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Na drie mooie voorzittersjaren wordt het tijd dat een nieuwe 

voorzitter mijn plaats inneemt en met frisse blik naar de zaken 

kijkt. Ik neem afscheid met een goed gevoel. Toen ik tot het 

bestuur toetrad, had ik niet kunnen vermoeden dat ik al vrij snel 

voorzitter van AAAMRE zou worden. Het was een beetje uit nood 

geboren. Maar wat heb ik het leuk gevonden. Als je vindt dat er 

dingen anders moeten, dan kun je blijven mopperen óf je pakt 

het aan. En dat laatste hebben we gedaan. Er was verandering 

nodig en samen met een hele mooie groep bestuursgenoten 

hebben we de professionaliseringslag gemaakt waarnaar we op 

zoek naar waren. 

Er is een alumniplatform, elke maand een gevulde nieuwsbrief, 

de administratie is verbeterd, Masterclass verschijnt weer twee 

keer per jaar. Helaas heeft corona roet in het eten gegooid bij 

veel activiteiten. Desondanks hebben we een mooi programma 

neergezet. En er ontstonden ook kansen. Zoals ik hier al 

eerder schreef, heeft corona aangetoond dat we juist door een 

combinatie van fysiek en online meer leden kunnen bereiken. 

Het webinar van Dentons van afgelopen oktober heeft dit 

VAN DE VOORZITTERINHOUD

Elke keer dat dat ik een tekst moet leveren voor 
Masterclass realiseer mij hoe snel een halfjaar 
voorbijvliegt. Schrijven is niet per se mijn hobby 
en ik moet altijd weer even bedenken wat ik 
wil schrijven. Deadlines werden nog wel eens 
overschreden, maar onder druk kwam er uiteindelijk 
iets op papier. Oefening baart kunst, zoals men 
zegt. Dit keer ga ik weer over de deadline (sorry 
Jos), maar is het onderwerp wel wat makkelijker. Dit 
is namelijk de laatste keer dat ik mij als voorzitter 
tot jullie wend.

DE TIJD VLIEGT
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bevestigd. Ons doel blijft om zoveel mogelijk leden te bedienen. 

De basis staat nu, de aankomende jaren moet dit verder 

worden uitgewerkt. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit ook zal 

gebeuren. 

Ik wil langs deze weg iedereen bedanken die de afgelopen jaren 

betrokken was bij de alumnivereniging. De kritische blik van 

leden, van jongere- tot ouderejaars, hebben gezorgd dat we 

scherp bleven. Dank ook aan de ASRE. Door de intensivering 

van de samenwerking zijn bepaalde taken overgenomen, 

waardoor het bestuur meer met de inhoud bezig is. Dank aan de 

redactieleden van de Masterclass die elke keer weer iets moois 

op papier weten te zetten. En uiteraard een speciale dank aan 

mijn bestuursgenoten van de afgelopen jaren: Maurice, Xander, 

Paul, Alex, Eduard, Jos, Yorick, Richard, Leyla en Johannes. De 

stappen die we hebben gezet zijn niet op mijn conto te schrijven, 

het is de prestatie van een heel team. Eind vorig jaar hebben we 

al gewerkt aan een strategie voor de komende jaren waaraan 

de komende voorzitter Yorick Meefout een belangrijke bijdrage 

heeft geleverd. Ik geef dan ook met een gerust hart in januari 

het stokje aan hem over. 

Centraal in dit nummer van de masterclass, hoe toepasselijk, een 

tweeluik over het voormalig Slotervaart ziekenhuis. Verder onder 

andere de terugkomst van de professor en de laatste stand van 

de woningmarkt tijdens de formatie. 

Dank, allen! Op naar nog vele mooie AAAMRE-jaren waarin we 

elkaar hopelijk nog vaak mogen treffen. 

Elise van Pieterson

Voorzitter

3

VERENIGINGSNIEUWS

UPCOMING EVENTS
• 27 januari  Digitale ALV + thuisborrel

• Maart:  Projectbezoek WTC Amsterdam

• 19 mei  Lustrumeditie: Night of the Masters

NOM VERPLAATST 
NAAR 19 MEI 2022

Na de aanscherping van de 
coronamaatregelen besloot het 
AAAMRE-bestuur de Night of the 
Masters te verzetten van 25 november 
naar 19 mei 2022. Dat is de datum 
waarop weer een nieuwe lichting 
MRE’ers haar diploma ontvangt. Zo 
kunnen wij deze lichting in stijl een 
warm welkom geven, inclusief de 
lichtingen die het tot nu zonder een 
eerste NOM moesten stellen.

Het verzetten van de NOM was aanleiding tot veel nerveuze 

activiteit binnen het het bestuur. Op 25 november in de 

ochtend appte bestuurslid Yorick Meefout grappend:  “Straks 

even bij de Duif gaan kijken of er geen mensen in smoking 

aan komen lopen.” Toen hij aan het einde van de middag 

het pand van de ASRE passeerde zag hij plots een horde 

feestgangers lopen, tiptop aangekleed voor een groots feest. 

De schrik sloeg hem om het hart. “En nu zonder dollen. Ik rij 

langs de ASRE en zie een groep helemaal netjes gekleed het 

gebouw uitlopen richting stad.“

In allerijl werd de communicatie gecheckt: de nieuwsbrief 

met het bericht over verzetten was verzonden, ook aan 

de nieuwe lichtingen. Het verlossende woord kwam van 

huismeester en bibliothecaris Herbert Fens van de ASRE, een 

man die erom bekend staat altijd het hoofd koel te houden: 

“De groep net geklede mensen komt niet van de ASRE.” De 

feestjurk en smoking kunnen weer even terug in de kast. Op 

naar 19 mei 2022!
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Een groep van 23 MRE-studenten heeft op donderdag 24 juni 

2021 tijdens een feestelijke ceremonie in de Vondelkerk in 

Amsterdam zijn diploma ontvangen uit handen van drs. Wim van 

der Post, tot voor kort programmamanager MRE aan de ASRE.

De ASRE feliciteert alle afgestudeerden hartelijk met het behaalde 

diploma en wenst hun veel succes met hun toekomstige carrière.

Bijzondere felicitaties gingen naar vastgoedspecialist Bonnie van 

Wijk-Westdorp van gemeente Breda die cum laude afstudeerde 

en sectormanager Residential Daniël Spiessens van Drees & 

Sommer Netherlands die de MRE-scriptieprijs 2020 won met zijn 

afstudeerscriptie ‘Rethink-Redefine-Redesign, een exploratief 

onderzoek naar de Nederlandse Circulaire Bouweconomie voor 

2050’. De MRE-scriptieprijs bestaat uit een studietegoed ter 

waarde van 2.500 euro.

De MRE-studenten kiezen traditioneel uit het docentencorps van 

de opleiding de Docent van het Jaar. Dit jaar kozen zij drs. Cees 

Koomen MRE, docent Investeringsanalyse aan de ASRE.

Effectief leiderschap

Na de opleiding zijn studenten klaar om complexe strategische 

vastgoedvraagstukken aan te pakken en financiële en 

maatschappelijke waarde toe te voegen aan de ruimtelijke 

leefomgeving. Naast vastgoedkennis omvat de MRE van de ASRE 

ook een belangrijke strategische en innovatieve component, 

waarin ook effectief leiderschap een belangrijk onderdeel is. De 

opleiding wordt afgesloten met een scriptie. De MRE-opleiding 

jaargang 2021-2023 start op 14 september 2021.

Vastgoedbibliotheek.nl

Op de ASRE-website vastgoedbibliotheek.nl vind je alle 

afstudeerscripties. Zoek op ‘ASRE-scripties’ of op de achternaam 

van de auteur.

De MRE-afgestudeerden van ‘the Class of 2018-2020’ zijn:

Achterste rij, van links naar rechts: Jaap ten Haaf, Edwin van der 

Hoeven, Ruud Weerts, Julian Charbon, Matthijs Zaadnoordijk

Derde rij: Bjørn Baaij, Tom van der Horst, Cees-Bart Spoelder, Daan 

Olie, Daniel Spiessens

Tweede rij: Peter Klevering, Ralph van der Kooi, Luca van Silfhout, 

Maaike Schravesande, Maarten van Dooren, Giel Haarsma, Simon 

Becker

Voorste rij: Ludo Swaanen, Reint Bolhuis, Noor de Voogd, Peter 

van Yren, Bonnie van Wijk-Westdorp, Claudia Giezenaar

LICHTING VAN 23 MRE-STUDENTEN 
AFGESTUDEERD

VERENIGINGSNIEUWS
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Het was een hybride bijeenkomst: een aantal 

MRE’ers was live aanwezig op kantoor bij 

Dentons en kreeg een ontbijt geserveerd, de 

overige deelnemers volgden het webinar online. 

Een opname van het volledige webinar (2 uur) 

is voor AAAMRE-leden terug te kijken op het 

alumniplatform.

Van Lochem stond stil bij de rechtspraak over 

corona, inclusief het recente advies van de 

advocaat-generaal van de Hoge Raad. Maar ook 

de verplichte energiebesparende maatregelen 

voor kantoorruimten kwamen voorbij. Voor 

woonruimten besprak zij de wijzigingen van de 

huurprijswetgeving.

Het webinar ging van start met een uitgebreide 

tijdlijn van alle corona-ontwikkelingen en 

afgekondigde maatregelen, die begon met 

de noodverordening met de sluiting van de 

horeca op 15 maart 2020. Op 26 maart volgde 

het besluit om geen woninghuurders met een 

huurachterstand uit hun huis te zetten, vonnissen 

in lopende zaken worden aangehouden. Op 

1 juni worden versoepelingen van de corona-

maatregelen van kracht, terwijl op 14 oktober 

een nieuwe noodverordening met beperkingen 

voor thuis van kracht wordt. Op 15 december 

komt Nederland in een harde lockdown.

Gebrek of onvoorziene omstandigheid

Welke maatregelen op welk moment van kracht 

zijn, is het fundament voor de beoordeling 

van juridische vraagstukken rondom corona. 

Daarnaast maakt het bij de verhuur van 

bedrijfsruimten een verschil of wordt 

uitgegaan van een gebrek of een onvoorziene 

omstandigheid. Van Lochem is van mening 

dat het vooral als onvoorziene omstandigheid 

moet worden uitgelegd, met alle juridische 

consequenties van dien. Anderen leggen de 

overheidsmaatregelen om de pandemie te 

bestrijden uit als een gebrek aan het gehuurde. 

In de toelichting op de huurwetgeving benoemd 

de wetgever overheidsoptreden ook als bron van 

gebrek. Veel rechtsgeleerden houden daar nu 

ook voor de pandemiebestrijding aan vast. Maar 

logisch en handig vindt Van Lochem dat niet.

Hoe rechtbanken zijn omgegaan met geschillen 

over huurbetaling en corona loopt enorm 

uiteen, het is aan de Hoge Raad als hoogste 

rechtscollege om daar lijn in aan te brengen. Het 

voorwerk voor zo’n lijn is gedaan door advocaat-

generaal Mark Wissink van de Hoge Raad, 

toevallig een collega-hoogleraar van Van Lochem 

in Groningen. Met gepaste trots vertelt zij tijdens 

het webinar dat haar naam maar liefst 21 keer 

voorkomt in het door Wissink uitgebrachte 

juridische advies van 57 pagina’s. “Maar vooral 

omdat hij het volstrekt met mij oneens is.” 

Waarschijnlijk wordt rond het jaareinde 2021 

bekend wie van beide hoogleraren ‘wint’.

Verplichte energiemaatregelen kantoren

De verplichte energiemaatregelen voor kantoren 

komen voort uit de verplichtstelling van 

energielabels, het energieakkoord van 2013 

en het Europese akkoord van 2017. Kantoren 

hebben vanaf 2023 een C-label, dat wordt 

een A-label in 2030 en vanaf 2050 zijn zij 

volledig energieneutraal. De eerste deadline 

waarmee kantoorbeleggers te maken krijgen 

is die van nieuwjaarsdag 2023. Er is nog veel 

onduidelijkheid over wat er vanaf die datum 

precies gebeurt, zegt Van Lochem. De gemeente 

is aangewezen als handhaver en de verhuurder 

krijgt het voor de kiezen als er iets niet klopt. 

Maar, zo stelt Van Lochem, de huurder heeft 

het gebruik van het pand in de hand. Wat als 

bij de inrichting van het pand (onbedoeld?) het 

energielabel wordt verlaagd? Bij het sluiten 

van nieuwe huurovereenkomsten kun je er als 

verhuurder maar beter alvast rekening mee 

houden, is haar advies.

De nieuwe huurprijswetgeving, die de 

huurverhoging beperkt tot maximaal het 

percentage van het consumentenprijsindexcijfer 

plus één procentpunt, loopt langer door dan 

velen denken. Er is een evaluatie afgesproken na 

drie jaar, maar de beperkte huurverhoging kan 

ook na die drie jaar doorlopen.

Extra huurverhoging sociale woningen

Voor sociale huurwoning ontstaat juist per 

1 juli 2022 de mogelijkheid van een grotere 

huurprijsverhoging als een huurder een ruim 

inkomen heeft, bijvoorbeeld voor sociale 

huurwoningen met 300 punten in Amsterdam-

Zuid. Doel van de maatregel is om de 

doorstroming in deze woningen te bevorderen. 

Maar bij vertrek van de huurder, valt de woning 

weer terug in de sociale sector. Dat geeft 

de huurder een onderhandelingspositie ten 

opzichte van de verhuurder.

Terugkijken?

Ga naar asrealumni.nl en log in. Kies onder 

‘agenda’ voor ‘terugblik events’. Blader omlaag 

naar het evenement (let op: evenementen staan 

nog niet op chronologische volgorde).

HUREN EN CORONA: WELKE 
GRONINGSE HOOGLERAAR WINT?

Door Johannes van Bentum

Dentons organiseerde opnieuw een ontbijtwebinar en -seminar 
met het onderwerp Actualiteiten Huurrecht. In dit seminar op 
14 oktober nam prof. mr. dr. Justine van Lochem (counsel bij 
Dentons en bijzonder hoogleraar Huurrecht in Groningen) de 
deelnemers mee door de actualiteiten van het huurrecht voor 
bedrijfs- en woonruimten.

VERENIGINGSNIEUWS
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van de Christen Unie. Hij liet in november drie 

blaadjes in de trein liet liggen. Die blaadjes 

bevatten het op 26 september opgestelde 

‘Formatiedocument VVD & CDA’. Die kent een 

paragraaf ‘Wonen’. 

En er staan veel uitgangspunten in die in de 

partijprogramma’s ook naar voren kwamen, maar 

zelfs meer dan dat. Ook worden de maatregelen 

concreter dan in juni en september. In het 

document wordt gesproken over een aantal 

oplossingen voor de woningmarkt. Ik zet ze in dit 

artikel in dezelfde volgorde als bij deel 1 langs 

de meetlat van de politieke partijprogramma’s.

Verhuurdersheffing

De verhuurdersheffing is door het demissionaire 

kabinet iets verlaagd. Groot is het effect niet 

omdat de grondslag (de WOZ-waarde) wel 

stijgt en doordat hierdoor de basis voor de 

vennootschapsbelastingen voor corporaties weer 

hoger wordt. Maar het is een begin.

In de partijprogramma’s zagen we nog de 

varianten afschaffen of verminderen terug. In 

het stuk van VVD en CDA wordt deze wordt 

verminderd of zelfs tot nul teruggebracht. Het 

aftrekken van investeringen van de heffing wordt 

serieus overwogen. Tijdens de Algemene Politieke 

Beschouwingen (APB) liet VVD al doorschemeren 

dat verder ingrijpen dan in het partijprogramma 

stond een overweging zou zijn. 

Deze richting zal op veel draagvlak van veel van 

de politieke partijen kunnen rekenen.

Bouwen

Ook de miljoen woningen uit partijprogramma’s 

en de documenten van Hamer er voor 2030 

bij moeten komen, staan in dit document. 

De prioriteit zou bij starterswoningen 

,ouderenwoningen en middenhuur en -koop 

moeten liggen. Dat bouwen een noodzaak is 

wordt breed gedragen. We constateerden in deel 

1 van dit vervolgverhaal al dat de partijen nog 

niet op één lijn zitten als het om de aantallen 

Er is wel wat gebeurd ondertussen. Het 

demissionaire kabinet heeft, mede op verzoek 

van de oppositie, in de begroting voor 2022 

de verhuurdersheffing aangepast. Er waren op 

verschillende plekken in het land woonprotesten. 

Ook zijn er flink wat documenten gepubliceerd 

en is er ééntje in een treincoupé achtergebleven. 

We nemen ze door en vatten de belangrijkste 

punten samen.

Eerste contouren (juni 2021)

Informateur Hamer stelde in juni naar aanleiding 

van de gesprekken met de fracties van de zomer 

het document ‘Herstelbeleid, transitiebeleid en 

de andere urgente, grote thema’s’ op. Daarin is 

Wonen een onderdeel van hoofdstuk 5. ‘Sterke 

infrastructuur en wonen’. We lezen hierin: ‘De 

woningmarkt is een belangrijk thema voor het 

regeerakkoord’.

Er worden vier belangrijke vraagstukken vaak 

genoemd in de gesprekken. 

De eerste gaat over de bouw van woningen. 

Er moeten één miljoen woningen bijkomen 

tot 2030, is de stelling. Hoe en waar bouwen 

we die?, is de vraag die wordt gesteld in 

het document. Hoe houden we de woningen 

betaalbaar voor huurders en kopers?, is de 

tweede hoofdvraag. Dat geldt dan met name 

voor starters en de middeninkomens. 

Hoe houden we de buurten vitaal en leefbaar? Is 

een derde vraagstuk. 

Het vierde onderwerp dat veelvuldig aan de orde 

kwam is de verduurzaming. Hoe verduurzamen 

we de bestaande woningvoorraad?

Dat infrastructuur samen met wonen 

genoemd wordt heeft te maken met de bij 

de groei van het aantal woningen horende 

bereikbaarheidsvraagstuk.

Bouwstenen (augustus 2021)

VVD en D66 schreven in augustus een notitie 

met de titel Bouwstenen, die de basis moest 

vormen voor verdere gesprekken met andere 

parttijen op weg naar een formatie. Die kent 

een paragraaf ‘Sterke infrastructuur en een 

betaalbaar huis’. Deze is nagenoeg integraal 

opgenomen in het eindverslag van informateur 

Hamer in september. We zijn dan drie maanden 

na de vier vraagstukken die in ‘Herstelbeleid, 

transitiebeleid en de andere urgente grote 

thema’s’ werden behandeld. Er moeten één 

miljoen woningen bijkomen, de komende negen 

jaar. En dan met name voor starters, ouderen, 

middenhuuur en middenkoop. Ombouwen van 

kantoren en plaatsen van tijdelijke woningen 

gaat daarbij verlichting geven. Er komen 

maatregelen tegen opkopen. Het zijn nog niet 

echt de antwoorden op de vier hoofdvragen, 

maar ze staan op leefbare wijken na nog 

steeds op de agenda. Het vraagstuk over de 

verduurzaming van woningen is verschoven 

naar de paragraaf over duurzaamheid. Ook de 

aandacht voor de vervoersbewegingen en dus 

de infrastructuur bij grote groei bestaat in dit 

document nog steeds.

Trein (november 2021)

Een vervoersbeweging die extra informatie heeft 

opgeleverd is een treinreis van Gert-Jan Segers 

EEN POLITIEK VERVOLGVERHAAL

WONEN. BELANGRIJK, 
STEEDS URGENTER

Door Chris Pettersson

“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.” Met die zinnen eindigde het eerste 
artikel over Wonen in de formatie na de verkiezingen van 2021. 
Inmiddels zijn we aangeland in de langste kabinetsformatie in 
de Nederlandse geschiedenis (zie kader).

VIER BELANGRIJKE HOOFDVRAGEN



Nr 47 •  december 2021x 7

Wordt vervolgd

Het is duidelijk dat een aantal onderwerpen op 

het gebied van wonen en ruimtelijke ordening 

echt op de formatietafel terecht is gekomen. We 

volgen de formatie nauwgezet. In de volgende 

Masterclass mag je daarom het vervolg op dit 

artikel verwachten. Hopelijk met de concrete 

afspraken van ons nieuwe kabinet.

te kiezen voor woningbouw. Ook eigenaars won 

woningen die die hun panden meer dan een 

jaar leeg laten staan kunnen een extra heffing 

tegemoet zien. Als het aan VVD en CDA ligt komt 

er een belasting over huurinkomsten. Hiervoor 

moet box 3 van het belastingstelsel worden 

aangepast.

Dat ligt wel in de lijn van het tegengaan van 

speculatie die veel politieke partijen in het debat 

in ieder geval steunen.

Corporatiehuurders mogen kopen

Niet in de partijprogramma’s, maar wel op de 

agenda nu, is een soort ‘right to buy’, zoals dat is 

ingevoerd onder Thatcher in Engeland. Huurders 

krijgen de gelegenheid om het huurhuis waarin 

ze wonen te kopen van de woningcorporatie. 

Volgens CDA en VVD levert dat extra geld 

op voor nieuwbouw en krijgen starters op de 

koopmarkt zo een kans.

Effect woonprotesten?

Mede door de woonprotesten in Nederland had 

het wonen flink de aandacht van de politiek en 

de landelijke pers. Tienduizenden mensen gingen 

in het najaar in verschillende plaatsen de straat 

op. Het tekort aan (betaalbare) woningen en het 

gebrek aan goed beleid op deze agenda vormden 

de hoofdonderdelen van het protest. 

Het lijkt erop dat dit de agenda van de formatie 

heeft beïnvloedt. Waar Wonen met infrastructuur 

rond de vijfde paragraaf aan de orde kwam in 

Bouwstenen en de stukken van formateur Hamer, 

zien we het in het formatiedocument van de VVD 

en CDA als eerste hoofdstuk terugkomen. Ook de 

oproep van dertig partijen uit de vastgoedbranche, 

de Actieagenda Wonen(zie ook deel 1), heeft zijn 

weerslag gevonden en wordt in de september-

rapportage van Hamer expliciet genoemd.

gaat. Maar dat er gebouwd moet gaan worden 

daar is iedereen het er wel over eens. Net 

als in ‘Bouwstenen’ van VVD en D66 pleiten 

VVD en CDA ook voor het transformeren van 

kantoorgebouwen en tijdelijke woningbouw. 

Het idee uit het CDA-programma om een geheel 

nieuwe stad te bouwen, zien we niet meer terug.

Komt dat Ministerie terug?

Eén onderdeel van het pleidooi van Hans 

Leeflang komt terug in dit document; regie voor 

bouwlocaties komt weer bij het Rijk te liggen als 

het aan VVD en CDA ligt. Het lijkt een beetje op 

zijn Vinex-aanpak van destijds. Belangrijker nog 

is wat er tussen haakjes bij staat: onder leiding 

van een Minister van Wonen. Die komt als het 

aan de beide partijen ligt dus terug. Daarnaast 

wordt er een woonfonds geïntroduceerd, waaruit 

betaalbare woningbouw gerealiseerd kan 

worden. 

Snellere procedures

Het versnellen en goedkoper maken van 

procedures kwam met name bij de VVD in het 

programma voor. Een concreet voorstel daarvoor 

ligt er nog niet. Het lijkt erop dat de voorspelling 

in deel één, of dit de formatietafel gaat halen, 

uitkomt.

Betaalbaarheid

Voor het betaalbaar houden van huur- en 

koopwoningen is ene maatregelenpakket 

bedacht aan de kant van reguleren en aan de 

kant van het ontmoedigen van speculeren. 

CDA en VVD denken hier op onderdelen nog 

verschillend over. Het standpunt over huren 

is in ieder geval niet gedeeld en opgedeeld in 

twee partijstandpunten. De VVD wil dat mensen 

met een hoog inkomen die toch in een sociale 

huurwoning wonen, meer huur gaan betalen, 

tot aan een marktconforme huur. Mensen met 

een laag inkomen kunnen zelfs rekenen op een 

lagere huur. Het CDA wil de bereikbaarheid van 

betaalbare huurwoningen vergroten door de 

huurprijzen in de vrije sector te reguleren.

Grondbezitters die weigeren te bouwen op 

grond kunnen rekenen op een verhoging 

van de onroerendezaakbelasting. Deze 

belastingverhoging zou grondspeculatie 

tegengaan en moet grondbezitters stimuleren 

Gebruikte bronnen

•  https://www.kabinetsformatie2021.nl/

documenten (november 2021)

•  https://www.volkskrant.nl/nieuws-

achtergrond/lees-het-hier-zelf-de-

proeve-van-een-regeerakkoord-van-

vvd-en-cda

•  Verkiezingsprogramma’s VVD, CDA, 

D66, GroenLinks, PvdA, PVV, SP, CU, 

SGP en PvdD.

De snelste formatie was met het kabinet 

Drees in 1948, die er 31 dagen over 

deed. Kabinet Van Agt in 1977 was lang 

recordhouder langste formaties met 208 

dagen, maar met het kabinet Rutte III 

heeft dat record verbroken door er 225 

dagen over te doen. Inmiddels is het 

laatste kabinet al langer bezig dan dat 

laatste record. 

Overigens heeft België het wereldrecord 

formeren. Daar heeft het na de 

verkiezingen in 2010 welgeteld 541 

dagen geduurd. Deze formatie heeft zelfs 

het Guinness Book of Records gehaald.

Bron: www.parlement.com en www.nos.nl 

EEN ‘RIGHT TO BUY’
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Hoe gaat het met jou en met Invast Hotels? Was de eerste vraag. 

Goed en met Invast Hotels ook. Veel leuke opdrachten waarvan er 

grappig genoeg drie dit jaar in een straal van driehonderd meter 

bij elkaar in deze mooie stad Den Haag.

Als Hagenaar is Bastiaan voor het eerst in 1990 

met hotelvastgoed, of wellicht beter geformuleerd, 

exploitatiegebonden vastgoed, in aanraking gekomen. Het ging 

toen om de management buy-out van AC hotels & restaurants, een 

toenmalige dochter van Ahold.

Wat was de aanleiding van je boek? Kort gezegd ontbrak het aan 

een boek waarin alle facetten over de relatie tussen hotels en 

vastgoed werd beschreven. Dus het bij elkaar brengen van alles 

dat er in de afgelopen jaren, onder andere door mij, is geschreven.

De Covid- pandemie heeft de wereld op veel manier abrupt 

veranderd. In de hotellerie betekende dat omzetdalingen tot 

80-90% soms 100%. Welke gevolgen zie je daar nu van?

Eigenlijk vallen de gevolgen voor waardeontwikkeling mee. Overall 

een kleine waardedaling in Nederland. De twee componenten 

van waarde bij hotels zijn het vastgoed en de exploitatie. De 

waarde van het vastgoed is ongeveer gelijk gebleven. Die van de 

exploitatie ligt iets lager.

Verder zie je wel dat de gemiddelde besteding van gasten op dit 

moment hoger ligt dan voor de pandemie. Gasten willen toch 

meer leven in het nu en vandaag genieten. 

Wat valt op als je naar hotels in Nederland kijkt? Er vallen een 

paar dingen op; Nederland heeft relatief veel ketenhotels. Hotels 

die onderdeel zijn van een nationaal of internationale hotelketen. 

De groei van het aantal hotelkamers in Nederland vindt vooral 

plaats in het 3 en 4 sterren segment en als het gaat om het aantal 

hotels zie je dat het aantal kleine hotels afneemt en het aantal 

grote hotels toeneemt. En als hotelketens naar Nederland willen 

komen, is Amsterdam ‘ the place of market entry’. Overigens de 

stad waar het ontwikkelen van een hotel het meest gecompliceerd 

is.

Wat ook opviel tijdens het schrijven van het boek is dat het gros 

van alle gasten in hotels in Nederland uit Europa (incl. UK) komt. 

Met op ruime afstand het aantal reizigers uit de Verenigde Staten 

en Azië. 

Wat zijn de lange termijn trends? 

1.   Vergaand verder digitaliseren. Het is natuurlijk raar dat je in de 

ochtend in veel hotels nog in de rij bij de receptie staat om af 

te rekenen en overigens bij aankomst langs diezelfde receptie 

moet om je kamersleutel op te halen. 

2. Schoonmaak en hygiëne zullen belangrijk blijven.

Als laatste vraag: Het boek beschrijft zoals eerder gezegd alle 

facetten van de markt, het ontwikkelen, exploiteren, beleggen, 

financieren, taxeren tot aan het asset management van hotels. 

HOTELVASTGOED
door Eddo Rats

Aanleiding voor ons gesprek was het nieuws dat 
Bastiaan Driessen, managing partner van Invast 
Hotels, het boek Hotelvastgoed heeft geschreven. 
En dat op het moment dat de hotelsector net weer 
aan het herstellen is van zeer roerige tijden.

GASTEN WILLEN TOCH MEER LEVEN 
IN HET NU EN VANDAAG GENIETEN
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Wat is de meest uitdagende opdracht voor Invast Hotels 

geweest? 

Dat zijn er velen, maar mooie herinneringen heb ik aan de 

taxatie van de Pier in Scheveningen. Daar hebben we over de 

hele wereld gekeken naar vergelijkbare objecten die we helaas 

niet hebben kunnen vinden en een andere opdracht om een 

capaciteitsberekening te maken voor het aantal te ontwikkelen 

hotelkamers op een kavel bij een attractiepark.

Als Hotello heb ik genoten van het boek. Niet alleen vanuit het 

perspectief van het vastgoed zelf maar ook van de relatie die 

Bastiaan beschrijft tussen een exploitatie en het vastgoed.



10

gedempt en bouwrijp hebt gemaakt, ben je 

decennia verder, denk ik dan. En dan ben ik niet 

verbaasd dat Minister Ollongren constateert dat 

in veel van de veertien woningbouwgebieden een 

ingrijpende transformatie nodig is en dat daar 

heel veel geld bij moet.3 Maar het zijn natuurlijk 

wel locaties waar niet veel weerstand van de 

zittende bewoners is te verwachten, want die zijn 

er daar weinig, afgezien van vissen en vogels. 

Maar waar dan wel sneller en goedkoper 

bij te bouwen?

Wil je dan het Vondelpark gaan bebouwen, 

vragen sommige studenten mij vervolgens. Of 

weet jij dan een betere plek? Nou, toen ben ik 

maar eens op de fiets gestapt en zowaar, ik vond 

een mooie plek, goed voor ruim tweeduizend 

woningen. Het is geen recordaantal, maar als 

ik straks nog wat verder fiets, kom ik vast wel 

meer geschikte bouwlocaties tegen. Welnu, 

mijn plan is het gaan bebouwen van een 

vrijwel doodlopend stuk snelweg, geheten de 

Europaboulevard in Amsterdam-Buitenveldert, 

ten zuiden van het NS- en metrostation Rai 

(zie figuur 1). Hier zou ooit de snelweg A3 

naar Rotterdam beginnen, maar verder dan 

negenhonderd meter is die nooit gekomen.

Figuur 1: Het beoogde plangebied

Sommige partijen, waaronder De Nederlandsche 

Bank, wijzen vooral op de prijsopdrijvende rol van 

de hypotheekrenteaftrek en de fiscale stimulering 

van de eigen woning. Dit laatste heeft naar mijn 

mening zeker in het verleden het prijsniveau 

opgekrikt, maar de woningprijsstijging doet zich 

nu internationaal voor, waardoor een specifieke 

Nederlandse oorzaak als verklaring afvalt. De 

hypotheekrenteaftrek wordt bovendien jaarlijks 

afgebouwd. Het woningtekort vertoont ook 

geen goede relatie met de prijzen. Het tekort is 

in 2021 zelfs gedaald. Maar ik denk toch dat de 

prijsstijgingen minder zouden zijn geweest als er 

meer was en wordt gebouwd. Ik ben in het diepst 

van mijn gedachten toch een bouwer! 

Wat ga je er nu zelf aan doen?

Sommige studenten hebben mij gevraagd wat ik 

er nu zelf aan ga doen, zeker toen ze mij zagen 

meewandelen op de Amsterdamse dag van het 

Woonprotest. Tja, zei ik toen, ik schrijf artikelen 

over de situatie en geef interviews. Maar luistert 

er ook iemand naar? Dat was de volgende - 

confronterende - vraag. Ik vertelde toen dat het 

probleem dieper zit, ook bij het meer en sneller 

bijbouwen. Iedereen wil dat, maar vooral niet in 

de eigen buurt; ofwel not in my backyard. Milieu- 

en vergunningseisen zijn vooral opgeworpen om 

de belangen van insiders, de zittende bewoners, 

te beschermen. De outsiders (woningzoekenden) 

hebben geen stem om hiertegen op te boksen. 

De Correspondent1 zegt hierover: “Hoe verder je 

afdaalt in de bestuurslagen” (…) ”hoe minder 

het algemeen belang telt en hoe zwaarder de 

stem weegt van gevestigde belangen. (…) Het 

verzet van bewoners tegen woningbouw hult 

zich vaak in een progressieve, linkse mantel. 

(…) Hoe progressief is het eigenlijk om van je 

buurt een privéclub te maken? Om de deur op 

slot te gooien en te zeggen: nu is het af, er mag 

niemand meer bij.” 

Het blijkt lastig te zijn om het algemeen belang, 

waaronder voldoende huisvesting, te dienen 

in een op het individu gericht neoliberaal 

landschap. Want daarin wordt het nastreven van 

eigen belang als voorwaarde voor economische 

groei gezien. Het algemeen belang heeft daarin 

niet automatisch steun. En het helpt allerminst 

als overheden populistisch beleid gaan voeren, 

ter versterking van de individuele belangen van 

hun kiezers. Dan komt niemand meer op voor het 

algemeen belang!

Wat wordt er gedaan om meer bij te 

bouwen?

Gelukkig gebeurt er toch het nodige. Het gaat 

dan om afspraken met betrokken partijen om 

tot versnelling van de woningbouw te komen 

(de zogeheten Woningbouwimpuls). Verder 

zijn ‘woondeals’ gesloten en is er besloten tot 

de ontwikkeling van de veertien grootschalige 

woningbouwgebieden. Maar waar zijn die dan? 

Voor de gemeente Amsterdam blijkt het dan te 

gaan om de IJmeer-oevers en de zeehavens in 

Amsterdam West.2 Maar als je goed naar de 

plannen kijkt, is het vooral te herontwikkelen 

water! Eer je die (vaak diepe) wateren van 

aanpalende bedrijven hebt ontdaan, hebt 

WAT ZELF TE DOEN 
AAN DE WONINGCRISIS? 

Door Peter van Gool

De wooncrisis! Volgens de protestbeweging Het Woonprotest 
is er nu sprake van een KOLOSSALE wooncrisis in ons land. 
De kranten staan er vol van. Velen komen met diagnoses en 
oplossingen, vooral tegen de sterk stijgende woningprijzen. 
Maar de meningen lopen sterk uiteen. Sommigen geven de 
schuld aan het woningtekort, met veel bijbouwen als oplossing. 
Anderen, waaronder ikzelf, zien de sterk verlaagde rente en de 
internationale vermogensinflatie als voornaamste oorzaak. 

1  Bron: De Correspondent / J. Frederik (2021). Waarom wonen zo duur is (en nee, niet door huisjesmelkers, het neoliberalisme of prins 
Bernhard), website.

2  Zie Metropoolregio Amsterdam (2020). MRA Sleutelgebieden; eenheid in verscheidenheid Strategische notitie, februari.
3  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2021). Aanbiedingsbrief rapportage investeringsraming 14 grootschalige 

woningbouwgebieden, 21 juni.

VAN DE PROFESSOR
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En gaat ‘A3avenue’ wat worden?

Natuurlijk heb ik het illustere plan voorgelegd 

aan de gemeente en aan het Bureau Zuidas. 

Toen gebeurde er iets merkwaardigs. Ik kreeg 

van de gemeente een e-mail terug met de 

waarschuwing dat ik zo voorkennis zou krijgen 

van het plan, voor het geval ik er later, als het 

een officieel plan zou worden, mee verder zou 

willen gaan, bijvoorbeeld als projectontwikkelaar. 

En dit verhaal zou dan aan alle geïnteresseerden 

voor te kopen kavels in het plan moeten worden 

rondgestuurd, om een level playing field te 

krijgen. Maar wie kan er nu op tegen zijn dat 

een Masterclass-verhaal onderlegger wordt voor 

een tender? Niemand toch? De gemeentelijke 

organisatie Zuidas meldde mij dat zij niet 

gaat over het plangebied in kwestie. Over hoe 

het verder gaat met het plan, zal ik u later 

informeren.

Dankwoord

Beste lezers, dank voor het lezen van bijna 

twintig jaar verhalen onder de titel Van de 

professor. De vele positieve reacties die ik telkens 

kreeg, heb ik zeer gewaardeerd. 

Ik hoop met de serie Van de emeritus professor 

verder te gaan, maar dat is aan de onvolprezen 

redactie van dit blad.

Peter van Gool

Figuur 2. Het plan A3avenue

 

Voor een indruk van de huidige situatie zij 

verwezen naar bovenstaande foto’s 

 

Het idee is de vierbaans snelweg met brede 

middenberm weg te halen en te vervangen door 

een eenvoudige toegangsweg (met fietspad) 

aan de linkerkant van het perceel. Dan valt een 

strook van 100 x 900 meter te bebouwen, ofwel 

90.000 m2 (negen hectare). Wanneer wij daar 

nu eens een bebouwing op zouden zetten zoals 

projectontwikkelaar André Snippe een korte 

tijd heeft gedaan in Holland Park in Diemen 

Zuid, dan levert dat per hectare gemiddeld 230 

woningen op. Voor mijn gehele plangebied kom 

ik dan uit op (9 x 230 =) 2.070 woningen. En 

afgezien van een te verplaatsen benzinestation, 

zou er morgen kunnen worden begonnen met 

bouwen, toch? Het plan, dat helaas geen Plan 

Van Gool kan heten, omdat dat er al is4, en 

dat wij derhalve in goed modern Nederlands 

‘A3avenue’ noemen, zou er dan uit kunnen gaan 

zien als is weergegeven in figuur 2. Deze schets 

moet natuurlijk nog wel worden uitgewerkt! 

4  Plan van Gool is een buurt in de wijk Buikslotermeer in Amsterdam Noord.

VEERTIEN GROOTSCHALIGE WONINGBOUW-
GEBIEDEN. MAAR WAAR ZIJN DIE DAN?
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Eind 2018 gaat het Slotervaartziekenhuis failliet. In opdracht 

van de curatoren - werkzaam bij advocatenkantoor CMS - gaat 

het managementadviesbureau PwC aan de slag om het pand te 

verkopen. Zo ver komt het echter niet. De eerste maanden hebben 

de curatoren de handen vol aan crisismanagement: zij moeten 

een ziekenhuis dat vol in bedrijf is eerst ontmantelen. Patiënten 

worden halsoverkop ondergebracht bij andere ziekenhuizen. En 

wat te doen met de huurders? Zorginstelling Amsta had juist een 

verpleeghuisafdeling in het pand gebouwd. De curatoren moesten 

de boel wel openhouden en de gasrekening blijven betalen.

Afgeschilderd als boeman

Feilzer zucht. Het faillissement was helemaal niet nodig geweest. De 

banklening bij ING bedroeg maar zeven miljoen euro en op basis 

van het onderpand was er voldoende leenruimte om het ziekenhuis 

nog eens twintig jaar in de lucht te houden. Maar verzekeraar 

Zilveren Kruis stuurde aan op een faillissement, terwijl de eigenaren 

werden afgeschilderd als boeman. “In Amerika zou je met een 

dergelijke kartelvorming de bak zijn ingedraaid”, vermoedt Feilzer.

De gemeente ziet echter een buitenkansje: een mooie lap 

grond van vier hectare, ideaal ontsloten door OV. De directeur 

Grondzaken ziet een woonwijk en die heeft ook al  een naam: 

Plantijn. Om de verkoop door de curatoren te dwarsbomen, 

wordt onmiddellijk een voorkeursrecht gevestigd. In grote haast 

wordt een onderlegger gecreëerd: de structuurvisie Schinkel krijgt 

een appendix. “In de media verklaarde de gemeente dat zij de 

zorglocatie voor de stad wilde behouden, uit de structuurvisie 

blijkt dat het een woonwijk moest worden. De gemeente kan ook 

alleen een voorkeursrecht vestigen als zij een bestemming wil 

veranderen. De raad werd onjuist geïnformeerd, toen haar werd 

voorgespiegeld dat ze moesten instemmen met het voorkeursrecht 

om de zorg voor de stad te behouden.”

Een bizar moment

Feilzer kan zijn ogen niet geloven als in januari 2019 tijdens de 

Amsterdamse Gemeentedag in het Novotel directeur Grondzaken 

De overname van het Slotervaartziekenhuis door Zadelhoff is als 

het plot voor een jongensboek. Door een slim juridisch steekspel 

belandt het voormalige ziekenhuis niet onder de slopershamer 

om te wijken voor woningbouw, maar als zorgvastgoed in 

portefeuille bij de Amsterdamse vastgoedonderneming. Ondanks 

het voorkeursrecht dat gemeente Amsterdam in allerijl op het 

pand vestigt.

Het eerste contact met de eigenaren van het 

Slotervaartziekenhuis dateert van de zomer van 2018. Het 

ziekenhuis verkeert in financiële problemen en Loek Winter 

tast de mogelijkheden af voor een sale-and-leaseback namens 

hem en de mede-eigenaren Willem de Boer en Dirk Brouwer. 

Zadelhoff is geïnteresseerd. “De optie stierf een schone dood, 

klaarblijkelijk was de medische staf van het ziekenhuis ervoor 

gaan liggen. Wij kunnen het ons in de vastgoedsector nauwelijks 

voorstellen - wij zijn veelal vrienden en complimenteus naar 

elkaar - maar in de medische wereld is er behoorlijk wat 

afgunst”, vertelt Zadelhoff-directeur Maarten Feilzer, zelf een 

artsenzoon.

INTERVIEW MAARTEN FEILZER

ZIEKENHUIS OP 
DE OPERATIETAFEL (I)

Door Johannes van Bentum en Jos Wetters

Geïnspireerd door een eerdere zaak rondom de 
Amsterdamse reparatiewerf Shipdock, besluit 
vastgoedonderneming Zadelhoff in maart 2019 
een faillissementsakkoord voor het failliete 
Slotervaartziekenhuis te financieren. Directeur 
Maarten Feilzer vertelt over de achtergronden van 
een uitzonderlijke vastgoeddeal.

‘WIJ KUNNEN HET ONS IN DE
VASTGOEDSECTOR NAUWELIJKS 

VOORSTELLEN, MAAR IN DE 
MEDISCHE WERELD IS BEHOORLIJKE 

WAT AFGUNST’
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“Door het tijdrovende proces, dreigde het faillissementsakkoord 

wel een beetje bij ons weg te lopen”, herinnert Feilzer zich. 

“De leegstandskosten waren hoog en de curatoren werkten 

ook niet helemaal gratis.” Vroeg in het jaar 2020 is het 

faillissementsakkoord bekrachtigd, wordt een maand later 

definitief, waarna het faillissement wordt opgeheven. “De 

afwikkeling van de boedel is overgedragen aan een stichting, 

dezelfde constructie die Rembrandt koos toen hij failliet ging. 

Twintig miljoen euro is terecht gekomen bij de achtergestelde 

crediteuren, waaronder ook het ziekenhuispersoneel dat nog 

vakantiedagen tegoed had.”

Addendum op de erfpachtovereenkomst

De afspraken met de gemeente zijn vastgelegd in een addendum 

op de erfpachtovereenkomst, voor de fijnproevers te downloaden 

uit het kadaster. Uiteindelijk is alles in goede harmonie met de 

gemeente geregeld, zegt Feilzer. “De aankoop van het ziekenhuis 

heeft uiteindelijk anderhalf jaar geduurd en bleek zeer complex. Je 

staat met je neus in de krant, wordt soms door het slijk gehaald, 

dat vreet wel een beetje aan je.”

Echt zuur vindt hij het voor de voormalige eigenaren Winter, 

De Boer en Brouwer. “Ik heb hen leren kennen als ethische 

ondernemers. Het enige dat zij wilden was de zorg beter regelen. 

Van een ziekenhuis zouden zij nooit rijk worden, dat wisten zij 

vooraf. Nu hebben zij er vreselijk veel geld op moeten toeleggen. 

Zij hebben zich verkeken op het redden van een huis dat al in 

brand stond. In latere onderzoeken zijn zij gerehabiliteerd … 

maar ja, wat koop je daarvoor?”

Pierre van Rossum beelden toont van de te ontwikkelen woonwijk. 

“‘We gaan daar woningen bouwen’, was de strekking. Dat vond 

ik een bizar moment. Het had veel weg van machtsmisbruik.” Hij 

bladert door de foto’s in zijn telefoon. “Ja, hier heb ik ze. Dat was 

op donderdag 17 januari 2019.” 

Het lijkt erop dat de gemeente er op aanstuurt om het ziekenhuis 

voor een appel en een ei te verkrijgen. “Dat kan toch niet 

de bedoeling zijn?” Geïnspireerd door de surceance van de 

Amsterdamse scheepswerf Shipdock, waarvan het terrein op 

een vergelijkbare wijze in handen van Wessels kwam, besluit 

Zadelhoff met de aandeelhouders van de Slotervaartziekenhuis 

BV een faillissementsakkoord aan te bieden. “Als de schuldeisers 

instemmen, herleeft de onderneming en blijft het pand bij de 

oorspronkelijke eigenaren.” Door het voorkeursrecht kon Zadelhoff 

het pand niet kopen, maar door het faillissementsakkoord kon het 

wel voor de zorg behouden blijven.”

Gemeente is des duivels

Tijdens de Mipim van 2019 worden de gesprekken afgerond en 

kondigt Zadelhoff het faillissementsakkoord aan: de onderneming 

leent 45 miljoen euro aan de failliete Slotervaartziekenhuis 

BV om de schuldeisers te betalen. Kort daarop wordt Feilzer 

door de directeur Grondzaken gebeld, die hem in niet mis te 

verstane woorden van alles voor de voeten werpt. “Later hoorde 

ik dat hij wel vaker mensen op dergelijke wijze bejegende.” 

Maar de curatoren zijn enthousiast - het is in Nederland nog 

niet vaak vertoond. De gemeente is des duivels en kondigt 

aan naar een paardenmiddel te grijpen: opzegging van de 

erfpachtovereenkomst, waardoor het gebouw alsnog in handen 

van de gemeente zal komen.

De botsing met de gemeente is compleet. De curatoren zien de 

voor de schuldeisers gunstige afwikkeling van het faillissement 

geblokkeerd en trekken alles uit de kast tegen het voorkeursrecht 

en de opzegging van het erfpachtcontract. “Tijdens een 

ontluisterende zitting bij de rechtbank aan de Parnassusweg 

krijgt de gemeente de kous op de kop. Zij bleek helemaal 

niet geïnteresseerd in de zorg of de schuldeisers, alleen in de 

grondpositie.” Na de zitting krijgt Zadelhoff voor het eerst een 

uitnodiging van de gemeente om eens te komen praten.

Kloppende businesscase

De gemeente houdt vast aan het voorkeursrecht. Maar de 

gesprekken die Zadelhoff met de gemeente voert verlopen – 

na een stroeve start - goed, zelfs constructief. Het pand kan 

behouden blijven voor de zorg: 45.000 vierkante meter met een 

huuropbrengst van zes miljoen op jaarbasis geeft een kloppende 

businesscase. De gesprekken lopen drie, vier maanden. Daarna is 

er overeenstemming over de invulling van het pand: eerste- tot 

anderhalflijnszorg voor een fatsoenlijke jaarhuur van maximaal 

130 euro per vierkante meter casco, een wissellocatie voor de 

zorginstellingen Amsta, Amstelring, Cordaan en ZGAO, die bezig 

waren hun vastgoed te vernieuwen. “Dat vonden wij prima, wij 

wilden ze ook wel voorgoed huisvesten”, stelt Feilzer. 

‘IN DE MEDIA WILDE DE GEMEENTE 
ZORG VOOR DE STAD BEHOUDEN, 
UIT DE STRUCTUURVISIE BLIJKT 
DAT HET EEN WOONWIJK MOEST 

WORDEN’

Maarten Feilzer 

tijdens het 

tekenen van de 

overeenkomst.

Foto: Milan 

Hofmans
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Schinkelkwartier

We beginnen bij de grote gemeentelijke maquette van het 

Schinkelkwartier (zie foto en overzicht deelgebieden). De aanpak 

van Schinkelkwartier is grootstedelijk en vergelijkbaar met het 

Bureau Zuidas. Het plan omvat circa 1 miljoen m2 aan woningen 

(11-12.000 eenheden) en 1 miljoen m2 aan voorzieningen. De 

gemeente heeft begin dit jaar de concept-projectnota voor het 

Schinkelkwartier ter inzage gelegd. De inspraak is inmiddels 

geweest en behalve veel enthousiaste inspraaknotities zijn er 

ook zorgen (bijvoorbeeld over verkeer en openbaar vervoer) 

en bezwaren, vooral vanuit woonbootbewoners die protest 

aantekenen tegen een brug over de Schinkel. 

Veel van het bezit aan de oostkant van de A10 is al meerdere 

keren verhandeld en daardoor ‘paralysed’. Vooral in het 

westelijke deel van het Schinkelkwartier zijn private partijen 

met grotere gebiedsontwikkelingen actief zoals RED, COD/

Timeless en Zadelhoff. Ook vindt veel stadsvernieuwing plaats 

door woningcorporaties. Zo hebben COD en Timeless net een 

afsprakenbrief getekend voor 165.000 m2 wonen voor het gebied 

op het terrein van B.Amsterdam. Daar zit overigens een mooi 

vervolg duo interview in met de MRE’ers van COD en Timeless. 

Plantijn

Het Slotervaart maakt onderdeel uit van de Plantijn. Plantijn is als 

extra deelgebied toegevoegd aan het Schinkelkwartier ten tijde 

van de ontwikkelingen rondom Slotervaart. Waar de gemeente 

ooit plannen had om het Kruisgebouw te slopen om woningen 

te realiseren is de uitkomst nu dat het Kruisgebouw blijft en dat 

er aanvullend woningen worden ontwikkeld door Zadelhoff. Daar 

zat ten tijde van de transactie een grote gevoeligheid bij het 

grondbedrijf, terwijl de zorgambtenaren van de gemeente juist 

enthousiast waren, positief en constructief. Voor de snelheid en 

onderlinge verstandhoudingen helpt het dat aan beide zijden er 

inmiddels andere mensen op het project zitten en het gemeentelijk 

projectbureau Schinkelkwartier is neergestreken in een vleugel 

van het voormalige Slotervaartziekenhuis, nu omgedoopt tot 

Slotervaart Centrum voor Zorg.

Slotervaart

De voorwaarde van de gemeente voor de verdere uitontwikkeling 

van de nieuwbouwplannen voor het voormalige Slotervaart 

was dat er één gezamenlijk stedenbouwkundige visie kwam 

voor het deelgebied Plantijn, opgesteld door en met de vier 

buren in overleg met de gemeente: Zadlehoff, het Nederlands 

Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek, bloedbank Sanquin 

en zorginstelling Cordaan met haar revalidatiecentrum en 

verpleeghuis. Dat begon moeizaam, maar heeft uiteindelijk veel 

meer opgeleverd dan een regieplan. Er is meer wederzijds begrip 

ontstaan en we zijn met elkaar gaan ondernemen. Er komt een 

octopuspark (armen naar alle kanten) in het midden tussen de 

gebouwen, de auto wordt uit het middengebied verdreven en 

alleen nog efficient naar de gezamenlijke parkeergarage geleid. 

Het regieplan voor Plantijn is een gedragen antwoord op de 

concept projectnota van de gemeente en op basis daarvan wordt 

er vaart gemaakt. Specifiek voor het Slotervaart geldt dat van 

de bestaande bebouwing zo’n 50.000 m2 behouden blijft en er 

75.000 m2 op het terrein zal worden toegevoegd. 

Kruisgebouw

De insteek van Zadelhoff is geweest om het Kruisgebouw met haar 

maatschappelijke bestemming te behouden voor de zorg en er zo 

voor te zorgen dat huurders met een maatschappelijke taak niet 

door hoge huurprijzen de stad uit worden gedreven. Zo maak je 

een leefbare stad. Hiervoor heeft Zadelhoff begin 2020 vergaande 

afspraken gemaakt met de gemeente over wie in het voormalige 

ziekenhuis kan en mag huren. De afspraak is met name 1ste en 

1,5-lijnszorg, beperkt 2e lijns zorg (alleen in samenwerking met 

een Amsterdams ziekenhuis) en een huuropbrengst van gemiddeld 

maximaal 130 euro per m2 casco. Vergelijkbaar met een 

winkelunit, maar wel met een hele nieuwe basis. Elk huurcontract 

wordt beoordeeld door een toetsingscommissie met vijf leden: één 

namens Sigra, twee namens Zadelhoff, één namens de gemeente 

en één afkomstig van het zorgkantoor.

INTERVIEW MARTINE GRÜNDEMANN EN GEERTJEN POT

ZIEKENHUIS OP 
DE OPERATIETAFEL (II)

Door Johannes van Bentum en Jos Wetters

In deel twee van het tweeluik Slotervaart Centrum 
voor Zorg een dubbelinterview met Martine en 
Geertjen. Geertjen (MSRE, lichting 2009-I) is sinds 
april 2019 betrokken (ten tijde van het faillissement) 
en is nu verantwoordelijk voor exploitatie van 
Kruisgebouw en het Gezondheidscentrum. Martine 
(MRE, jaargang 2007-2009) is sinds april 2020 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Slotervaart 
en inmiddels ook voor Zadelhoff Developments. 

VOOR DE SNELHEID HELPT HET 
DAT HET PROJECTBUREAU 

SCHINKELKWARTIER IS 
NEERGESTREKEN IN SLOTERVAART 

CENTRUM VOOR ZORG
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Met de herontwikkeling van het Kruisgebouw is direct begonnen. 

Het werd in 1976 opgeleverd, maar het ontwerp stamt uit de jaren 

vijftig. Het nadenken over het gebouw begon bij de basis. Waarbij 

Zadelhoff een faciliterende rol heeft als verhuurder. “Om de goede 

mindset te krijgen hebben we heel vaak moeten roepen, met name 

voor de onderbouw: “Wij zijn geen ziekenhuis meer. We bouwen 

een soort kantoor, dat we als een soort casco winkelunits verhuren, 

geschikt voor zorgwerken.” Dat betekent geen leidingen voor 

zuurstof en ozon, geen lood in de wanden, geen basisinstallatie 

voor OK’s. We hebben wèl noodstroom, maar niet meer voor het 

hele gebouw. Als we dat soort voorzieningen voor het hele gebouw 

doen, zijn je gebouwkosten niet beheersbaar en toewijsbaar. 

Eigenlijk is het kruisgebouw een groot bedrijfsverzamelgebouw. 

Als je het niet als ziekenhuis ziet, wordt het opeens beheersbaar, 

dan is het gewoon een groot multi-tennantgebouw. Wel specifiek 

voor zorgpartijen, en dat is echt anders dan winkels of kantoren. 

We moeten labs kunnen huisvesten, ruimte bieden voor CT scans, 

voor sommige huurders 24/7 open zijn, ruimte hebben voor de 

ambulance, nadenken over patienten routes, over hulpbehoevenden, 

De bovenbouw van het ziekenhuis wijkt af, dat is het beddenhuis 

en kent een andere maatvoering. Onderdeel van de afspraken 

met de gemeente was dat dit deel als schuiflocatie zou worden 

gebruikt door de ouderenzorginstellingen Cordaan, AMSTA, 

Amstelring en ZGAO die hun locaties gingen renoveren De impact 

van Corona op deze instellingen was dusdanig groot dat ze geen 

behoefte meer hadden aan de schuiflocatie. . Toen die zorgpartijen 

als huurder afvielen is Zadelhoff zelf plattegronden gaan 

tekenen voor zorgwonen, met hulp van onder andere Woonzorg 

Nederland. De dames halen plattegronden erbij (zie foto). Het 

draait om herstelzorg: ouderen wonen steeds meer zelfstandig 

en alleen. Dus ongeveer 200 woningen met eigen badkamer en 

pantry. Er zijn etages met twaalf zelfstandige wooneenheden met 

gemeenschappelijke ruimte (en wintertuin) en met twaalf (iets 

grotere) zelfstandige wooneenheden zonder gemeenschappelijke 

ruimte. Elke eenheid heeft een Frans balkon. De woningen worden 

per vloer verhuurd aan zorginstellingen.

Het gebouw krijgt een nieuwe dakopbouw, naar een ontwerp van 

Roberto Meyer. In de twee bij te bouwen etages worden kantoren 

voor zorginstellingen gevestigd. Die verdiepingen worden als turn 

key kantoor opgeleverd waar alleen nog specifieke inbouwwensen 

dienen te worden gerealiseerd, en kennen een ander huurniveau. 

Verder worden de huidige bijgebouwen van het Kruisgebouw 

deels gesloopt, waardoor het gebied van een gesloten naar binnen 

gekeerd bolwerk naar een geheel open maaiveld beleving gaat. 

Zorg een andere vastgoedcategorie

Wat zorg anders maakt dan kantoor of winkelvastgoed is dat het 

een beperkte markt is. Huurders moeten juist een goede mix van 

diensten bieden, soms wordt die keuze bepaald uit afspraken met 

de gemeente, soms vanuit het vastgoed. “Het gebouw is best groot, 

maar we gaan het zeker vullen”, zegt Geertjen. Zorginstellingen 

willen heel graag bij elkaar zitten. Wat betreft OV, parkeren en 

bereikbaarheid is deze plek top. Personeel is een probleem, 

samenwerking tussen de verschillende zorginstellingen in de directe 

nabijheid kan een oplossing bieden, net als de mogelijkheid voor 

stageplekken. Of het creëren van betaalbare woonruimte voor 

specifiek personeel dat op deze locatie werkzaam is. 

Martine Gründemann (links) en Geertjen Pot bij de maquette van het 

Schinkelkwartier.
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Er is een parallel  te trekken tussen de exploitatie van het 

Kruisgebouw en die van een winkelcentrum, waarbij de huisarts 

de trekker is zoals een supermarkt voor het winkelcentrum. “Hij 

verwijst immers door naar andere dienstverleners in huis. Wij 

hebben we nu drie huisartsen onder één dak in het zorgcentrum. 

De zorg wil aan de ene kant graag vernieuwen en is vanwege 

haar taak ook erg behoudend. Daar waar we innovaties kunnen 

stimuleren doen we dat. Zo hebben we Louwes Lab opgericht. 

Dit zit in één gedeelte van de laagbouw. Met onder andere een 

broedplaats gericht op Care & Design, het buurtteam Amsterdam 

Nieuw-West, buurtcafe Casa Sofia en het Health Expierence Center 

van ROC Amsterdam. Hier kunnen studenten ervaring opdoen in 

een nagebootste zorginstelling zodat zij met deze praktijkervaring 

hun opleiding snel succesvol kunnen voltooien. Met het buurtcafe, 

broedplaats en de activiteiteiten die georganiseerd gaan worden, 

wordt de buurt actief betrokken bij de ontwikkelingen, waardoor 

de levendigheid sterk gaat toenemen.

Ontwikkeling

Voor de aanpak van het Slotervaart moest Martine bij aanvang 

denken aan de uitbreiding en renovatie van het Atrium. Een 

team van scratch af aan opbouwen van 20-25 man, omdat alles 

VOOR DE AANPAK VAN HET 
SLOTERVAART MOEST 

GRÜNDEMANN TERUGDENKEN 
AAN DE UITBREIDING EN RENOVATIE 

VAN HET ATRIUM 

Het Kruisgebouw van Slotervaart 

Centrum voor Zorg in de maquette 

van het Schinkelkwartier.
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tegelijk plaatsvindt, je het tempo erin wil houden, bestaande 

huurders tevreden wil houden tijdens de bouwperiode en nieuwe 

huurders kunt begeleiden bij het realiseren van hun dromen. 

Na de piek kan het team gaandeweg kleiner worden, totdat 

het Gezondheidscentrum, Louweslab, Kruisgebouw en opbouw 

gereed is en in gebruik. Even wennen voor Zadelhoff en een 

forse voorinvestering naast alle andere investeringen. 

“Op 2 juni 2020 zijn wij eigenaar van het gebouw geworden, 

het Gezondheidscentrum is inmiddels opengegaan in juni van 

dit jaar. Hoe verder je komt, hoe meer aandacht je krijgt in de 

pers en vanuit de omgeving. We creëren onze eigen waarde. 

We hebben gelukkig snel vergunningen verkregen, waardoor 

we tempo kunnen maken, zodat we zo snel mogelijk weer 

zorg in de wijk kunnen bieden. Wij willen het stuur ook bij de 

verdere uitontwikkelingen zo lang mogelijk in handen houden, 

dus gas erop! Het WWS wordt misschien aangepast, de nieuwe 

omgevingswet wordt wellicht een keer ingevoerd, nu kunnen 

wij nog werken met de dingen die wij weten. We zetten volop 

in op betaalbaar wonen. De gemeente vinden wij intussen 

geheel aan onze zijde: de wethouder en minister openden het 

gezondheidscentrum en twee wethouders het Louwes Lab. Nu zit 

daar een strik omheen en bouwen verder we in een treintje, alles 

in fasen, zonder tussenpozen.”

Er ligt een plan voor het ontwikkelen van 800 nieuwe woningen 

rondom het gebouw, inclusief de zorgwoningen in het 

kruisgebouw zijn het er zelfs duizend. Als eerste worden 250 

woningen in de Zusterflat voor het AVL gerealiseerd. Voor de 

Kerst moet er een schetsontwerp liggen. Verder komen er een 

mix van woningen uitgaande van de inmiddels onder vakgenoten 

welbekende 40/40/20 principes. Hierdoor krijgt het gebouw een 

buurtfunctie, 

“Geld is een factor, we doen dit als Zadelhoff alleen. Ook om 

slagvaardig te blijven, voortvarendheid is hier van groot belang. In 

andere projecten werken we wel fijn samen met andere partijen. 

We hebben met de aankoop echt onze nek uitgestoken en hebben 

nu geld vrijgemaakt voor de volgende fase. Zadelhoff heeft nu 

een eigen ontwikkelbedrijf, heeft de expertise in huis gehaald. 

Stap twee is dat we ook voor derden gaan ontwikkelen. Het 

Slotervaartziekenhuis zullen wij in portefeuille houden. Om met 

Cor te spreken: het gaat onderin de la.”

‘WIJ WILLEN HET STUUR ZO 
LANG MOGELIJK IN HANDEN 
HOUDEN, DUS GAS EROP!’

Martine 

Gründemann en 

Geertjen Pot bij 

de opening van 

het Louwes Lab.
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     ZOMERBORREL

‘HAUT ÍS NIET ALLEEN VAN HOUT’
Door Johannes van Bentum e.a.
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Vervolgens begon het walking dinner op 

het andere terras, opnieuw in een heerlijk 

nazomerzonnetje en met uitzicht over de 

bocht in de Amstel. De alumni hadden allen 

een naambordje gekregen met jaargang en 

bedrijfsnaam van de werkgever. Dit bleek een 

uitnodiging om een praatje te maken met 

mensen buiten de eigen jaargang. 

Drankjes en hapjes wisselden elkaar af en later 

op de avond verplaatsten we ons naar binnen. 

Een leuke sfeer, leuke mensen en zeker voor 

herhaling vatbaar!”

Eduard Dirkzwager MRE 2013-2015

“Bij mij is blijven hangen dat het nieuwe 

gebouw pas over zestig jaar minder kooldioxide 

heeft uitgestoten dan een goedkoper/

eenvoudiger complex in Amsterdam Zuidoost.”

Frank Bouhuis MRE 2008-2010

“Het was goed om weer eens met mijn studie- 

en jaargenoten bij te praten. Op deze mooie 

plek, in de zon, zonder restricties en met een 

lekker drankje. Een perfecte herstart na die 

beperkende corona-periode.”

Rolf van Betten MRE 1997-1999

“Het was een informatieve presentatie/

toelichting van Thijs Croon over het project. Hij 

gaf aan dat zij in de tender hebben gestreefd 

naar het hoogste duurzaamheidsniveau en dat 

ook gerealiseerd hebben. Ook de anderen in de 

top drie kozen voor dat duurzaamheidsniveau. 

De AAAMRE-zomerborrel op 16 september 2021 trok zo’n dertig 
MRE’ers naar restaurant George Marina in Amsterdam. Naast 
leden waren ook recent afgestudeerde MRE’ers uitgenodigd.

George Marina ligt aan de Amstel, op 

kruipafstand van het Amstelstation. Bovendien 

ligt het naast een nieuw, spectaculaire 

woongebouw waarvan de afwerking in 

volle gang was: Haut. Thijs Croon van 

projectontwikkelaar Lingotto vertelde aan het 

begin van de borrel over de ontwikkeling en 

vooral de milieuprestaties van dit gebouw. 

Helaas zat een kijkje binnen er niet in. Na zijn 

presentatie zou Croon spoorslags afreizen naar 

de opening van HoutWerk, een volledig houten 

bedrijfsverzamelgebouw op de Werkspoor 

Campus in Utrecht, eveneens een ontwikkeling 

van Lingotto. Maar door een treinstoring kon hij 

een groot deel van de avond blijven napraten. 

Het walking dinner telde vijf gangen. Wat is er 

na de zomerborrel bij de aanwezige MRE’ers 

blijven hangen? 

Yorick Meefout MRE 2017-2019

“De zon brak door en de alumni liepen met 

vrolijke gezichten George Marina in. Eindelijk 

weer eens een gelegenheid om elkaar in 

persoon te zien. Voorzichtig werden de eerste 

handdrukken sinds anderhalf jaar uitgewisseld. 

Met een biertje in de hand kregen we op het 

terras een boeiend verhaal van Thijs Croon 

te horen over Haut. Het pionierswerk van het 

bouwen met hout. De keuze van de architect 

(Team V) om de uiterlijke afwerking juist weer 

met steen te bekleden. De sprinklerinstallatie, 

die alleen ter geruststelling van de bewoners 

is aangelegd. Penthouses van vierhonderd 

vierkante meter  voor elfduizend euro de 

meter. Het koperspubliek, dat voornamelijk de 

overwaarde van de etagewoning in Amsterdam 

Zuid heeft verzilverd. 

PENTHOUSES VAN VIERHONDERD 
VIERKANTE METER VOOR 

ELFDUIZEND EURO DE METER
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De bouwenvelop was voor wat betreft de 

architectuur en vorm al grotendeels bepaald 

door de gemeente. Een uitdaging zat in het 

kunnen realiseren daarvan met zo min mogelijk 

beton en ik geloof dat er alleen beton in de 

vloeren is verwerkt om de geluidsoverlast te 

minimaliseren. Misschien handig om de link 

naar de website op te nemen in het verslag: 

https://hautamsterdam.nl/nl/ Verder een 

geslaagde borrel en diner.”

Maarten ter Horst MRE 2007-2009

“Ik kwam later binnen, dus ik heb alleen de 

hapjes en borrel meegemaakt. Ik vond de 

locatie erg mooi zo aan het water. Was er een 

aantal jaren niet geweest en het is nu echt 

onderdeel van het stedelijk weefsel en geen 

rafelrandje meer. Vond wel dat het geluid vanaf 

het water vrij hard en ver reikt, dus daar gaan 

de bewoners in het gebied ook vast last van 

hebben/krijgen.” 

Frans van Onna MRE 1989-1991

“Helaas was ik - vanwege dringende zaken 

- niet in de gelegenheid om de borrel bij te 

wonen.”
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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).

Eddo Rats co-COO bij Heimstaden

Eddo Rats (jaargang 2004-2006 en redactielid Masterclass) 

wordt maakt promotie en wordt co-chief operating officer van 

de Scandinavische woningbelegger. In deze functie wordt hij 

samen met de huidige COO 

en vice-CEO Helge Krogsbøl 

verantwoordelijk voor de 

operationele aansturing 

in de tien landen waar de 

Scandinavische organisatie 

actief is. 

Jorn Thoomes start TND Real Estate

Jorn Thoomes (jaargang 2010-2012, links op de foto) en Martijn 

Derks MSRE slaan de handen ineen met de oprichting van TND 

Real Estate voor woningbeleggingen. Het duo heeft ruim dertig 

jaar transactie-ervaring bij internationaal vastgoedadviseur 

JLL. TND begeleidt en adviseert rondom aan- en verkopen van 

woningontwikkelingen, 

het identificeren van 

ontwikkellocaties, 

het optimaliseren van 

ontwerptekeningen en 

transacties met bestaande 

woningen. Thoomes (41) gaf 

binnen JLL negen jaar leiding 

aan het woningbeleggingsteam.

Reint Bolhuis versterkt VBC Notarissen

Reint Bolhuis MRE (33) versterkt de commerciële vastgoedpraktijk 

van VBC in Amersfoort en Amsterdam. Met ruim acht jaar 

notariële ervaring is Bolhuis een aanwinst voor VBC Notarissen. 

De afgelopen zes jaar heeft 

Bolhuis gewerkt bij AKD. Recent 

rondde Bolhuis de Master of 

Real Estate aan de Amsterdam 

School of Real Estate af. 

Bolhuis zal zich binnen VBC 

richten op (internationale) 

vastgoedtransacties, 

gebiedsontwikkeling, 

Winemar van den Steenhoven naar Build Finance

Winemar van den Steenhoven (jaargang 2015-2017) werkt sinds 

1 november 2021 bij het commerciële team van Build Finance 

in Volendam, gespecialiseerd 

in verhuurhypotheken van 

twee tot vijftien miljoen 

euro. Hij is afkomstig van 

vastgoedfinancier RNHB in 

Utrecht, waar hij de afgelopen 

drie jaar verantwoordelijk was 

voor Large Business. Daarvoor 

werkte hij ruim tien jaar bij 

RNHB-rechtsvoorganger FGH 

Bank.

Anthony van Goudoever stapt over naar Elfi

Anthony van Goudoever (jaargang 2017-2019) heeft zijn post 

als vastgoedadviseur bij gemeente Amsterdam verruilt voor die 

van ontwikkelaar bij Elfi, de 

Amsterdamse ontwikkelaar 

van betaalbare woningen in 

getransformeerde objecten. 

Lees hier het profiel dat we 

schreven toen hij toetrad als lid 

van AAAMRE.

Quintijn Stok naar Hofparken

Quintijn Stok (jaargang 2013-2015) is in mei 2021 na ruim vijftien 

jaar overgestapt van de Kroonenberg Groep naar de nog jonge 

Amsterdamse ontwikkelaar van vakantieparken Hofparken. Het 

familiebedrijf met Zandvoortse 

roots wordt geleid door Rob 

Buchel, telg uit een familie 

van campingexploitanten. 

Hofparken ontwikkelt een 

vakantiepark op de voormalige 

camping De Bergvennen 

in Lattrop en exploiteert 

vakantiepark Wiltershaar 

in Kotten, beide gelegen in 

Twente.
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voor uit HB Capital, de 

investeringsmaatschappij van 

de familie Blokker. Bestuurder 

bij Nardinc (en Dalpha) is Frank 

Botman, een superbelegger 

die eerder actief was voor HAL 

Investments en televisietycoon 

John de Mol.

Heleen Aarts in bestuur Neprom 

Heleen Aarts CEO van Amvest is op 8 september 2021  

toegetreden tot het bestuur van de Neprom, de vereniging van 

professionele projectontwikkelaars. Aarts is bestuurskundige en 

houdt zich al haar hele carrière bezig met gebiedsontwikkeling, 

een vakgebied dat 

gekenmerkt wordt door 

samenwerkingsverbanden 

tussen publieke en private 

partijen. De Neprom nam 

afscheid van bestuurslid 

Job Dura MRE (jaargang 

1993-1995), wienst tweede 

zittingstermijn afloopt en 

daardoor niet herkiesbaar is.

Boris van der Gijp directeur Vastgoed bij Syntrus Achmea

Boris van der Gijp (jaargang 2002-2004) is op 7 september 

benoemd tot directeur Vastgoed bij Syntrus Achmea Real Estate 

& Finance. Hij volgt Nicole 

Maarsen MRE (jaargang 2003-

2005) op, die het bedrijf 

onlangs heeft verlaten. Van der 

Gijp heeft meer dan twintig jaar 

ervaring in het vastgoeddomein. 

Hij trad in 2012 in dienst bij 

Syntrus Achmea, waar hij sinds 

2018 director Commercieel 

Vastgoed was. 

Jean-Pierre Spierts aan de slag bij Certitudo

Jean-Pierre Spierts (jaargang 2009-2011) is in juli begonnen als 

director Real Estate bij Certitudo Capital. Hij is er verantwoordelijk 

voor de aan- en verkoop 

van residentieel-, winkel- en 

kantoorvastgoed. Spierts heeft 

ruim vijftien jaar ervaring bij 

vastgoedpartijen als Corio, 

Klepièrre en was tot voor kort 

director Asset Development bij 

CBRE Global Investors. 

goederenrechtelijke structurering (erfpacht, opstal en 

appartementsrechten), vastgoedfinanciering, registratie van 

netwerken en energy.

Anneke de Vries MRE in raad van toezicht Eye 

Filmmuseum

Eye Filmmuseum heeft directeur Stations Anneke de Vries van NS 

(jaargang 1991-1993) benoemd in zijn raad van toezicht. Ze is 

mede-initiatiefnemer van de 

geefkring Ladies Eye van Eye 

Filmmuseum. De volledige raad 

van toezicht van Eye bestaat 

nu uit: Gunay Uslu (voorzitter), 

Chafina Bendahman, Lex ter 

Braak, Shady El-Hamus, Marco 

Huijbregts, Anneke de Vries en 

Marc van Warmerdam. 

Xander van Beers acquisitiemanager bij VORM

AAAMRE-bestuurslid Xander van Beers (jaargang 2016-2018) is 

sinds medio oktober in dienst bij VORM Ontwikkeling. Hij gaat het 

team VORM Concepten versterken als regiomanager Acquisitie voor 

de Metropool Regio Amsterdam. 

De afgelopen jaren was Van 

Beers als ontwikkelingsmanager 

bij corporaties Woonbron 

en Stadgenoot actief 

in uiteenlopende 

gebiedsontwikkelingen en 

vernieuwing van kwetsbare 

buurten. 

Nicole Maarsen voorzitter ULI Nederland

Nicole Maarsen (jaargang 2003-2005) is benoemd tot voorzitter 

van Urban Land Institute (ULI) Netherlands. Als voorzitter 

van ULI Nederland zal Maarsen zich richten op onderzoek en 

kennisdeling met betrekking tot prangende kwesties zoals 

toenemende ongelijkheid, 

betaalbaarheid van woningen 

en klimaatverandering. Ze 

zak prioriteit geven aan de 

ontwikkeling van UrbanPlan, 

een realistisch en uitdagend 

klassikaal programma waarin 

leerlingen leren over de 

fundamentele krachten die 

stadsvernieuwing beïnvloeden. 

Wouter Terhorst naar Dalpha Real Estate

Wouter Terhorst (jaargang 2002-2004) verlaat CBRE Global 

Investors om zich aan te sluiten bij de vorig najaar opgerichte 

vastgoedonderneming Dalpha Real Estate in Laren. Dalpha is 

een dochter van Nardinc Beheer, een family office dat voortkomt 
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Paul Meulenberg benoemd tot commissaris SADC

Paul Meulenberg (jaargang 1992-1994) is op 30 juni 2021 

benoemd tot commissaris van Schiphol Area Development 

Company (SADC). Meulenberg is senior partner bij Deloitte 

Financial Advisory en vele jaren actief als adviseur in de 

vastgoedsector. Daarnaast is 

Meulenberg lid van raad van 

toezicht Hogeschool Utrecht. 

Zijn collega-commissarissen 

bij SADC zijn Jaap Gillis 

(voorzitter), Monique Maarsen, 

Heleen Aarts MRE (jaargang 

2002-2004) en Cuno van 

Steenhoven. 

Jaap Reijnders in bestuur Zaanse Schans

Jaap Reijnders (jaargang 1992-1994) is benoemd tot bestuurslid 

van Stichting Zaanse Schans. Het gaat om een nevenfunctie, naast 

zijn werk als interimmanager bij BOEi, Nationale Maatschappij 

tot Restaureren en Herbestemmen van Cultureel Erfgoed. Ook 

is Reijnders bestuurslid bij 

het Nederlands Resgister 

Vastgoedtaxateurs (NRVT). De 

afgelopen jaren zijn gekenmerkt 

door conflicten op de Zaanse 

Schans. Ondernemers en 

bewoners voelden zich niet 

vertegenwoordigd door 

het bestuur en was er lang 

discussie over het business-

model van de Zaanse Schans. 

Martijn Vlasveld bestuurslid Nutsschool Wassenaar

Hoofd duurzaamheid bij CBRE Investment Management Martijn 

Vlasveld (jaargang 2010-2012) is toegetreden tot het bestuur 

van basisschool Nutsschool 

Wassenaar met als portefeuille 

Duurzaamheid. In die rol helpt 

hij de school het gebouw te 

verduurzamen en daarmee 

toekomstbestendig te maken.

Taco de Groot wordt ceo Urban Interest

Taco de Groot (jaargang 1996-1998) treedt per 1 september 2021 

als ceo toe tot de directie van 

Urban Interest, het bedrijf van 

de Haagse vastgoedondernemer 

Harry Hilders. De Groot zal 

de onderneming verder 

professionaliseren. Urban 

Interest belegt in woningen, 

winkels, kantoren en hotels 

onder meer door transformatie 

en eigen ontwikkeling.

AAAMRE SPONSORS

Neem contact op met: info@aaamre.nl voor de mogelijkheden tot sponsoring
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Het verdrietige bericht bereikte ons dat 
MRE-alumna Paula van der Tuin op 29 
november jongstleden is overleden.  

IN MEMORIAM 
PAULA VAN DER TUIN

Paula zat in de jaargang 1997-1999. Haar 

carrière startte ze bij INBO, gevolgd door HBG 

vastgoedontwikkeling, waarna ze als adviseur 

en ontwikkelaar voor diverse woningcorporaties 

en andere opdrachtgevers heeft gewerkt 

vanuit Linq ontwikkeling. Een bedrijf waarin ze 

samenwerkte met oprichter Bob Schoeman. De 

afgelopen jaren was Paula manager vastgoed 

bij Warande en Woonzorg Nederland. 

De mensen die met Paula hebben gewerkt, 

gestudeerd  en bevriend met haar zijn geweest 

typeren Paula als een bijzondere vrouw 

in de vastgoedwereld. Ze had een stevige 

mening over de opgaves die er zijn en was 

niet bang voor haar principes te staan. Paula 

kon uitstekend het maatschappelijke met het 

zakelijke verenigen. Ze was bovendien uiterst 

loyaal naar de mensen met 

wie ze samenwerkte. Ze zal 

daarom door velen binnen 

en buiten het werk enorm 

gemist worden.

IN MEMORIAM



Praten tegen beeldscherm

Alleen toen kwam Covid. En toen zat ik thuis te 

werken, met onze kinderen van 2, 4 en 5 naast 

me. “Papa, wat doe je nu precies voor werk?” En 

op een bepaald moment dachten ze dat ik voor 

mijn werk alleen maar op de computer typte en 

tegen mijn beeldscherm praatte. 

Tegelijkertijd was bij mij het gedachteproces op 

gang gekomen wat ik de komende jaren wilde 

doen. Niet alleen voor een groot bedrijf werken, 

maar ook maatschappelijk nuttig zijn. Op zo’n 

manier, dat mijn kinderen begrijpen wat ik doe. 

Technische commissie

Op dat moment was er een nieuwe directeur op 

school, met de ambitie om het gebouw op te 

knappen en te verduurzamen. Toen die erachter 

kwam wat ik voor werk deed, werd ik al snel 

gevraagd voor de technische commissie en later 

ook voor het schoolbestuur.  

Onlangs liep ik met de aannemer op het dak van 

onze school. Mijn dochter zag me lopen. Na wat 

uitleg, begreep ze wat ik aan het doen was. En 

dat ik dat ook voor mijn werk doe. Ik vind het 

mooi dat ik dat zo duidelijk kon maken. En vooral 

dat ik zo kan bijdragen aan een betere school en 

een duurzamere wereld.

Martijn Vlasveld MRE (jaargang 2010-2012) 

is director Portfolio Management  en Head 

of Sustainability NL bij CBRE Investment 

Management.

Naast mijn baan als portefeuillemanager bij CBRE Investment 
Management, ben ik sinds de zomer van 2021  bestuurslid van 
de Nutsschool in Wassenaar, de school van onze kinderen. 
Tijdens de Covid-periode - en toen ik vorig jaar veertig werd 
- ben ik meer gaan nadenken wat ik de afgelopen jaren heb 
gedaan en wat ik de komende jaren zou willen doen. 

BESTUURSLID 
NUTSSCHOOL, WASSENAAR

Door Martijn Vlasveld

De afgelopen vijftien jaar ben ik veel 

bezig geweest in (binnen)steden, met het 

herontwikkelen en verduurzamen van vooral grote 

gebouwen. Ik besefte dat ik naast mijn werk meer 

wil doen op maatschappelijk vlak, voor kleinere 

organisaties waar je meer kunt toevoegen.

Als portefeuillemanager ben ik verantwoordelijk 

voor mooie gebouwen, zoals de winkels van 

de Bijenkorf in Amsterdam en Den Haag, 

monumentale panden in andere grote steden en 

voor de herontwikkeling van diverse V&D’s en 

Hudson’s Bays. Hele bijzondere gebouwen om 

met mijn team te mogen managen, maar ik word 

het meest getrokken door de uitdaging van het 

verduurzamen. Hoe krijgen we deze historische 

en vaak monumentale gebouwen energiezuinig 

en toekomstbestendig? En ook nog zo dat we er 

een goed pensioen aan over houden?

De poolkappen smelten

Mijn drive voor verduurzaming werd gewekt toen 

ik in 2008 op reis in Argentinië was. Daar zag ik 

hoe snel het ijs rondom de poolkappen smelten. 

Toen besefte ik hoeveel effect klimaatverandering 

op onze aarde heeft. En besloot ik dat ik me 

wilde inzetten om gebouwen te verduurzamen en 

zo het effect van klimaatverandering een beetje 

kleiner te maken. 

Sindsdien heb ik een aantal dingen gedaan: 

een duurzaamheidsteam binnen ING REIM 

opgezet, voor mijn MRE-scriptie uitgezocht 

hoe je winkelvastgoed kunt verduurzamen, 

met de herontwikkeling van de Heuvel Galerie 

een BREEAM Award gewonnen en daarna ook 

veel energie proberen te besparen door mooie, 

monumentale gebouwen te isoleren en duurzaam 

te verbouwen. 

DE NEVENFUNCTIE

‘IK WIL OOK 
MAATSCHAPPELIJK 

NUTTIG ZIJN’


