
n r  4 5  -  d e c e m b e r  2 0 2 0

MasterClass is een forum van

MIXED USE: 
MEER WAARDE DAN DE SOM DER DELEN

In dit nummer o.a.:
•  Wet beperkt creatief  

ondernemerschap 
•  Boek nu onze … groenten! 
•  Gemiddelde wijk bestaat niet 

En verder:
• Het rompertje ontrafeld 
• Stadsvlucht 
• De Overstap 
• Nieuw lid: Anthony van Goudoever 



 

Van de voorzitter 2

Verenigingsnieuws 3

Nieuw lid 5

Stadsvlucht 6

Mix use, kwestie van keuzes!  9

Reisbureau verkoopt groente, 

mag dat zomaar? 10

Creatief ondernemerschap  12

Het rompertje ontrafeld… 14

Mixed use: ei van Columbus  

of ideologie? 18

De gemiddelde wijk 22

De Overstap 24

Aanrader: Onroerend goed  

als belegging 27

Colofon
Redactie:

• Cornélie Arnouts

• Johannes van Bentum

• Chris Pettersson

• Wim van der Post

• Eddo Rats

• Jos Wetters

• Ate Wijdeveld

 

Redactie-adres:

j.wetters@tenman.nl

Vormgeving: Koos in Vorm 

Druk: MediaCenter Rotterdam

Op de cover: Mixed use-gebouw West Beat (Syntrus 

Achmea Real Estate & Finance) aan de Lelylaan in  

Amsterdam-West met 150 woningen, 3500 m2 werkplekken 

en horeca boven een garage met 117 parkeerplaatsen. 

Deze editie van Masterclass gaat over mixed use. Dat doet mij 

altijd denken aan mixed up - alles op z’n kop zetten. Waar iets 

geheel op z’n kop wordt gezet, moeten oude patronen worden 

losgelaten. En waar dat gebeurt, worden ook weer mogelijkheden 

gecreëerd. Het zorgt voor flexibiliteit en creativiteit op 

verschillende niveaus.

Van de voorzitterInhoud

Niets doen is 
geen optie

We gaan naar het einde van het jaar. Op zo’n 
moment maak je de balans op van wat er het 
afgelopen jaar is bereikt en werp je een blik 
vooruit. Dit keer is dat toch wel iets om bij stil te 
staan, want wat was het een bizar jaar. 
In een klein jaar zijn veel dingen die 
vanzelfsprekend waren, 180 graden gedraaid. Een 
jaar waarin iedereen met de neus op de feiten werd 
gedrukt, welke zaken er werkelijk toe doen. Een 
jaar waarin we geschiedenis schrijven en waarop 
we met gemengde gevoelens terugkrijgen. 
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En dat zie je overal gebeuren. Horeca-ondernemers zijn een 

meester in het ondernemen, wat je terugziet in (sterren)

restaurants die aan huis bezorgen, een discotheek als een 

hamburger-drive in waar je afhaalt onder de beats van de DJ’s. 

Je kunt zeggen dat het een noodzakelijk kwaad is. Helemaal mee 

eens. Ik zie echter ook de kracht van ondernemers om er iets van 

te maken. Niets doen is geen optie. Vooral als je wordt gedwongen 

om het oude los te laten. 

In het afgelopen jaar hebben wij als AAAMRE ook moeten 

schakelen. Events vielen in het water en we hebben ons hardop 

afgevraagd wat onze visie en missie zijn. 

Er is veel energie gaan zitten in het op de achtergrond in 

orde brengen van veel zaken. Met een nieuwe website en een 

maandelijkse nieuwsbrief hopen we dat deze nu langzaam 

onderdeel worden van nieuwe patronen. Met het aantrekken van 

Johannes van Bentum als vaste redacteur is daarin een constante 

gecreëerd.

Het aftasten van mogelijkheden bleek ook kansen te bieden. De 

online webinars zijn zeer goed bekeken, terwijl events wisselend 

werden bezocht. Een webinar is voor iedereen makkelijker in te 

plannen tussen afspraken door. Als AAAMRE-bestuur overwegen 

wij – naast fysieke events – een aantal webinars te blijven 

organiseren. Het videobellen is nu nog een noodzakelijk kwaad, 

maar is waarschijnlijk niet meer weg te denken uit ons zakelijke 

bestaan.

Het komende jaar is een lustrumjaar. Extra bijzonder is dat er niet 

één, maar twee lichtingen afstuderen. Dit vraagt van het AAAMRE-

bestuur om twee mooie, grote events te organiseren. Deze 

uitdaging gaan we uiteraard 

aan, naast een aantal andere 

events die we hebben bedacht. 

We hopen dat leden deze 

ontwikkeling positief ervaren. 

We doen het voor jullie, om de 

betrokkenheid te vergroten. We 

dagen jullie graag uit feedback 

te geven.

Voor nu wil ik jullie namens 

het bestuur een prachtig nieuw 

jaar toewensen. We hopen jullie 

volgend jaar weer in groten 

getale te zien. 

Namens het AAAMRE-bestuur,

Elise van Pieterson, 

voorzitter
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Verenigingsnieuws

Upcoming 
Events

• 2 februari 2020 (online):

- ALV

-  Opening lustrumjaar: Forseeing the 

economic future and learnings of the past, 

•  11 maart 2020, Covid cities. Effecten van 

corona op gebiedsontwikkeling

•  24 juni 2020, Graduation day jaargang 

‘18 ‘20 NOM summer edition

•  25 november 2020, Graduation day 

jaargang ‘19 ‘21 winter edition

Night of the 
Masters

De Night of the Masters 2020 kon helaas 

niet doorgaan. De nieuwe lichting MRE-ers 

(2018-2020) heeft de onvergetelijke reis 

naar New York nog niet kunnen maken 

en hun graduation is verplaatst naar het 

voorjaar van 2021. Volgend jaar studeren er 

dus twee lichtingen af. We zijn druk doende 

om de activiteiten daarop aan te laten 

sluiten. Nu je dit jaar zelf de slingers moet 

ophangen heeft iedereen inmiddels een 

heerlijke fles bubbels ontvangen. 
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Webinar Corona, huurrecht en 
faillissementsrecht

Het eerste rondje is van de AAAMRE

Verenigingsnieuws

Toen de horeca nog open was, maar grotere 

evenementen niet mogelijk waren, hebben we 

gestimuleerd dat jaargangen zelf een borrel 

of diner konden organiseren. Om het contact 

met elkaar niet te verliezen, was in ruil voor 

een bonnetje en een groepsfoto een budget 

beschikbaar gesteld van veertig euro per 

persoon, met een maximum van vijfhonderd euro. 

Het eerste rondje was dus van AAAMRE. Voordat 

de actie goed wel op gang was, moest de horeca 

helaas al weer dicht… 

Wendela Raas en Krijn Hoogenboezem (Dentons) hebben op 
5 november 2020 met ons de gevolgen besproken van het 
coronavirus op de positie van huurders. Aan de hand van 
recente uitspraken is toegelicht of en in hoeverre huurders 
recht hebben op huurkorting omdat ze als het gevolg van het 
coronavirus het gehuurde minder of niet kunnen gebruiken.
 
Raas vertelt dat in de praktijk veel 

vastgoedverhuurders zelf al contact zoeken met 

hun huurders en daarbij meestal tot afspraken 

komen die voor beide partijen acceptabel zijn. 

Maar er zijn ook partijen die geen flexibiliteit 

tonen en dan rest verhuurders meestal niets 

anders dan een gang naar de rechter. 

Gaat het dan om een gebrek of een onvoorziene 

omstandigheid en welke rol spelen redelijkheid 

en billijkheid? Of is er sprake van overmacht? 

De afspraken rondom gebreken worden meestal 

vastgelegd in het huurcontract, zeker als het 

ROZ-model wordt gebruikt. Bij de parlementaire 

behandeling van het huurrecht werd gesteld dat 

overheidsingrijpen een gebrek kan opleveren. 

Raas is het niet eens met die uitleg, maar de 

kortgedingrechter heeft die visie in enkele 

uitspraken wel gevolgd. “Hier kan een uitspraak 

in een bodemprocedure uitsluitsel geven, maar 

dat zal nog even duren.” 

Hoogenboezem stond stil bij de nieuwe wet 

WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord) 

die recent is aangenomen en die grote gevolgen 

zal hebben voor de praktijk. Het wetsvoorstel 

maakt het voor ondernemingen met financiële 

problemen mogelijk om een regeling af te 

dwingen met schuldeisers, waarmee een 

faillissement wordt voorkomen. De wet maakt 

het onder omstandigheden ook mogelijk 

voor huurders om vroegtijdig van een 

huurovereenkomst af te komen. 

Een goed voorbeeld van hoe de regels in de 

praktijk zullen werken is het voorbeeld van de 

Hema. Aandeelhouder Marcel Boekhoorn blijft 

met lege handen achter, de vroegere financiers 

zijn nu eigenaar en zoeken een koper voor 

hun onderneming. In dit voorbeeld hebben 

verhuurders en leveranciers van de Hema niets 

te klagen, zij krijgen hun vorderingen voor de 

volle honderd procent betaald. 

Lees op het alumniplatform een uitgebreid 

verslag van dit webinar of beluister daar de 

complete geluidsopname. 
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Anthony van Goudoever
Door Anthony van Goudoever

Naam:  Anthony van Goudoever
Jaargang:  2017-2019
Leeftijd:  37
Werkgever:  Gemeente Amsterdam
Functie:  Vastgoedadviseur
Eerdere werkgevers:  Ymere, Direct Wonen
Vooropleiding:   Small Business & Retail Management, 

Makelaarsopleiding SVM-Nivo 

Waarom koos je voor MRE?
Als verwerver koop ik voornamelijk vastgoed op 

dat wordt ingebracht bij gebiedsontwikkelingen. 

Veel onderdelen en modules die behandeld 

worden tijdens de colleges sluiten hier 

naadloos op aan. Om die reden was dit een 

prima aanvulling. Daar komt bij dat als je de 

mogelijkheid krijgt van je werkgever om deze 

opleiding te doen, je die met beide handen moet 

aangrijpen.

Wat was voor jou tijdens de studie 
een eye-opener?
De module gebiedsontwikkeling was 

memorabel. De excursie naar ‘doe-het-zelf’-

ontwikkelingsgebied Oosterwold blijft me 

fascineren en lijkt een goed voorbeeld om 

te concluderen dat een gebiedsontwikkeling 

nog niet volledig aan de markt kan worden 

overgelaten. Omdat de bewoners zelf 

(financieel) verantwoordelijk zijn voor de gehele 

gebiedsontwikkeling ontbreekt het onder andere 

aan publieke voorzieningen zoals fatsoenlijke 

infrastructuur, straatverlichting en scholen.

Van welke docent heb je het meest 
geleerd en wat in het bijzonder?
Rodria Laline. De Harvard Business Cases vond 

ik erg goed. Heel interessant om te zien hoe in 

bestuurskamers afwegingen worden gemaakt en 

men continu bezig is om een balans te vinden 

tussen zoveel verschillende belangen.

Aan welke nieuwverworven kennis 
heb je het meest?
Klinkt als een cliché maar eigenlijk aan de 

opleiding in zijn geheel. Juist de combinatie van 

vakken maakt dat je op elk gebied binnen het 

vastgoed goed kunt meepraten en dat komt in 

mijn huidige functie goed van pas.

Wat is het mooiste vastgoedobject en waarom?

Onlangs ben ik in de San Marco Basiliek 

in Venetië geweest. Met name de met 

mozaïek en marmer ingelegde vloeren en de 

plafondschilderingen zijn fantastisch. Men 

had toen nog middelen en ambitie om voor 

de eeuwigheid te bouwen. Helaas zie je dat 

tegenwoordig niet meer zoveel.

Wat is het lelijkste vastgoedobject 
en waarom?
Het tegenovergestelde van de pracht en praal 

van de San Marco Basiliek is de sober- en 

doelmatigheid van de Stopera. De witte kleur van 

het muziektheater steekt ontzettend af tegen 

de omgeving en je ziet het al liggen vanaf de 

Torontobrug. Ook het gesloten karakter van het 

stadhuis werkt niet erg mee. Gelukkig komt daar 

verandering in.

Mijn hart ligt bij ...
Het monumentale vastgoed. Vastgoed met een 

rijke historie dat er soms al eeuwen staat spreekt 

bij mij altijd tot de verbeelding.

Wat is de belangrijkste trend voor 
de komende jaren?
De krimp en transformatie van de retailsector en 

het verduurzamen van vastgoed wordt.

Must-read/see?
Onlangs heb ik Yuval Noah Harari’s ‘21 lessen 

voor de 21e eeuw’ gelezen. Ook het boek van 

David van Reybrouck ‘Tegen verkiezingen’ 

vind ik erg goed. Hij komt hier met een naar 

mijn mening beter alternatief voor het huidige 

verkiezingsstelsel.

Nieuw lid
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Reisafstand minder waarde
Funda publiceerde in mei 2020 al dat mensen die 

in een stad wonen minder tevreden (65 procent 

tevreden) met hun woonsituatie zijn dan mensen 

buiten de stad (76 procent tevreden). In het 

meest recente onderzoek van september zijn die 

cijfers nagenoeg gelijk (respectievelijk 64 procent 

en 75 procent). 

Daar is iets bijgekomen. In de korte periode 

van mei tot september 2020 ziet Funda dat de 

respondenten minder waarde zijn gaan hechten 

aan de reisafstand naar werk. De conclusie die 

Funda uit hun trendanalyse trekt is dat er een 

duidelijk verband is tussen een dalend belang 

van de reistijd en de overweging de stad te 

verlaten. De helft van de mensen die in de 

stad wonen en door corona veel thuiswerken, 

overweegt buiten de stad te gaan wonen.

Tegelijkertijd is extra ruimte en buitenruimte 

belangrijker geworden. Dat was in mei al 

Hier en daar waren deze artikelen gekoppeld 

aan mooie individuele verhalen. Zoals dat van 

Nivita uit Amsterdam. Haar keuken is bezet door 

Nivita’s dochter, zoon en echtgenoot. Nivita zit 

aan het veel te kleine bureautje in de kamer 

van haar zoon. In plaats van de schitterende 

schilderijen, kunstwerken, boeketten en 

boekenkasten die ze bij de andere thuiswerkers 

ziet, is achter haar een poster van Feyenoord 

en een iets te blote foto van een haar volstrekt 

onbekende jeugdster te zien. Nivita verlangt naar 

meer ruimte, die ze ook nog eens kan betalen. 

Na een zoektocht koopt ze een vrijstaand huis op 

de Veluwe. ‘Het is zo heerlijk rustig hier’ zegt ze, 

terwijl ze uitkijkt over weilanden vol kakelende 

kippen.

Meer thuiswerken, minder reizen naar je werk. 

Het kan een ander licht werpen op de plek waar 

je woont - en steeds meer werkt. Zorgt corona 

voor een kanteling in dat denken en voor een 

stadsvlucht?

Plaatst de lockdown de stad in een nieuw perspectief?

De stadsvlucht
door Chris Pettersson

Foto: pch.vector-nl - freepik.com

Verschillende kranten kopten met teksten als ‘Randstedeling 
trekt door coronacrisis de stad uit’ naar aanleiding van een 
onderzoek van Funda. Makelaars uit Friesland en Overijssel 
gaven in die artikelen aan dat ze de run op hun aanbod door 
mensen uit de Randstad niet aankonden. Én dat er geregeld op 
zijn Amsterdams werd overboden.

‘Jonge gezinnen, dat is codetaal  
voor de middenklasse’
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zichtbaar. Funda concludeerde toen: “de 

afgelopen twee maanden werd negentien 

procent meer gebruik gemaakt van de filters 

‘buitenruimte’ en ‘tuin’, bij serieuze zoekers zelfs 

34 procent meer”.

De thuiswerkers of mensen die verwachten meer 

te zullen thuiswerken vinden met 52 procent een 

extra kamer of studeerkamer belangrijker dan 

de mensen die niet thuiswerken (32 procent). 

Dat zijn percentages die hoger zijn dan voor de 

coronacrisis, aldus Funda.

Olievlek over het land
Astrid Druijff, analist vastgoed bij Dura Vermeer, 

heeft onderzoek gedaan over de periode 2013-

2020 naar de vierkantemeterprijs voor woningen 

(leegwaarde) per gemeente. Hierin zie je eerst 

een daling van de prijzen buiten de stad en een 

stijging in Amsterdam, maar vanaf 2017 keert 

het tij en is een stijging van de prijs zichtbaar die 

begint in de Randstad (van Amsterdam richting 

Den Haag en Alkmaar) en de laatste twee jaar 

oost- en zuidwaarts trekt (tot aan de Duitse en 

Belgische grens).

Van alle tijden
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 

onderzoekt al jaren migratiestromen. Uit de 

gegevens van het onderzoek uit 2019 van Husby 

et al. voor het PBL blijkt dat sinds 2018 de trek 

uit de stad groter is dan de trek de stad in. 

Tussen 1996 en 2005 was dat ook het geval. De 

afgelopen 22 jaar trekken vooral jongeren naar 

de stad en dertigplussers de stad uit. Al is de 

laatste tien jaar de trek uit de stad van mensen 

jonger dan dertig wel toegenomen. De nieuwe 

stadsbewoners komen sinds 2006 vooral uit 

het buitenland. Zonder de immigratie was het 

binnenlandse migratiesaldo negatief. Volgens het 

CBS (2020) is de immigratie door corona bijna 

stilgevallen.

De economische crisis van 2008 zorgde juist voor 

een verminderde migratiestroom uit de stad van 

jonge gezinnen. De daling van de huizenprijzen 

kan daarmee te maken hebben. Ruimere 

woningen met een tuin kwamen in de stad even 

binnen handbereik. Andere groepen konden zich 

juist helemaal geen verhuizing meer veroorloven, 

door een inkomensterugval of doordat hun 

woning onderwaarde had.

De stad heeft het
De stad, zou je denken, zit vol voorzieningen 

om elkaar te ontmoeten, even aan te landen 

om te werken of te overleggen met collega’s 

en relaties. Zal daarom de stad niet blijvend 

van waarde zijn, juist ook voor thuiswerkers? 

Senior-econoom huizenmarkt Carola de Groot 

van RaboResearch (2020) waarschuwt: ‘De stad 

komt door de coronacrisis minder tot zijn recht 

als dynamische ontmoetingsplek.’ De lockdown 

zorgt er inderdaad voor dat je thuiswerk niet 

kunt verschuiven naar het café om de hoek of de 

vergadering naar een leuke lunchroom.

Van Dam en De Groot laten zien dat als er al een 

trek naar buiten de stad is, mensen alsnog voor 

het grootste deel (85-90 procent) een voorkeur 

hebben voor een verstedelijkte woonomgeving 

(denk aan plaatsen als Haarlem, Hilversum, Delft, 

Dordrecht en Amersfoort).

De jonge gezinnen hebben de stad ook nodig. 

‘De samenklontering van voorzieningen 

en werkgelegenheid in steden maakt het 

gemakkelijker om – wonend in de stad – de zorg 

voor kinderen en twee carrières te combineren’, 

aldus de onderzoekers.

Wezenlijk veranderd?
De tendens van de uitstroom van jonge gezinnen 

is al te zien vanaf 2017 (Husby et al. 2019 en 

CBS 2017). Dat sluit aan bij het onderzoek van 

Druijff. Als mensen uitstromen is het meestal 

ook in de buurt van de stad, zegt ook CBS 

(2020). Mensen kiezen dus voor een plaats in de 

buurt van de stad (zie ook kaders). Ook Husby 

constateert dat de trek de stad uit vooral naar 

het zogeheten ommeland is (zie kaartje).

In België, blijkt uit onderzoek van Oosterlynck en 

Beeckmans (2020), is het aantal woningverkopen 

in de kustgebieden van huizen met tuinen met 

15-21 procent gestegen na de eerste lockdown. 

Ook zij constateren dat het hoofdzakelijk om 

jonge gezinnen gaat. ‘Dat is codetaal voor 

de middenklasse’, aldus de onderzoekers. Ze 

verwachten dat het allemaal niet zo hard zal 

gaan. Veel mensen hebben geen mogelijkheid tot 

‘stadsvlucht’. Ook zijn veel mensen afhankelijk 

van de nabijheid van de stad voor hun inkomsten 

(zoals winkeliers, taxichauffeurs, mensen in de 

thuiszorg) en sociale mobiliteit.

Van Dam en De Groot (2017) constateren dat 

woonvoorkeuren, waar het in het onderzoek van 

Funda vooral om gaat, ook nog eens afhankelijk 

zijn van de veranderende mogelijkheden. Er is 

een wisselwerking tussen geuite voorkeuren, 

woningaanbod, financiële mogelijkheden en 

daadwerkelijk gedrag.

De Groot (2020), verwacht dat de drempel om te 

verhuizen naar landelijk gebied wordt verlaagd 

door minder reizen. Werk is een minder bindende 

factor geworden. Maar, zegt De Groot, vlak 

niet uit dat ook sociale factoren een rol spelen. 

Denk hierbij aan de school van de kinderen, 

gehechtheid aan het stedelijke woonklimaat, met 

het leuke cafétje in de buurt en de buurtwinkel, 

het sociale netwerk, zeker voor mensen die in de 

stad zijn geboren en opgegroeid.

De komende jaren te verwachten (natuurlijke) 

doorstroom van ouderen die eengezinswoningen 

De zes grote steden en hun ommeland (bron: PBL)

‘De trek de stad uit is vooral naar het 
zogeheten ommeland’

Wat is ‘de stad’?
De onderzoeken die gaan over stad en 

buitengebied richten zich doorgaans op de 

zes grote steden Amsterdam, Rotterdam, 

Den Haag, Utrecht, Eindhoven en 

Groningen.
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achterlaten in de stad kan volgens Van Dam 

en De Groot ook effect hebben. Het tekort aan 

eengezinswoningen dat er nu is (aanbod als één 

van de factoren van de woonvoorkeur) daalt en 

daardoor nemen de mogelijkheden toe om in de 

stad te blijven.

Iets te kiezen
Er spelen veel factoren die elkaar ook nog 

beïnvloeden. De stadsvlucht is van alle tijden 

en kent pieken en dalen. Het laatste dal is al 

twee jaar oud, dus van voor corona. Reistijd 

komt in een ander licht te staan, nu we meer 

thuiswerken. Ruimte binnen en buiten wordt 

door het thuiswerken hoger gewaardeerd. Het 

aanbod van woningen in de stad dat bij deze 

ruimtevraag past, kan door natuurlijk verloop de 

komende jaren toenemen. De stad kan door dat 

ruimteaanbod en de faciliteiten in de stad post-

lockdown het thuiswerken goed faciliteren.

Het onderzoek van Funda is gebaseerd op 

de groepen die geneigd zijn te kopen of te 

verhuizen. Het lijkt erop dat de media dat 

perspectief in publicaties heeft overgenomen. 

Maar de stadsvlucht is niet voor iedereen 

weggelegd. Een beperkte groep mensen heeft 

door inkomen, vermogen of door de thuis- en 

werksituatie de keuze de stad te verlaten. Je 

moet dus iets te kiezen hebben. En dan moet je 

het ook nog willen.

‘Vlak niet uit dat ook sociale 
factoren een rol spelen’

Susan van de Koppel-Nagelmaeker (MSc 

MRE) verhuisde met haar gezin van 

Amsterdam naar Hilversum. “Voor hetzelfde 

budget heb je meer vierkante meters en 

een grotere tuin.” In coronatijd wordt het 

voordeel ook zichtbaar voor haar. “Ik heb 

veel profijt van de keuze te verhuizen. Ik 

heb een studeerkamer voor mezelf, dus 

kan ook als de kinderen thuis zijn rustig 

thuiswerken.”

Bjorn te Nijenhuis (Msc MRE) verhuisde met 

zijn gezin van Amsterdam naar Ankeveen 

(in de buurt van Hilversum). “We hebben 

de keuze gemaakt om de stad te verlaten, 

omdat we meer ruimte wilden hebben, een 

tuin en een prettige leefomgeving voor de 

kids - toen nog één kid. Nu in coronatijd 

hebben we daar heel veel profijt van. We 

hebben voldoende ruimte om met twee 

mensen te werken. Je kan hier de drukte 

ontwijken en je loopt zo de natuur in. Het is 

top hier.”

Gebruikte literatuur:
Oosterlynck, S. & Beeckmans, L., (2020), 

De stad na corona: lessen trekken uit de 

lockdown, Hannah Ahrendt Instituut, 

Dam, F. van & C. de Groot (2017), De triomf 

van de stedelijke woonvoorkeur, Ruimte + 

Wonen, juli 2017.

Husby, T. et al. (2019), Trek van en naar de 

stad. Veranderingen in verhuispatronen, 

1996-2018, Den Haag: Planbureau voor de 

Leefomgeving, 14 oktober 2019.

Gebruikte publicaties:
Druijff, A. (2020), Onderzoek vierkante 

meterprijs per gemeente 2013-2020, Dura 

Vermeer, november 2020

Groot, de C. (2020), Massale toestroom 

stedelingen naar platteland is een illusie, 
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Als je wandelt over de Leusderheide en in de natuur 

veertien windmolens ziet, doet dat je nog niet 

genieten van het idee dat je daarmee persoonlijk 

bijdraagt aan het opwekken van duurzame 

energie en reductie van onze CO2-uitstoot. Laat 

staan dat als je aan de rand van de Leusderheide 

woont en de ochtenddauw ziet optrekken langs 

een windmolen met slagsschaduw, wiekgeluid en 

flitsende verlichting in de top die moet voorkomen 

dat luchtverkeer in ‘aanvaring’ komt. Overigens 

merk ik dat zonnepanelen op het dak van je woning 

dat wel doen. Maar die bewegen ook minder. 

Het mixen van onze klimaatdoelstellingen met 

ander functies is alleen maar mogelijk als we 

andere doelstellingen aanpassen of laten varen. 

Iets waaraan we niet ontkomen, keuzes vraagt 

en een ‘prijs’ is die wij moeten (dus niet willen) 

betalen voor volgende generaties. We ontkomen er 

dus niet aan dat we niet alleen de voordelen van 

verduurzamen moeten benoemen, maar ook de 

nadelen of beter gezegd de ‘prijs’. Industrieën en 

sectoren zullen verdwijnen en plaats bieden voor 

andere uitdagingen. Nu wellicht nog ondenkbaar, 

maar wie had er bijvoorbeeld ooit gedacht dat je 

woningen met kantoren kon mixen in Sloterdijk. 

Mijn overpeinzen heeft opgeleverd dat het niet 

allemaal hetzelfde kan blijven en toch bijdraagt 

aan een beter klimaat. Soms doet mixen een beetje 

pijn. Soms vraagt het een mix-up van ingesleten 

patronen. Immers, waarom zijn we wel bereid om 

honderden euro’s per maand aan onze auto uit te 

geven (die nu al maanden niet of nauwelijks rijdt), 

maar niet of nauwelijks bereid een deel daarvan uit 

te geven aan duurzaam geproduceerde voeding. 

En ja voor die mensen met een kleine beurs; 

compenseer de stap naar duurzaamheid. Als ik 

moet kiezen, betaal ik daar graag aan mee.

Paradox: milieuorganisaties tegen het plaatsen van windmolens

Op gebied, wijk, buurt en gebouw niveau willen we 

blenden, zorgen dat functies mengen, gebruikers 

elkaar ontmoeten, elkaar zien en in een ideale 

wereld met elkaar wonen, werken, zorgen en van 

elkaar leren. Op brancheniveau onstaat blurring. 

Een fles kopen bij de slager, woonaccessoire bij 

de kapper of in een restaurant. Het van oorsprong 

Zweedse woonwarenhuis is hierin de overtreffende 

trap, hier kun je ontbijten, lunchen en dineren, 

tussen de planten volledige keukens, badkamers 

en eten kopen en direct het bijbehorende servies 

aanschaffen. Het walhalla voor iedereen die een 

dagdeel wil wegdromen.

Maar werkt het ook op de schaal van de 

provincie? Nederland? Of zelfs Europa? Het gaat 

dan niet meer over sporten, detailhandel, wijn en 

servies, maar over functies en bestemmingen die 

voor de één wel direct een bijdrage levert, maar 

voor de ander indirect of pas in de toekomst. Het 

gaat dan over infrastructuur, natuur, industrie, 

luchtvaart en het delven van grondstoffen en 

energie. Dit is het schaalniveau van (supra)

nationale ruimtelijk ordening, milieuzones, 

landingsrechten en raakt een diepere laag of beter 

gezegd een diepere vraag; Hoe willen we leven en 

waar geven we prioriteiten aan? 

Als gedachten-experiment heb ik me afgevraagd 

wat er gebeurd als we onze duurzaamheidsambities 

of meer specifiek de energietransitie toevoegen aan 

de mix op dat schaalniveau. De Rijksoverheid wil 

dat in 2020 14 procent van alle gebruikte energie 

in Nederland uit duurzame bronnen komt. In 2023 

moet dat 16 procent zijn. In het Klimaatakkoord is 

opgenomen dat we 2030 tenminste 35 terawattuur 

(TWh) duurzame elektriciteit op land (wind én zon) 

geproduceerd moet worden. Windenergie is een 

belangrijke vorm van duurzame energie om deze 

doelen te halen.

Aan het eind van 2018 stond er in Nederland 3.382 

MW aan bruikbare windenergie op land, goed 

voor ruim 56 procent van de landelijke doelstelling. 

Er moet dus nog 2.618 MW bij komen. Een 

gemiddelde windturbine levert 3,5 MW. Nederland 

heeft dus nog 750 nieuwe windmolens op land 

nodig, om het doel van 2020 te halen.

Betrokkenen moeten samen bepalen waar 

windmolens en zonneparken komen. Dat staat 

in ieder geval in alle akkoorden. De Regionale 

Energiestrategie (RES) is het middel om daar 

invulling aan te geven. Tot dusver helder. In de 

praktijk heeft de burgemeester van Woudenberg, 

ook voorzitter van de RES-regio Amersfoort de kaart 

van Eemland uitgerold met de boodschap ‘je moet 

je eerst uitspreken, dan krijg je vanzelf discussie’. 

En zo geschiede. Milieuorganisaties vinden 

de Leusderheide een onlogische locatie voor 

veertien windmolens en stappen op de barricade. 

Het gaat mij uiteraard in dit voorbeeld niet 

om de burgemeester of de milieuorganisaties 

want ze hebben allemaal een goed punt, maar 

om de paradox. Milieuorganisaties die tegen 

het plaatsen van windmolens zijn en een 

burgermeester die als burgervader drastisch in de 

leefomgeving van zijn burgers wil ingrijpen met 

metershoge windmolens. 

Op het kleine niveau van wijk, buurt en gebouw 

gaat het om hele concrete menging van functies die 

over het algemeen direct bijdragen aan iemands 

persoonlijke beleving van die omgeving. Het is fijn 

om tijdens je werk dichtbij te kunnen sporten, een 

boodschap te doen en zonder veel (reis)tijdsverlies 

naar je werk te gaan en de kinderen van school 

te halen. Op het schaalniveau van provincies en 

Nederland is die verbinding of ‘direct nut’ tussen de 

mens en de functie beperkt. 

Blijkbaar doet iets het beter als het gemixt is. Mono is 
kwetsbaar. Mixed-use is de afgelopen 10 jaar het toverwoord. 
Zowel op het niveau van gebied als gebouw. Als tegengeluid 
tegen de kantoorwijken als Papendorp en Rivium en 
vinexwijken als Leidsche Rijn en Vathorst. 

Mix use, kwestie van keuzes!
Blurring, blending, inclusiviteit, mixed use. What’s in a name? 

Door Eddo Rats

9
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of een koffietent waar klanten tevens terecht 

kunnen voor mooie kamerplanten. Dat klinkt 

leuk en ondernemend, maar mag dit ook zomaar 

huurrechtelijk (en loopt verhuurder een risico)?

Het antwoord is weer: dat hangt ervan af. In de 

basis is in vrijwel elke (ROZ) huurovereenkomst 

een bestemmingsclausule opgenomen, waaraan 

de huurder gebonden is. Dergelijke clausules 

zijn vaak redelijk strak geformuleerd, waardoor 

Deze dagen wordt vrijwel geen 

vastgoednieuwsbrief uitgebracht, zonder 

een bericht over corona en huur. Dat bericht 

zal vooral toegespitst zijn op de vraag of 

huurders aanspraak kunnen maken op 

huurprijsvermindering (saai-juristen-antwoord: 

dat hangt ervan af). Een andere vraag is wat 

de mogelijkheden zijn voor huurders om in 

deze barre corona tijden de gehuurde ruimte 

op een andere manier in te vullen. Bijvoorbeeld 

(gegrepen uit de realiteit): een exploitant van 

een reisbureau die ook groenten gaat verkopen, 

Reisbureau verkoopt 
groente. Mag dat zomaar?

Door Midas Lagerweij

Dat bij een huurder de schoorsteen blijft roken, is ook in het 
belang van de verhuurder. Maar hoever kan een huurder daarin 
gaan? En bouwt hij mogelijk extra rechten op?

Fo
to

: t
ira

ch
ar

d 
- f

re
ep

ik
.c

om



Nr 45 •  december 2020 11

heeft gestaan. Resteert de ‘redelijkheidsvraag’. 

Het behoeft geen uitgebreid betoog om duidelijk 

te maken dat een verhuurder in coronatijd van 

goeden huize zal moeten komen om vast te 

houden aan de contractuele bestemming. Dat 

geldt eens temeer nu een verhuurder van een 

dergelijke wisseling ook zal profiteren: met de 

extra inkomsten, is de kans groter dat in ieder 

geval een deel van de huur betaald kan worden.

Dit staat nog los van de mogelijkheid van de 

huurder om een dergelijke bestemmingswijziging 

af te dwingen met een beroep van onvoorziene 

omstandigheden, die van dien aard zijn dat 

(tijdelijke) wijziging van de bestemming 

gerechtvaardigd is. Kortom, tenzij een verhuurder 

een concreet, reëel en zwaarwegend belang 

heeft om dit te voorkomen, is de kans groot 

dat een huurder een dergelijke tijdelijke 

bestemmingswijziging kan afdwingen.

Wisseling van regime
Dan resteert de vraag wat de consequenties 

zijn van een dergelijke bestemmingswijziging. 

Om terug te gaan naar het voorbeeld van de 

wisseling (aanvulling) van het reisbureau (art. 

7:230a BW-ruimte: een regime met weinig 

huurbescherming) naar de groentewinkel 

(art. 7:290 BW-ruimte: een regime met veel 

huurbescherming): loopt een verhuurder met een 

dergelijke wisseling een risico dat een huurder 

huurbescherming krijgt (een huurregime-wissel)? 

In beginsel niet. De vraag welk huurregime 

van toepassing is, wordt bepaald door het 

gebruik dat partijen bij aanvang van de 

huurovereenkomst voor ogen heeft gestaan. 

Het enkele feit dat een huurder het gehuurde 

na aanvang van de huurovereenkomst ‘breder’ 

is gaan gebruiken dan partijen bij aanvang 

voor ogen heeft gestaan, of dat verhuurder een 

tijdelijk ander gebruik toestaat of gedoogd, is 

onvoldoende voor een wisseling van huurregime. 

Kortom, een risico dat huurder meer rechten 

opbouwt, is niet reëel.

een verhuurder maakt bezwaar tegen het feit dat 

een huurder in het gehuurde met de bestemming 

“Bistro” (onder een bepaald Turks concept) – 

om het financiële tij te keren en meer jongeren 

aan te trekken - klanten de gelegenheid bood 

om waterpijp te roken. De kantonrechter was 

van oordeel dat het bieden van de mogelijkheid 

tot het roken van waterpijp geen onderdeel 

van de exploitatie van een bistro vormde, en 

oordeelde dat als huurder dit gebruik belangrijk 

had gevonden, hij dit bij het aangaan van de 

huurovereenkomst maar had moeten bedingen 

(een veel gebruikt argument).

Waterpijprokende jongeren
De volgende vraag was of de verhuurder 

in redelijkheid aan deze contractuele 

onmogelijkheid kon vasthouden. Daarbij stelde 

de kantonrechter voorop dat het feit dat huurder 

het moeilijk had (en de waterpijprokende 

jongeren nodig had om te overleven) een 

ondernemersrisico van de huurder was. Omdat 

verhuurder daarnaast een redelijk belang had om 

vast te houden aan de contractuele bestemming 

(hij vreesde overlast van jongeren), ging de 

rechter niet mee met het verzoek van huurder.

Het speelveld bij een geschil hierover is dus dat 

eerst bekeken moet worden wat partijen bij het 

aangaan van de huurovereenkomst voor ogen 

heeft gestaan (dit is breder dan de tekst van de 

betreffende contactuele bestemming). Vervolgens 

– als duidelijk is dat het door huurder gewenste 

gebruik hier niet binnen valt - moet worden 

bezien of de verhuurder in redelijkheid kan 

vasthouden aan deze contractuele bestemming. 

Over het algemeen geldt daarbij dat als de 

verhuurder duidelijk kan maken dat hij een 

(reëel) belang heeft om hieraan vast te houden, 

een beroep hierop slaagt.

Reisbureau annex groentewinkel
Hoe vertaalt zich dat naar het reisbureau annex 

groentewinkel in coronatijd? Duidelijk zal zijn 

dat partijen een dergelijk gebruik niet voor ogen 

de huurder weinig ruimte heeft om af te wijken. 

Over dergelijke clausules is/wordt menige 

procedure gevoerd: huurders die “meer” willen 

vs. verhuurders die hiervoor gaan liggen. 

Rechters beoordelen dergelijke geschillen volgens 

een vaste lijn. Aan de hand van een voorbeeld: 

Over de auteur
Mr. Midas Lagerweij is senior 

vastgoedadvocaat bij Dentons in Amsterdam

Een verhuurder moet van goeden huize komen om 
vast te houden aan de contractuele bestemming

De kantonrechter vond het roken van 
een waterpijp niet passen bij een bistro
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Safety check
Niet al die plannen vallen immers binnen het geldende 

bestemmingsplan en/of de reeds verleende vergunningen/

toestemmingen voor het initiële bedrijfsplan. Daarbij komt dat 

bijvoorbeeld combinaties van horeca en detailhandel moeilijk 

liggen in het kader van de drank- en horecawetgeving. Vertrekpunt 

is een safety check van het geldende bestemmingsplan en daarin 

opgenomen gebruiksmogelijkheden. Past het aangepaste concept 

daar niet in, bijvoorbeeld omdat een restaurant een andere 

horecacategorie kent dan een afhaalpunt, dan is het verstandig 

om met het bevoegd gezag in gesprek te gaan over het vergunnen 

van een (tijdelijke) afwijking. Een iets minder juridisch houdbaar 

alternatief zou een gedoogsituatie kunnen zijn.

Vervolgens zal moeten worden gekeken naar de sectorale 

wet- en regelgeving en de al verleende vergunningen en 

toestemmingen, inclusief de daaraan verbonden voorwaarden. 

Past het aangepaste concept daar ook niet in, bijvoorbeeld 

omdat niet aan instandhoudingsverplichtingen van een terras op 

openingstijden wordt voldaan, dan zal weer het gesprek moeten 

worden aangegaan met het bevoegd gezag over de mogelijkheid 

om (tijdelijk) af te wijken van de regelgeving en/of aanpassing van 

de vergunde situatie. Tot slot blijft het van belang om na te gaan 

of er gebruiksbeperkingen gelden op grond van privaatrechtelijke 

(huur) overeenkomsten en/of erfpachtvoorwaarden. 

Overlast of concurrentie
Bij de beoordeling van de vraag of het beoogde gebruik wel of 

niet passend is, moet uiteraard rekening worden gehouden met de 

duur en invloed op de oorspronkelijk exploitatie. Mogelijkerwijs 

valt het aangepaste gebruik als ondergeschikt aan te merken. In 

zo’n geval is strijdigheid minder snel aan te tonen. Daarnaast is 

het natuurlijk belangrijk om rekening te houden met eventuele 

‘concurrenten’ die getroffen kunnen worden door de aangepaste 

exploitatie of belanghebbenden die overlast zouden kunnen 

ondervinden van de gewijzigde exploitatie.

Is de kans op een verzoek om handhaving door een concurrent 

en/of andere belanghebbende groot, dan is het voldoen aan de 

regelgeving urgenter dan in gevallen waar geen dan wel weinig 

risico bestaat op handhaving. Daarbij is het uiteraard ook nog zo 

dat het bevoegd gezag ook uit eigen beweging kan overgaan tot 

handhaven. In hoeverre dat laatste, in coronatijd, aan de orde zal 

zijn valt uiteraard te betwijfelen, volledig uitsluiten is echter niet 

De wereld en Nederland zijn – helaas nog steeds – in de ban van 

het coronavirus. Na een intelligente lockdown en sobere zomer 

zijn we inmiddels aanbeland in een tweede golf met wederom 

ingrijpende maatregelen. Maatregelen die ervoor zorgen dat 

ondernemers hun zaken/business (tijdelijk) moeten sluiten zonder 

concreet zicht op verbetering en/of een bestendige toekomst. Door 

deze maatregelen – en het feit dat er niet voldoende of volledige 

steun kan worden geboden aan alle getroffen sectoren – worden 

ondernemers gedwongen creatief te zijn in het voortzetten van 

hun business, in een of andere aangepaste vorm.

Hoewel het niet heel waarschijnlijk is dat ‘tegenstanders’ zich 

zullen verzetten tegen een wijziging in exploitatie, valt dit ook niet 

geheel uit te sluiten. Je kunt dan denken aan een huurrechtelijke 

discussie tussen verhuurder en huurder, maar ook het 

bestuursrecht mag niet uit het oog verloren worden. In zo’n geval 

(bij bestuursrechtelijke overtredingen) lopen ondernemers, mede 

gelet op de in Nederland geldende beginselplicht tot handhaving, 

een serieus risico op handhaving. Hoewel ondernemers al de 

nodige uitdagingen op hun bordje hebben liggen, is het toch 

verstandig hierbij stil te staan.

Tijdens het schrijven van dit artikel treffen de maatregelen onder 

andere de horeca, retail- en leisuresector hard. Bezoek aan 

bijvoorbeeld een restaurant, pretpark, bioscoop en/of museum is 

niet langer mogelijk en voldoende steun van de overheid is (nog) 

niet verzekerd. Ondernemers worden in zo’n geval min of meer 

gedwongen te bedenken op welke wijze de business toch door kan 

gaan. Desnoods in aangepaste vorm om de kosten die doorlopen 

toch enigszins in te dammen. Hoewel het inspirerend is om te 

zien hoe creatief sommige ondernemers zijn en van de nood een 

deugd maken, is een waarschuwing wel op z’n plaats. Creativiteit 

– bij het uitdenken van aangepaste bedrijfsvormen - past immers 

niet altijd in de geldende wet- en regelgeving met alle risico’s op 

handhaving tot gevolg. 

Creatief ondernemerschap 
kent bestuursrechtelijke 

grenzen
door Valentijn Leijh

Natuurlijk wil je als ondernemer de gevolgen van de 
coronamaatregelen zoveel mogelijk beperken door je 
dienstverlening aan de omstandigheden aan te passen. 
De wet stelt echter grenzen aan die creativiteit.

Creativiteit past niet altijd in de 
geldende wet- en regelgeving
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Mogelijke grond daarvoor is de uitzondering op de hoofdregel, 

dat handhaven dusdanig onevenredig is met het te dienen doel 

dat daarvan moet worden afgezien. Hoewel hiervoor nog geen 

recente voorbeelden uit de rechtspraak zijn, valt niet uit te sluiten 

dat deze uitzondering in coronatijd soelaas kan bieden. Het geeft 

overheden en ondernemers in elk geval tijd om hangende de 

procedure te zoeken naar passende (tijdelijke) oplossingen, die 

recht doen aan de uitzonderlijke situatie waarin wij ons bevinden.

Extra laad- en losbewegingen
Overigens zullen ook ondernemers die juist welvaren bij de 

huidige situatie goed moeten blijven opletten dat zij blijven 

voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Niet zelden zorgt 

een goed draaiende exploitatie voor extra laad- en losbewegingen 

en/of andere vormen van overlast. Ook daarop is regelgeving van 

toepassing, die strikt kan worden gehandhaafd. Zeker als hierom 

door belanghebbenden wordt gevraagd.

Los van alle juridische aspecten, zou er ook begrip en waardering 

kunnen zijn voor de veerkracht en creativiteit van ondernemers 

en daarbij hoort dan allicht ook het tijdelijk accepteren van enige 

vorm van concurrentie en/of overlast. De overheid zegt niet voor 

niets, alleen samen kunnen we dit virus en de gevolgen daarvan 

de baas worden. 

mogelijk. Daarbij kan het zeker ook een rol spelen dat gemeenten 

ook een (eigen) belang hebben bij het behoud van de plaatselijke 

middenstand en daarom in coronatijd wat ‘milder’ zullen zijn of 

wat ruimhartiger (vooral waar het een tijdelijk karakter heeft).

Overtreding bewijzen
Dat geldt overigens niet voor het handhaven van de landelijk 

ingevoerde maatregelen. In geval van handhaving is daarbij 

natuurlijk nog van belang om te overwegen in hoeverre de 

overtreding te bewijzen valt. Dat zal bij de uitbreiding van 

een terras in strijd met de verleende vergunning waarschijnlijk 

eerder het geval zijn, dan bij de verhuur van (een deel van de) 

hotelkamers voor kantoordoeleinden en/of het nuttigen van een 

lunch of diner in het bij het hotel behorende restaurant. In dat 

laatste geval zie je echter ook dat goedbedoelde commerciële 

aandacht toch kan zorgen voor een negatief effect en gedwongen 

aanpassing van de exploitatie. 

Los van de vraag wat ondernemers kunnen doen om hun 

exploitatie coronaproof te maken, is het daarnaast van belang 

dat ook overheden bedenken of en op welke wijze zij kunnen 

meewerken aan de (tijdelijke) afwijking van wet- en regelgeving. 

Daarnaast zouden overheden kunnen bedenken in hoeverre 

in handhavingszaken kan worden afgezien van handhaving. 

Over de auteur
Mr. Valentijn Leijh is partner op de ruimtelijke 

bestuursrechtpraktijk bij Dentons in Amsterdam

Gemeenten hebben belang hebben 
bij het behoud van middenstand 

Diana G
rytsku - freepik.com
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het buiten beschouwing laten van ‘de rest van 

Nederland’ echter suboptimaal. Deze empirische 

verwondering is in de MRE-scriptie van Mark van 

Dam (2018) nader uiteengezet. De veronderstelde 

actuele trend dat meer woningzoekers naar 

perifere gebieden zullen kijken maakt zijn 

uitkomsten extra relevant. Onder andere het 

Kadaster (2020) ziet een significante toename van 

het opvragen van perifere woningprijsinformatie. 

In hoeverre dit om een corona-effect gaat, is op 

dit moment nog niet vast te stellen. De vraag naar 

woningen in minder stedelijke gebieden neemt 

sinds enkele jaren structureler toe mede door de 

sterk gestegen stedelijke woningprijzen. Daarmee 

krijgt een blik op het investeringen in woningen 

buiten de stedelijke gebieden van het rompertje 

echter een extra verdieping. 

Institutioneel huurwoningbezit 
Wanneer we naar de regionale spreiding van 

het woningbezit van institutionele beleggers 

kijken op basis van IVBN-data, blijkt expliciet 

dat de ‘rompertje-provincies’ Noord-Holland, 

Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant zijn 

oververtegenwoordigd. De focus op het gebied 

wordt onderstreept doordat dit aandeel tussen 

2012 en 2017 met drie procent is toegenomen. 

Hoewel deze regionale verdeling een optelsom is 

van alle individuele beleggingen per deelnemer 

en dit per marktpartij kan verschillen, bevestigt 

deze data het beeld dat het rompertje inderdaad 

een relevante focus is voor institutionele beleggers 

in Nederlandse huurwoningen. Dit kwantitatieve 

gegeven is daarnaast bevestigd in een zestal 

interviews met vooraanstaande Nederlandse 

institutionele partijen. 

Maatstaven voor rendement 
Voor het rendement van vastgoed kijken 

institutionele beleggers primair naar het 

directe rendement. Dit is het looptijdrendement 

gebaseerd op de huurstroom gedurende de jaren 

dat het object wordt geëxploiteerd. Daarnaast 

wordt de te verwachten waardeontwikkeling in 

ogenschouw genomen, het indirecte rendement 

(Van Gool et al., 2013; Geltner et al., 2014). 

Het is de optelsom van het directe en indirecte 

rendement dat resulteert in het totaalrendement 

voor een vastgoedbelegging.

Waar het gemiddelde jaarlijks rendement de 

indicator is voor inkomen (direct rendement, 

huurinkomsten gedeeld door waarde) en 

waardegroei (indirect rendement, procentuele 

waardeverandering), zijn de standaarddeviatie 

en de Sharpe-ratio indicatoren voor risico. De 

standaarddeviatie geeft de spreiding van de 

Het rompertje
Friso de Zeeuw stileerde in 2010 in een onderzoek 

van Bouwfonds Property Development de als sterk 

geclassificeerde woningmarktgebieden op grond 

van de parameters economische en demografische 

groei, tot een aaneengesloten gebied. Dit 

gebied had de vorm van een ‘rompertje’ – een 

woningbeleggingsbegrip was geboren. 

Het ‘rompertje’ is in de opvolgende jaren - in 

elk geval ten dele - richtinggevend geworden 

voor veel professionele vastgoedbeleggers 

(PropertyNL, 2011; Capital Value, 2014). Dit 

lijkt te verklaren: institutionele partijen zijn 

risico-avers en zoeken voor hun investeringen 

‘waardevaste plekken’ (IVBN, 2015). Aangezien 

het rompertje vergaand overeenkomt met 

de regio’s die economisch en demografisch 

hoog scoren, lijkt de samenhang met relatief 

beperkte risico’s vanuit investeerdersperspectief 

evident. Vanuit diversificatieoverwegingen lijkt 

De aantrekkelijkheid van woningbeleggingen in Nederlandse 
perifere gebieden voor institutionele beleggers

Het rompertje ontrafeld…
Door: Mark van Dam MRE, drs. Arthur Marquard en drs. Wim van der Post

De Nederlandse markt voor woningbeleggingen kenmerkt 
zich door een interessante tweedeling. Waar particuliere 
beleggers geografisch gezien actief zijn in het hele land, lijken 
institutionele beleggers zich door een ingesleten dogma vooral 
nog op huurwoningen in de stedelijke regio’s in en rondom de 
Randstad te willen richten (Capital Value, 2014; Stec Groep, 2017). 
Dit artikel toont op basis van een kwantitatieve analyse een 
genuanceerd beeld van de veronderstelde institutionele focus op 
de Randstad: centrale regio’s kennen in de geanalyseerde periode 
van 23 jaar zeker geen significante out-performance waar het 
de combinatie van directe en indirecte opbrengsten betreft. 
De corona-actualiteit veronderstelt trendmatige groei van de 
interesse in perifere woninggebieden en maakt deze inzichten 
extra relevant. Het rompertje ontrafeld...? 

13 Veluwe  

15 Arnhem/ Nijmegen 

16 Zuidwest-Gelderland

17 Utrecht 

19 Alkmaar en omgeving

20 IJmond 

21 Agglomeratie Haarlem

22 Zaanstreek 

23 Groot-Amsterdam 

25  Agglomeratie Leiden en Bollenstreek

26 Agglomeratie ’s-Gravenhage

27 Delft en Westland

28 Oost-Zuid-Holland

30 Zuidoost-Zuid-Holland

33 West-Noord-Brabant

34 Midden-Noord-Brabant

35 Noordoost-Noord-Brabant

36 Zuidoost-Noord-Brabant

Bron: Bouwfonds Ontwikkeling, bewerking door De Zeeuw, 2010

Figuur 1. Het ‘rompertje’ van Friso de Zeeuw in COROP-gebieden
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Regionale prijsverschillen
De Nederlandse woningmarkt is bij uitstek een 

regionale markt met significante verschillen in 

(huur)prijzen (Eskinasi, 2011). Renes et al. (2006) 

stellen dat naast de verhouding tussen vraag 

en aanbod en de kwaliteit van de woningen 

ook verschillen in de economische ontwikkeling 

van de regio’s hieraan bijdragen. Thissen et 

al. (2010) voegen toe dat ook de toekomstige 

verwachte groei van de vraag naar woningen 

een belangrijke verklaring is voor verschillen in 

de (huur)prijsontwikkeling. Toch hebben deze 

verschillen pas relatief recent geleid tot regionale 

aanpassingen in de waarderingsmodellen van 

beleggers. Van der Gijp (2019) stipt aan dat de 

historische grafieken van de MSCI weergeven 

dat verschillen in aanvangsrendementen per 

stad, maar ook per provincie tot vijftien jaar 

geleden zeer beperkt waren. De focus op het 

rompertje kan als effect gezien worden van deze 

strategische invloed op de verschillende risico-

inschattingen van woningen door institutionele 

beleggers. 

Maar gezien de regionale verschillen is de 

theoretische veronderstelling dat beleggers door 

een grotere spreiding van woninginvesteringen 

specifieke risico’s beter kunnen dempen en 

beleggers gebruik kunnen maken van beperkte 

correlaties door regionale economische 

verschillen. 

Resultaten
In dit artikel worden selectief een aantal 

resultaten uit de analyse gepresenteerd, voor 

de volledige analyse en de methodologische 

verantwoording wordt verwezen naar Van Dam 

(2018). 

Provinciale resultaten
Voor wat betreft het totale rendement valt op dat 

Noord-Holland zowel op gemiddeld rendement 

als op risico hoog scoort en daarmee een lage 

Sharpe-ratio heeft – de vergoeding voor het risico 

valt dus tegen. Groningen is de provincie met 

de hoogste Sharpe-ratio, dit wordt veroorzaakt 

door het hoge rendement in combinatie met een 

laag risico. Zuid-Holland heeft een relatief laag 

rendement en een hoog risico en daarmee een 

lage Sharpe-ratio.

In termen van efficiëntie is een belegging op 

basis van totaalrendement in Groningen dus 

beter geweest dan in de provincies Noord- 

en Zuid-Holland. De periferie laat een goede 

performance zien, want ook Friesland, Zeeland 

en Overijssel scoren boven de benchmark. Enige 

uitzondering hierop wordt gevormd door Utrecht, 

met een hoge Sharpe-ratio scoort zij direct na 

Groningen een hoge beleggingswaarde in termen 

van efficiëntie van rendement en risico. 

Met betrekking tot het directe rendement wordt 

geconstateerd dat de drie noordelijke provincies 

Groningen, Friesland en Drenthe hoge resultaten 

laten zien, zowel op gemiddeld rendement als op 

risico. Drenthe heeft de hoogste Sharpe-ratio en 

opvallend veel perifere provincies scoren hoger 

dan de benchmark. 

De Randstedelijke provincies scoren slechter, 

voornamelijk dan de noordelijke provincies. De 

risico’s zijn hierbij ook relatief hoog. Noord- en 

Zuid-Holland daarentegen laten lage resultaten 

op direct rendement zien, samen met een risico 

rondom de benchmark levert dit Sharpe-ratio’s 

onder of rondom de benchmark op. Utrecht 

scoort als enige Randstedelijke provincie zowel 

een hoger direct rendement als risico dan de 

historische rendementen weer. Wanneer de 

gekozen periode uit het verleden maar lang 

genoeg is, is de spreiding ook indicatief voor de 

toekomst (Van Gool et al., 2013). Bij een hoge 

standaarddeviatie is er sprake van een grote 

spreiding van rendementen rond het gemiddelde 

en is er dus sprake van een groter risico dat een 

gerealiseerd rendement afwijkt van het verwachte 

rendement. 

Volgens de Moderne Portefeuille Theorie (MPT) 

van Markowitz (1952) bestaat het risico uit een 

specifiek risico en een marktrisico. Beleggers 

die slechts in één soort categorie beleggen, 

dienen de twee risico’s bij elkaar op te tellen 

om het totale risico vast te stellen (Geltner 

et al., 2014). In grotere portefeuilles met 

verschillende assets wordt het specifieke risico 

echter sterk verminderd door diversificatie, mits 

de rendementen van deze assets een correlatie 

hebben van minder dan 1 (Marquard, 2015). 

Indien correlaties tussen diverse regionale 

woningmarkten in Nederland dus relatief laag 

zijn, ontstaat er een motief om tussen die 

markten te spreiden en is het dus beter om 

perifere regio’s aan de portefeuille toe te voegen. 

De aanname hierbij is dat regio’s verschillende 

drijvende economische factoren hebben en 

daaraan gerelateerde verschillen in timing en 

fluctuaties van rendementen, waardoor het risico 

van een portefeuille gereduceerd kan worden 

door in verschillende regio’s te beleggen (Geltner 

et al., 2014; Van Gool et al., 2013). De volgende 

paragraaf gaat dieper in op het bestaan van deze 

regionale verschillen.

Figuur 2. Totaalrendement provinciaal 

Door spreiding dempen 
woningbeleggers risico’s en profiteren 

zij van regionale economische 
verschillen 
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120 steden. De drie uitkomsten van de analyses 

op totaal, direct en indirect rendement worden 

gecombineerd. Er blijken vier steden in alle 

resultaten voor te komen, te weten Amersfoort, 

Groningen, Zwolle en Deurne. In deze steden 

is in de onderzoeksperiode dus het efficiëntste 

beleggingsresultaat bereikt. Deurne is de 

kleinste stad qua inwoneraantal alsook in aantal 

beleggingsobjecten in de index en vormt een 

opvallende uitschieter. 

Agglomeraties rondom grotere steden scoren 

beter dan de steden zelf. Voorbeelden hiervan 

zijn IJsselstein en Houten ten opzichte van 

Utrecht. Wat opvalt is dat de resultaten op 

rendement en risico van de vier beste steden 

grote overeenkomsten vertonen. Verder blijkt 

uit de analyse dat de resultaten vergelijkbaar 

zijn met die van de regionale en provinciale 

aggregatieniveaus. Ook kan weer worden 

geconcludeerd dat centrale regio’s beter presteren 

op indirect rendement terwijl in perifere regio’s de 

directe opbrengstwaarde overwegend hoger is. 

Correlaties
Om te kunnen beoordelen of er voor de belegger 

op grond van geografische verschillen eventuele 

spreidingsvoordelen te behalen zijn, worden de 

correlatiecoëfficiënten op provinciaal niveau 

gepresenteerd.

Op provinciaal niveau wordt aangetoond (tabel 1.) 

dat Zeeland op alle rendementen, maar vooral op 

direct rendement met vrijwel elke overige provincie 

zeer laag correleert. Daarnaast laat Drenthe ten 

opzichte van Utrecht en Noord-Holland een lagere 

correlatie zien. Deze uitkomsten betekenen dat er 

voor Zeeland en Drenthe een minder sterk verband 

met de Randstad en overige provincies bestaat. 

Hierdoor zou mogelijk een klein spreidingsvoordeel 

kunnen worden behaald.

Conclusie
De vraag of investeren in huurwoningen in 

perifere gebieden voor institutionele beleggers 

aantrekkelijk is kan bevestigend worden 

beantwoord, gesteld dat de voordelen op basis 

van de geanalyseerde periode van 23 jaar alleen 

voor specifieke perifere regio’s gelden en de 

opbrengst bepaald wordt uit een combinatie 

van directe en indirecte opbrengsten. De data-

analyse geeft een genuanceerd beeld, er is 

sprake van een afwisseling wat betreft hoog en 

laag scorende perifere dan wel centrale regio’s. 

benchmark. Opvallend zijn de hoge Sharpe-

ratioscore van de provincie Drenthe en de laagste 

score van Noord-Holland.

In aansluiting op eerdere constateringen blijkt 

op direct rendement dat de Randstad wederom 

grotendeels slechter scoort dan enkele perifere 

provincies. De provincie Utrecht presteert het 

beste en ditmaal samen met de provincies 

Drenthe en Overijssel in plaats van Groningen.

Kijkend naar het indirect rendement zien we een 

omgekeerd beeld. Alle perifere provincies scoren 

lager dan de benchmark, alleen de provincies 

Utrecht en Noord-Holland scoren hoog. Hierbij 

heeft Noord-Holland ook een hoger risico dan de 

overige provincies en dat resulteert in de hoogste 

Sharpe-ratio’s voor de provincies Noord-Holland en 

Utrecht. De perifere provincies Drenthe, Limburg en 

Friesland scoren een negatieve Sharpe-ratio. Naar 

waardegroei gemeten blijken beleggingen in de 

provincies Utrecht en Noord-Holland efficiënter te 

zijn dan beleggingen in de overige provincies.

Steden
Op het aggregatieniveau van steden presenteren 

we hier de top 25 steden – uit de dataset van 

Tabel 1. Correlatiematrix op provinciaal niveau 

Total Return Noord-Holland Zuid-Holland Utrecht Groningen Drenthe Friesland Flevoland Gelderland Overijssel Noord-Brabant Limburg Zeeland
Noord-Holland 1
Zuid-Holland 0,9604 1
Utrecht 0,9513 0,9530 1
Groningen 0,8913 0,9641 0,8783 1    
Drenthe 0,8274 0,9245 0,8552 0,9305 1
Friesland 0,8809 0,9379 0,9153 0,9208 0,9041 1
Flevoland 0,9258 0,9798 0,9181 0,9518 0,9275 0,9348 1
Gelderland 0,9154 0,9674 0,9576 0,9316 0,9176 0,9521 0,9429 1
Overijssel 0,8984 0,9704 0,9094 0,9563 0,9105 0,9552 0,9539 0,9422 1
Noord-Brabant 0,9192 0,9767 0,9410 0,9511 0,9347 0,9627 0,9549 0,9833 0,9749 1
Limburg 0,9325 0,9742 0,9527 0,9392 0,8749 0,9492 0,9452 0,9678 0,9532 0,9642 1
Zeeland 0,7993 0,8771 0,8061 0,9108 0,8490 0,9153 0,8457 0,8859 0,9344 0,9221 0,8765 1

Income Return Noord-Holland Zuid-Holland Utrecht Groningen Drenthe Friesland Flevoland Gelderland Overijssel Noord-Brabant Limburg Zeeland
Noord-Holland 1
Zuid-Holland 0,9542 1
Utrecht 0,9726 0,9814 1
Groningen 0,9167 0,9548 0,9478 1
Drenthe 0,9051 0,9753 0,9414 0,9473 1
Friesland 0,9514 0,9826 0,9752 0,9498 0,9634 1
Flevoland 0,9489 0,9773 0,9680 0,9672 0,9559 0,9639 1
Gelderland 0,9451 0,9842 0,9735 0,9402 0,9569 0,9837 0,9623 1
Overijssel 0,9021 0,9700 0,9357 0,8847 0,9555 0,9631 0,9141 0,9511 1
Noord-Brabant 0,9565 0,9914 0,9786 0,9540 0,9779 0,9851 0,9749 0,9842 0,9619 1
Limburg 0,9522 0,9722 0,9623 0,9201 0,9490 0,9587 0,9506 0,9695 0,9513 0,9739 1
Zeeland 0,7295 0,7898 0,7312 0,7698 0,8325 0,7674 0,7735 0,7452 0,7776 0,8056 0,7499 1

Capital Growth Noord-Holland Zuid-Holland Utrecht Groningen Drenthe Friesland Flevoland Gelderland Overijssel Noord-Brabant Limburg Zeeland
Noord-Holland 1
Zuid-Holland 0,9595 1
Utrecht 0,9450 0,9475 1
Groningen 0,8733 0,9462 0,8486 1
Drenthe 0,8212 0,9140 0,8383 0,9136 1
Friesland 0,8691 0,9259 0,8932 0,9131 0,8974 1
Flevoland 0,9202 0,9735 0,9021 0,9408 0,9152 0,9231 1
Gelderland 0,9055 0,9623 0,9463 0,8930 0,8992 0,9331 0,9243 1
Overijssel 0,8948 0,9692 0,9062 0,9465 0,9029 0,9528 0,9477 0,9433 1
Noord-Brabant 0,9136 0,9743 0,9313 0,9300 0,9244 0,9537 0,9452 0,9798 0,9769 1
Limburg 0,9218 0,9691 0,9423 0,9213 0,8633 0,9327 0,9364 0,9594 0,9456 0,9546 1
Zeeland 0,8147 0,8867 0,8145 0,9088 0,8393 0,9144 0,8441 0,8950 0,9393 0,9308 0,8782 1



Nr 45 •  december 2020 17

De belangrijkste conclusie is dan ook dat de 

spreiding over verschillende woningmarkten geen 

of nauwelijks risicoreductie oplevert, correlaties 

zijn veelal gelegen boven de 0,85.

1. Een belegging in Groningen had tot 

efficiëntere resultaten geleid dan in veel 

Randstedelijke gemeenten.

2. Perifere regio’s laten over het algemeen 

een hoger direct rendement zien dan 

Randstedelijke regio’s.

3. Waardeontwikkeling is in Randstedelijke 

regio’s, met name steden als 

Amsterdam en Utrecht, een belangrijke 

rendementsdrijver.

4. Wanneer in steden als Amersfoort, 

Groningen, Zwolle en Deurne was 

belegd in de afgelopen twintig jaar, 

waren er betere resultaten geboekt dan 

in bijvoorbeeld Amsterdam of Utrecht.

5. Beleggingen in omliggende agglomeraties 

van de grotere steden zijn betere 

investeringen gebleken dan beleggingen 

in de steden zelf. Bijvoorbeeld 

Nieuwegein, Houten en IJsselstein 

presteren beter dan de stad Utrecht.

Het is begrijpelijk dat het rompertje de afgelopen 

jaren een belangrijke leidraad is geweest bij 

de selectie van woningbeleggingen, maar 

het is voor beleggers ook zeker lonend om 

perifere regio’s in de gaten te houden en in 

de afwegingen mee te nemen omdat zich hier 

efficiënte woningbeleggingsmogelijkheden voor 

kunnen doen. Een aanpassing van de focus 

van institutionele beleggers op de Randstad 

naar een focus op verstedelijkt gebied lijkt 

dan ook realistisch. Brattinga (2020) heeft 

deze resultaten in een later onderzoek naar 

eengezinswoningen ook bevestigd. Tegelijkertijd 

is het zo dat juist in een periode waarin veel 

beleggingskapitaal beschikbaar is een verbreding 

van de geografische focus ook om afgewogen 

beslissingen vraagt. De vorige crisis maakte dit 

extra duidelijk. 

Hoewel dit onderzoek niet is gericht op een 

bredere blik op woonwensen en de toekomst van 

stad en land, bieden de inzichten aansluiting bij 

gedachten over meer perifere woonwensen post-

covid. Daarmee stellen we op geen enkele wijze 

dat deze trend significant zal zijn of daadwerkelijk 

tot structurele veranderingen zal leiden, maar 

het vormt een ander perspectief dat een bijdrage 

kan leveren aan denkrichtingen ook vanuit de 

woningbeleggingswereld. 

Dit artikel is een weergave van en aanvulling op 

de MRE-scriptie van Mark van Dam (2018). Het 

onderzoek is begeleid door Arthur Marquard en 

Wim van der Post.
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bijvoorbeeld dat bepaalde voorzieningen die tot overlast kunnen 

leiden en weinig persoonlijk nut bieden, een negatief effect hebben 

op de leefbaarheid (zoals uitgaansgelegenheden of detailhandel) 

of weliswaar nut bieden maar niet té dichtbijgelegen dienen te zijn, 

waaronder bijvoorbeeld scholen.

Gebieds- en gebouwniveau
De literatuur op gebouwniveau is veel minder omvangrijk en 

kent een beperktere evidence based-toetsing. Helder is dat de 

veronderstelling wordt gedaan dat voordelen op gebiedsniveau 

ook op gebouwniveau gelden. Zo prijst Schwanke (2003) een 

aspect als ‘place making’ waardoor er levendige, dynamische 

omgeving ontstaat in een ‘community’ van gebruikers. Ook 

Syntrus Achmea Real Estate & Finance (2019) constateert dat 

een dergelijke dynamiek voor een steeds grotere groep mensen 

belangrijk is en dat mixed-use-gebouwen voorzien in deze 

behoefte en er kortom sprake is van meerwaarde. 

Schaalvoordelen kunnen zich ook voordoen op gebouwniveau. 

Een parkeergarage onder een gebouw die overdag vooral door 

kantoorgebruikers wordt gebruikt en ’s avonds door bewoners, 

is hiervan een voorbeeld, maar er kan ook worden gedacht 

aan meer recreatieve functies als restaurants, culturele en 

sportvoorzieningen. Het delen van faciliteiten kan ook leiden 

tot efficiënter gebruik (Rabianski et al., 2009) waardoor ook 

exploitatiekosten lager kunnen zijn dan bij monofunctionele 

gebouwen (Piell, 2009).

Beperkte synergie
Voor de diversiteitseffecten geldt dat deze weliswaar ook kunnen 

optreden op gebouwniveau, maar waarschijnlijk beperkter dan op 

gebiedsniveau. Hierbij speelt vooral de frequentie van het gebruik 

een rol. Een hotelfunctie binnen het gebouw kan voor bewoners 

Hoewel veel mensen er een beeld bij hebben, is er in de bestaande 

literatuur geen eenduidige conceptualisering van mixed-use 

gebouwen (Angotti & Hanhardt, 2001; Rabianski, Gibler, Clements 

& Tidwell, 2009; Herndon & Drummond, 2011; Hoppenbrouwer & 

Louw, 2005). Veel auteurs focussen op gebieden, slechts enkele 

auteurs beperken zich tot objecten. Vanuit de bestaande bronnen 

gericht op gebouwen, wordt geconstateerd dat een mixed-use-

gebouw minstens twee of meer significante, omzet opleverende 

gebruikssoorten omvat, waarbij sprake is van een significante 

fysieke en functionele integratie van componenten en het gebouw 

ontwikkeld is op basis van een coherent plan. 

Ook de literatuur naar maatschappelijke meerwaarde kent een 

belangrijke focus op het gebiedsperspectief. De historische 

ontwikkeling van monofunctionele naar – sinds de jaren 

negentig – weer multifunctionele gebieden wordt vaak geduid. 

In het verlengde van de Triumph of the City worden vanuit de 

theorie aan de ene kant opbrengstvoordelen geduid, waaronder 

agglomeratievoordelen en schaalvoordelen, aan de andere 

kant spelen de consumption amenities waarbij consumenten in 

nabijheid (lees: zonder reiskosten) kunnen profiteren van een 

veelvoud aan voorzieningen.

Auteurs die in de Nederlandse context hierover hebben gepubliceerd 

zijn onder andere MRE-docenten De Groot et al. (2010) en Tordoir 

(2012). Belangrijk te constateren is dat er ook grenzen zijn aan 

deze combinatie van schaalgrootte en nabijheid van een veelvoud 

aan voorzieningen. MRE-alumnus Kokhuis (2018) constateert 

Peter van Yren en Wim van der Post

Mixed use: Ei van 
Columbus of ideologie

Hoewel hij de laatste hand nog aan zijn scriptie moet 
leggen, hier alvast een voorbeschouwing door Peter 
van Yren ( jaargang 2018-2020) van zijn onderzoek 
naar mixed-use-gebouwen.

Valley van Edge Technologies wordt een 

gebouw met drie torens met retail, culturele 

voorzieningen, kantoorruimte en woningen. 
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reeks interviews gehouden met experts. De resultaten daarvan 

zullen in de scriptie worden gepresenteerd. Een eerste verwerking 

van de resultaten van het empirische onderzoek leidt tot het 

volgende beeld. 

Maatschappelijke meerwaarde
De respondenten zien in meerderheid maatschappelijke 

meerwaarde in mixed-use. Dit geldt zowel voor mixed-use op 

gebieds- als op gebouwniveau, waarbij er op gebiedsniveau wel 

iets overtuigender wordt geantwoord dan op gebouwniveau. De 

belangrijkste aspecten die worden aangehaald zijn synergie tussen 

gebruikers, levendigheid en een hoger voorzieningenniveau. 

In veel gevallen heeft er in de actuele mixed-use ontwikkelingen 

nog wel een verplichting van de gemeente ten grondslag gelegen 

aan de uiteindelijke realisatie. 

Financiële meerwaarde
Mixed-use-gebouwen kunnen ook financiële meerwaarde 

bieden, zo blijkt uit de enquête, maar hierover is significant meer 

verdeeldheid dan over de maatschappelijke meerwaarde. De 

marge lijkt dus dunner. 

Er wordt een theoretisch voordeel van diversificatie binnen het 

object (minder risico/hoger rendement) onderkend, maar een 

mixed-use-complex is in de praktijk moeilijk in te passen in de 

allocatiedoelstellingen van beleggers, zo wordt gesteld. Er is een 

meerwaarde in functieflexibiliteit, maar er zijn beperkingen in de 

toepasbaarheid hiervan. Zie ook praktische uitdagingen. 

Randvoorwaarden voor mixed-use
Randvoorwaarden voor een succesvolle mixed-use ontwikkeling:

Volume: de meeste respondenten geven aan dat een groot volume 

nodig is voor de haalbaarheid, onder andere voor voorzieningen 

in het gebouw. De antwoorden lopen uiteen van 15.000 m2 tot 

40.000 m2 als ondergrens.

Locatie: vrijwel iedereen noemt een hoogstedelijke omgeving 

die goed bereikbaar is met in elk geval het OV. Enerzijds voor de 

doelgroepen en anderzijds omdat daarmee bezoekers/klanten uit 

de omgeving aangetrokken kunnen worden.

Mix doelgroepen: om synergie en interactie te kunnen bereiken, 

moeten doelgroepen op elkaar aansluiten. De vrijheid om dit 

naar eigen inzicht in te vullen is er vaak niet (zie praktische 

uitdagingen). Zo gaf een respondent aan dat de woningen per 

se sociale huur moesten zijn, terwijl de kantoren op die locatie 

zich lenen voor zakelijke dienstverlening in het hogere (prijs)

segment. Daarom koos deze ontwikkelaar voor een gebouw 

waarin bezoekersstromen gescheiden worden en bijvoorbeeld 

de buitenruimte niet gedeeld wordt door functies. Op een 

andere locatie was die vrijheid er wel en daar is bijvoorbeeld 

een buitenruimte gerealiseerd die door zowel bewoners als 

kantoorgebruikers gebruikt wordt. De kantoorgebruikers hebben 

daar ook enkele appartementen afgenomen voor hun werknemers.

nuttig zijn wanneer bezoek wil blijven overnachten, maar de 

cruciale vraag hierbij is hoe vaak zich deze synergie voordoet. 

Anders (2004) verfijnt dit spanningsveld in bouwtechnische zin. 

Belangen kunnen binnen gebouwen verschillen als het gaat om 

het genereren van ‘traffic’. Zo kan een gebouwontwikkelaar er 

vooral behoefte aan hebben om mensen het gebouw in te krijgen 

(bijvoorbeeld ten behoeve van winkels) en vervolgens binnen 

te houden middels een ‘introverter ontwerp’. Om dynamiek op 

gebiedsniveau te creëren kan het daarentegen weer wenselijk zijn 

om een ‘extrovert’ gebouw te creëren. 

Risicoreductie
De laatste toevoeging in de literatuur wordt geduid onder de 

flexibiliteit van het gebouw, met functieflexibiliteit als ultieme 

optiewaarde. Onder andere Damhuis, Konadu en Van der Post 

(2018) en Van der Blonk en Van der Post (2020) hebben deze 

meerwaarde reeds aangetoond voor Nederlandse gebouwen. 

Naast risicoreductie op de gebruikersmarkt, kan mixed-use ook 

een bijdrage leveren aan risicoreductie op de beleggingsmarkt. 

Onder andere Lim, McGreal, en Webb (2008) constateren dat 

verschillende vastgoedsegmenten diversificatievoordelen opleveren 

binnen de vastgoedportefeuille. In een mixed-use-gebouw worden 

verschillende vastgoedsegmenten gecombineerd waardoor deze 

potentiële risicoreductie ook optreedt.

Tegenover de potentiële voordelen worden ook een reeks 

potentiële nadelen benoemd in de literatuur. Belangrijkste element 

dat wordt benoemd is de hogere mate van complexiteit (Van 

Velzen, 2019) die tot risico’s leiden of de onwil dit product te 

ontwikkelen of in portefeuille te nemen. Richter (2006) stelt dat er 

een hogere mate van intensiteit van beheer noodzakelijk is. Ook 

vastgoedfinanciers zien mixed-use als een complexer product. Dit 

leidt tot hogere financieringskosten, dan wel een grotere inbreng 

van eigen vermogen (Schwanke, 2003). Er zijn ook financiers die 

mixed-use niet financieren, stellen Nakamura et al. (2018) in een 

internationaal onderzoek. De vraag is uiteindelijk of de gestelde 

voordelen uit de literatuur in de praktijk ook daadwerkelijke 

worden bereikt.

Beperkte aanwezigheid
Dit spanningsveld blijkt ook uit de praktijk en staat centraal in het 

empirische onderzoek van Van Yren (2021). Gezien de beperkte 

aanwezigheid van projecten in de Nederlandse context is door de 

onderzoeker gekozen voor een kwalitatief onderzoek naar de wijze 

waarop en de mate waarin mixed-use-gebouwen daadwerkelijk 

leiden tot maatschappelijke en financiële meerwaarde.

De hier gepresenteerde resultaten komen voort uit een enquête 

onder 94 respondenten. Voor het onderzoek zijn ook nog een 

Respondenten zien de 
meerwaarde van mixed-use 
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Business valuation
Taxateurs aarzelen een hogere waarde toe te kennen aan mixed-use, 

omdat er enerzijds nog weinig market evidence is en mixed-use-

gebouwen anderzijds vaak flexibeler zijn opgezet, waarbij de relatief 

korte huurcontracten een risico vormen. Een financier gaf aan dat 

mixed-use meer als onderneming gewaardeerd zou moeten worden 

middels business valuation om dit probleem op te lossen, maar ook 

daar ontbreekt het aan best practices in Nederland. 

Mixed-use zou het best passen in een stedelijke omgeving met 

een behoorlijk volume. Dat zorgt voor een praktische uitdaging 

omdat er juist op die locaties schaarste is aan grote locaties en de 

grondprijzen het hoogst liggen.

Beperkte f lexibiliteit
Functieflexibiliteit is in de praktijk moeilijk toepasbaar. De 

institutionele context speelt hier een rol, omdat de technische eisen 

voor bijvoorbeeld woningen heel anders zijn dan die voor kantoren. 

Bestemmingsplannen geven ook beperkingen aan de flexibiliteit. 

Ook de wensen van gebruikers maken het moeilijk een product neer 

te zetten dat flexibel is. Zo willen kantoorgebruikers veelal grote 

verdiepingsvloeren, terwijl dat voor woningen niet wenselijk is. 

Door al deze punten samen zie je dat bij de meeste mixed-use-

ontwikkelingen (nog) niet wordt gekozen voor echte integratie 

van functies. Partijen ontwikkelen zo dat de verschillende functies 

gesplitst kunnen worden en separaat kunnen worden verkocht en 

gefinancierd. Daardoor wordt de theoretische meerwaarde door 

synergie en flexibiliteit niet volledig gerealiseerd. 

Praktische uitdagingen
De huidige institutionele context vormt een beperking voor 

de flexibiliteit van mixed-use-ontwikkelingen. Zo leggen 

gemeenten privaatrechtelijk en publiekrechtelijk eisen op ten 

aanzien van de functiemix. Te denken valt aan een percentage 

sociale woningbouw, maatschappelijke functies of een minimale 

hoeveelheid kantoren met het oog op werkgelegenheid. Dit 

belemmert partijen in hun flexibiliteit om een optimale mix te 

realiseren in termen van synergie.

Ook de wijze waarop zowel ontwikkelaars, maar ook financiers 

en beleggers ingericht zijn (hokjesdenken, het product is kantoor 

of wonen) maakt het lastig. Zij zien de waarde als ‘de som der 

losse delen’, terwijl een geïntegreerd mixed-use-concept juist 

meerwaarde zou bieden door de samenhang en synergie. Die 

hogere waarde is ook essentieel voor de haalbaarheid, omdat de 

bouw- en exploitatiekosten hoger zijn. Deze instituties kunnen zelfs 

een Nederlandse institutionele ‘lock-in’ hebben bewerkstelligd; in 

bijvoorbeeld Belgie zijn er meer succesvolle mixed-use projecten 

gerealiseerd (denk aan havengebied Antwerpen of kanaalzone in 

Brussel). In de UK komt het bijvoorbeeld voor dat vastgoedpartijen 

naast de ontwikkeling ook een belangrijk deel van de exploitatie 

op zich nemen in mixed-use gebieden. Hier speelt juist de optiek 

dat met beperktere risico’s op grond van actieve interventie hogere 

rendementen behaald kunnen worden. 

Beleggers en financiers zien 
slechts de som der delen, 

terwijl mixed use juist 
meerwaarde biedt door 
samenhang en synergie  
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De vraag is nu of Johan Cruijffs wijsheid ‘Je ziet het pas als je 

het door hebt’ geldt voor het mixed-use-vraagstuk. Is het een 

ideologie die uiteindelijk smoort in complexiteit op vele fronten?

Of zijn er beleggers die ‘het niet alleen gaan zien’ maar ook de 

positieve effecten van mixed-use in de praktijk - met een voor 

hun acceptabele risico-rendementsverhouding - daadwerkelijk 

realiseren.

Begin 2021 ligt de volledige scriptie in de erkende ASRE-

boekhandel.

Schaarse grootschalige locaties
De toekomstverwachting voor het segment? Gemeenten zien de 

maatschappelijke meerwaarde en streven mixed-use na. Beleggers 

zien langzaamaan de waarde en sommige partijen overwegen 

mixed-use-fondsen op te zetten. Ook financiers lijken te accepteren 

dat mixed-use vraagt om een andere benadering. Daarbij zal 

paradoxaal genoeg misschien minder gemeentelijke druk elementair 

zijn. Als gemeenten minder sturend zijn op de functiemix kan er in 

samenhang met een groeiend zicht op gerealiseerde succesvolle 

projecten, een groei van het segment mogelijk zijn. Maar door de 

schaarste aan grootschalige stedelijke locaties zal deze groei niet 

enorm groot zijn, zo lijkt de verwachting.

Over de auteurs
Peter van Yren is MRE-student en adviseur Vastgoedtransacties 
bij het Rijksvastgoedbedrijf in Den Haag. Wim van der Post is 
programmamanager MRE aan de Amsterdam School of Real Estate.
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weer niet hetzelfde als de ‘opvoedbuurten’ (zie 

figuur 2). Je kinderen opvoeden doe je dus in 

een andere buurt dan waar je de eerste krijgt. De 

‘studentenbuurten’ en ‘werkstartbuurten’ komen 

in veel gevallen erg met elkaar overeen.

Gemiddelde dienstverlening
Volgens Van Gent is er veel ruimtelijke verandering 

door individuele keuzen. Verandering, verschil en 

dynamiek zijn geen probleem, maar moeten juist 

worden gekoesterd. Als een buurt afwijkt van 

gemiddelden hoef je niet meteen in te grijpen. 

Ook aan goedkopere wijken met misschien een 

wat lagere woningkwaliteit is behoefte. Dat zijn 

vluchtheuvelwijken. Verschillende woonmilieus die 

passen bij verschillende levensfasen en financiële 

situaties zijn nodig. Daarom moet een gemiddelde 

wijk absoluut geen beleidsdoel zijn. Regionale 

woonmarkten, waarin de woonmilieus van elkaar 

verschillen passen veel beter bij onze samenleving, 

die immers ook rijk gevarieerd is. Van Gent trok 

de lijn van kenmerken van de wijken ook door 

naar de dienstverlening. Gemiddelde wijken 

bestaan niet. Waarom zou je dan wel gemiddelde 

dienstverlening hebben? Differentieer dus ook 

daarin. Dat kan hem zitten in het vegen van 

straten, maar ook in bijvoorbeeld de woonvormen 

en de openbare ruimte.

Kwetsbaar
Het werd interessant toen de beelden over 

veerkracht in wijken werden gelegd naast de 

beelden over de functies van wijken. Daar 

kon je zien dat de minst veerkrachtige wijken 

ook de wijken waren met bijvoorbeeld een 

vluchtheuvelfunctie. De gebieden met de meeste 

veerkracht zijn veelal het ‘ommeland’ waar 

de stadsvucht van de mensen met een hoger 

inkomen eindigt (zie figuur 3).

Toen mijn artikel over Stadsvlucht net af was, 

nam ik deel aan het webinar ‘Veerkracht en 

De Regio als Garderobe’. Hierin kwam het 

UvA-onderzoek (zie kader) aan de orde. Dat 

onderzoek zoomt in op de verhuisstromen en 

vooral de functie van de wijken als het om 

verhuisbewegingen gaat. In.Fact.Research 

en Circusvis presenteerden daarnaast hun 

onderzoek naar de veerkracht van wijken. 

Uiteraard kwamen we daar de stadsvluchter ook 

weer tegen. Daarom een korte impressie van het 

webinar.

Vluchtheuvelgebieden
Tien jaar lang onderzocht de UvA binnen 

een populatie van meer dan drie miljoen 

huishoudens de transities en bracht deze 

in verband met de verhuisbewegingen. Dit 

gebeurde in de Metropoolregio’s Amsterdam, 

Den Haag/Rotterdam, Eindhoven en Utrecht. 

De onderzoekers vroegen zich af: “Hoe 

passen huishoudens hun woonsituatie aan op 

belangrijke veranderingen in de levensloop, zoals 

het krijgen van kinderen, een echtscheiding, 

of het verliezen van een baan? Naar wat voor 

buurten verhuizen zij?” Onderzoeker Wouter van 

Gent vertelde ons erover.

De conclusie is dat gebieden elk hun eigen 

functie hebben in de levensloop van mensen. 

Er zijn gebieden die bijvoorbeeld een 

vluchtheuvelfunctie hebben (zie figuur 1). Daar 

verhuis je naartoe als je je baan kwijt bent, net 

gescheiden bent of op een andere manier een 

tussenstap maakt in je wooncarrière. Dat zijn 

andere wijken dan de ‘pensioenbuurten’ waar 

juist mensen naartoe gaan die hun werkende 

leven achter zich laten. De ‘babybuurten’ zijn 

De gemiddelde wijk
Een impressie van het webinar ‘Veerkracht en de Regio als Garderobe’

Door Chris Pettersson

De garderobe van de Stadsschouwburg Utrecht is ongeveer tien 
meter breed. Vanuit het café aan de andere kant van de hal 
mijmerde ik er weleens over of je op basis van iemands gedrag 
kunt voorspellen waar zijn of haar jas hangt. Iemand die snel 
wat wil drinken levert hem af zodra het kan, dus op de eerste 
meter van de balie. Iemand die berekenend is als het gaat om 
de snelheid van vertrek, juist misschien in het laatste kwart van 
de balie. Het warhoofd dat al kletsend de balie opeens opmerkt 
komt gemiddeld uit in het midden. Daar is geen onderzoek 
over te vinden natuurlijk. Onderzoekers van de Universiteit van 
Amsterdam (UvA) zagen dat gebieden bij verhuisbewegingen 
wel zo hun specifieke instroom kennen.

‘Het was wel een beetje te verwachten’

De regio als garderobe, Huishoudens, 

levensfasen en woonmilieus in de 

Nederlandse metropool

Auteurs: Sako Musterd, Rik Damhuis, Cody 

Horstenbach en Wouter van Gent

Uitgever: Amsterdam University Press (AUP)

ISBN: 9789463722339
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een gemiddelde bril naar een wijk kijk. Die 

gemiddelde wijk bestaat dus niet. De gemiddelde 

gebiedsontwikkeling of dienstverlening dus ook 

niet. Het klinkt als een aanlokkelijke oproep: 

“Laat de gemiddelden niet je beleidsdoel zijn”.

De kenmerkende functie van gebieden voor 

bepaalde doelgroepen leverde kaartmateriaal op 

dat ik vast nog vaak en graag zal raadplegen. 

Al is het maar om te voorkomen dat ik met 

Kees Leidelmeijer gaf ons namens In.Fact.Research 

en Circusvis een inkijkje in de sociale en fysieke 

context van buurten. Kwetsbare wijken blijken 

kwetsbaarder te worden. Vaak is daar bezit 

van woningcorporaties. De veerkracht wordt 

bepaald door wie er al in de wijken woont en niet 

alleen door instroom van kwetsbare huurders. 

Hyperdiversiteit lijkt de veerkracht van wijken aan 

te tasten. Consulent wijkbeheer David Stalpers zei 

daar tijdens het webinar over: “Mensen maken 

vaak makkelijker contact met mensen op wie ze 

denken te lijken. En als mensen zich in de buurt 

minder vaak ‘herkennen’, maken ze juist moeilijker 

contact met elkaar”.

Vooral in buurten met veel corporatiebezit loopt 

de leefbaarheid volgens de Leidelmeijer flink 

achteruit. Als de leefbaarheid onder druk staat, 

is ingrijpen wel geboden, zegt Leidelmeijer. Dat 

werd ook erkend door Van Gent.

Oorzaak en gevolg
Vincent Smit, fellow lector Grootstedelijke 

Ontwikkeling aan de Haagse Hogeschool 

reflecteerde op de onderzoeken. “Stedelijke 

gemiddelden zeggen niets, dat is een modelmatig 

frame. Een taalachterstand los je niet op met 

het veranderen van een percentage in de 

wijk. Onderscheid dus oorzaak en gevolg. Het 

gaat hierbij in wezen om hebben of zijn: zijn 

kwetsbaren een probleem, of hebben kwetsbaren 

een probleem? Denk niet in categorieën, 

maar in individuen. Dan tel je niet alleen wat 

kwantificeerbaar is.”

Niet verrast, toch eyeopener
Als je dan rechtsboven op het knopje ‘verlaten’ 

drukt, ben je eigenlijk niet verrast over de 

uitkomsten van de onderzoeken en zeker niet 

over de wijze waarop ze over elkaar heen passen. 
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‘Taalachterstand los je niet op door  
een percentage aan te passen’

Bij het schrijven van dit artikel is gebruik 

gemaakt van de informatie die tijdens het 

webinar is gepresenteerd en verstrekt. 

Citaten zijn letterlijk uit de opname 

overgenomen of gecontroleerd bij de spreker. 

De teksten zijn wel gecomprimeerd, zonder 

de boodschap geweld aan te willen doen.

Kijk op https://garderobe.corpovenista.nl/ 

waar interessant kaartmateriaal beschikbaar 

is over dit onderwerp.
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Richard Schaeffers MRE beëdigd als notaris in Utrecht
Richard Schaeffers (jaargang 2017-2019) is na zijn aanstelling als partner bij het 

Utrechtse notaris- en advocatenkantoor KienhuisHoving in mei 2020 nu ook door 

de rechtbank beëdigd als notaris. 

 

 

De Overstap
Door Johannes van Bentum

Een MRE-titel is voor vastgoedprofessionals een 
solide basis voor hun carrière. Welke MRE’ers 
stroomden er de afgelopen maanden door naar een 
volgende functie?

Menno Overtoom MRE directeur Ontwikkeling 
en Transities Klépierre
Directeur Menno Overtoom (jaargang 1998-2000) van 

winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht is bij de Franse 

beursgenoteerde winkelbelegger Klépierre benoemd tot directeur 

Ontwikkeling en Transities. Overtoom wordt verantwoordelijk 

voor acquisitie, dispositie, ontwikkeling en herontwikkeling van 

projecten. Klépierre is in Nederland eigenaar van de winkelcentra 

Hoog Catharijne in Utrecht, Alexandrium in Rotterdam en de 

Markthal. De website van Klépierre Nederland zwijgt overigens 

over de Markthal.

Henk Noordhoff MRE asset manager bij Heimstaden
Henk Noordhoff (jaargang 2013-2015) is per 1 september 2020 door woningbelegger Heimstaden 

aangesteld als asset manager. Hij maakt de overstap van Syntrus Achmea Real Estate & Finance, 

waar hij veertien jaar asset manager was.

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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Wouter Zwetsloot MRE naar Europese directie Cromwell
Vastgoedbelegger en -manager Cromwell Property Group heeft Wouter Zwetsloot 

(jaargang 2012-2014) benoemd in zijn Europese directie. Daarin zal Zwetsloot 

de zogeheten ‘Invest to Manage’-strategie van de groep leiden. Zwetsloot startte 

twaalf jaar geleden bij Cromwell als vermogensbeheerder in Amsterdam en werd 

in 2016 benoemd tot head of Investment Management. Het jaar daarop werd 

hij algemeen directeur van de Benelux, waar hij een belangrijke rol speelde in 

de expansie van het bedrijf. In april 2019 werd Zwetsloot aangesteld in zijn 

huidige functie, hoofd vastgoed Europa. In deze rol is hij verantwoordelijk voor 

het vastgoed- en activabeheer van Cromwell in Europa, verantwoordelijk voor een 

beheerd vermogen van 3,5 miljard euro. Zwetsloot blijft algemeen directeur in de 

Benelux en hoofd Vastgoed Europa.

Nicole Maarsen MRE genomineerd als Vastgoedvrouw 
van het Jaar
Directeur Vastgoedbeleggingen Nicole Maarsen (lichting 2003-2005) van Syntrus 

Achmea Real Estate & Finance is door een vakjury voorgedragen voor de titel 

Vastgoedvrouw van het Jaar. Als zij wordt verkozen is zij na bestuursvoorzitter 

Karin Laglas van Ymere (2005) de tweede vrouw die deze onderscheiding in de 

wacht sleept. Zij nam het op tegen Maarten Feilzer (Zadelhoff Beheer), Robert 

Kohsiek (Wonam), Jeroen Lokerse (Cushman & Wakefield) en architect en 

projectontwikkelaar Nanne de Ru (Powerhouse Company en Red Company). Lokerse 

werd uiteindelijk winnaar.

Leyla Yildirim MRE f inalist in Young Talent Award
AAAMRE-secretaris Leyla Yildirim (jaargang 2016-2018) is door de jury van de 

Vastgoedmarkt Young Talent Award 2020 gekozen tot één van de drie finalisten. Zij 

streed om de titel van Vastgoedtalent van het Jaar met Sladjana Mijatovic van BPD 

en Hugo Roosjen van Cushman & Wakefield. Roosjen werd uiteindelijk winnaar. 

Jacques Boeve MRE verlaat Cushman & Wakef eld
Hoofd Valuation & Advisory Jacques Boeve (jaargang 2000-2002) van Cushman 

& Wakefield meldt in een bericht op LinkedIn dat hij het vastgoedadviesbedrijf 

na 25 jaar gaat verlaten per 1 april 2021. Hij schrijft: “Na de overname door DTZ 

International/Cushman & Wakefield van DTZ Zadelhoff in 2016, heb ik samen 

met veel goede collega’s gewerkt aan de verdere professionalisering van deze 

vastgoedadviesorganisatie en taxatie-afdeling. Voor mijn vakgenoten, collega’s 

en mijzelf zie ik de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. De vastgoedmarkt 

is nog steeds fascinerend imperfect en inefficiënt. Er is veel te optimaliseren, te 

digitaliseren (avm), te adviseren en te taxeren. Mocht je vooruitstrevende ideeën 

hebben, laat het mij weten.”
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Rik Eertink MRE stoomt op bij CBRE GI
Rik Eertink (jaargang 2007-2009) wordt bij CBRE Global Investors president 

Real Estate voor Emea en krijgt de verantwoordelijkheid voor alle operationele 

activiteiten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (Emea). Eertink werkt al zestien 

jaar bij de onderneming. Hij volgt Sophie van Oosterom op, die CBRE GI verlaat. 

Eertink is nu nog hoofd Retail Netherlands en fund manager van het Dutch Retail 

Fund en de European Shopping Center Funds.

Maarten van der Meijde MRE stapt over naar UKG
Maarten van der Meijde (jaargang 2016-2018) is begin 2020 in dienst getreden 

als projectmanager bij het internationale technologiebedrijf UKG. De Amerikaanse 

onderneming levert software in de cloud voor HR-afdelingen. Van der Meijde was 

hiervoor mede-eigenaar en directeur van de maatschappelijkvastgoedspecialist 

Reliplan. De overstap naar een ICT-speler sluit aan bij zijn eerdere consultancybanen 

bij Capgemini en Accenture.

Martine Gründeman MRE ontwikkelt Centrum voor 
Zorg Slotervaart
Nu het faillissement van het Slotervaartziekenhuis is beëindigd kan de transformatie 

tot Centrum voor Zorg beginnen. Hiervoor heeft de particuliere belegger Zadelhoff 

Martine Gründemann als directeur ontwikkeling Centrum voor Zorg Slotervaart. 

Geertjen Pot is aangesteld als algemeen directeur. Martine Gründemann was de 

afgelopen 23 jaar werkzaam bij G&S Vastgoed en de Biesterbos Groep, waarvan 

de laatste vier jaar als bestuurder bij G&S. Zij heeft veel ervaring met complexe 

stedenbouwkundige ontwikkeling en met grootschalige renovaties zoals die van het 

Atrium in Amsterdam. In haar nieuwe rol richt zij zich op de stedenbouwkundige 

herontwikkeling van het gebouw en het terrein.

Susan van de Koppel-Nagelmaeker MRE van CBRE naar Amvest
Susan van de Koppel-Nagelmaeker (jaargang 2012-2014) is op 1 augustus 

2020 gestart bij de beleggende ontwikkelaar Amvest als portfoliomanager van 

het Amvest Living & Care Fund. Deze overstap volgt snel op haar overstap van 

Syntrus Achmea Real Estate & Finance, waar zij acquisiteur Zorgvastgoed was, 

naar de internationale vastgoedadviseur CBRE. Daar werd zij begin februari 2020 

aangesteld als senior consultant Zorgvastgoed.
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financiering, exploitatie, renovatie, herontwikkeling en tot slot 

verkoop worden hierbij behandeld. Een speciaal hoofdstuk is 

gewijd aan het waarderen van vastgoed dat bij verschillende 

stappen van het proces van belang is.

Ik heb al eerdere drukken van dit boek gelezen en het blijft een 

belangrijk boek om inzicht te krijgen in alle aspecten van het 

beleggen in vastgoed. Voor de 6e druk geldt dat er weer nieuwe 

onderwerpen zijn toegevoegd, voorbeelden zijn geactualiseerd en 

de grafische weergave van tabellen is verbeterd, waaronder een 

duidelijk model van het acquisitieproces.

Engelse termen vertaald
Enkele voorbeelden van onderwerpen, die nieuw zijn of uitgebreider 

worden behandeld, zijn impact beleggen, tenders, modelmatig 

waarderen en het energiebeleid. Bij waardering is ervoor gekozen 

de opzet met Engelse termen aan te passen naar een Nederlands 

model. De stapsgewijze opzet van een onderwerp als het 

beleggingsproces vond ik de leesbaarheid ten goede komen.

Dit boek is naar mijn mening een belangrijk naslagwerk voor 

studenten en mensen uit het vastgoed. De nieuwe onderwerpen, 

naast de meer stapsgewijze opzet, zijn voor mij de redenen ook 

deze 6e druk aan te raden om te lezen.

Over de auteur
Wijnands MRE (jaargang 2014-2016) is sinds januari 2020 

manager Beheer bij D&S Vastgoed in Schiedam. Zijn afdeling 

is verantwoordelijk voor asset- & propertymanagement, de 

waarde-optimalisatie van het vastgoed en het administratief, 

technisch en commercieel management. Eerder werkte hij bij het 

investeringsbedrijf van de familie Blokker HB Capital als senior 

assetmanager Vastgoed. In deze rol was hij verantwoordelijk voor 

een groot deel van de directe vastgoedportefeuille in Nederland.

Het boek Onroerend goed als belegging is met studieboekkorting 

te bestellen in de site van uitgever Wolters-Kluwer: bit.ly/36QX0yhVervolgens worden de typen vastgoedbeleggingen en structuren 

uitgewerkt. Het type indirect beleggen in vastgoed wordt 

uitgebreid toegelicht, voordat het hoofdthema van het boek direct 

beleggen in vastgoed aan de orde komt. Stapsgewijs wordt de 

lezer vervolgens meegenomen in een groot aantal aspecten van 

direct beleggen in vastgoed.

Onroerend goed als beleggingHet begint met de werking en 

kenmerken van vastgoedmarkten, de mogelijke rendementen 

en risico’s en hoe een beleggingsportefeuille kan worden 

samengesteld. Het beleggingsproces in direct vastgoed in 

ruime zin wordt uitgewerkt aan de hand van een negendelig 

stappenplan. Een van de stappen, de implementatie- 

vastgoedmanagementfase, of ook wel het feitelijk gaan beleggen 

en managen van het bezit van vastgoed, wordt uitgebreid 

behandeld.

Object- en huurdersanalyse
Dit gebeurt door een groot aantal aspecten uit te werken die 

daarbij van belang zijn. De onderwerpen projectontwikkeling, 

acquisitie, markt-, locatie-, object- en huurdersanalyse, 

Aanrader: 
Onroerend goed als belegging (6e druk)

Door Reinier Wijnands MRE

In dit boek wordt vastgoed als beleggingsvorm 
uitgewerkt. De introductie begint met waarom 
vastgoed een waardevolle aanvulling kan zijn ten 
opzichte van andere vormen van beleggen.



AAAMRE SPONSORS

advertentie

Neem contact op met: info@aaamre.nl voor de mogelijkheden tot sponsoring


