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MIPIM
Vastgoed als ‘hedge’ 
voor corona, oorlog 

en infl atie

EPRA
Hoe verzekeraars 

miljarden vrijspelen 
voor vastgoed 

NIEUWE SERIE
Hoe stadscentra de 
coronaklap pareren

REMEDIE VOOR 
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WONINGMARKT 

JACK DE VRIES
VASTGOED BELANG
‘Te veel geld zorgt voor 

anonieme cowboys’

REMEDIE VOOR REMEDIE VOOR REMEDIE VOOR REMEDIE VOOR 

MODULAIR 
BOUWEN
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GROOTSTE DEALS
IN WEEK 7–10 (PRIJS IN € MLN)

ASSET  PRIJS

113.179 m² logistiek  144,6

106.236 m² logistiek  79,8

213 woningen  39,0

79.000 m² logistiek  35,2

61 woningen  27,0

12.000 m² retail  20,2

5.000 m² zorg  19,0

5.029 m² kantoor  10,1

12.500 m² retail  8,5

6.550 m² bedrijfsruimte  7,7
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Getting it done. Together.

LET’S GROW.
Greenberg Traurig is enorm gegroeid. En we blijven groeien. Daarom vindt  
u ons vanaf 28 maart in Valley, het nu al iconische gebouw aan de Zuidas.  
Een inspirerende plek, waar alles is gericht op groei. Groei van bijzonder  
groen in de hangende tuinen. Persoonlijke groei. En natuurlijk de groei  
van uw business. Kom gerust een keer langs voor koffie aan de 
Beethovenstraat 545, 1083 HK Amsterdam.
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DUURZAME 
LOGISTIEKE HUB

Delta en VolkerWessels 
verkopen Hello World

LEZERSONDERZOEK
Karakus gedroomde 

opvolger Hoes

FLEXIBELE 
KANTOORRUIMTE

Hoe het beleggers-
vertrouwen te herwinnen?

HUIB BOISSEVAIN, 
ANNEXUM

Geheim plan voor 
grote deals
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TRANSFORMATIEPROJECTEN 
NAAR WONINGEN IN 2021

  WONINGEN UIT 
 ONTWIKKELAAR TRANSFORMATIE

1 Van Wijnen 601
2 Borghese/COD 434
3 Syntrus Achmea 364
4 Edelwonen 240
5 BPD 138
6 Grehamer & Company  132
7 De Maese Woningen 117
8 Aedes Real Estate  64
9 Segesta Groep 62
10 Herkon 58

SPECIAL 
TRANSFORMATIETRANSFORMATIETRANSFORMATIETRANSFORMATIE

WINNAARS: BPD 
EN VAN WIJNEN

  KROONENBERG.NL

GELDERLANDPLEIN, AMSTERDAM

S O L I D  &  
P O S I T I V E

Wij kijken altijd vooruit, zonder de 
dagelijkse realiteit uit het oog te 
verliezen. En blijven doen waar we 
goed in zijn: ondernemen, denken 
in kansen en mogelijkheden en 
altijd kwaliteit boven alles zetten. 
De afgelopen twee jaar hebben 
wij er alles aan gedaan om onze 
winkelcentra aangenaam en veilig 
te houden voor onze bezoekers.  
En zijn we ook richting blijven 
geven aan de toekomst. In het 
groot, door ons vastgoedbestand 
voortdurend te optimaliseren.  
En in het klein, door in onze 
winkelcentra te anticiperen op  
alle mogelijkheden die er zijn.
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vastgoed

ambitieus oplossings
gericht

hoog
waardig

jarenlange
ervaring

pragmatisch

juridische 
dienst

verlening

Emmaplein 5 
1075 AW Amsterdam
Postbus 75638 
1070 AP Amsterdam

T +31 20 573 03 60 
F +31 20 570 96 70 
info@rechtstaete.nl
www.rechtstaete.nl

Ruim 20 jaar bestaan wij als vastgoed niche kantoor en beschikken 
wij over de specifieke expertise die vereist is om onze cliënten 
helder en oplossingsgericht bij te staan. Onze adviseurs zijn niet 
alleen in staat onze cliënten van hoogwaardig juridisch en fiscaal 
advies te dienen, maar kunnen ook het verschil maken bij 
 onderhandelingen en – ter voorkoming van – rechtsgedingen. 

Aarzel niet contact met ons op te  nemen, goede ondersteuning is 
immers onmisbaar!

fiscale
dienst 

verlening
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ANNEMIEKE 
SCHOONDERWOERD
Vastgoedvrouw van 1 mrd

PRINSJESDAG
Kabinet jaagt infl atie aan 
met ongebreidelde steun

3X PRIMEUR 
VAN ZADELHOFF

Schenkt bedrijf 
aan goede doelen

Zet weer 
vastgoedadviestak op

Verhuist naar Zuidas

SECTOR 
KLEM IN 

REGELGEVING

TOP 
VASTGOEDJURISTEN

(IN FINANCIERING)

BRON: PROPERTYNL

Loyens & Loeff      Allen & Overy
NautaDutilh      Houthoff      
Clifford Chance      Van Doorne      overig

PROPERTYNL TOP 
VASTGOEDJURISTEN
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Verschijningskalender 2023
 propertynl magazine

editie thema  verschijningsdatum sluitingsdatum

1  Januari editie 27 jan 18 jan
 De forecasts van 2023
 Succesvolle gebouwontwerpers

2 Februari editie 24 febr 15 febr
 Smart Buildings
 Vastgoed & Mobiliteit

3 Maart editie 24 mrt 15 mrt
 Vastgoedmanagement
 Belangrijkste Vastgoedadviseurs

4 April editie 21 apr 12 apr
 Top Financiers
 De beste of slimste taxateurs

5 Mei editie 19 mei 10 mei
 Herontdekking van het kantoor
 Herontwikkeling & Transformatie

6 Juni editie 9 juni 31 mei
 Provada Preview
 Top 100 Beste Vestigingslocaties

7 Juli editie 7 juli 28 juni
 Top 50 Woningontwikkelaars
 Zorgvastgoed
 Review Provada

8 Augustus editie 25 aug 16 aug
 Logistiek Vastgoed

9 September editie 29 sept 20 sept
 Top Vastgoedjuristen
 Preview Expo Real

10 Oktober editie 27 okt 18 okt
 Top Vastgoedbeleggers
 (Institutioneel, Asset managers & Vastgoed voor particulieren)

11 November editie 24 nov 15 nov
 Top Ontwikkelaars 

12 December editie 19 dec 11 dec
 Deals 2023
 Leegstandbeheer
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Tarieven print

Formaten
pagina formaten breedte x hoogte in mm 

2/1 pagina (aflopend) 430 x 280 mm

2/1 pagina uitklap cover 412 x 280 mm

1/1 pagina (aflopend) 215 x 280 mm

1/2 pagina liggend  185 x 121 mm

1/2 pagina staand   90 x 247 mm

1/2 pag spread 400 x 121 mm

Materiaal aanleveren
Het advertentiemateriaal dient via de website van PropertyNL te worden aangeleverd. 
Ga naar www.propertynl.com, klik eerst op adverteren en vervolgens op advertenties aanleveren.

Extra verspreiding
PropertyNL Magazine wordt verspreid onder abonnees en via 
themagerichte controlled circulation. Daarnaast is er sprake van 
extra verspreiding op drie beurzen en een aantal bijeenkomsten. 
Voor 2023 staan de volgende beurzen op het programma:

• Provada
• Mipim
• Expo Real

toeslagen

Voorkeurspositie binnenwerk:  10%

Achterpagina:  25%

pagina 2 van het omslag:  20%

pagina 3 van het omslag:  10%

Commerciële bijlagen Tarieven op aanvraag

Pagina tarieven
 1x 3x 6x 12x

1/1 pag  5.590 4.963 4.506 4.178

2/1 pag 10.062 8.933 8.111 7.520

1/2 pag 3.589 3.262 3.068 2.909

1/2 pag spread 6.462 5.871 5.523 5.235

1/3 pag 2.514 2.233 2.026 1.880

1/3 pag spread 4.526 4.019 3.647 3.383

1/4 pag 1.956 1.738 1.578 1.462

1/4 pag spread 3.520 3.127 2.839 2.632
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Advertorials
Naast het plaatsen van advertenties is het plaatsen van 
advertorials ook mogelijk. Wij kunnen dan op basis van uw 
eigen content waaronder een foto en uw bedrijfslogo de 
opmaak verzorgen. Een andere mogelijkheid is dat wij een 
interview laten afnemen en dan ook de opmaak verzorgen.
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Chapeau hier komt een Chapeau

Kop KopUt fugia quam et derrorrum 
diost Nat vel estoreped esse porae. 
Tekst  BPUremquiam que sequam ut volorit 
ommoluptae ne escid estrum fugia int quis 
expernature labor sin re sitate et volorernam 
archil ipienda sequodi blaborentis dolori 
tem veliquis ellorit ipsa quam que provita-
tet faccus evenderibus, si offic tempellacim 
quod quis cum restio. Nequia dolorpo res-
sim quideli ciisti omnima sequi bero et pe-
rum ra vel iligent eium sundit volorup tat-
que perisquae et explaut voloresed quatem 
que pediae ditat es sita sa que et omnimint, 
incte moditat quosto beratia corehen ducipis 
dolut officil iquiat il molut aut voluptat fugit 
explit labore volupiducit ommodicatem et 
archicium invelibus in nim dis cumquosae 
aut parchictium volorio nsecabor molorio 
blab il ini ut quissit dolorem escit et quam 
evel expla animaxim a voluptatias cum ex-
cest, omnimus, commodi dus modisi blam 
exeriae eumquia velesti onsedipid quun-
tiam sim hiliqua sperrovidus dolupid eliqui 
quistio cus moluptatet officimaxime porem 
faccum deliquibus aut hicium faceati qui te 
eatur mos everore soluptia que porum qui 

simil etus nestio ommodit, cone se rerion 
porum dolupta eperibus nonse eate pellace-
ris doluptatur asin eum endit fugitiis maxi-
me ratemquia simi, unt. Optaturio maximi, 
sit od quam quat. Ulpa quas mod magnim 
essitest recat.
Qui vernam ipsa a sit, vid est ant, sus re 
nones volore is aut que ea vel eos est hil 
iureAm ut eat moluptat fugiam et porrori-
busam ut fuga. Nam, quasper ibuscius, tem 
as sunditiaepta santion sediciis eaquo vel 
eatur? Omniet pro maios renecum, sanditae 
explisquia secust imilita tenimol orepelent 
accaborum faccaborias estis renescidit fugia 

doluptatem ut ipsum vollia dundigent.
Tus autempo resequid modiorum enecati 
deligent, quiaecea niet laut et et ad quas un-
dipsu ntotatempor sant fugiti occum fugiam 
ea vid et aut posam dolent que simus ut que 
eniscilit autest fugitat est reserib usaeprati 
odios mos etur, secus reritio nserios delis-
sit a voluptibus, sitiossequo magnimus, que 
prerunt.
Pa cus praest, sam, qui cum faceptas arum 
dolecab orehenecum etur, anis expere core-
ste mquissi berum is is doluptae experum 
voluptae. Nem dollor remquam, quo mo 
ium volum cum dolupta essitias ma si nec-
tinisquis ea namus vellenis non comnis et 
omnis aliae niscid mi, vitium aut et dolupti 
isciust vollautem reptat velendi rat doluptae. 
Ficient, accaborios con eaquate ipietur?
Evelia et dolo iunto volecte catiuscid et offic 
te net, solupta ssunti officte molorem velig-
nat volore, veligni hilicim quia nis dolupta 
ernatia dolorepudi nobis et quiam illorem 
postint ianient, sunto volenim est eum etur? 
Optas delit eossit maxim quam quis magnat

advertentie
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nieuws   

DekaBank neemt voor € 49 
mln nwO-gebouw over 
Deka Immobilien gmbh, onderdeel van Deka-
Bank Group, heeft het NWO-gebouw in Den 
Haag overgenomen van ASR Vastgoed. Het com-
plex aan de Laan van Nieuw Oost-Indië bestaat 
uit twee gebouwen en heeft een totale oppervlak-
te van 18.700 m². Ook zijn er 223 parkeerplek-
ken. De aankoop van de in 2001 en 2005 gereali-
seerde gebouwen vraagt een investering van naar 
schatting € 49 mln. Het complex wordt opgeno-
men in het open-ended vastgoedfonds WestIn-
vest InterSelect. Het complex is volledig ver-vest InterSelect. Het complex is volledig ver-vest InterSelect. Het complex is volledig ver
huurd. Hoofdgebruiker is de Nederlandse 
organisatie voor wetenschappelijk onderzoek 
NWO, die circa 18.000 m² heeft gehuurd voor 20 
respectievelijk 16 jaar. De gebouwen zijn onder-respectievelijk 16 jaar. De gebouwen zijn onder-respectievelijk 16 jaar. De gebouwen zijn onder
deel van de Schenkstrook, een kantorenlocatie 
van 40.000 m² langs de spoorlijn Den Haag-

Amsterdam en grenzend aan het Beatrixkwar-Amsterdam en grenzend aan het Beatrixkwar-Amsterdam en grenzend aan het Beatrixkwar
tier. Naast het NWO zijn onder andere Naco en 
FMO gevestigd in het gebied. Het NWO-gebouw 
is indertijd ontwikkeld door de combinatie Lool-
aan vof, bestaande uit BAM Vastgoed en Blauw-
hoed Vastgoed met NIB Capital.

 Laan van nw OOst-inDie 300 in Den haag

Doorbraak aBP in terug-
vorderen bronbelasting
Pensioenfonds ABP heeft een doorbraak be-
reikt in het terugvorderen van in het buiten-
land ingehouden dividendbelasting (‘bronbe-
lasting’). De Noorse belastingdienst betaalt 
bijna € 3 miljoen aan teveel ingehouden belas-
ting over het jaar 2007 terug aan ABP; de to-
tale terugbetaling door Noorwegen kan oplo-
pen tot circa € 10 mln. 
In Frankrijk en Spanje heeft ABP met betrek-
king tot terugbetaling belangrijke overwinnin-
gen geboekt in de rechtszaal. In totaal vordert 
ABP op basis van de Europese vrijheid van kapi-
taalverkeer een bedrag van bijna € 60 miljoen 
terug van Noorwegen, Zweden, Denemarken, 
Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Spanje 

en Portugal
De nieuwe antikraakwet leidt voor eigenaren 
niet tot snellere ontruiming van gekraakte 
panden. In veel gevallen zal het OM nu ook 
pas een ontruiming nodig achten, indien spra-
ke is van een gevaar voor de openbare orde en/
of een gevaar voor de krakers zelf. Dat stelt Mr 
Richard de Laat van Advocaten van Van Riet 
uit Utrecht in reactie op de Antikraakwet die 
deze week is aangenomen. De wet zal waar-deze week is aangenomen. De wet zal waar-deze week is aangenomen. De wet zal waar
schijnlijk op 1 oktober 2010, maar mogelijk 
eerder, in werking treden.  Ignat esed magnia 
dolupie nienit etur, alis natur sinctem aut ulliti-
ur aut lam, volorum ra quati dolum, consequ 
aturepelitae autem quodist quat exceptam re di 
dolo modi optae es sam quuntem quo qui oAlic 
to beat que con reic te voluptaqui arum alitibust 
occus solo totas quam nis excearum fuga. Arum

Rotterdam energiehoofdstad door Shell
tijd hebben geves-

tigd in het gebied zie je de economische sectoren 
terug waar Rotterdam sterk in is: energie, proces-
industrie, maakindustrie en logistiek. Zij  willen 
hun kantoren in Rotterdam vestigen en dan het 
liefst in het centrumgebied, dat levendig is en 
door de goede ov-verbindingen en een lage mi-
lieu-footprint heeft. Dat is de nieuwe trend en 
daar spelen wij op in.’ De concurrentie tussen de 
grote steden (ook internationaal) draait in toene-

mende mate om dergelijke vestigingsfactoren. Dit 
blijkt uit een inventarisatie die onderzoekscen-
trum PropertyNL in de deze week verschenen bij-
lage Vastgoed van Het Financieele Dagblad heeft 
gehouden. Waar Amsterdam dit het afgelopen de-
cennium op de Zuidas deed met zakelijke dienst-
verleners en de financiële sector, doet Rotterdam 
dit in toenemende mate met de energiesector.  Er 
van uitgaande dat energie de groeimarkt van het 
komende decennia is, heeft Rotterdam goede 
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Isaäc Kalisvaart
‘Na MAB nog één keer
een bedrijf runnen’

Cuno van Steenhoven   
Mr DTZ doet stapje terug

Hein Brand
De laatste Mohikaan
van ING Real Estate 

 Vastgoedbelang verwerpt heffi  ng  Paulianeus handelen Eurocommerce  Parkeerbeleid Rotterdam 
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door BeRt potS
Hoe ziet de toekomst van ons land eruit? Wat 
willen politieke partijen als het gaat om ruimte-
lijke ordening? Over één ding lijkt de meerder-
heid het eens; het is tijd voor duurzame bin-
nenstedelijke ontwikkeling. Ook maken 
politieke partijen zich zorgen over kantoren-
leegstand en verloedering van verouderde be-
drijfsterreinen. Leegstaande panden moeten 
worden omgebouwd. En niet ieder dorp heeft 
nog langer recht op een eigen bedrijfsterrein. 

CDA
Voor het CDA gaat optimalisering van gebruik 
van bestaande ruimte steeds meer boven uit-
breiding. Zij zijn nadrukkelijk voorstander van 
multifunctioneel ruimtegebruik. Goed rent-
meesterschap, aldus het CDA, brengt met zich 
mee dat er bijvoorbeeld op oudere bedrijfster-
reinen geen verloedering mag ontstaan. Over-
heid en bedrijfsleven zijn daarom samen ver-
antwoordelijk voor goede inpassing van 
bedrijven. Op het gebied van wonen is het vol-
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gens het CDA belangrijk dat voortaan de juiste 
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Vooral steden moeten bij herontwikkeling van 
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maar dynamiek centraal staat. De liberalen wil-
len in het bijzonder meer ruimte voor woning-

bouw in de Randstad. De Randstad moet zich 
kunnen ontwikkelen tot een metropool, waarin 
wonen en werken centraal staat. Groene gebie-
den hoeven daarbij niet koste van alles bewaard 
te blijven. Bij een drukbevolkt gebied horen 
wel goede voorzieningen. Verder moet Neder-
land geen eenheidsworst worden.  Op bepaalde 
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genaar zelf hoe zijn woning eruit ziet. Ook wil 
de VVD ambitieuze doelstellingen ten aanzien 
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De grondmarkt moet grondig op de schop, zo 
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‘Voor welvaart zijn grote  

investeringen nodig in stedelijke 

netwerken’ - D66

AdVerteNtie

woordelijkheid voor een duurzame ruimtelijke 
inrichting. Alleen dan kunnen we volgens de 
PvdA een goede spreiding krijgen van wonen 
en natuur, economie en recreatie. In plaats van 
nieuwe kantoorruimte te bouwen, vindt de 
PvdA het beter eerst 8 mln vierkante meters 
aan leegstaande kantoorruimte te vullen. Ver-
ouderde bedrijventerreinen kunnen met een 
opknapbeurt weer aantrekkelijk worden ge-
maakt voor bedrijfsvestiging. Verder houdt de 
PvdA vast aan de traditie van volkshuisvesting. 
Slecht presterende corporaties worden opge-
knipt. Corporaties zijn terughoudend bij de 
verkoop en sloop van woningen. En ze gaan 
meer werk maken van isolatie van bestaande 
woningen. Het is aan gemeenten  met corpora-
ties prestatieafspraken te maken over nieuw-
bouw, onderhoud van bestaande woningen en 
leefbaarheid in buurten. 

D66
Goede inrichting van ruimte en infrastructuur 
is voor D66 belangrijk voor de economie. Om 
steden als pijlers voor onze welvaart sterk te 

houden en duurzamer te maken zijn grote in-
vesteringen nodig in stedelijke netwerken, za-
kencentra en industriegebieden. Hervorming 
van de grondpolitiek is daarom onontkoom-
baar. Het zelfrealisatieprincipe, dat grondeige-
naren bij bestemmingswijziging het alleen-

recht geeft op ontwikkeling, moet worden 
heroverwogen. Ook wil D66  bedrijventerrei-
nen beter benutten. Nieuwe terreinen kunnen 
alleen nog bij hoge uitzondering  worden aan-
gelegd.
Verder vindt D66 het de hoogste tijd dat er een 
einde komt aan de bouw van bedrijfsgebouwen 
op zichtlocaties. Deze ‘lelijke dozen’ tasten de 
aantrekkelijkheid van het landschap aan. Ten-

slotte wil D66 de woningmarkt structureel van 
het slot halen. Daarvoor zijn grootschalige her-
vormingen van de koop- en de huurmarkt no-
dig. Ook moet het aanbod beter aansluiten bij 
de vraag.

GRoeNliNkS
Het platteland mag niet verder verrommelen. 
Wonen en werken moet gebeuren binnen de 
bebouwde kom. Elk dorp zijn eigen indu-
strieterrein, dat kan naar de smaak van 
GroenLinks  echt niet meer. Dat vereist 
strenge sturing door Rijk en provincies. De 
minister van Duurzaamheid en Ruimte wijst 
de grenzen aan waarbinnen mag worden ge-
bouwd. En er komt een open ruimteheffing.  
Projectontwikkelaars betalen deze eenmalig 
op het moment dat zij groene ruimte bebou-
wen. Leegstand van kantoren levert geen be-
lastingaftrek meer op. Leegstand langer dan 
twee jaar wordt beboet met een leegstands-
heffing.
In de Randstad mogen tot 2040 ten minste 
500.000 nieuwe woningen worden gebouwd. 

‘Verfraai bedrijventerreinen 

met streekeigen beplanting’ - 

ChristenUnie

AdVerteNtie

Uit een eerste  onderzoek van het econo-
misch instituut bouw (EIB) naar de woning-
markt blijkt dat de VVD de beste plannen 
heeft voor de woningmarkt en de bouwsec-
tor. Zo meent EIB-directeur Taco van der 
Hoek. Het VVD programma zorgt verreweg 
voor de sterkste stimulans van de vraag en de 

doorstroming op de woningmarkt en zorgt 
voor de grootste stimulans van de bouwpro-
ductie. Doordat de VVD de hypotheekrenteaf-ductie. Doordat de VVD de hypotheekrenteaf-ductie. Doordat de VVD de hypotheekrenteaf
trek ongemoeid laat, de overdrachtsbelasting 
wil verlagen en de huren wil liberaliseren 
worden vraag en mobiliteit op de woning-
markt gestimuleerd. 

WoNiNGmARkt eN BoUW meeSt GeBAAt BAAt BAA Bij VVD 
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tet faccus evenderibus, si offic tempellacim 
quod quis cum restio. Nequia dolorpo res-
sim quideli ciisti omnima sequi bero et pe-
rum ra vel iligent eium sundit volorup tat-
que perisquae et explaut voloresed quatem 
que pediae ditat es sita sa que et omnimint, 
incte moditat quosto beratia corehen ducipis 
dolut officil iquiat il molut aut voluptat fugit 
explit labore volupiducit ommodicatem et 
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tiam sim hiliqua sperrovidus dolupid eliqui 
quistio cus moluptatet officimaxime porem 
faccum deliquibus aut hicium faceati qui te 
eatur mos everore soluptia que porum qui 
simil etus nestio ommodit, cone se rerion 
porum dolupta eperibus nonse eate pellace-
ris doluptatur asin eum endit fugitiis maxi-
me ratemquia simi, unt.
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ris doluptatur asin eum endit fugitiis maxi-
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Optaturio maximi, sit od quam quat. Ulpa 
quas mod magnim essitest recat.
Qui vernam ipsa a sit, vid est ant, sus re no-
nes volore is aut que ea vel eos est hil iure

Optaturio maximi, sit od quam quat. Ulpa 
quas mod magnim essitest recat.
Qui vernam ipsa a sit, vid est ant, sus re no-
nes volore is aut que ea vel eos est hil iure 
Bea versper natintint harumet ut offictisim 
ut fuga. Itat volo core natem doloribus, so-
lumquam quo blabore percita ipiendunt 
omnime ad quid molorio quas andaescium 
ut latem ea velestiae. Itate rem consecum 
expellaut occusci liciaernam resto berum 
impossi tem qui blaciendam fugiame vitCea 
nam quisitas quuntur?
Um, comnime acepe consero explam, om-
nihil ipsus, custem faccus sustemq uaecab
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Nus ex es est ipiciaeped mo odio dolorepuda 
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ut atent odi odit quis dolupta commoditem 
elest, sit eumquissum dusae doluptatum es-

tus ut quam sunt eturisim anistiundit omni-
hiciet eossectus moloruptatum labo. Rionse-
quis nus ut quam quia necae dolupti bustiis 
quatem essim sae sit et adit, utem fugiam 
escipsu sciderum ium quassit atibus veles 
dolorpor sus naturia sum volupta tionecab 
idunt aut desenisi ut as deserovid quiam 
quia excerspedi rem voluptatur, am, earci-
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quis aut hicipis cum lis nonse quia acerum 
dolorem et aut et porae ex exerit molenda-
nis mo to evenimus derum quae corecto ta-
quodit est as dellabo remquisqui sam audae. 
Nam venditem quas cullorro imolesedi tem 
enihiciandit labo. De nobisim etur, omnim 
iusdandit laut ilibust, il eum experum do-
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ommoluptusam et quame experib usdaeri-
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Ducia a cullite niatempore eum hiciis qui-
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omnihiciliti ra nonectes nam nobitas debis-
sitate sunt millam rehenim resectis nat.
Rem in porem etus eum ea vellent otaturi-
beri in eati num voluptatio. Ebis simolor-
rum as nossim eaquatur archita erciden di-
cimusandi unt, quis eveliat iatesto erunt ut 
que eum ene nit quid quo est, quis nos evel 
int expligende non et que lacerum ut quam, 
ipsandem quis voloressum que pere prorera 
tenima inime conet quatest quis pro et pe
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Nam venditem quas cullorro imolesedi tem 
enihiciandit labo. De nobisim etur, omnim 
iusdandit laut ilibust, il eum experum do-
luptatibus veres simporem restis sint labor 
magnimus as eiciumquo et eos imusciet 
parchic ipitatur asperumquos eum que niat.
Solor rat fugiaerovit, utat et quam quam rent 
ommoluptusam et quame experib usdaeri-
am exernat uritat elesti nobit volupta volor-
Lore optia vene dolliberit quiatur?
Ur, quid earis venda con nonse mo con elen-
dest hicit, cusam, ius et qui reptaquia dolor 
modis deruntibus, optia consed qui omnim-
porerae laut reptium, cor aut ligni di omni-
simpore volor acestru mquassimet aligend 
aeceptat venis es aliantiae. Itatis maior ad 
quatur restiis quiaturi nonsequatio omnim 
audis dolendae. At vendel et est magnient 
dollor as debisquam sim re nobit excerro 
consedis aut veliqui dit, ad mo omniet exer-
feratur, sedit autem reped que sim ut volup-
taqui nisim quunt, optatibus eos exceptatur?
Itatur aut praturerum aut aspit pratur, ver-
roRo to beri ipsam quo moluptae explit 
voluptatem nos numquo offic tes magnien 
damusan dandebi sseditem facerae corecea 
voluptaqui tem faccum num que omni re 
esed moluptate dem re volupta ernatur, uta-
quat di illit expedigenis pro bearum quiatur?
Ut pedipsum quibus rehent fuga. Nam nus 
eumquis enis doluptas volupta nis volorio
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Wereldwijd zoeken institutionele vastgoed-
beleggers naar investeringen in huurwo-
ningen in Europa. Dit gaat dan vooral om 
woningen in het zogeheten middenseg-
ment, woningen met een maximale huur 
van 30% van het besteedbaar inkomen 
in een bepaalde stad. De vraag is hier 
het grootst en het aanbod het kleinst, 
onder andere als gevolg van de scheve 
vraag-aanbodsituatie. In dit segment 
speelt regulering in heel Europa een steeds 
grotere rol. Steeds meer landelijke en 
lokale overheden nemen maatregelen om 
huurders in dit segment te beschermen. 
In combinatie met toenemende wetgeving 
rondom duurzaamheid, schrikt dit beleg-
gers ook af.  

“Wij hebben het met ons Europese impact 
fonds helemaal omgedraaid”, zegt Paul 
Oremus. “We hebben van dreigende regu-
lering en op handen zijnde wetgeving juist 
een kans gemaakt. Door te anticiperen 
op toekomstige regulering en duurzaam-

heidseisen, én door te kiezen voor het 
segment waar ook de komende decennia 
de krapte aanhoudt, richten wij ons op een 
langjarig stabiel rendement met een laag 
risicoprofiel.” 

Toen de plannen voor een Europees 
woningfonds vaste vorm kregen, reisde 
Oremus met zijn team heel Europa door. 
“Wij ontdekten dat het probleem op de Ne-
derlandse woningmarkt niet uniek is. Grote 
steden elders in Europa hebben allemaal 
hetzelfde probleem: een zeer groot tekort 
aan betaalbare, duurzame woningen voor 

mensen met middeninkomens in sleutel-
beroepen zoals leraar, verpleger of brand-
weerman. En dit zijn juist de mensen die 
essentieel zijn voor het goed functioneren 
van steden. In onze strategie is een huur-
woning betaalbaar als de huur maximaal 
30% is van het besteedbaar inkomen.”

Huurverhoging met inflatie
Het Europese woningfonds van CBRE 
Investment Management kiest expliciet 
voor betaalbaarheid op de lange termijn 
met inflatievolgende maximale huurver-
hogingen zodat de woningen ook over 
tien of vijftien jaar nog betaalbaar zijn. De 
doelgroepen, mensen in sleutelberoepen 
en actieve senioren, zijn met opzet geko-
zen, om deze belangrijke groepen voor de 
stad te behouden en de steden inclusief te 
houden. Daarnaast moeten de woningen 
van goede kwaliteit zijn en hoog scoren 
op duurzaamheid. “Wat heb je er aan als 
de huur betaalbaar blijft maar de energie-
kosten door het dak gaan? Dan maak je 
alsnog geen impact”, weet Oremus. 

 “We staan op het punt een aantal grote 
nieuwbouwinvesteringen buiten Nederland 
te doen”, stelt Oremus. “Wij zien dat onze 
strategie goed ontvangen wordt.” Dat de 
projecten niet altijd in hartje centrum van 
de Europese hoofdsteden zullen liggen, 
hoeft hij niet uit te leggen. “Wij trekken 
een grens bij maximaal dertig OV-minu-
ten reizen vanaf het centrum van de stad. 
Onderzoeken tonen aan dat dit voor de 
doelgroepen uitstekende plekken zijn om 
betaalbaar te wonen en voldoende con-
nectie te houden met de stad.”

EUR 850 miljoen in kas

Ook Europese pensioenfondsen en verze-
keraars hebben interesse in  het fonds, zo 
blijkt. Bij de aankondiging op 21 septem-
ber was er 465 miljoen euro toegezegd. 
Dat bedrag ligt inmiddels op 640 miljoen, 
afkomstig van meer dan zeven deelne-
mers. “Bij een leverage van 25% op asset 
niveau kunnen wij nu dus voor ongeveer 
850 miljoen euro woningen bouwen.” 
Uiteindelijk streeft het fonds na om in drie 
tot vijf jaar uit te groeien naar een omvang 
van drie miljard euro. Oremus verklaart 
het enthousiasme bij beleggers ook uit 
hun zoektocht naar alternatieven voor 
obligaties met een vergelijkbare risico-ren-
dementsverhouding. “Deze woningen, met 
een laag verhuurrisico, passen daar goed 
in. Bovendien stellen pensioenfondsen en 
verzekeraars steeds hogere ESG-eisen 
aan hun beleggingen, ook zij hebben de 
ambitie impact te maken met hun investe-
ringen. Voor ons is duurzaamheid al langer 
een voorwaarde bij alles wat wij doen. En 
doordat wij kiezen voor de inkomensgroep 
die in steden slecht wordt bediend, scoren 
wij ook op inclusiviteit.”

Naast een goede woning wil CBRE Invest-
ment Management zijn huurders ook be-
dienen met een breed pakket aan diensten. 
“We geloven steeds meer in doelgroepen 
als young professionals, stellen met en 
zonder kinderen, actieve senioren en 
kosmopolitische stedelingen. Elke doel-
groep stelt andere eisen aan het serviceni-
veau. Wij willen dat elke huurder diensten 
kan afnemen die passen bij zijn leefwijze. 
Niet in de vorm van gedwongen winkelne-
ring, maar als service. Ook geloven wij dat 
huurders niet alleen onderdeel willen zijn 
van de stad waarin ze leven maar ook van 
de wooncomplexen zelf.”

Geen angst voor plinten
In dat verband is Oremus anders gaan kij-
ken naar de plint van woongebouwen. “20 
jaar geleden had ik weinig geloof in plinten, 
je moest ze tegen een lagere prijs verhuren 
of verkopen. Nu zie ik dat een goed inge-
vulde plint van onschatbare waarde is en 
het woongebouw beter laat functioneren. 
We gaan in onze woningprojecten over-
al juist landingsplekken creëren met de 
plinten zoals The Villy in Amsterdam, Den 
Haag en Rotterdam, een concept dat voor 
elk gebouw op maat wordt gemaakt. En we 
gaan verder met onze digitaliseringsslag. 
Huurders worden blijer van een appje, dan 
een telefoongesprek met een call center.”

Schiphol Boulevard 281
G-Tower, 7e verdieping, Schiphol
www.cbreim.com/nl

“De grote vraagstukken op de 
woningmarkt bieden ook kansen”
Met de stroom meeroeien is makkelijk dan er tegenin. CBRE Investment Management boekt succes 
met zijn onlangs gelanceerde European Residential Impact Fund, dat zich richt op betaalbare, 
duurzame en kwalitatieve huurwoningen voor mensen met middeninkomens in ruim 15 grote 
Europese steden. Paul Oremus, verantwoordelijk voor de Europese woningbeleggingsstrategie van 
CBRE Investment Management, vertelt hoe.

“Wij zien dat onze 
impactstrategie voor 
middenhuurwoningen  
in heel Europa goed 
ontvangen wordt”

“Door de keuze voor  
de inkomensgroep die  
in steden slecht wordt 
bediend, scoren wij ook  
goed op inclusiviteit”

Dit is een marketingmededeling. Raadpleeg het plaatsingsmemorandum van CBRE European Residential Impact Fund S.C.A. SICAV-SIF alvorens 
een definitieve beleggingsbeslissing te nemen. Er wordt geen aanbod of verzoek gedaan aan Amerikaanse beleggers door middel van dit persbe-
richt. Deze publicatie vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het kopen van aandelen in CBRE European 
Residential Impact Fund S.C.A. SICAV-SIF, of enig ander product, en mag door Amerikaanse beleggers niet gebruikt worden of als basis dienen voor 
het nemen van een beleggingsbeslissing. Elk aanbod of verzoek zal uitsluitend worden gedaan door middel van een vertrouwelijk plaatsingsmemo-
randum en de bijbehorende inschrijvingsovereenkomst die alleen aan gekwalificeerde beleggers zal worden verstrekt.
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Zelf bestelde hij in 2005 voor het eerst een 
artikel via internet, sindsdien is het online 
shoppen geëxplodeerd en kreeg nog eens een 
extra duw door de coronapandemie. Met de 
opkomst van e-commerce is ook de behoefte 
aan logistiek vastgoed sterk gegroeid.

Oosterbaan werkt nu vijf jaar in opdracht van 
beleggers en eindgebruikers in onder andere 
de logistieke sector, sinds januari in de rol 
van sectormanager Industrie en Logistiek. 
Drees & Sommers sectorale aanpak  voor 
vastgoedvraagstukken  is verder verstevigd 
door de fusie met BOAG. Beide bureaus gaan 
nu samen verder onder de naam Drees & 
Sommer Netherlands. “De fusie met BOAG is 
een belangrijke stap in de verdere Nederlandse 
en Europese ontwikkeling van Drees & Sommer. 
Internationale klanten profiteren van onze cross-
border expertise en lokale marktkennis.”

“Alles is inmiddels zo gedigitaliseerd, dat 
één muisklik voldoende is om iets te regelen. 
Dat heeft grote gevolgen voor de vraag naar 
vastgoed en de gebouwde omgeving.” Het 
efficiënt afhandelen van logistieke stromen 
is één ding. Daar bovenop moet logistiek ook 
toekomstbestendig zijn op het gebied van 
duurzaamheid, circulariteit en gezondheid én 
rekening houden met ruimtegebruik en inpassing 
in de omgeving. De schaarste aan bruikbaar 
vastgoed en goede locaties maakt het allemaal 
nog een tikje ingewikkelder. Nieuwe ruimtelijke 
concepten, zoals gestapelde centra of mixed-use 
ontwikkelingen worden daarmee relevanter. 

Warehouse van de toekomst
Drees & Sommer werkt aan een studie naar het 
warehouse van de toekomst, waarin adviseurs 
en specialisten twintig tot dertig jaar in de 
toekomst kijken. Daarbij put de onderneming 

uit het eigen reservoir aan internationale kennis 
en die van dochterbedrijven als EPEA, één 
van de grondleggers van het cradle-to-cradle-
principe. “De eerste aanzetten zijn er. Eén van 
de deelprojecten is een checklist voor logistiek 
vastgoed die wij nu voor opdrachtgevers inzetten.”

Die checklist richt zich op toekomst-
bestendigheid en werkt als een compacte 
haalbaarheidsstudie, legt Oosterbaan uit. Meest 
bepalend is daarin de functionaliteit met zaken 
als het aantal loading docks, de ligging en de 
hoogte van de hal. Dan volgt de bouwtechnische 
staat op het terrein van duurzaamheid, of er 
zonnepanelen zijn en of het dak belastbaar is. 
Vervolgens wordt een economische afweging 
gemaakt. “Binnen het warehouse wordt steeds 
meer technologie ingezet. Daarnaast  zien we 
robotisering van logistieke processen toenemen, 
bijvoorbeeld bij de realisatie van een groot 
fullfilment center waarbij we betrokken zijn.”

Last mile-distributie
“Beleggers en eindgebruikers zoeken een 
fijnmaziger grid”, stelt Oosterbaan. “De 
duurzaamheid van de last mile-distributie wint 
aan belang. Pick up-points zijn handig, maar 
zet je die in het stadscentrum of aan de ring? Of 
breng je de spullen met zero emission-voertuigen 
aan de deur, zoals Picnic? Nederland heeft in 
verhouding met omliggende landen een hoge 
dekkingsgraad aan supermarkten. Fysiek je 
dagelijkse boodschappen doen of dichter bij huis 
een bestelling ophalen blijven in trek. Retailers 
zoals Ikea kijken nu juist naar stadswinkels.”

De adviezen van Drees & Sommer strekken 
verder dan alleen vastgoed, stelt Oosterbaan. 
“Elektriciteit is het nieuwe goud. Wij kijken 
ook naar alternatieve energiebronnen zoals 
waterstof. De omschakeling naar waterstof is een 
uitdaging, maar biedt veel kansen. Wij hebben 
de kennis in huis, houden de ontwikkelingen bij 
en adviseren onze klanten erop voor te sorteren.”

Peter Oosterbaan, Drees & Sommer Netherlands:

‘Logistiek moet nu  
voor sorteren op de toekomst’
“Het wordt pas echt leuk als het complex is”, zegt sectormanager Industrie en Logistiek Peter 
Oosterbaan van het internationale projectmanagement- en vastgoedadviesbureau Drees & 
Sommer. “Logistiek biedt door zijn enorme gelaagdheid voldoende uitdagingen”, concludeert hij. 

“Logistiek vastgoed moet  
ook toekomstbestendig zijn  
in duurzaamheid, circulariteit  
en gezondheid”
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Ronald: ‘Wonderwoods moest compleet 
zelfvoorzienend worden. Dat begint 
met een Warmte Koude Opslag (WKO). 
‘Maar er is slechts één beschikbaar 
zoekgebied voor het project en er liggen 
drinkwaterbronnen. Ook mogen we 
maar tot 40 meter diep boren en mogen 
de bronnen slechts 80 m³ per uur en 
160.000 m³ leveren.’ De oplossing: 
aansluiten op een WKO-ring en een 
aansluiting op het warmtenet.’

Creatief denken en weinig slapen
‘Ondertussen hadden wij ook 
onze uitdagingen’, vervolgt Ivo. 
‘Stakeholders, grote investeerders en het 
bouwtechnische aspect. Al dat groen erop, 
hoe dan?’

‘Dat levert slapeloze nachten op’, vervolgt 
Ivo. ‘Maar straks staat wél er een toren 
met 360 bomen, 10.000 planten en 30 
diersoorten. We realiseren iets gigantisch.’

Verder gaan voor zonnepanelen
Ronald: ‘Toch is het geen bizarre puzzel. 
Als je alles plat slaat, breng je vanuit één 
centrale ruimte warmte en koeling naar 
zo’n 420 appartementen, de kantoren, 
retail units en een indrukwekkend digitale 
kunstruimte. En er moet energie komen.’

Ivo vult aan: ‘Het dak staat vol bomen, dus 
geen zonnepanelen.’ Ronald: ‘Uiteindelijk 
vonden we binnen 10 kilometer een 
enorme loods. Na wat onderhandelingen 
gaf de eigenaar toestemming voor zo’n 
2.500 zonnepanelen op het dak.’

Succes geworteld in goede 
samenwerking
Ivo: ‘Je kan iets groots als dit alleen 
realiseren met de juiste partner. Eneco’s 
enorme track record en de transparante 
aanpak gaven voor ons de doorslag. En 
tuurlijk schuurt het soms. Het zijn écht 
intense trajecten. Maar zonder wrijving 

geen glans en de focus ligt altijd op het 
eindresultaat. Dat schept een band.’

Ronald vult aan: ‘De deadline stond op 24 
december 2020. Op 23 december, 10 uur ’s 
avonds, kwam het verlossende telefoontje 
van de notaris. Alle aktes waren akkoord, 
getekend en wel. Dat moment was heel 
heftig. We waren op. We hadden continu 
op de toppen van ons kunnen gepresteerd.’

Ook Ivo zal het niet snel vergeten. ‘Normaal 
vier je zo’n belangrijk moment met cham-
pagne, maar we konden niet meer. Maar we 
zijn enorm trots op het resultaat. Het is ons 
samen gelukt. En daar doe je het voor.’ 

eneco.nl/pr/wonderwoods

‘Het succes van Wonderwoods is 
 geworteld in een goede samenwerking’

Dé trend in wereldsteden: bouwprojecten die de stad laten ademen. Wonderwoods is daarvan een iconisch 

voorbeeld. Ondanks fl inke hindernissen gaan Ivo Taal van G&S Vastgoed en Ronald Dikstaal van Eneco de uitdaging 

aan. Een verhaal over onvoorwaardelijke samenwerking, creatief denken en een zeer ambitieuze deadline halen.
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‘Straks staat wél er 
een toren met 360 

bomen, 10.000 planten 
en 30 diersoorten. We 

realiseren iets gigantisch’

#nieuwewarmte
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