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Dit jaar mogen we als vereniging ons dertigjarig bestaan vieren. 

De laatste 2,5 jaar heb ik als AAAMRE-voorzitter op microniveau 

mogen meemaken dat ook een bestuur in de spiegel moet kijken 

en zichzelf opnieuw moet uitvinden. Inzet was de basis beter 

verankeren. En daarna, zoals gepresenteerd in de ALV, verder 

kijken. Perspectief bieden waar we als bestuur naartoe werken. 

Het eerste halfjaar hebben we de leden ook iets uit andere 

perspectieven willen meegeven. Mathijs Bouman blikte vooruit 

tijdens de ALV vanuit economisch perspectief. Richard Florida 

VAN DE VOORZITTERINHOUD

Een nieuwe dikke Masterclass! En een oplage 
waarin, helaas, Covid nog steeds een hoofdrol 
speelt. En ik zeg helaas, want ik denk dat de meeste 
mensen wel klaar zijn met corona en iedereen 
uitkijkt naar ander nieuws. De een vanuit een wat 
gunstiger positie dan de ander. Het is een tijd 
waarin ik vooral de tegenstellingen indrukwekkend 
vind. Er zijn sectoren/bedrijven die weinig tot geen 
last hebben van de crisis, daar tegenover staan 
ondernemers die al maanden geen omzet hebben. De 
snelwegen doen qua drukte iets anders vermoeden 
dan een crisis. Mensen die weer naar kantoor 
kunnen, tegenover mensen die al langer dan een 
jaar geen collega’s hebben gezien. Het belangrijkst 
in crisissituaties is het hebben van een basis en 
perspectief. 

IN GROTEN 
GETALE
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deed dat vanuit een stedelijke perspectief. De stad na Covid, 

waarbij hij ook een doorkijkje gaf wat het zou betekenen in onze 

sector. Heb je deze presentaties gemist, kijk ze dan terug op het 

alumniplatform (onder agenda, terugblik events). Een aanrader! 

En welk perspectief kunnen we leden bieden voor de tweede 

helft van het lustrumjaar? Eerst het mindere nieuws. Helaas 

moeten we melden dat de BBQ gekoppeld aan de uitreiking van 

afstudeerlichting (2018-2020) niet doorgaat. De strikte regels 

voor grote groepen bieden geen ruimte voor het netwerkevent 

dat wij voor ogen hadden. De uitreiking voor deze lichting zal in 

kleine kring plaatsvinden. De alumnivereniging levert daaraan 

een bijdrage. Het feest waar wij deze nieuwe leden welkom heten 

is de Night of the Masters in november. Daar zouden wij ook de 

lichting 2019-2021 inluiden. Dat wordt helaas uitgesteld, omdat 

de studiereis naar New York is verplaatst naar het voorjaar van 

2022. Dit betekent dat eind dit jaar de NOM in het teken staat van 

lichting 2018-2020. 

Het goede nieuws is dat wij er als bestuur op vertrouwen dat 

de NOM 2021 gewoon doorgaat. Zet daarom donderdag 25 

november alvast in je agenda. We gaan het groots aanpakken. 

Ook organiseren wij in september een after-zomerborrel. Details 

volgen zo snel mogelijk, net als die van nog enkele activiteiten. 

Voor nu wil ik jullie namens het gehele bestuur een prachtig 

zomer toewensen. We hopen jullie in september weer in groten 

getale te zien.

Namens het AAAMRE-bestuur

Elise van Pieterson

Voorzitter

3

VERENIGINGSNIEUWS

UPCOMING EVENTS
• Indian summer BBQ  16 september 2021

• Webinar Dentons    14 oktober 2021

• Night of the Masters  25 november 2021

AFSCHEID 
WIM VAN DER POST
Als slot van de algemene ledenvergadering op 18 februari 

2021 nam MRE-programmamanager Wim van der Post in een 

#lastlecture licht geëmotioneerd afscheid van de AAAMRE. 

Na een dienstverband van zeventien jaar verruilt hij de ASRE 

en gaat zich bezighouden met het tuchtrecht van taxateurs 

bij het Nederlands Register Vastgoedtaxateurs (NRVT). Hij 

haalde herinneringen op aan memorabele studiereizen, 

zoals die naar Valencia. Nog net op tijd herinnerde hij zich 

de afspraak daarover niet uit de school te klappen: “What 

happened in Valencia, stays in Valencia.” 

Namens de MRE’ers werd Van der Post toegesproken door 

Bouke Molenkamp en ontving uit handen van voorzitter Elise 

van Pieterson een passend afscheidscadeau: een miniatuur 

scheepsbel met inscriptie. In de eindejaarseditie van 

MasterClass volgt 

een onthullend 

afscheids-

interview. 
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gebieden getrokken. Denk aan muziekproducent Michael Lang 

die achter Bob Dylan aan naar het gehucht Woodstock trok en 

er uiteindelijk een muziekfestival organiseerde. De vlucht die het 

thuiswerken door de pandemie neemt, rekt de grenzen van de 

stedelijke gebieden op. De voorsteden hebben niet afgedaan, maar 

worden nu overgeslagen.”

Investeringen in start-ups

Steden zijn de motoren van de economie. De honderd grootste 

steden zijn verantwoordelijk voor zestig procent van de 

wereldwijde economische productie, veertig stedelijke mega-

regio’s zoals New York-Boston-Washington of Shanghai-Beijing 

en Rio-Sao Paulo zijn verantwoordelijk voor tweederde van de 

complete economische productie en negentig procent van alle 

innovatie. En slechts zes grote steden - de San Francisco Bay-area 

met Silicon Valley, New York, Boston, London, Shanghai en Beijing 

- zijn goed voor de helft van alle investeringen in start-ups. Daar 

verandert Covid weinig aan, verwacht Florida.

De grootste verandering die hij ziet schuilt in het werken op 

afstand. Voor de pandemie werkte minder dan vijf procent van 

de mensen op afstand en dat was een toename met één procent 

ten opzichte 1980. Die ontwikkeling is dus al even aan de gang. 

Maar na de pandemie zal waarschijnlijk twintig procent van de 

mensen volledig op afstand werken en zal nog eens twintig tot 

dertig procent twee tot drie dagen vanuit huis werken. “Dertig 

procent van alle arbeidskrachten zal fulltime op afstand willen 

werken. Tachtig procent van de mensen zal een deel van de 

week op afstand willen werken. Veertien tot twintig procent van 

werknemers in de VS zegt dat werken op afstand hen in staat stelt 

te verhuizen en de helft daarvan zegt naar een beter betaalbare 

omgeving te willen verhuizen.”

War for talent

Werkgevers zullen niet heel hard tegenstribbelen, verwacht 

Florida. Zij zetten thuiswerken juist in om zichzelf aantrekkelijk 

te maken voor jong talent. En de nieuwste cijfers van Nick 

Bloom van Stanford University wijzen uit dat werken op afstand 

de arbeidsproductiviteit verhoogt met vijf procent. Eerder werd 

aangenomen dat dit percentage op 2,5 lag. “Het kantoor zoals we 

dat kenden - een plek om je laptop in te pluggen in een cubicle - 

is dood”, verzekert Florida. “Maar het kantoor als een plek voor 

sociale interactie niet.”

Tijdens de pandemie hebben grote techbedrijven het inwerken 

(onboarden) van nieuwe mensen met veertig procent 

De hoogleraar Verstedelijking aan de Universiteit van Toronto 

levert zijn bijdrage het webinar vanuit Miami Beach, waar hij over 

een pied-à-terre beschikt. “Toen deze pandemie een jaar geleden 

uitbrak werd ik heel nerveus. Ik moest iets doen. Toen ben ik 

de geschiedenis van grote epidemieën en hun sociale gevolgen 

gaan onderzoeken.” Op die kennis baseert hij zijn beeld van de 

toekomst na de Covid-pandemie.

Florida houdt zich inmiddels een kleine veertig jaar bezig met 

verstedelijking, sinds 1984 als hoogleraar. “Nog nooit heb ik mij 

met pandemieën bezig gehouden”, bekent hij. Eén ding weet hij 

zeker: “Dit is niet het einde van de stad.” Kijk maar naar de groei 

van steden, zegt hij. In 1900 waren er in de wereld vijftien steden 

met meer dan een miljoen inwoners. Nu zijn dat er vierhonderd en 

zijn er zestig steden met meer dan vijf miljoen inwoners. Daarvan 

zijn er 25 met een bevolking van meer dan tien miljoen. De groei 

van de stad is de resultante van afstotende en aantrekkende 

krachten, doceert Florida. Gezinnen zijn volgens hem altijd vanuit 

de stad naar de buitenwijken getrokken. Jonge mensen trekken 

juist naar de stad. Steden bieden hen niet alleen een betere kans 

op een baan, maar ook op een levenspartner, doordat er zoveel 

andere jongeren naar de stad trekken.

Grootste verhuisbewegingen

Maar wat is de uitkomst van deze tegengestelde krachten? 

Best een subtiel verhaal, constateert Florida. Hij citeert recent 

onderzoek uit de VS. Van alle verhuisbewegingen tijdens de 

pandemie vond 75 procent binnen dezelfde county plaats. De 

plaatsen die inwoners wonnen of verloren, waren dezelfde als een 

jaar eerder. De grootste bewegingen die werden gesignaleerd, 

waren net buiten grote steden naar het platteland. 

“Creatieve mensen” - Florida schreef over hen in zijn bekendste 

boek The Rise of the Creative Class - “zijn altijd naar landelijke 

RICHARD FLORIDA: 

‘ALLES VERANDERT, MAAR 
OP EEN SUBTIELE MANIER’

Door Johannes van Bentum

Professor Richard Florida wint er geen doekjes 
om: na de zomer verwacht hij dat de wereld er weer 
bijna normaal uit zal zien. Maar wat ziet hij dan als 
blijvende gevolgen van de Covid-pandemie voor de 
vastgoedsector?

‘JONGE MENSEN TREKKEN JUIST 
NAAR DE STAD OM EEN BAAN EN 

LEVENSPARTNER’
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Parkeergarages als buurthubs

Overal ter wereld ziet Florida steden zich bevrijden van de last 

van het autoverkeer en fietspaden aanleggen. “Ik werk in Miami 

samen met een bedrijf Reef Technology (reeftechnology.com). Het 

bedrijf koopt parkeergarages en -terreinen op en automatiseert 

deze. Wat zij eigenlijk doen, is parkeergarages transformeren in 

buurthubs om er restaurants en biologische boerenmarkten op te 

zetten en allerlei andere zaken die deze dode ruimten nieuw leven 

inblazen. Eén van de populairste restaurants in Miami is op het 

parkeerterrein van een voormalige winkelstrip, met klapstoelen en 

-tafeltjes.”

Hierin herkent Florida de Amerikaanse variant van de vorming van 

zogeheten complete communities. “De scheiding tussen wonen en 

werken is het meest extreem in de VS. In de complete community 

breng je alle aspecten van je leven samen binnen een straal van 

vijftien minuten. Het voordeel is dat forensen overbodig wordt. 

Het geeft energie, is goed voor het milieu, werken op afstand 

scheelt gemiddeld 4,15 uur aan reistijd per week. Dat scheelt de 

VS als geheel 5,2 miljard uur aan reistijd op jaarbasis. Ik denk dat 

na Covid de stad en de buitenwijken minder scherp gescheiden 

zijn. De stad wordt een federatie van complete communities. De 

Parijse burgemeester Anne Hidalgo ziet dat ook.” 

teruggebracht. “Je hebt namelijk een kantoor nodig om mensen 

in te werken. En jong talent is aangewezen op een kantoor om te 

kúnnen werken, omdat thuis de ruimte daarvoor ontbreekt.”

Dood van het CBD

“Mijn mentor, de Amerikaanse journaliste Jane Jacobs, schreef 

het boek The Death and Life of Great American Cities. Ik denk 

dat wij nu de dood van het Central Business District gaan 

zien”, voorspelt Florida. Aanwijzingen daarvoor ziet hij in de 

voorspelde daling in de vraag naar centraal gelegen kantoren 

met twintig procent en een afname van de bestedingen in 

CBD’s met vijf tot tien procent. “Maar ook al gaan wij meer 

thuiswerken, de meeste banen zullen nog steeds in stedelijke 

gebieden te vinden zijn. Wat wij zullen zien is een transformatie 

van het CBD. Sommigen spreken al van Central Recreational 

District, anderen van Central Social District. Het CBD zal verder 

worden uitgebreid met wonen en je zult meer mixed use-

gebouwen zien. Niet alleen het gebied, maar ook gebouwen 

zullen meerdere gebruiksdoelen krijgen.”

Sommige steden zien kansen in het werken op afstand en prijzen 

zichzelf aan als de ideale locatie. “Hi, remote workers! We’ll pay 

you to work from Tulsa. You’re going to love it here”, schreeuwt 

de website tulsaremote.com reislustige werkers-op-afstand toe. Zij 

krijgen 10.000 dollar, een gratis flex-werkplek en een rits andere 

voordeeltjes als zij zich in deze uithoek in Oklahoma vestigen. De 

campagne is volgen Florida vooral gericht op huidige inwoners van 

New York en San Francisco. 

Vierkant uitgelachen

De pandemie biedt een kans buitenwijken en landelijke gebieden 

te transformeren en in te richten voor de nieuwe tijd, stelt Florida. 

“Hebben jullie de documentaire over WeWork gezien? Ik werkte 

met WeWork samen voordat het bedrijf implodeerde. Ik stelde 

voor vestigingen in buitenwijken op te zetten, zodat mensen dicht 

bij huis kunnen werken. Ik werd vierkant het kantoor uitgelachen, 

dat was het grappigste dat ze ooit hadden gehoord.”

Zijn vrienden bij WeWork vertellen hem nu dat hij gelijk had. 

Naast de transformatie van CBD’s door het toevoegen van 

woningen, zullen ook de traditionele slaapsteden transformeren. 

“Werken zal verhuizen naar woonwijken en landelijke gebieden. 

Er zal een groeiende vraag komen naar co-workingruimten. En 

er komt een hub- en satellietsysteem in oude kantorenparken 

en verlaten winkelcentra, in het bijzonder in oudere stedelijke 

gebieden met een leuke binnenstad in Europese stijl.”

‘TACHTIG PROCENT VAN 
DE MENSEN WIL GEDEELTELIJK 

OP AFSTAND WERKEN’
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Maurice Kokhuis: Econoom Mathijs Bouman voorspelt dat wij 

voor vakanties weer normaal zullen gaan reizen, maar niet voor 

zakelijke reizen.

“Ik denk dat wij toch weer congressen met tweeduizend doktoren 

in Sao Paulo zullen zien. De behoefte van mensen aan fysiek 

contact is groot. Waar niemand aan denkt, is dat veel collega’s 

elkaar nog nooit live hebben gezien. Juist door al het werken 

op afstand zullen bedrijven medewerkers willen samenbrengen. 

Maar je hebt gelijk: Iedereen zei aanvankelijk dat dit de wereld 

voorgoed zou veranderen. Ik zou zeggen: alles verandert, maar op 

een subtiele manier. Ik denk niet dat alles weer wordt zoals het 

was, maar het zal er wel erg op lijken.”

Jeroen Blom: Wat zal in de stad aantrekkelijker zijn, woningen 

of commercieel vastgoed?

“Ik denk dat commercieel vastgoed een grotere transformatie zal 

doormaken dan woningen. Het oude kantoorgebouw ingrijpend 

moet veranderen om talent te blijven aantrekken. Ik heb met veel 

kantoorontwerpers gesproken. Zij werken aan co-workingruimten, 

vergaderruimten en wellnes-ruimten. Kantoren zullen spannender 

en meer gericht op een belevenis moeten zijn. Woningen zullen 

ook wel iets veranderen, maar niet zo ingrijpend.” 

Eduard Dirkzwager: Komt er een revival van de ideeën van Jane 

Jacobs?

“Ik denk het. Jane was mijn mentor. Vijf jaar geleden zag ik 

dat - wilde ik enige invloed op de wereld hebben - ik met 

vastgoedpartijen zou moeten samenwerken. We moeten meer doen 

op universiteiten, er zijn te weinig opleidingsprogramma’s. In de 

VS is het minder slecht, maar in Canada is er maar één opleiding 

waar we stedenbouwkundigen en vastgoedontwikkelaars opleiden. 

Ontwikkelaars hoeven geen Jane Jacobs te ademen, maar het is 

goed als zij weten hoe steden werken.”

Florida sluit zijn presentatie af en vraagt of er vragen zijn.

Nicole Maarsen: waarmee kunnen vastgoedbeleggers het 

meeste bijdragen aan de sociale ontwikkelingsdoelen (SDG’s) 

van de Verenigde Naties?

“Ik ben door vrienden bij de VN gevraagd bij te dragen aan de 

SDG’s. Ik heb een aantal keer een presentatie gegeven. Als gevolg 

daarvan hebben we nu SDG 11: Maak steden en menselijke 

nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. 

Het Canadese beleggingsfonds Dream heeft mij gevraagd een 

zogeheten impact framework te bouwen rondom dit doel. Ik 

werk nu aan een set van KPI’s die door de financiële wereld 

serieus kan worden genomen. Het fonds heeft altijd een goed 

financieel rendement geleverd. In combinatie met maatschappelijk 

rendement zal dat nog meer worden gewaardeerd. De financiële 

markt verandert daarin.”

Eduard Dirkzwager: wie moet het voortouw nemen om steden 

inclusiever te maken?

“Ik denk dat het een combinatie van overheid, pensioenfondsen 

en kapitaalmarkt zal moeten zijn. De kapitaalmarkt zal het 

rendement nauwlettend in het oog houden en ook de vorderingen 

die worden gemaakt. De overheid weet dat zij het alleen niet kan. 

Het moet breed worden gedragen.”
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‘WE ZULLEN WEER 
CONGRESSEN MET 

TWEEDUIZEND DOKTOREN 
IN SAO PAULO ZIEN’

‘DE STAD WORDT EEN FEDERATIE 
VAN COMPLETE COMMUNITIES’
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V.l.n.r: Ben Timmer, Hennie Houtveen en René Vierkant

??

Op 25 mei dit jaar is onze goede vriend 
en mede MRE-er overleden. Hennie 
was net 59 jaar geworden. Hij laat zijn 
vrouw Riemkje en zonen Robin, Jochem 
en Ivar achter.

IN MEMORIAM 
HENNIE HOUTVEEN

Hennie was sinds 2017 Hoofd Portfoliomanagement en 

Transacties Nederland bij Aberdeen en heeft in zijn carrière 

gewerkt voor Royal Haskoning, Spoorwegpensioenfonds, Meeùs 

Group, Vasloc Beheer en WPM Retail. Over Hennie, zijn kunde en 

carrière heeft Vastgoedmarkt een treffend artikel gepubliceerd, 

waar we graag naar verwijzen.

Hennie heeft net als wij zijn MRE-opleiding doorlopen. 

Zoals alles waar hij zijn tanden in zette deed hij ook dit met 

volle energie en toewijding. Niet alleen de studie zelf, maar 

nadrukkelijk ook de sociale kant er van. Zo was Hennie een 

trouw bezoeker van The Night of The Masters, ook alle jaren na 

het afstuderen van zijn jaargang 2000-2002. 

Gangmaker wanneer het kon, serieus als het moest. Zijn humor 

was aanstekelijk, zijn grappen bleven op de lachspieren werken. 

De vakanties die wij samen met Hennie en zijn gezin gemaakt 

hebben waren één groot plezier en dat hadden wij graag willen 

voortzetten.  

Afgelopen jaar ging het opeens niet goed meer met Hennie. Hij 

kreeg acuut last van oorsuizen, moest van de één op andere dag 

stoppen met zijn werk en genezing leek niet mogelijk. De isolatie 

vanwege de corona-lockdown viel hem, als mensen-mens, ook 

al erg zwaar. Zijn wereld stortte in en hij kon en wilde zo niet 

verder. “In het geluid van de stilte is hij ons ontglipt”, zo luidt de 

tekst op de rouwkaart. Wij waren geschokt door het bericht, vol 

ongeloof en zijn dat nog steeds. We missen hem en zullen dat 

blijven doen. Als gepassioneerd mens, vriend en vastgoedman.

René Vierkant en Miranda Sulzle (jaargang 1993-1995 en  

1997-1999)

Ben Timmer en Annet Elzenaar (jaargang 2000-2002)

IN MEMORIAM
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even een boodschap doen). Eigenlijk maak je de 

reisbewegingen meteen een stuk efficiënter, als 

je dit goed inricht.

Utrecht

De gemeente Utrecht publiceerde in 2020 het 

concept voor de ruimtelijke strategie 2040. 

‘Utrecht dichtbij’ heet het in de strategie. ‘Met 

ongeveer 10 minuten lopen of fietsen bent u 

bij uw dagelijkse bestemmingen.’ Utrecht wil 

veel voorzieningen gaan combineren staat in de 

strategie. Ook wordt geïnvesteerd in ‘wandel- en 

fietspaden, voorzieningen, werk en een nieuw 

OV-netwerk’. Utrecht ziet het voor zich dat de 

stad meerder kernen heeft. Het moet een stad 

worden die comapact blijft doordat de ruimte 

multifunctioneel wordt benut en ervoor te zorgen 

dat alle functies als wonen, werken, groen en 

scholen, winkels en andere voorzieningen in 

elkaars nabijheid liggen.

Hier zien we veel overeenkomsten met de 

theorie van Morena, maar het tekeningetje van 

de marktgebieden van Christaller blijft zich ook 

maar opdringen.

Morena of Chrisaller?

Is dat idee van die tienminutenstad nou nieuw, 

of is het gewoon het model van Christaller 

in praktijk gebracht? Net als Morena dacht 

Christaller ook al in de bereikbaarheid van de 

producent of dienst voor de consument. 

Een interessante theorie, is de drempelwaarde 

die Christaller introduceert. Voor elke voorziening 

heb je een minimaal vraagniveau nodig om de 

voorziening rendabel te houden. Het aantal 

Met dank aan Atzema

Parijs en Utrecht hebben daar een visie 

op. Dat zijn respectievelijk de vijftien- en 

tienminutenstad. Het eerste dat bij mij 

naar boven borrelde toen ik las over de 

vijftienminutenstad van Parijs, was een plaatje uit 

het boek ‘Ruimtelijke economische dynamiek’ van 

één van onze MRE-docenten, Oedzge Atzema. 

Tot mijn grote schaamte moet ik bekennen dat ik 

het boek nodig had om vast te stellen dat het om 

de centraleplaatsentheorie van Walter Christaller 

ging. We leggen Parijs en Utrecht eens langs de 

meetlat van Christaller.

Parijs

Laten we beginnen met de stad van de liefde. 

Parijs heeft de ambitie dat elke bewoner binnen 

vijftien minuten met het OV, lopend of de fiets 

de belangrijkste voorzieningen kan bereiken. 

Daarbij kun je denken aan winkels, scholen, 

zorg, maar ook werk, sport en cultuur. Uit een 

eigen publicatie van de stad Parijs blijkt dat 

steden als Ottawa, Melbourne en Kopenhagen 

een dergelijk idee al hebben geïntroduceerd als 

twintigminutenstad.

De burgemeester van Parijs, Anne Hildalgo 

introduceerde de vijftienminutenstad vlak na 

haar aanstelling. Ze wil het in praktijk brengen 

in haar stad. Het idee komt van de Franse 

professor Morena van de Sorbonne Universiteit 

van Parijs, die het introduceerde als ‘La ville du 

quart d’heur’. In de theorie van Morena gaat hij 

uit van een ‘smart city’ waarbij hij bij smart doelt 

dat de mensen centraal staat in de inrichting van 

de stad.

Nieuwe balans

Morena constateerde dat Parijs in onbalans was 

geraakt: “Parijs is zowel een wereldstad als een 

stad die uit balans is tussen oost en west, tussen 

noord en zuid.” Hij pleit voor een nieuwe balans 

in economie en leefwereld. Of concreter, wonen, 

werk, zorg, onderwijs, retail en vrijetijdsbesteding 

moeten in een nieuwe relatie met de bewoners 

en gebruikers van de stad komen te staan. Die 

nieuwe relatie is een relatie met lokale diensten 

als winkels, openbaar gebied, maar ook de 

samenhang ertussen; als je de functies goed 

positioneert, kun je ze goed combineren (zoals 

werk en recreatie, of onderweg naar huis nog 

DE VIJFTIEN- OF TIENMINUTENSTAD

ALLES DICHTBIJ
door Chris Pettersson

De gemeente Amsterdam is bezig met het ontwikkelen van 
Strandeiland en Centrumeiland in de buurt van IJburg. Je 
bent met een elektrische fiets of de tram straks vijfendertig 
minuten bezig om het Centraal Station te bereiken. De HSL is 
vanaf Rotterdam Centraal korter onderweg. Dat werpt wel de 
vraag op hoe je een stad en nieuwe wijken moet inrichten.

 DE REIKWIJDTE IS OPGELOST, 
DE DREMPELWAARDE NIET
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klanten is afhankelijk van de reikwijdte, ofwel de 

afstand die een klant bereid is af te leggen voor 

je dienst op product.

Drempelwaarde en reikwijdte zijn in de theorie 

van Christaller essentieel. En ze hangen dus 

ook samen. De reikwijdte moet voldoende 

consumenten opleveren om de drempelwaarde 

te halen. De reikwijdte wordt met de modellen 

van Parijs en Utrecht min of meer opgelost; alles 

is dichtbij. De drempelwaarde daarentegen niet. 

Elke voorziening heeft een eigen drempelwaarde. 

De voorzieningen met een lage drempelwaarde 

komen in zo’n tienminutenzone vaker voor, 

maar hoe gaan Parijs en Utrecht nou om met de 

voorzieningen met een hogere drempelwaarde.

Steeds hogere dichtheid

Mijn Frans is niet het beste, dus ik sluit niet uit 

dat ik eroverheen heb gelezen, maar in het plan 

van Parijs zie ik er niets over staan. Ook in de 

Ruimtelijke Strategie van Utrecht kom ik alleen 

de reikwijdte tegen. Zeker in een samenleving 

met steeds kleinere huishoudens, heb je een 

steeds hogere bebouwingdichtheid nodig om 

drempelwaardes te halen, als je de theorie van 

Christaller gebruikt.

Als ik de theorie van Morena en de uitwerking 

door Parijs en Utrecht bekijk is die vooral gericht 

op reikwijdte en gaat uit van de gebruiker van 

de stad. Morena doet dat vanuit een drietal 

vraagstukken, die van welzijn, leefbaarheid en 

duurzaamheid. Hij wil vraag en aanbod dichter 

bij elkaar brengen, met gebruik van data, 

diensten en mobiliteit om zo te werken aan een 

meer leefbare en duurzame omgeving en dus het 

welzijn van de gebruiker.

Digitale drempelwaarde en reikwijdte

In die data diensten en nieuwe mobiliteit 

zit waarschijnlijk de oplossing voor de 

drempelwaarde goeddeels verstopt. Door slim 

gebruik te maken van digitale technieken en 

diensten en mobiliteit, breng je vraag aan 

aanbod ook dichter bij elkaar. In 1933, toen 

Christaller zijn theorie op papier zette kon dat 

nog niet en ging te je voet, met je paard of in 

uitzonderlijke gevallen met de auto op weg naar 

de voorziening. Morena voegt daar een digitaal 

aspect aan toe. Daarmee is het probleem van 

Parijs en Utrecht nog niet opgelost. Er zal niet 

alleen een stedenbouwkundige of ruimtelijke 

visie moeten zijn. Als ze goed naar Morena 

luisteren is het op elkaar laten aansluiten 

van vraag en aanbod via de digitale weg een 

integraal deel van die visie. Het is de theorie van 

Christaller, maar dan met een mobieltje.

Gebruikte bronnen:

Atzema o., e.a. (1997), Ruimtelijke 

economische dynamiek, uitgeverij Coutinho, 

Bussum

Utrecht Dichtbij: de tien-minutenstad 

(2021), Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040, 

gemeente Utrecht

https://www.mobycon.nl/blog/de-

vijftienminuten-stad-levert-vele-

voordelen-op/

http://www.moreno-web.net/the-15-

minutes-city-for-a-new-chrono-urbanism-

pr-carlos-moreno/

https://omgevingsvisie.utrecht.nl/de-koers/

ruimtelijke-strategie-utrecht-2040/

https://www.paris.fr/dossiers/paris-

ville-du-quart-d-heure-ou-le-pari-de-la-

proximite-37

CHRISTALLER, MAAR DAN MET EEN MOBIELTJE
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de zomer werd dat bijna volledig goed gemaakt door een groei 

van 7,5 procent. Dat zijn voor economen schokkende toestanden. 

“Als er een econoom opstaat die zegt dat ‘ie dit snapt, geloof 

‘m dan niet. De tweede lockdown leidt naar mijn idee tot minder 

grote uitslagen.”

Zat er niet sowieso een dip aan te komen? En wordt die 

versterkt door corona?

Dat moet je volgens Bouman echt los van elkaar zien. In 2018-

2019 ontstond volgens hem het algemene gevoel dat de economie 

zijn beste tijd had gehad, Europa zou op een recessie afstevenen. 

“Maar juist aan het eind van 2019 en de eerste maanden 

van 2020 zag je alle indicatoren zich verbeteren. Vlak voor de 

pandemie uitbrak waren we heel optimistisch over hoe 2020 zich 

zou gaan ontwikkelen. De arbeidsmarkt was krap, dat was de 

grote belemmering in de groei.”

Nederland is een van de landen waar het virus relatief weinig 

grip heeft op de economie, constateert Bouman. In de eerste drie 

kwartalen heeft Nederland een krimp van drie procent gekend, 

binnen de Europese Unie deed alleen Letland het beter. “De reden 

is dat wij zijn blijven doorbouwen, anders dan in veel andere 

landen.” Nederlanders zijn digitaal onderlegd en konden in 

veel gevallen thuiswerken. “We zitten niet zoals Duitsland in de 

productieketen: toen in China de havens sloten, ontbraken in de 

Duitse industrie allerlei essentiële schroefjes. Nederland is meer in 

chemie zijn gespecialiseerd.”

De tweede lockdown ziet er gunstiger uit, doordat de economische 

groei zich in Azië heeft hersteld. Volgens Bouman is dat toe te 

schrijven aan de internationale handel, die na een volledige 

stilstand tijdens de eerste lockdown, tijdens de tweede blijft 

doorlopen. De binnenlandse handel krijgt wel een knauw, door de 

coronamaatregelen die de winkels treffen.

Het MKB is toch de motor van de economie?

Bouman bevestigt het grif. “Ja, dat wordt altijd gezegd door 

MKB Nederland. Het klopt ook wel, maar de industrie is óók de 

motor van de economie. En de consument en de woningmarkt 

zijn óók de motor van de economie en in Nederland is de 

overheid de échte motor van de economie, want die geeft 

veertig procent van het geld uit. Het MKB is wèl de motor van de 

werkgelegenheid.” 

Corona en vastgoed – het zijn twee onderwerpen waarover 

economen eigenlijk niet te veel zouden moeten zeggen, vindt 

Bouman. De coronacrisis is meer iets voor medici, lijkt hem.

De economie stond er briljant voor toen de pandemie in maart 

2020 uitbrak. Voorafgaand aan de uitbraak kende Nederland 

23 opeenvolgende kwartalen van economische groei, ongekend. 

Klaas Knot gaf eind 2019 in het tv-programma Buitenhof de 

Nederlandse economie zelfs het rapportcijfer negen.

In het tweede kwartaal van 2020 verandert dat in een krimp met 

8,5 procent - de krimp van 3,5 procent bij het uitbreken van de 

kredietcrisis (‘de grootste crisis ever’) - valt daarbij in het niet. In 

MATHIJS BOUMAN: 

‘CORONACRISIS IS 
VINGEROEFENING VOOR 

DE KLIMAATCRISIS’
Door Johannes van Bentum

Het nieuwe normaal zal volgens econoom 
Mathijs Bouman verdacht veel lijken op het oude 
normaal, zo stelt hij in een webinar aansluitend 
op de algemene ledenvergadering 2021. Bouman 
beantwoordde tijdens zijn presentatie vragen die 
binnenkwamen via de chat.

ALV-WEBINAR
Huiseconoom van Nieuwsuur en FD-columnist Mathijs Bouman hield een 

beschouwing over de effecten van de corona-pandemie op de Nederlandse 

economie en daarmee de vastgoedsector. Hier een verslag van zijn presentatie 

aan de hand van vragen die werden gesteld door deelnemende MRE’ers. De 

presentatie van Bouman is 

terug te kijken op asrealumni.

nl. Klik daarvoor op ‘Agenda’ 

en ‘Terugblik events’. 

Voorafgaand aan de ALV hadden 

alle deelnemers een luxueus 

borrelpakket toegestuurd 

gekregen. 
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maken dan wat minder uren. Als je kijkt naar het beroep op de 

Tozo (bijstandsregeling voor ZZP’ers) dan zijn er veel aanvragen 

geweest, maar de uitgaven daaraan zijn een stuk lager dan 

aanvankelijk werd gedacht. De ZZP’ers hebben zich beter 

staande gehouden in de crisis dan was gedacht. En het heeft 

bijgedragen aan de flexibiliteit, waarmee Nederland als één van 

de succeslanden een V-vormig herstel heeft kunnen laten zien. Ik 

denk niet dat daar iets verstopt zit.”

Wel voorziet Bouman een golf aan faillissementen, wanneer de 

overheidssteun wordt beëindigd. Voorlopig is iedereen coulant 

naar ondernemers die het moeilijk hebben. “Het is niet zo nuttig 

het faillissement aan te vragen voor een winkelier ergens in 

Deventer. Want ja, wat komt er dan voor terug? Ik denk dat dat 

op een zeker moment ophoudt, maar dat is wel een deel van de 

verklaring voor het extreem lage aantal faillissementen.” 

Grote zorgen maakt Bouman zich over het belastinguitstel 

dat ondernemers op ruime schaal hebben aangevraagd. Dàt 

veroorzaakt volgens hem Zombie-bedrijven. “Dit vind ik enger dan 

wat er op de arbeidsmarkt gebeurt. Eens moet de belastingschuld 

worden voldaan en dan staan bij een faillissement de overige 

schuldeisers achteraan. Als ik jullie was, zou ik nu vast een lobby 

voor kwijtschelding starten.”

Het nieuwe normaal zal volgens Bouman verdacht veel lijken 

op het oude normaal. Wel voorziet hij een verandering in de 

urbanisatietrend. “Ik denk niet dat de urbanisatie doorzet 

en iedereen het liefst in woontorens vlak op elkaar wil zitten 

omdat ze dan lekkere cappuccino hebben en andere vrijdenkers 

ontmoeten bij het hippe museum. Nu blijkt namelijk dat je in de 

lift corona kunt krijgen en de koffiezaak en het museum dicht zijn. 

Zelf woon ik al jaren op het platteland (in Hem, Westfriesland).” 

Hetzelfde geldt volgens hem voor waar wij werken. “Toen we 

met Nieuwsuur het aan de twintig grootste werkgevers in de 

dienstensector - de banken en de Eneco’s - vroegen, wilden die 

allemaal minder kantoorruimte huren. Het gaat niet naar nul, maar 

mensen willen liever drie of vier dagen naar kantoor dan vijf. Dat 

blijft hangen. Hetzelfde geldt voor zakenreizen - maar met vakantie 

gaan we allemaal weer. Op zakenreis gaan we waarschijnlijk niet 

meer. Dat heeft invloed op hotels in de grote steden.” 

Bouman ziet de coronacrisis als een oefening voor een veel grotere 

crisis die op ons afraast: de klimaatcrisis. “Die heeft gevolgen voor 

alles wat een dak en een schoorsteen heeft, of een aansluiting op 

het riool. Preventie en adaptatie zijn van het grootste belang. Maar 

dat is even een goedkope uitsmijter op het eind.”

Houdt de NOW geen bedrijven in stand die anders al 

waren omgevallen?

Volgens Bouman is het juist goed dat bedrijven de eerste 

lockdown hebben overleefd. Veel bedrijven hebben vervolgens de 

draad weer opgepakt. “Bijvoorbeeld toen de vakantiehuisjes weer 

mochten worden verhuurd en we weer spullen mochten kopen, 

toen zag je dat het goed was dat die aanbieders er nog waren. De 

NOW veegt van alles onder het tapijt, maar het doel is bedrijven 

die onder normale omstandigheden gezond zijn door de effecten 

van de lockdown heen te trekken. Dat is veel beter gelukt dan 

economen hadden voorspeld.”

Dan begint Bouman over één van zijn stokpaardjes: de 

conjunctuurklok van het CBS. Maar die is op dit moment ontregelt: 

economische indicatoren schieten alle kanten uit, zonder dat er 

ook maar iets nuttigs aan valt af te lezen. Wel heeft de pandemie 

ontspanning gebracht op de arbeidsmarkt. Tijdens de kredietcrisis 

en de eurocrisis was de werkloosheid hoog en waren er weinig 

vacatures. “Voor de pandemie was die markt juist absurd krap, we 

hadden bijna evenveel werklozen als vacatures. Door de pandemie 

raakten mensen hun baan kwijt, waardoor er weer bruikbare 

mensen reageerden op vacatures. Bedrijven kunnen nu weer 

kiezen uit een iets grotere pool.”  

Is er niet juist verborgen werkloosheid, bijvoorbeeld 

onder ZZP’ers? 

Bouman zegt dat de groei van het aantal ZZP’ers tijdens de 

pandemie iedereen heeft verrast. “Je ziet wel dat het gemiddeld 

aantal uren van ZZP’ers omlaag is gegaan. Waar je normaal ziet 

dat sommige mensen worden ontslagen en andere hun volle 

werkweek houden, zorgt het ZZP’er-schap ervoor dat die pijn 

een beetje wordt verdeeld. Alle ZZP’ers in een bepaalde sector 

HET ZZP’ER-SCHAP ZORGT 
ERVOOR DAT DE PIJN VAN CORONA 
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Daarbij kunnen er ook kansen ontstaan: 

aangezien in heel Nederland de binnensteden 

zware klappen ondervinden van de 

pandemie dient zich een forse sanering en 

transformatie aan. Vrijkomende bedrijfsruimtes 

zullen een gewilde prooi zijn voor de 

supermarktorganisaties. 

Swaanen (2021) kijkt in zijn MRE scriptie 

naar de determinanten die van belang zijn 

voor het functioneren van stadssupermarkten. 

De relevantie hiervan heeft een belangrijke 

maatschappelijke component: supermarkten 

functioneren als ‘anchor stores’ voor 

consumenten en voorzien in de dagelijkse 

behoeften van de consument (Boonen en 

Rouwendal, 2019; Pieterson et al., 2019). 

Ruimtelijke inbedding van stadssupermarkten 

heeft daardoor grote invloed op de vitaliteit en 

leefbaarheid van woon- en winkelgebieden.

Data & methodologie

Data over stadssupermarkten zijn zeer beperkt 

beschikbaar. Na selectie van alle supermarkten 

met een wvo van maximaal 800 m2 die zijn 

gelegen in binnensteden en hoofdwinkelgebieden 

bleven 100 stadssupermarkten over waarvoor 

zelfstandig velddata is gegenereerd. Hierdoor is 

een kwantitatieve dataset ontstaan met in totaal 

27 onafhankelijke X variabelen. De afhankelijke 

Y variabele is de totale beoordeling van de 

stadssupermarkt in een rapportcijfer vanuit 

diverse invalshoeken: vastgoed, marktgebied, 

locatie, exploitatie en functie. 

Resultaten regressieanalyses 

Via een Principal Component Analysis en een 

meervoudige lineaire regressieanalyse is aange-

toond dat grote stadssupermarkten met een 

hoog eindcijfer hoger scoren op het aantal 

inwoners en het aantal huishoudens in het 

primaire marktgebied, bedienen een andere 

doelgroep dan kleinere stadssupermarkten, 

zijn beter gefaciliteerd in fietsparkeren, liggen 

gunstiger ten opzichte van een fietsroute 

en liggen centraler in het marktgebied. De 

voorziening dient voor de inwoners goed te 

Stadssupermarkten & COVID-19

Een stadssupermarkt is gelegen in een stedelijke 

omgeving en heeft tot maximaal 800 m2  

winkelvloeroppervlakte (wvo). Dit is relatief 

klein ten opzichte van reguliere supermarkten, 

die in de regel groter zijn dan 800 m2 wvo. 

Bij stadssupermarkten ligt de nadruk op 

gemaksassortiment: ready-to-eat, ready-to-

take en out-of-home. Stadssupermarkten zijn 

vanaf het begin van deze eeuw in opkomst en 

vormen een aanvulling op de steeds groeiende 

full service supermarkten (Locatus, 2020; Super 

Vastgoed, 2020). 

De opzet van stadssupermarkten heeft ertoe 

geleid dat ze kwetsbaar zijn gebleken voor 

de gevolgen van de Covid-19 crisis. Minder 

bezoekers in de binnensteden, minder 

reisbewegingen via het openbaar vervoer en 

een forse stijging van het aantal mensen dat 

thuis werkt hebben tot een significante daling 

van het aantal passanten geleid. Juist deze 

passanten vormen een belangrijke doelgroep 

voor de stadssupermarkt. Daarnaast verkiezen 

lokale consumenten door besmettingsrisico’s 

sneller online boodschappen of de grotere full 

service supermarkten die ruimer van opzet zijn 

en in een keer het volledige assortiment kunnen 

aanbieden. De omzetdaling die dit met zich mee 

brengt lijkt echter van tijdelijke aard. Hoewel 

thuiswerken ook na de coronacrisis vaker voor 

zal komen dan voorheen, zal de drukte in de 

stad en het openbaar vervoer waarschijnlijk weer 

normaliseren. Op de langere termijn zullen deze 

gemakswinkels en stadssupermarkten onder 

invloed van maatschappelijke ontwikkelingen 

zoals uiteengezet in dit onderzoek, een sterke 

groei laten zien (Distrifood, 18 juli 2020). 

STADSSUPERMARKTEN, 
HOSANNA IN CORONA? 

Door Ludo Swaanen, Wim van der Post en Martijn Dröes

Hoewel het algemene beeld is dat supermarkten tot de 
winnaars behoren van het stedelijke Covid-landschap behoeft 
deze constatering nuance. De significante daling van het 
aantal passenten betekent een klap voor de op gemak gerichte 
stadssupermarkt. MRE-er Ludo Swaanen deed onderzoek naar 
de determinanten die het functioneren van dit relatief nieuwe 
fenomeen bepalen. 

SUPERMARKTEN FUNCTIONEREN ALS 
‘ANCHOR STORES’ VOOR CONSUMENTEN
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leegstandseffecten of ontwrichting elders tot 

gevolg hebben. Deze constatering biedt een 

opening voor een ruimere blik op de vestiging 

van deze winkels. Mits zorgvuldig afgewogen kan 

het faciliteren van stadssupermarkten ook binnen 

de huidige wetgeving te rechtvaardigen zijn.

Door de groeiende urbanisatie en het 

veranderend consumentengedrag kunnen plinten 

op de begane grond anders worden ingericht. 

In het verlengde van deze constatering past 

zelfs ook de gedachte aan mixed-use concepten 

die de actuele discussie in ontwikkelingsland 

momenteel sterk bepalen. Dit biedt ook kansen 

in bestaande winkelstraatstructuren, waarbij de 

gevolgen van COVID-19 voor de horeca extra 

mogelijkheden zal bieden.  

In eerste instantie lijkt het concurrentieprofiel 

tussen de grote en kleine goed scorende 

stadssupermarkten te verschillen. De 

supermarktdichtheid in het primaire marktgebied 

is bij de kleine stadssupermarkten met een hoog 

eindcijfer aanzienlijk hoger dan bij de grote 

stadssupermarkten met een hoog eindcijfer. Het 

uiteindelijke eindcijfer van de concurrentie laat 

dit verschil veel minder zien, waardoor gesteld 

kan worden dat de variabele concurrentie 

niet significant afwijkt tussen kleine en grote 

stadssupermarkten met een hoog eindcijfer. 

Een hogere supermarktdichtheid bij de kleine 

stadssupermarkten wordt voornamelijk verklaard 

door een lager aantal inwoners in het primaire 

marktgebied. 

Conclusie & praktijk 

Op basis van de vastgestelde relevante 

determinanten komen wij tot de conclusie dat 

een marktgebied interessant is voor de vestiging 

van een stadssupermarkt indien sprake is van 

een hoog aantal inwoners, beperkte concurrentie 

en bovengemiddelde bestedingen aan food 

& beverage. Deze determinanten kunnen op 

eenvoudige wijze in kaart gebracht worden. In 

figuur 1 en 2 wordt een weergave getoond van 

de concurrentie in een zoekgebied en het aantal 

inwoners. Hierbij geldt des te donkerder de kleur 

van het blokje op de kaart, des te hoger de 

dichtheid van het aantal inwoners. 

De uitkomsten van dit onderzoek zijn zowel 

relevant voor retailers, gemeenten, beleggers 

en ontwikkelaars. De uitkomsten van de analyse 

tonen indirect aan dat stadssupermarkten 

in tegenstelling tot grotere supermarkten 

relatief weinig impact hebben op de lokale 

boodschappenstructuur en hierdoor geringe 

voet of met de fiets bereikbaar te zijn. Deze 

centrale ligging is van oudsher zo ontstaan 

en sluit aan bij de schaalvergroting zoals 

hiervoor beschreven en hoe een buurt of een 

wijk in een stad zich sociaaleconomisch heeft 

ontwikkeld. Grote stadssupermarkten met een 

hoog eindcijfer scoren ook hoger op flankerend 

voorzieningenaanbod doordat versspeciaalzaken 

en overige detailhandelsfuncties zich in de 

directe nabijheid van deze trekker in het  

winkelgebied willen vestigen. 

De kleine stadssupermarkten zijn meer gevestigd 

op solitaire locaties zonder relevant flankerend 

voorzieningenaanbod, bijvoorbeeld in de buurt 

van een Centraal Station of aan een doorgaande 

fietsroute.

Een andere opvallende variabele is het aantal 

kassa’s. Het spreekt voor zich dat grote stads  -

supermarkten met een hoog eindcijfer aanzienlijk 

meer kassa’s hebben dan kleine stadssuper-

markten. Deze grote stadssupermarkten realiseren 

meer omzet, wat vraagt om meer kassa’s en bij 

deze stadssupermarkten is ook fysiek de ruimte 

aanwezig om deze kassa’s te plaatsen. In de 

supermarktbranche is vaak aan het aantal kassa’s 

af te lezen hoe succesvol de exploitatie is en 

kan op basis van het aantal kassa’s een globale 

inschatting worden gemaakt van de omzet die 

wordt gerealiseerd. In de toekomst kan juist bij 

deze nieuwe concepten de handscanner een 

deel van de verklaringskracht overnemen. De 

kleine supermarkten hebben met beperkte kassa-

beschikbaarheid een relatief hoge omzet.

De verwachting was dat kleine stads-

supermarkten hoger zouden scoren op 

passantenstroom. Dit verband wordt in dit 

onderzoek echter niet aangetoond. 

Figuur 1 | Supermarktformules in de binnenstad van Amsterdam      

Bron 

(beide figuren): 

ArcGis Online, 

Bureau Van der 

Weerd (2020) 

o.b.v. Locatus en 

CBS-Vierkant-

statistieken

Figuur 2 | Inwonersdichtheid binnenstad Amsterdam
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“Hallo Heino, jij zit thuis? Ja ik zit thuis. In quarantaine.” Echt 
de openingszin van dit interview. Hoe toepasselijk. Ik sprak 
met Heino Vink over de ontwikkelingen in het winkellandschap 
van Nederland en zijn rol daarin en het effect van Covid.

Door Jos Wetters

WINKELCENTRA DOOR DE 
BRIL VAN HEINO VINK

Alhoewel daar natuurlijk ook onderscheid in is. Je 

hebt partijen die vastgoed beschouwen als een 

‘hot potato’. Zodra je het hebt, moet je alweer 

nadenken hoe je ervan afkomt. En partijen die aan 

‘buy and build’ doen. Erin zitten voor de lange 

termijn. Na mijn periode bij Multi heb ik eerst nog 

geparticipeerd in Bohemen, maar dat bleek helaas 

geen goede fit te zijn. Ik heb inmiddels mijn 

eigen bedrijf, Glow Real Estate, dat vooral actief 

is in assetmanagement en herontwikkeling van 

winkelcentra. 

Wat is je huidige betrokkenheid bij win-

kelcentra? 

Voordat ik startte met Glow Real Estate had 

ik tijd om eens rustig na te denken en het leek 

mij een goed idee om anticyclisch te investeren 

in winkelcentra die niemand meer wil. Want er 

komt natuurlijk een dag dat die weer waarde 

krijgen. Sloop de leegstand weg en maak daar 

wonen van. En je hebt cashflow tijdens de 

voorbereidingsperiode omdat die winkelcentra 

meestal nog grotendeels verhuurd zijn. Dat doe 

ik samen met Marcel Kokkeel (oud-Ahold, Multi 

en Citycon) en HAL Investments. Verder doen 

we voor HighBrook als private equity vastgoed 

Wanneer heb jij je MRE gedaan? 

Mijn MRE periode was van 2004-2006. We zien 

elkaar nog best veel. Geen intensieve alumni 

cultuur maar een aantal spreek ik geregeld. Zeker 

met 10 heb ik goed contact en zijn wel goede 

zakelijke vrienden geworden. Ik denk er nog 

met veel plezier aan terug. Echt een cadeautje. 

Wanneer krijg je nou van je werkgever de kans 

om zoiets te doen. Echt superleuk.

Je hebt een groot verleden in winkel- 

ontwikkelend Nederland. Voor degenen 

die je niet kennen kan je kort je 

achtergrond schetsen?

Ik heb tot 2017 voor Multi gewerkt. Een van 

de grootste ontwikkelaars van winkelcentra in 

Europa en zeker in Nederland. Eerst in de rol van 

ontwikkelaar aan de ontwikkeling van heel veel 

Nederlandse binnensteden: centra van Den Haag, 

Rotterdam, Nieuwegein, Zwolle. Echt teveel om 

op te noemen. Laatst kwam ik toevallig een lijstje 

tegen. Van een buurtwinkelcentrum in Zutphen 

tot Amsterdam Noord en Gelderlandplein. Op een 

gegeven moment hadden we bijna 5-6 bouwstarts 

per jaar. Na een jaar of 10 ben in de raad van 

bestuur terecht gekomen in de rol van CEO en 

later van COO na de vijandige overname door 

Blackstone. Ik heb de verandering meegemaakt 

van ontwikkelaar naar belegger met Blackstone. 

In deze periode heb ik ook de ervaring met 

private equity opgedaan waar ik nu veel aan heb. 

‘JE HEBT PARTIJEN DIE VASTGOED BESCHOUWEN ALS EEN HOT PATATO’
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zoals een trein- of busstation, een bibliotheek 

een theater of in het centrum. Dus het zijn 

aantrekkelijke woonplekken. Het voldoet aan 

allerlei behoefte binnenstedelijk bouwen, 

hoogbouw zonder negatieve effecten (impact op 

het maaiveld) en verlichten van de woningnood, 

gaat leegstand van winkels tegen en we 

proberen andere voorzieningen toe te voegen. 

investeerder het assetmanagement van een 

aantal winkelcentra en inmiddels de totale 

portefeuille van ca. 900 miljoen euro . We zijn 

nu met 15 mensen omdat we ook de financiële 

administratie doen voor HighBrook. 

Als je kijkt naar het winkellandschap in 

het algemeen en de projecten waarbij jij 

betrokken bent in het bijzonder, zijn er 

specifieke ontwikkelingen als gevolg van 

Corona? Wat is het effect geweest?

Het heeft veel geld gekost. Het heeft onze 

cashflow enorm aangetast. Een substantiële 

tegenvaller. Een flink aantal huurders heeft 

huurachterstanden. Het segment dat het hardst 

getroffen is, is mode. Als het een beetje meezit, 

kan het voor de herontwikkelingsprojecten 

een positief effect hebben doordat huurders 

daardoor flexibeler worden in de mogelijkheid 

tot verplaatsing en er daardoor een versnelling 

mogelijk is. Een tweede effect is dat bij ons de 

band met de huurder beter is geworden.

We hebben drie winkelcentra gekocht, De Aarhof in 

Alphen aan den Rijn, de City Passage in Veldhoven 

en een deel van In de Bogaard in Rijswijk. We zijn 

in de Corona periode vooral heel erg bereikbaar 

geweest voor onze huurders. In alle winkelcentra 

die we managen gaan we langs de huurders. Voor 

veel huurders was dat nieuw. Die hadden nog nooit 

of nauwelijks een eigenaar gesproken. Je hoort 

daardoor ontzettend veel en leert wat er speelt. De 

band is daardoor beter geworden, maar ik hoor dat 

dat niet overal het geval is. 

Nu de versoepelingen in sneltreinvaart 

worden doorgevoerd kan je weer over de 

hoofden lopen in stadscentra, denk je dat 

het ergste leed is geleden of komt er nog 

een golf aan leegstand aan? 

De tendens was er al voor Corona. Of het 

versterkt wordt hangt denk ik heel erg af van 

hoe de overheid omgaat met het terugbetalen 

van al die steunpakketten en achterstanden 

in belastingen. Vooralsnog leidt bijvoorbeeld 

de E 100 miljoen van Mona (subsidie voor 

wankelende winkelgebieden) waarschijnlijk 

alleen maar tot hogere grondprijzen. Iedereen 

rekent residueel. Hetzelfde effect als het verlagen 

van de overdrachtsbelasting voor starters. Het is 

positief dat de overheid hierin meedenkt, maar 

geld is niet altijd de oplossing. 

Houden jullie het bij deze 3 winkelcentra 

of is het een groeimodel?

We gaan zeker door, maar herontwikkeling 

is een kwestie van een lange adem. Het 

wijzigen van een bestemming in een bestaande 

omgeving duurt relatief lang. In Alphen zijn we 

het verst. Daar zijn we de sluitsteen van een 

herontwikkeling van het centrum en zitten we 

aan de vooravond van de goedkeuring van de 

anterieure overeenkomst. Gezien het feit dat 

we Rijswijk pas recent hebben aangekocht, 

staan we pas aan het begin van de planvorming 

en in Veldhoven is de visievorming van de 

herontwikkeling van de binnenstad samen met 

de gemeente afgerond. 

Winkelcentra in Nederland zijn interessant om 

wonen toe te voegen, omdat ze vaak op een 

goede plek liggen bij andere voorzieningen 

‘POSITIEF DAT DE OVERHEID 
MEEDENKT, MAAR GELD IS 

NIET ALTIJD DE OPLOSSING’
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Breed gedragen oproep

Het meest indrukwekkende dat in februari 

2021 gebeurde is wellicht nog wel dat ruim 

30 partijen uit de hele vastgoedbranche een 

gezamenlijke oproep deden met de ‘Actieagenda 

Wonen’ hierin verenigden sociale verhuurders, 

bewonersorganisaties, beleggers, bouwers, 

toeleveranciers én ontwikkelaars zich met een 

gezamenlijke oproep om werk te maken van een 

aantal thema’s. Kort gezegd wil het collectief de 

komende jaren minimaal 1 miljoen woningen 

bijbouwen, wonen betaalbaar houden, de 

leefbaarheid in wijken en buurten verbeteren of op 

niveau houden en de verduurzaming versnellen.

Er wordt een oproep gedaan aan het nieuw te 

vormen kabinet om wonen weer hoog op de 

agenda te zetten. Een ministerie van Wonen in 

het leven te roepen en de regie te nemen in de 

woningbouwprogrammering. Uiteraard is er ook 

een financiële oproep, in de vorm van steun, 

maar ook door het verbeteren van condities 

waaronder investeringen worden gedaan. Minder 

regels, meer samenwerken is het devies.

Politieke partijen

Wonen maakt deel uit van veel politieke 

programma’s. De meeste politieke partijen 

benoemen ook een aantal belangrijke thema’s 

op de woonagenda. Deze passeren hieronder 

de revue. Ook zet ik ze in het kader van een 

formatie.

Verhuurdersheffing

De verhuurdersheffing is een belangrijk onderwerp 

in de pleidooien die worden gevoerd. Nederland 

is één van de weinige landen in de wereld die 

een belasting kent op de verhuur van sociale 

huurwoningen. De heffing bedraagt ruim 1,7 

miljard euro op jaarbasis. Er komen kort gezegd 

twee varianten voor: afschaffen (PvdA, CDA, SP, 

GL, PvdD, CU) of verminderen (D66, VVD, SGP). De 

PVV laat zich over het onderwerp niet uit.

Jarenlang ministerie

Vanaf 1951 tot en met 2010 was er een apart 

ministerie voor bouwen en wonen of waar wonen 

nadrukkelijk deel van uitmaakte (zie kader 1). 

In 2010 werd het onderwerp ondergebracht 

in het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In 

2012 werd nog wel een Minister van Wonen en 

Rijksoverheid aangesteld, omdat op het gebied 

van wonen en met name volkshuisvesting nog 

hervormingen nodig waren. Toen minister Blok 

in 2017 op Justitie terechtkwam werd het 

takenpakket overgeheveld naar de minister van 

Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties. En 

constateerde Blok dus dat de hervormingen 

afgerond waren. De uitdrukkelijke focus op de 

woningmarkt leek daarmee geschiedenis te zijn.

Al sinds 2017 roepen diverse partijen 

waaronder Aedes, de belangenbehartiger van 

woningcorporaties, op om wonen hoger op de 

agenda te zetten en belemmeringen in wet- en 

regelgeving aan te pakken. Er wordt ook veel over 

gesproken. Vooruitlopend op de verkiezingen in 

2021 laaide de wonen discussie opnieuw weer 

op en hoorden we veel stemmen opgaan om 

meer focus op het wonen te krijgen. Minister 

Ollongren heeft enkele maatregelen genomen 

maar verwijst voor besluiten over bijvoorbeeld de 

verhuurdersheffing (zie verderop in dit stuk) naar 

een volgende kabinet. Het onderwerp lijkt dus wel 

belangrijk, maar toch niet urgent te zijn.

Integrale aanpak

Niet alleen de politieke partijen roerden zich. 

Hans Leeflang, planoloog en de man achter de 

Vinex-locaties, riep in januari van dit jaar op tot 

een integrale aanpak. Hij houdt een pleidooi voor 

een ministerie van Leefomgeving die, ‘overal aan 

tafel moet zitten, met invloed: bij woningbouw, 

bij landbouw, bij infrastructuur en economische 

zaken. Zo iemand moet over sectoren heen kijken. 

Niet alleen vragen: hoeveel kilowatt duurzame 

energie hebben we nodig? Maar ook: welke 

ruimtelijke kwaliteit willen we daarbij hebben?’.

EEN POLITIEK VERVOLGVERHAAL

WONEN. WEL BELANGRIJK, 
NIET URGENT

Door Chris Pettersson

‘De woningmarkt loopt als een zonnetje’ zei minister Stef 
Blok toen hij in 2017 zijn klus als minister van Wonen en 
Rijksoverheid achter zich liet. In een interview in 2017 aan 
Duurzaam Gebouwd benadrukte hij dat nogmaals: ‘Het 
hervormen van de woningmarkt is goed gelukt’. De roep om een 
nieuwe minister of zelfs ministerie van Wonen voorafgaand 
aan de verkiezingen en tijdens het nu lopende formatieproces 
wekken op zijn minst de indruk dat de hervormingen niet klaar 
zijn. En ook over dat zonnetje zijn de meningen verdeeld.

EEN NIEUWE STAD ERBIJ
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voren te halen en het onderwerp als demissionair 

kabinet al op te pakken.

Wordt vervolgd

Er is dus een aantal wonen en ruimtelijke 

ordeningsonderwerpen die zonder meer op 

de formatietafel terecht lijken te komen. We 

volgen de formatie nauwgezet. In de volgende 

Masterclass mag je daarom het vervolg op dit 

artikel verwachten. Wie weet is dan de titel 

‘Belangrijk én urgent’, de tijd zal het leren.

Bij de formatie zal de regierol van de overheid 

in het bouwen en wonen zeker een rol gaan 

spelen. Dat er een minister of ministerie voor 

wonen of ruimtelijke ordening komt is zeker niet 

ondenkbaar.

Snellere procedures

We zijn te bureaucratisch en de procedures duren 

allemaal te lang. Dat is een verzuchting die in 

veel programma’s terugkomt. De leges dalen 

ook in enkele programma’s (zoals VVD). Het 

onderwerp staat al langer op de agenda van de 

politiek en het bedrijfsleven.

Het is te hopen dat het ook echt gaat lukken. Of 

het een onderwerp op de formatietafel wordt is 

de vraag, 

Betaalbaarheid

De betaalbaarheid van het wonen staat hoog op 

alle agenda’s. Voor de laagste inkomens vinden 

PvdA, D66, SP, GroenLinks, PvdD dat de sociale 

huren verder gereguleerd moeten worden. PVV 

en VVD vinden dat de huren omlaag moeten. Als 

het om de middeninkomens gaat hebben alle 

partijen verschillende maatregelen als regulering 

van de vrijesectorhuren, oprekken van de sociale 

huursector of een beleggingsontmoedigingsbeleid 

op het programma. Die laatste komt opvallend 

genoeg in nagenoeg alle programma’s (met 

uitzondering van de PVV) voor. De zogenaamde 

‘huisjesmelkers’ liggen onder vuur.

Versoepelingen, vereenvoudigingen op 

de hypotheekmarkt komen ook van links 

(bijvoorbeeld PvdD) tot rechts (VVD) voor. De 

PVV noemt dit onderwerp niet expliciet in haar 

programma.

Het kan haast niet anders dan dat 

betaalbaarheid op de formatietafel aan de orde 

komt binnen het brede pakket aan maatregelen 

dat hiervoor denkbaar is.

‘Niet wachten tot de formatie rond is’

De formatie is nog niet achter de rug. De partijen 

PvdA, GroenLinks en SP, samen goed voor 26 

van de 150 zetels, lieten op 3 juni weten niet te 

willen wachten tot de formatie rond is. Ze willen 

daarvoor al plannen maken voor het aanpakken 

van wat zij de wooncrisis noemen. Er ligt dus nu 

een expliciete vraag op tafel om het wonen naar 

Bij de afschafvariant zijn de kaders nog niet 

helder geformuleerd. Partijen gaan ervan uit 

dat de (met name) corporaties dan direct aan 

het investeren in nieuwbouw en verduurzaming 

slaan. Dat is ook wat de corporaties aangeven 

in onder meer de Actieagenda Wonen. Bij het 

verlagen wil bijvoorbeeld D66 dat het een fonds 

wordt waar corporaties die investeren weer uit 

kunnen putten. De SGP pleit ervoor de RVV-

regeling uit te breiden (zie kader 2).

Bij een kabinetsformatie is het dus zeer denkbaar 

dat er in ieder geval iets verandert aan de 

verhuurdersheffing.

Bouwen

Bouwen van nieuwe woningen is een belangrijk 

thema. Veel partijen zijn heel concreet en zeggen 

dat er een miljoen woningen bij moeten komen 

in de komende tien jaar. De PVV stelt dat er 

een tekort is van 330.000 woningen, maar niet 

hoeveel er exact gebouwd moeten worden. 

Andere partijen (VVD, SP, SGP en PvdD) zijn niet 

concreet in aantallen, maar vinden dat er flink 

moet worden gebouwd.

Waar dat plaatsvindt varieert ook. CDA gaat 

het verst door te stellen dat er een heel nieuwe 

stad bij kan worden gebouwd om het probleem 

op te lossen. Samen met D66 pleit CDA voor 

meer grootschalige gebiedsontwikkeling. PvdA, 

PvdD, SP, GroenLinks en ook D66 pleiten wel 

voor ene focus op binnenstedelijk bouwen. Het 

herbestemmen van landbouwgrond, ofwel wat 

minder de focus op binnenstedelijk bouwen lijkt 

ruimte te krijgen. Alleen PvdA en SP laten zich 

hier niet expliciet over uit.

Meer bouwen zal in de kabinetsformatie zonder 

meer een plek gaan krijgen en dat dat buiten 

de bebouwde kom kan plaatsvinden wordt ook 

steeds aannemelijker.

Komt dat Ministerie terug?

De meeste partijen pleiten voor meer regie 

bij de overheid. Een minister van Wonen of 

Volkshuisvesting komt in veel programma’s terug. 

Allen de VVD noemt dat niet zo expliciet, die 

benadrukt vooral de regierol. CU opteert voor 

een ministerie van ruimtelijke ordening. Over dit 

onderwerp staat in het programma van de Partij 

voor de Dieren niets vermeld.

De RVV (Regeling Vermindering 

Verhuurdersheffing)

De RVV is een regeling waarmee 

verhuurders een heffingskorting kunnen 

krijgen op de verhuurdersheffing bij 

bepaalde investeringen. Het gaat hier dan 

om investeringen in verduurzaming bouw 

van tijdelijke woningen en nieuwbouw. 

Hierbij moet aan een aantal voorwaarden 

worden voldaan, zoals de huurhoogte na de 

bouw en de mate van verduurzaming.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(15 mei 2021)

Gebruikte bronnen:

•   Artikel ‘Nederland heeft een masterplan 

nodig’, Marc van Dinther, Volkskrant (14-

1-2021)

•   https://www.duurzaamgebouwd.nl/

artikel/20170214-de-grote-opgaven-

voor-de-bouwsector (31 mei 2021)

•   Artikel ‘Linkse partijen willen nog vóór 

formatie woningcrisis aanpakken’, Pieter 

Winterman in Parool (3-6-2021)

•   Samen werken aan wonen, actieagenda 

wonen 17 februari 2021

•   Verkiezingsprogramma’s VVD, CDA, D66, 

GroenLinks, PVDA, PVV, SP, CU, SGP en 

PvdD.

1951-1957 Ministerie van Wederopbouw en 

Volkshuisvesting

1958-1965 Ministerie van Bouwnijverheid

1965-1982 Ministerie van Volkhuisvesting 

en Ruimtelijke Ordening

1982-2010 Volkshuisvesting Ruimtelijke 

Ordening en Milieu (VROM 1982-2010).

Bron: Nationaal archief Rijksoverheid (15 mei 2021)

EEN MINISTER VAN WONEN, DAT IS NIET ONDENKBAAR
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Covid versnelt volgens Maarsen wel de trends die al gaande 

waren: de trek naar de stad, de schaarste aan ruimte, mobiliteit, 

infrastructuur, woningnood, betaalbaarheid van wonen, klimaat en 

de discussies over fijnstof. “Het zijn geen nieuwe discussies, maar 

wel met een ander perspectief: een dreigende economische crisis 

doordat het MKB het ongelooflijk zwaar heeft. De invloed van de 

politiek neemt toe, het vertrouwen in de politiek neemt af. Bij al 

deze vraagstukken heb je een sterke publiek-private band nodig.”

Post-pandemic boost

Maarsen verwijst naar een artikel in het Britse zakenblad The 

Economist over de post-pandemic boost. Op basis van onderzoek 

naar eerdere pandemieën blijken er telkens drie trends te volgen, 

die samen tot een flinke economische opleving leiden: mensen 

gaan meer uitgeven, ondernemingen ontwikkelen nieuwe 

businessmodellen en we verwachten meer van de politiek, omdat 

we op zoek zijn naar meer gelijkwaardigheid. “Die drie trends zag 

ik al langer in Nederland, maar liggen nu onder een vergrootglas.”

Covid is volgens Maarsen dus meer een game-versneller dan 

een game-changer. “Er komt een reset, maar wel met de kans 

om versneld in te spelen op trends. Waar we in 2008 een 

kantoren-reset hadden, zagen we die in de winkelmarkt al langer 

aankomen. Die versnelt en dat doet op onderdelen pijn. Maar het 

gaat ons wel helpen om de overmaat aan winkels opnieuw te 

programmeren.”

Ongelijkheid groeit

Alles wat dichtbij huis is - de woning, de omgeving, de buurt en 

wijk - zijn door Covid belangrijker geworden. “We hebben ons 

thuis opnieuw leren waarderen. Tegelijk zien we de ongelijkheid 

groeien. Iedereen met een huis met tuin heeft de lockdowns beter 

doorstaan dan iemand op drie hoog. Dat laat zien hoe belangrijk 

woningen zouden moeten zijn in de economie.”

De trend naar de digitale stad is het allerbelangrijkst gebleken 

in het afgelopen jaar, constateert Maarsen. Natuurlijk het online 

Directeur Vastgoed Nicole Maarsen van Syntrus Achmea Real 

Estate & Finance voelt zich vereerd om in het voorprogramma van 

professor Richard Florida te staan. Onder de deelnemers aan het 

webinar herkende zij al jaargenoten. “Ik heb mooie herinneringen 

aan mijn MRE-tijd. Het is dat je op een zeker moment niet verder 

wilt leren, maar het was wel heel gezellig”, vertelt zij.

De coronapandemie heeft volgens haar eigenlijk geen verandering 

heeft gebracht in de voorspellingen uit de Syntrus Outlook van 

eind 2019. “Toen zeiden wij dat de stedelijke ontwikkeling zich 

vooral zou richten op een digitale stad, een inclusieve stad en een 

groene stad. Wij zien dit nog steeds.”

NICOLE MAARSEN: 

‘COVID IS GEEN GAME-CHANGER, 
MAAR EEN VERSNELLER’

Door Johannes van Bentum

Vertrekkend directeur Vastgoed Nicole Maarsen van 
Syntrus Achmea Real Estate & Finance ziet weinig 
nieuwe ontwikkelingen in de vastgoedsector na de 
pandemie. Maar Covid heeft bestaande trends wel 
een gigantische versnelling gegeven.

‘DICHTBIJ JE WERK WONEN 
IS GEEN MUST MEER. 

MAAR DICHT BIJ JE WONING 
KUNNEN WERKEN WEL’
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Mengen van functies

Een keten als Zara, met vijftig winkels, zal vestigingen in de 

G20-40 gaan sluiten, voorziet Maarsen. “We zullen in bepaalde 

steden een transformatie van winkels naar woningen zien, maar 

ook transformatie naar andere typen winkels, waarin het om 

beleving gaat. De omnichannel-variant groeit sterk. Maar dat 

kan niet in elke stad. Buiten de G10 zal creatief moeten worden 

nagedacht over het mengen van functies.”

Economische groei zal niet langer automatisch leiden tot een 

grotere vraag naar kantoormeters, voorziet Maarsen. “We zien 

zelfs een locatie als de Zuidas degraderen, kijk naar het vertrek 

van APG en ABN Amro. Utrecht en Rotterdam Central District zijn 

wel sterk gebleken. Maar het is niet langer evident dat succesvolle 

bedrijven in de business districts willen zitten.”

Geen groeimarkt

Deze transformatie van de kantorenmarkt voltrekt zich 

geleidelijker, door de langere looptijd van huurcontracten. “Er 

zal altijd een plek voor een kantoor blijven, maar het is geen 

groeimarkt. Dichter bij huis en anders werken, dat zijn de 

trends. Wij richten ons op mixed use-concepten. Wij geloven 

dat werkgevers flexibele werkplekken dichter bij huis gaan 

organiseren, naast het clubhuis.”

Waar de vastgoedsector mee aan de slag moet na Covid is het 

programmeren van openbare ruimte als parken, groene speel- 

en sportruimten, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. “Dat 

is onderbelicht gebleven. Zeker met de groei van het aantal 

eenpersoonshuishoudens zal eenzaamheid een belangrijk thema 

worden. En als je dan ook nog eens twee of drie dagen in de week 

thuis moet werken, dan wordt vereenzaming een groot probleem.” 

boodschappen bestellen, maar ook online platforms gericht op 

mobiliteit, sociale diensten en gezondheid en veiligheid zijn verder 

gedigitaliseerd. “Ineens kan mijn omaatje omgaan met apps. De 

hele discussie over het groeitempo van online winkelen is geen 

discussie meer. We zitten op de top van een online winkel-boost.” 

Kansen voor kantoren

Met verbazing kijkt zij terug op de vlucht die online vergaderen 

heeft genomen. Voor de uitbraak van de pandemie drong zij er bij 

collega’s juist op aan om vaker naar kantoor te komen. “Ik dacht 

dat wij elkaar dan meer zouden stimuleren. Inmiddels maak ik mij 

nu zorgen dat wij te hard werken. Te veel gefocust zijn op werk en 

te weinig op elkaar. Dit biedt kansen op de kantorenmarkt.”

Wat Covid voor gevolgen zal hebben op de woningmarkt heeft 

Syntrus Achmea laten onderzoeken door Blaauw en Happiness 

Lab. Daaruit komt naar voren dat uiteindelijk twee tot drie 

procent van de stadsbewoners zijn heil buiten de stad zal zoeken. 

In de basis willen ook gezinnen graag in de stad wonen, stelt 

Maarsen. Daarin is in Nederland niet anders dan het buitenland. 

“Na Covid willen mensen wel structureel meer thuis werken. 

Grote werkgevers zullen medewerkers hierin stimuleren. Starters 

met kinderen moeten dan andere diensten aangeboden krijgen, 

rondom of in hun woning. Wij kijken of we daar onze aankopen 

op moeten programmeren, of op zoek moeten naar woningen met 

werkkamers of gedeelde ruimten in de plint. Die waren voor Covid 

toch al lastig te verhuren. Dichtbij je werk wonen is geen must 

meer. Maar dicht bij je woning kunnen werken wel.”

Eenzaamheid bestrijden

De sense of community is door covid belangrijker geworden, 

constateert Maarsen. Zo is Syntrus Achmea actief bezig met het 

bestrijden van eenzaamheid onder huurders. “Wij combineren 

al zorgwoningen met studentenwoningen of gezinswoningen. 

Eenzaamheid is niet alleen iets van ouderen, maar ook van 

studenten. Voor Covid maakte het niet uit wat ontwikkelaars 

maakten, het werd toch wel verkocht. Wij denken dat Covid ons 

gaat helpen in de discussie over typologie en kwaliteit.” 

Door Covid zag Syntrus Achmea zich genoodzaakt voor zijn 

klanten een geheel nieuwe retailvisie te schrijven. “Retail stond al 

onder druk, maar nu helemaal. Er is een tweedeling: de wijkcentra 

floreren, A1-locaties in de wat kleinere stadscentra (<G10, JvB) 

hebben het dramatisch moeilijk.” De binnenstad van Amsterdam 

kreeg het flink voor de kiezen door het wegvallen van toerisme, 

maar deed het toch beter dan de rest van de G4.

‘EENZAAMHEID IS NIET ALLEEN 
IETS VAN OUDEREN, 

MAAR OOK VAN STUDENTEN’

Photo by Renxx Gmdr • freeimages.com
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DE OVERSTAP
Door Johannes van Bentum

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

Heb je zelf onlangs een overstap gemaakt? 

Meld het in kort bericht met foto aan Johannes van Bentum 

(j.vanbentum@asre.nl).

Nicole Maarsen MRE verlaat Syntrus Achmea

Directeur Vastgoed Nicole Maarsen (jaargang 2003-2005) van 

Syntrus Achmea Real Estate & Finance verlaat op 1 augustus 

2021 de pensioenbelegger in vastgoed en hypotheken met een 

belegd vermogen van zo’n dertig miljard euro. Maarsen heeft 

er de afgelopen vier jaar de 

basis gelegd voor het ESG-

beleid (Environmental, Social 

and Governance). Wat zij 

gaat doen is nog niet bekend. 

Haar taken worden vanaf 

1 juni waargenomen door 

directievoorzitter Arthur van 

der Wal.

Phlip Boswinkel MRE jurylid ARC21 Architectuur Awards

Oprichter Phlip Boswinkel (jaargang 2002-2004) van de Haagse 

gebiedsontwikkelaar Local is toegetreden tot de jury die 

inzendingen beoordeelt voor de ARC21 Architectuur Awards, 

ingesteld door de vaktitel de 

Architect. Er zijn maar liefst 

acht awards te winnen, voor 

inzendingen variërend van een 

stoel tot een stad. Boswinkel, 

die afstudeerde in natuurkunde, 

is naast docent ook fellow aan 

de ASRE.

Emile Poort MRE country head Nederland bij Patrizia

Patrizia heeft Emile Poort (jaargang 1998-2000) aangesteld als 

country head Nederland, als opvolger van Peter Helfrich MSRE. Poort 

geeft leiding aan het nieuwe Nederlandse managementteam. Hij 

blijft daarnaast verantwoordelijk voor de transacties in de Benelux. 

Poort werkt sinds 2015 bij Patrizia. Voormalig country head Peter 

Helfrich en head of asset management voor de Benelux Gaston 

Hupkens verlaten Patrizia om 

samen een nieuw avontuur 

te starten. Helfrich zegt: “Wij 

zitten nu in een due dilligence-

fase voor het overnemen en 

samenvoegen van verschillende 

activiteiten. Na de zomer kan ik 

meer vertellen.”

Ferdi Blom MRE stapt over van Zwolle naar RNHB

Ferdi Blom (jaargang 2017-2019) is sinds februari 2021 als 

financieringsspecialist aan de slag in het Real Estate Finance-

team van kredietverstrekker 

RNHB. Het REF-team analyseert 

businesscases en structureert 

de financieringsmogelijkheden 

voor de grotere klanten van 

RNHB. Blom werkte in 2020 

gedurende acht maanden als 

regisseur Woningbouw bij 

gemeente Zwolle, eerder werkte 

hij ruim drie jaar bij Rabo en vijf 

jaar bij ING REF.

Sander Groot MRE gekozen tot voorzitter VGM NL

De ledenvergadering van de belangenvereniging van 

vastgoedmanagers VGM NL heeft op 30 november 2020 directeur 

Vastgoedmanagement Sander 

Groot (jaargang 2009-2011) 

van ingenieursadviesbureau 

Sweco gekozen als bestuurslid.

Hij wordt binnen het bestuur 

verantwoordelijk voor 

Commercieel Onroerend Goed 

(COG), een brede portefeuille 

die zowel het segment kantoren 

als winkels betreft.

Remco van de Wetering MRE naar Ballast Nedam

Ballast Nedam Development heeft Remco van de Wetering 

(jaargang 2006-2008) per maart 2021 in dienst genomen als 

operational director. In zijn nieuwe rol is hij verantwoordelijk 

door de ontwikkelingen in de 

regio Amsterdam (UID en Food 

Center). Eerder werkte hij twaalf 

jaar als hoofd afdeling Verhuur 

en MT-lid bij de particuliere 

vastgoedonderneming Newomij 

in Naarden.
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Pieter Hendrikse MRE commissaris af bij ParkBee

CEO Pieter Hendrikse van JLL Nederland (jaargang 1997-1999) 

treedt terug als commissaris bij de digitale parkeergarage-

exploitant ParkBee. Dit 

commissariaat was een jaar 

lang de enige vastgoed-

gerelateerde activiteit, na zijn 

vertrek in april 2016 als CEO 

Emea bij CBRE Global Investors. 

Hij wordt bij ParkBee als 

commissaris opgevolgd door 

Peter Helfrich MSRE, senior 

managing director bij Patrizia.

Martine Gründeman MRE directeur Ontwikkeling bij 

Zadelhoff

Martine Gründemann (jaargang 2007-2009) is per 1 februari 

2021 in dienst getreden als statutair directeur ontwikkeling bij 

Zadelhoff. Gründemann was al directeur ontwikkeling Centrum 

voor Zorg Slotervaart bij Zadelhoff. Martine Gründemann was 

eerder 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.

Patrick Ruwiel MRE in raad van advies ASRE

Patrick Ruwiel (jaargang 1992-1994) is toegetreden tot de raad 

van advies van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). Ruwiel 

is in het dagelijks leven verantwoordelijk voor de Nederlandse 

vastgoedportefeuille van de institutionele vermogensbeheerder en 

pensioenuitvoerder MN in Den 

Haag en bestuurslid van de 

Vereniging van Institutionele 

Beleggers in Vastgoed in 

Nederland (IVBN). Sinds 2020 

is hij als fellow verbonden aan 

de ASRE.

Jacqueline van der Stelt MRE ambassadeur Vastgoed 

Sociëteit

Onlangs heeft drs. Jacqueline van der Stelt (jaargang 2002-2004) 

de rol van ambassadeur van Sociëteit Vastgoed geaccepteerd. De 

ambassadeurs vormen samen de raad van advies en adviseren het 

bestuur van Sociëteit Vastgoed bij besluitvorming, strategie en 

invulling van de doelstellingen. Van der Stelt is een onafhankelijke 

strategisch gesprekspartner 

en bemiddelaar rondom het 

thema vastgoedbeleggingen 

voor onder andere vermogende 

vastgoedfamilies en -fondsen.

Jacques Boeve MRE naar taxatieteam NAI Netherlands

Jacques Boeve (jaargang 2000-2002) vervolgt per 1 april 2021 

zijn loopbaan als taxateur bij NAI Netherlands. Hiervoor werkte 

hij ruim 25 jaar bij Cushman & 

Wakefield en rechtsvoorganger 

DTZ Zadelhoff. Nai Netherlands 

werkt onder de vlag van Nai 

Global, een internationaal 

netwerk op het gebied van 

commercieel vastgoedadvies. 

Eerder liet Boeve in een bericht 

op LinkedIn weten dat hij 

Cushman & Wakefield in april 

2021 zou gaan verlaten.

Boris van der Gijp MRE bestuurslid HomePlan

Boris van der Gijp (jaargang 2002-2004) is toegetreden tot 

het bestuur van de kleinschalige hulporganisatie Stichting 

HomePlan, dat al ruim 4200 huizen heeft gebouwd voor de 

allerarmsten in zuidelijk 

Afrika en Latijns-Amerika. 

Daarnaast ondersteunt 

HomePlan aanvullende 

gemeenschapsprojecten als 

moestuinen, computerscholen 

en het initiatief van lokale 

vrouwen die weeskinderen 

onder hun hoede nemen. Van 

der Gijp is al langer actief bij 

HomePlan, hij maakte al twee 

bouwreizen.
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Nicole Maarsen MRE in raad van advies DGBC

Directeur Vastgoed Nicole Maarsen (jaargang 2003-2005) van 

Syntrus Achmea Real Estate & Finance is toegetreden tot de raad 

van advies van de Dutch Green Building Council (DGBC), die twee 

keer per jaar vergadert. Deze raad bestaat uit DGBC-partners die 

samen met het bestuur van DGBC de directie zal ondersteunen als 

adviseur en sparringpartner.

Jantine Schrader MSRE programmamanager MRE

Jantine Schrader is door de ASRE per 1 februari 2021 aangesteld 

als programmamanager MRE. Zij volgt Wim van der Post op, die is 

overgestapt naar het Nederlandse Register van Vastgoedtaxateurs 

(NRVT). Schrader schrijft in een boodschap aan MRE-studenten: 

“Ik heb er heel veel zin in! Ik ben sinds maart 2019 werkzaam 

bij de ASRE als programmamanager voor de online opleidingen 

en voor het MSRE-vak Marktanalyse. Jullie kennen me misschien 

nog van de case beoordelingen van Marktanalyse en Portfolio 

Management. Ik heb sociale geografie en planologie gestudeerd 

in Utrecht en Strasbourg en ben na mijn studie als research analist 

en adviseur beleggingsstrategie 

gaan werken bij de grote 

winkelbelegger Cório (nu 

Klépierre). In deze periode heb 

ik de MSRE gevolgd. In 2014 

heb ik de switch gemaakt naar 

ING Real Estate Finance. Toen 

ben ik ook af en toe college 

gaan geven aan de ASRE. Dat 

vond ik zo leuk om te doen, dat 

ik in 2019 voor de ASRE ben 

gaan werken. Samen met mijn 

man en onze dochters woon ik 

in Houten.”

Mathieu Elshout MRE hoofd duurzaamheid van Patrizia

Mathieu Elshout (jaargang 2006-2008) is per 1 maart 2021 

benoemd tot head of sustainability and impact investing bij 

Patrizia. Elshout werkte de 

afgelopen twaalf jaar bij 

PGGM Investments, als senior 

director Real Estate EMEA. In 

die rol was hij verantwoordelijk 

voor pan-Europese 

investeringen. Daarnaast 

was hij verantwoordelijk 

voor het leveren van hoge 

duurzaamheidsprestaties in de 

particuliere vastgoedportefeuille 

van PGGM.

Thomas Liebrand MRE aan de slag bij dronebouwer Avy

Voormalig AAAMRE-voorzitter Thomas Liebrand (jaargang 2006-

2008) verlaat na ruim zestien 

jaar Schiphol Group om aan 

de slag te gaan als chief 

financial officer van Avy, een 

ontwikkelaar en bouwer van 

drones voor last mile delivery 

in medische toepassingen en 

informatieverzameling door 

bijvoorbeeld hulpdiensten bij 

rampen. 

Alex van der Schilden MRE partner bij Shield Capital

AAAMRE-bestuurslid Alex van der Schilden (jaargang 

2015-2017) is toegetreden als partner tot de nog jonge 

vastgoedbeleggingsboutique 

Shield Capital in Amsterdam, 

opgericht door Remko 

Kempen and Richard den 

Hartigh MRE (TUe). Hij was 

tot voor kort werkzaam 

bij Catella IM Benelux als 

deputy fundmanager voor de 

woningportefeuille. Bij Shield 

Capital houdt hij zich opnieuw 

bezig met de Nederlandse 

huurwoningmarkt in opdracht 

van buitenlandse investeerders.

Piet Hein Erdman MRE naar Green Real Estate

Piet Hein Erdman (jaargang 2006-2008) wordt per 1 maart 2021 

head of Development & Construction bij Green Real Estate. In deze 

functie is Erdman verantwoordelijk voor de ontwikkelportefeuille 

van Green van zo’n dertig ontwikkelingen. Hij treedt ook toe tot 

het managementteam onder Richard Dallinga MRE (ceo, jaargang 

2002-2004). Erdman is afkomstig van abcnova waar hij business 

unit manager commercieel vastgoed was. Hij werkte eerder bij 

ASR Vastgoedontwikkeling 

en ING Red. Bij ASR was hij 

verantwoordelijk voor de 

multifunctionele ontwikkeling 

Leidsche Rijn Centrum. Ook 

werkte hij vijf jaar voor JLL waar 

hij head of property & asset 

management was en leiding 

gaf aan een team van veertig 

professionals. Erdman, opgeleid 

tot economisch geograaf, 

begon zijn vastgoedcarrière 

twintig jaar geleden als 

ontwikkelingsmanager bij 

Synchroon.
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Bart Vink MRE fundmanager winkels bij ASR Real Estate

Bart Vink (40, jaargang 2010-2012) treedt per 1 januari in dienst 

bij Asr Real Estate als fundmanager van het winkelfonds. Eerder 

was hij bij ASR werkzaam als hoofd Research. In 2014 vertrok hij 

naar Redevco waar hij zich 

bezighield met het optimaliseren 

van de Europese retail-

vastgoedportefeuilles en het 

openstellen van het investment-

managementplatform voor 

externe investeerders. Nu keert 

Vink terug bij ASR.

Paul Mooij MRE keert terug naar Amsterdam

AAAMRE-bestuurslid Paul Mooij (jaargang 2016-2018) keert 

per 1 januari 2021 als financieel strategisch adviseur en 

investeringsspecialist terug 

bij zijn vroege werkgever 

gemeente Amsterdam. Hij werkt 

sinds maart 2020 als senior 

projectmanager Publiek bij 

adviesbureau abc nova.

Arnold de Bue MRE schuift door naar JLL Europa

Arnold de Bue op is per 1 december 2020 als EMEA Valuation 

Advisory sector lead for Industrial & Logistics verantwoordelijk 

voor alle Europese logistieke 

en industriële taxaties die JLL 

uitvoert. De Bue: “Ik zie het als 

een geweldige uitdaging om na 

twintig jaar het Nederlandse 

werkgebied te verruilen voor 

een Europees werkgebied. 

Dit is een natuurlijke transitie 

aangezien onze klanten de 

logistieke sector ook als een 

Europees speelveld bezien.”

Berenike van Lohuizen MRE vertrekt bij BBN Adviseurs

Berenike van Lohuizen (jaargang 1999-2001) verlaat per 1 april 

2021 BBN Adviseurs. Ze is 

bijna vijftien jaar aan BBN 

verbonden geweest, waarvan 

de laatste elf jaar als statutair 

directeur. Eerder bekleedde Van 

Lohuizen verschillende functies 

bij Schiphol Real Estate en 

Schiphol Group.

Yorick Meefout MRE stapt over naar Hoorne Vastgoed

Yorick Meefout (jaargang 2017-2019) verlaat zijn post als 

ontwikkelingsmanager bij de Amsterdamse woningcorporatie 

Eigen Haard. Hij wordt per 1 februari 2021 senior 

ontwikkelingsmanager bij het familiebedrijf Hoorne Vastgoed in 

Uitgeest. Meefout gaat zich 

richten op diverse projecten 

in de Metropoolregio 

Amsterdam. Eerder werkte 

Meefout bijna twaalf jaar 

bij Stadgenoot. Hij was 

verantwoordelijk voor diverse 

herstructureringsprojecten in 

de hoofdstad. Het betrof sloop, 

nieuwbouw, herhuisvesting 

en renovatie in onder meer 

Osdorp, Amsterdam-Zuidoost, 

Geuzenveld en Oostenburg.

Heleen Aarts MRE benoemd tot commissaris SADC

Heleen Aarts (jaargang 2002-2004) is op 16 december 2020 door 

de aandeelhouders benoemd tot commissaris van Schiphol Area 

Development Company (SADC). Aarts werkt sinds 2005 bij Amvest 

en is er sinds 1 oktober 2018 

chief executive officer. Ze is 

sinds midden jaren negentig 

vanuit diverse rollen actief 

in gebiedsontwikkelingen 

in Nederland. Zo was 

ze voorzitter van de 

deelnemersraad van Stichting 

Kennis Gebiedsontwikkeling 

en commissaris van 

woningcorporatie Woonplus.
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Wim van der Post verruilt ASRE voor NRVT

MRE-programmamanager Wim van der Post verlaat per 1 januari 

2021 het postdoctorale opleidings- en onderzoeksinstituut aan 

het IJ om toezicht te houden op taxateurs bij het Nederlands 

Register Vastgoedtaxateurs 

NRVT. Hij combineert deze 

vierdaagse aanstelling met 

colleges en scriptiebegeleiding 

aan de ASRE. Ook stelt hij het 

voorjaarsprogramma voor 2021 

van de MRE nog samen.

Robbert Arkenbout MRE en Alexander Buijs MRE  

starten Resi Capital

Robbert Arkenbout (jaargang 2016-2018) en Alexander Buijs 

(jaargang 2011-2013) starten Resi Capital, een onderneming in 

woningbeleggingsadvies. Resi ondersteunt projectontwikkelaars 

bij nieuwbouwwoningbeleggingsobjecten en adviseert beleggers 

bij de koop en verkoop van woningportefeuilles. Eerder werkten 

zij samen bij CBRE, waar zij woningbeleggingsadvies hebben 

opgezet en leiding gaven aan het team. Buijs werkte circa 

veertien jaar als senior director in het Capital Markets-team 

en Arkenbout ruim zeven jaar als director in hetzelfde team. 

Hiervoor was hij actief als eigenaar van architectenbureau 

Apto Architects. Beiden hebben zich in de loop der jaren 

gespecialiseerd op het gebied van woningbeleggingen. Achter 

de schermen ontwikkelt Resi een digitaal woningdataplatform 

dat inzicht geeft in demografische trends, huur- en 

leegwaardeontwikkelingen en kwalitatieve omgevingsinformatie 

zoals reviews en beoordelingsratings.

Marco Clarijs MRE leidt MidCap-team CBRE Nederland

Marco Clarijs (jaargang 2015-2017) neemt per 1 januari 2021 de 

leiding van het landelijke MidCap-team van CBRE Nederland op 

zich. Naast deze nieuwe functie blijft hij verantwoordelijk voor het 

CBRE-kantoor in Rotterdam. Met de toevoeging van Clarijs bestaat 

het team uit zes personen die zich vanuit het Capital Markets-

team richten op de MidCap-markt. Hieronder vallen beleggingen 

in het middensegment van de 

commerciële en residentiële 

vastgoedmarkt tot circa E 20 

mln. Deze beleggingen worden 

gekenmerkt door een lokaal 

profiel en worden veelal gedaan 

door middelgrote professionele 

of particuliere beleggers, 

vaak ondernemers met een 

achtergrond in het MKB. De 

afgelopen jaren is deze groep 

steeds zichtbaarder en groter 

geworden.

Rob van Kalmthout MRE wordt partner bij Rebel

Rob van Kalmthout (jaargang 1995-1997) is per 1 september 

2020 overgestapt van de positie van directeur Concepten bij 

Heijmans Vastgoed in Den 

Bosch naar de functie van 

partner bij het internationaal 

opererende adviesbureau Rebel 

Group in Rotterdam.
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De rechter in Roermond stelde de volgende 

prejudiciële vragen aan de Hoge Raad:

1.  Dient de als gevolg van de coronacrisis van 

overheidswege opgelegde sluiting van de 

horeca beschouwd te worden als een gebrek in 

de zin van artikel 7:204 lid 2 BW?

2.  Zo ja, aan de hand van welke criteria moet dan 

de mate van huurprijsvermindering worden 

beoordeeld?

3.  (Of) vormt de beperking in het gebruik van het 

gehuurde een onvoorziene omstandigheid die 

tot huurprijsvermindering kan leiden?

4.  Zo ja, welke omstandigheden van het geval 

wegen mee bij het bepalen of verdelen van de 

schade?

Waarom het zolang heeft geduurd voordat een 

rechter zich tot de Hoge Raad wendde is gissen. 

Mogelijk speelt het tijdsverloop (vertraging) een 

rol. In de meeste zaken werd door de huurder 

immers een beroep gedaan op een spoedeisend 

belang (vereiste voor een kort geding) en 

dan ligt het niet meteen voor de hand om de 

procedure vervolgens maanden aan te houden in 

afwachting van de analyse van de Hoge Raad. 

Het is jammer dat de vragen aan de Hoge Raad 

zich beperken tot “horeca” en de “gedwongen” 

sluiting want er zijn natuurlijk veel meer sectoren 

die in meer of mindere mate zijn geraakt 

door de overheidsmaatregelen en naast de 

lockdown waren er ook nog andere beperkende 

Er is al veel gezegd en geschreven over de vraag 

of Corona kwalificeert als een gebrek en/ of de 

pandemie als “onvoorziene omstandigheden” 

mag worden aangemerkt. Daarbij speelt 

ook een rol dat in het standaard ROZ model 

“huurprijsvermindering” is uitgesloten (bij 

een gebrek) en huurders dus ook pogen die 

algemene bepaling buiten werking te stellen met 

een beroep op de redelijkheid en billijkheid en/

of een beroep op onvoorziene omstandigheden. 

Het is de meeste huurders vooral om een 

substantiële huurkorting te doen (tijdens de 

lockdown en/of daarna); de juridische route is 

daarbij van ondergeschikt belang. Verder zien 

we terug dat huurders soms ook inzetten op 

een omzethuur in plaats van een vaste huur 

of andere huurrechtelijke aanpassingen in de 

huurcontracten wensen door te voeren. 

Waar het in eerste instantie vooral kort geding 

uitspraken waren die de revue passeerden en van 

commentaar werden voorzien, zien wij inmiddels 

de uitspraken in bodemzaken binnen druppelen. 

Weliswaar nog steeds van ‘lagere’ rechters, maar 

het geeft wel aardig weer waar de discussie zich 

op toespitst. 

De rode draad in de meeste kort geding 

uitspraken was toch wel dat rechters zochten 

naar een manier om de pijn (tijdelijk) 

te (ver)delen. In veel gevallen stond de 

voorzieningenrechter een huuropschorting toe 

van (maximaal) 50% - soms afhankelijk van 

de vraag in hoeverre de overheidsmaatregelen 

deze huurder raakten - en werden de 

procespartijen verwezen naar de bodemrechter 

voor een voortzetting van het inhoudelijke 

debat. Daar waar huurders niet transparant 

waren over de effecten van de pandemie voor 

de business of simpelweg niet aannemelijk 

konden maken dat zij een omzetdaling vanwege 

de Coronamaatregelen hadden (omdat de 

werkzaamheden vanuit huis konden worden 

voortgezet of alternatieve inkomsten bronnen 

ontstonden), kwamen de huurders veelal met 

lege handen thuis.

Hoge Raad

Het voordeel van een bodemzaak is dat er meer 

tijd en ruimte is voor een diepgaand debat en ook 

onderwerpen als (genoten) steunmaatregelen, 

gegenereerde winsten (uit het verleden) en 

schadebeperkend handelen een rol kunnen spelen. 

In dat verband mag niet onvermeld blijven dat een 

rechter in Roermond (ECLI:NL:RBLIM:2021:2982) 

in een horecaprocedure met Heineken eind maart 

2021 besloot het niet (langer) zelf uit te willen 

dokteren, maar de Hoge Raad als hulplijn in te 

schakelen. Deze zaak ziet op de gedwongen 

sluiting van de horeca in de periode van 15 maart 

2020 tot en met 1 juni 2020 en een voorstel van 

Heineken tot één maand huurkorting dat huurder 

niet accepteerde.

CORONA EN HUUR; WAAR 
STAAN WE DEZE ZOMER?

Door Justine van Lochem en Cornélie Arnouts

Terwijl de zon doorbreekt en het land langzaamaan van het slot 
af gaat, heeft de rechtelijke macht haar handen vol aan lopende 
huurzaken als gevolg van alle Corona-beperkende maatregelen.

‘RECHTBANK AMSTERDAM 
GEBRUIKT EEN FORMULE: DE HELFT 

VAN DE OMZETDALING IS HET 
PERCENTAGE HUURKORTING’
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maatregelen die effect hebben gehad op de 

business. Denk dan aan het reserveringssysteem, 

het maximaal aantal bezoekers enzovoorts. Het 

is overigens nog mogelijk dat de vragen in het 

proces bij de Hoge Raad worden uitgebreid.

Omzetdaling

Er zijn ondertussen ook enkele uitspraken 

gewezen waarin ‘lagere’ rechters een 

rekenformule toepassen om de mate van 

huurkorting te bepalen. Zo is de rechtbank 

Amsterdam gaan werken met de volgende 

formule: de helft van de omzetdaling = het 

percentage huurkorting. Bijvoorbeeld: bij een 

omzetdaling van 70% ten opzichte van 2018 en 

2019, levert dat een huurkorting op van 35%. 

Op dit moment lijkt er helaas weinig tot geen oog 

voor genoten winsten in voorafgaande jaren. De 

vraag is of die discussie niet ook thuishoort in het 

debat. Huurders die jarenlang zeer succesvol zijn 

geweest en (enorme) winsten hebben genoten, 

zouden toch wat ‘vlees’ op de boten moeten 

kunnen hebben (als niet alles was uitgekeerd aan 

aandeelhouders en/of andere stakeholders). 

Ook zou de positie van de verhuurder/ eigenaar 

meer aandacht moeten krijgen. Ook die kant is 

geraakt door de Coronacrisis zonder dat daar 

steunmaatregelen tegenover stonden. 

Tegemoetkoming Vaste Lasten

In tegenstelling tot het begin van de Coronacrisis, 

is de hoogte van de Tegemoetkoming Vaste Lasten 

flink verhoogd. Ook dit aspect is dus onderwerp van 

debat in Corona-uitspraken geworden. We zien in 

de rechtspraak twee verschillende lijnen ontstaan: 

De rechtbank Haarlem (ECLI:NL:2021:1939) en 

Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2021:937) tellen 

de (genoten) TVL-steun op bij de omzet van de 

huurder, waarbij de regel is dat 50% van de 

omzetdaling het percentage huurkorting bedraagt. 

Bij deze benaderwijze lijken de verhuurder en de 

huurder dus de TVL-steun te delen. De rechtbank 

Enschede (ECLI:NL:RBOVE:2021:1502) en Nijmegen 

(ECLI:NL:2021:479) halen de TVL-steun geheel van 

de mogelijke huurkorting af. Welke “lijn” uiteindelijk 

ook door de gerechtshoven of de Hoge Raad zal 

worden gevolgd, zal de tijd (moeten) leren.

‘IK KWAM ER ACHTER DAT ER IN BEESD EN  
OMGEVING NOG GEEN CREMATORIUM WAS’   

Stefan heeft Interesse in niet alledaags vastgoed 

zoals bijvoorbeeld monumenten. Kijkend naar 

de locatie ziet Stefan direct wat voor concept of 

gebruik daar het beste in past. Er werken op dit 

moment ongeveer 30 personen op de event- en 

horeca locaties waar Stefan eigenaar van is. ’t 

Lief in Beesd is een van die locaties.

Hoe ben jij tot dit initiatief gekomen?

Het is begonnen met de aankoop van een Kerk die 

we verbouwd hebben tot uitvaartcentrum. Ik dacht 

dit kan anders en wellicht beter. Ook kwam ik er 

na onderzoek achter dat er in Beesd en omgeving 

nog geen crematorium was. Dus in samenwerking 

met de gemeente kwamen we op de huidige 

locatie van ’t Lief, een uitvaartlocatie waar we 

ook de gelegenheid kregen om een crematieoven 

toevoegen. Een schitterende locatie langs de A2.

Als ik kijk naar’t Lief dan zie ik beelden 

van een omgeving waar warmte en de 

natuur samenkomen. Ik lees ook over de 

symboliek van het pand. Hoe is dat tot 

stand gekomen? 

We willen niche speler zijn met een kleine 

intieme locatie waarbij het gebouw naadloos 

opgaat in de omgeving, transparant is en warmte 

uitstraalt. Iets anders dan het huidige aanbod 

aan crematoria. Er zijn namelijk teveel crematoria 

in Nederland met vaak grote locaties. We hebben 

’t Lief in Beesd is het initiatief van Stefan Kroezen (MRE 2013-
2015). Crematorium ‘t Lief streeft ernaar het meest gastvrije 
en milieuvriendelijke crematorium van het land te zijn. Meest 
gastvrij sprak mij direct aan omdat ik uit ervaring kan zeggen 
dat, ondanks alle inspanningen van uitvaartorganisaties, 
crematoria niet direct de associatie ‘gastvrij’ hebben . 
Ingetogen, stil, respectvol en neutraal zijn de associaties die 
ik er zelf vaak bij heb. Maar goed het gaat over duurzaamheid 
en klimaatneutraliteit. Reden genoeg om contact op te nemen 
met Stefan en nader in te gaan op zijn initiatief voor ‘t Lief.

KLIMAATNEUTRAAL AFSCHEID
Door Eddo Rats

iets gemaakt voor mensen die iets anders willen; 

kleinschalig, gemiddeld 60-70 gasten (buiten 

Corona tijd) en ruime mogelijkheden ten aanzien 

van de manier waarop afscheid wordt genomen. 

Het heeft ook te maken met de markt die 

substantieel veranderd is. Door de overcapaciteit 

is de prijsdruk voor crematies enorm, mensen 

zijn minder dan vroeger verzekerd, nabestaanden 

dragen daardoor zelf meer bij aan de uitvaart 

en letten daardoor op de kosten. Ze willen meer 

kwaliteit en persoonlijke aandacht. Er komen dus 

meer kleine spelers die zeer kostenbewust en 

creatiever zijn.

Klimaatneutraal, hoe moet je dat zien in 

relatie tot cremeren?

De locatie ’t Lief is energie neutraal. We 

hebben PV panelen, gebruiken geen gas en de 
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restwarmte wordt opgevangen in buffervaten 

en wordt voor een klein deel door geleverd naar 

een bedrijventerrein in de buurt. Overigens is de 

techniek van elektrisch cremeren ouder dan die 

van cremeren met een installatie op aardgas.

Is er een specifieke doelgroep die kiest 

voor deze vorm van afscheid?

Die is er zeker en zal nog verder groeien. Op 

dit moment komt 90% voor het totaal concept 

en 10% specifiek voor de duurzaamheid. Het 

gaat uiteindelijk om het totale concept. De 

locatie, onze medewerkers en de gastvrijheid die 

nabestaanden en gasten ervaren.

Hoe zien collega crematoria naar jou? 

Ze kijken kat uit de boom. We hebben iets 

bedacht en in gang gezet waar zij niet makkelijk 

in mee kunnen gaan. 

Zij hebben namelijk grote locaties waar 200-400 

mensen afscheid kunnen nemen. Dat betekent 

een uitgebreide exploitatie die afgestemd is 

op het maximum aantal gasten. Terwijl bij het 

merendeel van de crematies 60-70 nabestaanden 

en gasten afscheid nemen.

Hoe wijkt de exploitatie van ‘t Lief 

af ten opzichten van de traditionele 

locaties voor crematies?

In Nederland vinden er jaarlijks ca. 110.000 

crematies plaats. Bij t‘Lief zullen er volgend 

jaar ongeveer 800-1.000 crematies 

plaatsvinden. Onze organisatie is ongeveer 

een tiende in omvang van de organisaties bij 

traditionele (grote) locaties. Daarnaast zijn wij 

klimaatneutraal en hebben we ontvangst en 

horeca faciliteiten die goed aansluiten op de 

wensen van nabestaanden. Wij kunnen daardoor 

zeer concurrent zijn.

Hoe heb je de kennis over uitvaart-

organisaties, het crematieproces en wet 

en regelgeving opgedaan?

De uitvaartondernemer is vaak onze klant. Wij 

exploiteren ’t Lief en als onderdeel daarvan 

het crematorium. Een van onze medewerkers is 

opgeleid door de leverancier van de crematie 

installatie. Daar is ons alles geleerd over het 

proces, de logistiek en de administratieve kant 

van het vak.

Hoe zie jij de toekomst van klimaat 

neutraal cremeren?

Wij denken dat het concept goed te repeteren is 

en hebben de wens om klimaatneutraal cremeren 

landelijk mogelijk te maken. Er zijn zeker nog 5-6 

plekken waar ons concept kan slagen. 

‘WIJ WILLEN HET 
CONCEPT REPETEREN 

OM KLIMAAT NEUTRAAL 
CREMEREN LANDELIJK 
MOGELIJK TE MAKEN’
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Impact meten

Tien jaar later word ik gevraagd voor een 

bestuursfunctie bij HomePlan. Ik ben in de 

tussentijd actief gebleven als donateur en heb 

geholpen een bouwreis naar de sloppen in 

Nicaragua te organiseren. Ik zie dat HomePlan is 

gegroeid. Er staat een professioneel bureau, met 

een goed doordachte strategie. Vanzelfsprekend 

voldoet de organisatie aan alle keurmerken. 

Recent hebben ze zelfs hun impact laten meten. 

Het heeft tot een kleine accentwijziging in het 

beleid geleid. Naast de huizen, investeren ze nu 

meer in de toekomst. We zorgen ook voor water 

in Haïti, voor moestuintjes in Afrika, voor wc’s bij 

onze woningen in Zuid-Amerika.

Het huis staat centraal, altijd. Maar we bouwen 

nu ook aan de toekomst. De komende jaren mag 

ik meebouwen, als bestuurder. Ik heb er niet lang 

over hoeven nadenken. Want hoe klein de kans 

ook is, met een HomePlan-huis geven we ergens 

in de wereld, op de plek waar dit het allerhardst 

nodig is, een kind een kleine kans op een goede 

toekomst, op geluk. Daar teken ik voor.

Ik sta op een helling waarover losse hutjes lijken te zijn 
uitge strooid. De hutjes zijn van plastic, vaak niet groter 
dan een fietsen schuurtje. Hier is het, in de hitte in een 
sloppenwijk in Mexico. Hier gaan we de komende dagen 
HomePlan-huizen bouwen.

BESTUURDER 
STICHTING HOMEPLAN

Door Boris van der Gijp

In de hutjes wonen gezinnen, vaak met zes, 

zeven of acht man. Met de vrouw in de leiding. 

De man - als hij er überhaupt nog is - is meestal 

dronken. De hutjes zijn lek. Als het regent kan 

er niet worden geslapen. De vrouw houdt dan 

het plastic omhoog, zodat niet alles en iedereen 

zeiknat wordt. Ziekten hebben vrij spel, er is 

geen vloer die de kinderen beschermt. Met zieke 

kinderen en zonder slaap kan er overdag niet 

worden gewerkt. Geen werk, geen inkomen, 

geen eten. Het is een spiraal die doorbroken 

moet worden. Daarom zijn we hier.

De komende dagen werken we keihard, samen 

met Mexicaanse studenten, om eenvoudige 

huizen neer te zetten. Met een vloer, een stevig 

dak en een slot op de deur. Een slot dat haar 

bezittingen beschermt en dronken mannen buiten 

houdt. Terwijl we de fundering plaatsen, lopen 

haar kinderen om ons heen. Ze zijn nieuwsgierig, 

kijken met grote ogen, giechelen en durven heel 

af en toe een handje te helpen. Het zijn kinderen 

precies zoals ik ze nu ook thuis heb.

Maar toch, de verschillen zijn zo groot. Zonder 

school, zonder boeken, zonder goed eten, het 

is ongelijk. Tegelijkertijd besef ik dat ik met het 

huis een thuis geef en daarmee een kleine kans 

op een goede toekomst. Het dak is waterdicht, 

de deur kan op slot en ziekten hebben door de 

getimmerde vloer geen kans meer. Huis, thuis, 

toekomst: daar gaat het om bij HomePlan.

DE NEVENFUNCTIE

‘EEN SLOT 
BESCHERMT HAAR 
BEZITTINGEN EN 
HOUDT DRONKEN 
MANNEN BUITEN’


