden verschillende 

opties tegen het licht gehouden. “We hebben zelfs nog naar een 

bestemming als hotel gekeken”, vertelt Erdman. De wens van de 

gemeente om woningen in de binnenstad toe te voegen, bracht 

de hoogbouw in fase 2 in beeld. Die toren zou deels op het 

achtergelegen terrein van de Eindhovense Bioscope Maatschappij 

(EBM) staan. “Hoe het er precies uit gaat zien, weten wij nog niet. 

Maar we hebben een fallback-scenario.”

Erdman heeft uit deze herontwikkeling voor zichzelf een aantal 

duidelijke lessen getrokken. “Leer eerst je klant goed kennen - in 

ons geval MN. Het gaat daarbij om de cultuur en structuur van het 

bedrijf. Zo heeft MN niet de status van fiscale beleggingsinstelling 

(FBI), wat van belang is voor de aanbestedingsstrategie. Een hotel 

paste niet in de fondsenstructuur van MN, daarom hebben wij dat 

plan snel laten varen.”

Eindhovense laag bleek les
Een andere les was de aandacht die het adviesbureau gaf aan 

het volledig helder krijgen van de eisen van de verschillende 

stakeholders, zoals de ‘Eindhovense laag’. “Door in vroeg stadium 

helder te hebben dat dit een hard gegeven was, konden we hierop 

tijd voortborduren.” Een laatste les lag in de juistheid van de 

keuze van onderaannemers. Zo werd sloper M. Heezen gekozen op 

basis van zijn uitgebreide ervaring met binnenstedelijk slopen in 

Eindhoven. Van Rossum Raadgevende Ingenieurs werd gekozen als 

adviseur voor de constructie. “Zij denken in mogelijkheden - hoe 

kan wat je wilt net wèl, in plaats van net niet. Dat is belangrijk 

voor een pand van ruim een eeuw oud. Anders hadden wij 

bijvoorbeeld nooit vides kunnen opnemen in het plan.” 

Wetenschappelijk intermezzo
Retailexpert Michiel Boonen van de internationale 

vastgoedadviseur JLL verzorgde tijdens het webinar een - wat hij 

zelf noemde - ‘wetenschappelijk intermezzo’. 

Hij zette de belangrijkste trends in de retailsector op een rij en 

vertelde tussen neus en lippen door dat hij promotieonderzoek 

doet naar de combinatie van retail en supermarkten. De 

belangrijkste trends:

•  Demografisch: bevolkingsgroei en toename van het aantal 

huishoudens. Daar bovenop vergrijzing en ontgroening - er 

zijn minder jongeren.

•  Geografisch: jongeren trekken naar de steden, leidt tot krimp 

in de randprovincies. De economische structuur is steeds meer 

gecentreerd in de Randstad, met grote gevolgen voor de retail.

2016 moest er sowieso een plan worden ontwikkeld. “Ook als je 

besluit te verkopen, moet je weten wat je te verkopen hebt. Na de 

keuze voor ontwikkeling werd abcnova in de arm genomen, om de 

relatief kleine vastgoedafdeling van MN niet te veel te belasten.”

Een belangrijke eis van de gemeente was het terugbrengen 

van een representatieve gevel, vertelt Piet Hein Erdman MRE 

(jaargang 2006-2008), bij abcnova eindverantwoordelijk voor 

alle projecten in commercieel vastgoed. “Het gebouw staat op 

een prominente plek in de binnenstad. Het pand wordt duurzaam 

en toekomstbestendig.” De stedenbouwkundige van Eindhoven 

- de Rotterdamse architect Winy Maas - wilde vasthouden aan 

de zogeheten ‘Eindhovense laag’, waardoor het pand zelfs deels 

verlaagd moest worden.

????

Manager Strategic Partnerships George van Hooijdonk (midden) van MN 

overlegt op de bouwplaats.

Leer eerst je klant goed kennen - 
de cultuur en structuur van het bedrijf
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•  Consumentengedrag: webwinkels zijn in opkomst, 

nu goed voor 15 procent van de totale retailomzet. 

Minder eigendom, meer diensten, denk aan Netflix. 

Het middensegment is met de warenhuizen verdwenen, 

consumenten gaan voor fast fashion òf premium merken.

•  Technologie: M-commerce - wereldwijd wordt al 60 procent 

van alle aankopen op de mobiel gedaan, Azië spant daarin 

de kroon.

•  Winkelketens: minder en kleinere vestigingen. Uniqlo kwam 

met 3.200 m2 aan het Damrak naar Nederland, huurt nu 

tweede vestiging van 900 m2 in Den Haag. Met maximaal 

vier winkels denkt het merk de Nederlandse markt te 

kunnen dekken.

•   Weg met de eenheidsworst: Retailers introduceren méér 

merken onder de paraplu van één moederbedrijf.

•  Covid-19: De gevolgen zullen volgens Boonen vooral 

tijdelijk zijn, zeker na het beschikbaar komen van een 

vaccin. De stad blijft het biotoop van jongeren en expats, 

een trek naar het platteland ziet hij niet ontstaan. “Support 

your locals een blijvend verschijnsel? Ik verwacht het niet. 

Maar: wonen in een kleine studio in de stad is verre van 

ideaal gebleken.”

Sloper M. Heezen werd gekozen om zijn uitgebreide ervaring met 

binnenstedelijk slopen.
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