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SANDER HEIDINGA

T E K S T : M A R T I J N VA N L E E U W E N

Nooit eerder was de latente innovatieve kracht van de
vastgoedsector zo bepalend voor onze toekomst, betoogt
NVM Business-voorzitter SANDER HEIDINGA. Slimme
techniek moet publieke gebouwen na de covidpandemie
veilig en gezond maken. En alleen met een energieneutrale
bebouwde omgeving kunnen we verdere klimaatopwarming
tegengaan.

NVM Business Innovatie 2021 zal volgens Heidinga om meerdere redenen een
memorabele middag worden. ‘Het is ons eerste eigen grote fysieke evenement
sinds corona in maart 2020 toesloeg. In november 2020 hadden we een primeur
met ons eerste digital-only congres met 1.400 volgers. Dit jaar houden we een
hybride event met 350 fysieke bezoekers én een live stream. Na zo’n lange tijd
zal het weerzien op 18 november met zoveel collega’s en klanten voelen als een
reünie. Bovendien is dit de vijfde editie van ons Innovatiecongres.’
I N N O VAT I E P R O F E S S O R
De line-up van Innovatie 2021 is ijzersterk, somt hij op. ‘Innovatieprofessor
Deborah Nas presenteert vier startup- en techbedrijven die vastgoed slimmer
kunnen maken. Bas van Veggel (Timeless Investments/COD) en Savills-head
Ellen Waals nemen ons mee naar een toekomstbestendige werkplek. Paleis
Soestdijk-ontwikkelaar Maya Meijer-Bergmans toont aan hoe functies als
wonen, werken en recreëren te mengen. Wie wil weten hoe de toekomst van
winkelen, logistiek en stedenbouw er post-covid uitziet, moet ook zeker luisteren naar de bijdrages van, Teun Koek (Westfield-Unibail-Rodamco), Tim
Beckmann (Intospace) en Winy Maas (MVRDV). Ik ben ervan overtuigd dat
de toeschouwers en online kijkers na afloop vol inspiratie vertrekken. Als ze
concluderen dat NVM Business en zijn leden vooruitkijken en tijd en energie
investeren in de toekomst, ben ik helemaal een tevreden mens.’
T R A N S PA R A N T I E
Voor NVM Business-leden is innovatie een middel om relevant te blijven als
vastgoedadviseur, consultant en taxateur. ‘Onze relevantie stoelt op marktkennis, die feitelijk is onderbouwd en we in alle transparantie doorgeven. Die relevantie kunnen we versterken met onze steeds beter wordende database.

‘HET IS ONS EERSTE
EIGEN GROTE FYSIEKE
EVENEMENT SINDS
CORONA IN MAART
2020 TOESLOEG’
SANDER HEIDINGA
Die stelt ons in staat met nog betere referentiedata te komen, met real time
marktinzichten en voorspellend onderzoek naar de marktvraag. In de nabije
toekomst is het dankzij machine learning waarschijnlijk ook mogelijk voorspellingen te doen over de ontwikkeling van markthuren en vastgoedprijzen.’
MINDER ENERGIE
De maatschappelijke relevantie van innovatie is echter nog veel groter, benadrukt hij. ‘De afgelopen covidcrisis heeft al de noodzaak blootgelegd om vastgoed slimmer, duurzamer en vooral gezonder te maken. Klimaatverandering
stelt ons voor een nog veel grotere uitdaging. De vastgoedsector kan hier een
forse positieve bijdrage aan leveren. De bebouwde omgeving is immers nog
altijd goed voor zo’n 40 procent van alle CO2-uitstoot. We moeten ervoor zorgen dat commercieel vastgoed minder energie verbruikt. In een ideale wereld
belasten we het hoogspanningsnet helemaal niet meer. Voorlopers in het vastgoed ontwikkelen al bedrijvenparken die geen stroom van het elektriciteitsnet
gebruiken, maar zelf stroom opwekken. De overheid zou ook best mogen eisen
dat opslag en bezorging van consumentenproducten klimaatneutraal plaatsvinden. Als dat e-commerce duurder maakt en we daardoor minder bestellen,
komt dat het milieu en klimaat alleen maar ten goede.’
T O PJ A A R
Wat verwacht Heidinga van 2022? De kortstondige economische crisis, veroorzaakt door twee lange lockdowns, is al bijna weer vergeten, constateert hij.
‘De economie herstelt veel sneller en krachtiger dan verwacht. Volgend jaar
lijkt net als dit jaar een topjaar voor commercieel vastgoed te worden. In dit
historische “lagerentetijdperk” blijft vastgoed nu eenmaal een van de beste en
meest rendabele investeringen. Ook de kantorenmarkt veert weer op. Bedrijven
en werknemers hebben het kantoor enorm gemist, gezien de terugkeer van de
ellenlange files. Het is te hopen dat het hybride werken wordt uitgerold en niet
iedereen om 9 uur op kantoor hoeft te verschijnen. De coronacrisis heeft weliswaar een zware wissel getrokken op de retail- en horecamarkt. Maar anders
dan na de crisis van 2008-2013 zijn er nauwelijks executieveilingen van commercieel vastgoed geweest. Horecaondernemers hebben hun vastgoed tegen
een goede prijs kunnen verkopen aan kapitaalkrachtiger collega’s.
S TA B I L I S AT I E
Hoewel 2022 veel kansen biedt, liggen er net zoveel bedreigingen op de loer,
waarschuwt de NVM Business-voorzitter. ‘De wereld en dus ook onze markt
wordt onvoorspelbaarder. De mondiale schaarste aan grondstoffen, personeel
en energie en de bijbehorende snelle prijsstijgingen, zijn daar een teken van.
Nederlands commercieel vastgoed lijkt in 2022 te stabiliseren in een hele goede
markt. Maar de gretigheid waarmee iedereen op vastgoed springt, roept bij mij
herinneringen op aan 2007. Gelukkig zijn we de lessen van de vorige crisis niet
vergeten, want beleggers hanteren nu een veel lagere leverage. Onze commercieel vastgoedmakelaars en taxateurs zullen in elk geval goede, rationele en vertrouwenwekkende adviezen geven, zodat vastgoedprofessionals, corporates en
MKB’ers weloverwegen en verstandige besluiten kunnen nemen.’ •

EXTRA
1. Wat wilde je vroeger later worden?
Ondernemer
2. Welke wijze les neem jij ter harte?
Altijd door blijven gaan, dan kom je er wel
3. Van wie heb je het meeste geleerd?
Mijn vader
4. Ben jij altijd zeker van je zaak?
Nee
5. Waar kunnen ze jou voor wakker maken?
Kitesurfen
6. Waar ben je trots op?
Dat ik al jaren in harmonie samenwerk met mijn vijf
compagnons van ons makelaarskantoor
7. Wat/wie maakt jou boos?
Mezelf, als ik na afloop concludeer dat ik iets niet goed
of niet goed genoeg heb gedaan
8. Wat/wie maakt je blij?
Mijn gezin
9. Waar moet je heel erg om lachen?
Buitengewoon optimistische mensen
10. Waar kun je wakker van liggen?
Zaken die niet goed zijn gegaan
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M AYA M E I J E R - B E R G M A N S

TEKST:

M A R T I J N VA N L E E U W E N

Het is weinigen gegeven om na je 76e de kroon op je werk
te zetten. MAYA MEIJER-BERGMANS presteert het echter
om samen met haar team het immense Paleis Soestdijk
met landgoed te transformeren naar een hotspot van
de kennisindustrie. ‘Laat je bij tegenwind vooral niet uit
het veld slaan.’

Dat Maya Meijer-Bergmans haar vastgoedexpertise niet van een vreemde
heeft, is een understatement. Echtgenoot Ton is oprichter van de roemrijke
projectontwikkelaar MAB, terwijl hun zonen Bart, Markus en Antony respectievelijk Nederlands vastgoed ontwikkelen (MRP) en met MARK een grote
Europese high-end vastgoedportfolio beheren vanuit Londen en Luxemburg.
Het was echter Maya die eind jaren negentig haar echtgenoot overhaalde met
MAB het zwaar vervuilde terrein van de Amsterdamse Westergasfabriek te
kopen en het samen met gemeente Amsterdam te herontwikkelen naar een
culturele bestemming.
W E S T E R G A S FA B R I E K
Diezelfde Westergasfabriek vormde de aanleiding tot de oprichting van
MeyerBergman Erfgoed Groep in 2005. Ton verkocht in 2004 zijn MAB aan
het Bouwfonds van destijds ABN Amro. Maya werkte er aan mee dat de
Westergasfabriek buiten die deal bleef. Dat was echter niet de enige reden
om in erfgoed te stappen. Zowel Maya als Ton maakten zich zorgen over de
teloorgang van historisch vastgoed. De afgelopen jaren blies het echtpaar
nieuw leven in Buitenplaats Doornburgh in Maarssen, Landgoed Voorlei in
Leidschendam, het Westerparkhotel (nu Conscious Hotel) in Amsterdam.
Landelijke bekendheid verwierf ze met de aankoop in 2017 van Paleis
Soestdijk. Een jaar later volgde de verkoop van de Westergasfabriek,
wat inmiddels een hippe culturele hotspot was geworden. Koper was
Duncan Stutterheim, ook eigenaar van A’dam Toren aan het IJ.
MADE BY HOLLAND
De herontwikkeling van het 27.000 m2 grote Paleis Soestdijk en het bijbehorende landgoed van 165 hectare is veruit het grootste project van Maya
Meijer-Bergmans. Ze doet haar werk met even veel plezier als twee decennia
geleden, stelt ze. ‘Het is een enorm voorrecht om met zoveel briljante geesten
om tafel te zitten voor zo’n groot project. Daar krijg ik veel energie van.

‘MET EEN BEETJE
GELUK KUNNEN
WE EIND 2024
OPEN GAAN’
M AYA M E I J E R - B E R G M A N S
In 2024 moet het paleis en het omringende park een onafhankelijk podium
zijn voor de kroonjuwelen van de Nederlandse maak- en kennisindustrie zijn.
We gaan met Made by Holland laten zien hoe we door middel van innovatieve
oplossingen op het gebied van water, agricultuur en voeding, energie en
gezondheid een betere toekomst voor de volgende generatie kunnen bereiken. Daarnaast kunnen mensen hier wonen, werken, vergaderen, verblijven
en recreëren. Zo komen er een appartementencomplex, hotel, brasserie en
restaurant.’
B O U W S TA R T
Haar handen jeuken om te starten met de (ver)bouw. Papier is echter geduldig,
heeft ze ervaren. ‘Ook al zegt de politiek de planologische wet- en regelgeving
te willen vereenvoudigen, stel ik vast dat het vergunningentraject de afgelopen
twintig jaar alleen meer complexer en uitgebreider is geworden. We zijn nu al
vier jaar bezig zonder dat er een spade in de grond is gezet. Het aantal gedane
verkeers- en natuuronderzoeken en procedures die we met provincie Utrecht
en gemeente Baarn hebben gevoerd, is onvoorstelbaar groot. Ik mag hopen
dat in het volgende kabinet een volwaardig ministerie weer de regierol in de
ruimtelijke ordening pakt, zodat het sneller kan. Voorjaar 2022 hopen we dat
de gemeenteraad van Baarn het definitieve bestemmingsplan goedkeurt. Eind
2022 denken we dan eindelijk met de (her)bouw te kunnen beginnen. Met een
beetje geluk kunnen we eind 2024 open gaan.’
OP DE MAN
Dat heel Nederland een mening heeft over Paleis Soestdijk is ook niet altijd een
voordeel, erkent ze. ‘Het project ligt daardoor onder een vergrootglas. Vooral
bij de omwonenden, die het gebied beschouwen als “hun” bos en paleis. Dat
begrijp ik goed. Maar wat me wel opvalt, is dat het debat is verruwd. In 1999
kochten we de Westergasfabriek. Dat was evenmin een gemakkelijk project.
Maar de bewonersbijeenkomsten waren opbouwend en bijna gezellig. Nu
wordt er meer op de man gespeeld. Dan worden we weggezet als winstmaximaliserende projectontwikkelaars. Met een totale investering van 50 miljoen
euro is het tegendeel waar. Onze enige drijfveer is belangrijk erfgoed te behouden voor de volgende generaties. Dat we als ontwikkelaar concessies moesten
doen, hoort er bij. We hebben goed geluisterd en ervan geleerd. De geplande
6,2 hectare woningbouw in het bos met 65 grondgebonden woningen vervangen we voor 98 appartementen op 0,3 hectare bosgrond. Het geplande theater
hebben we ook geschrapt vanwege mogelijke natuuraantasting. Het plan is er
alleen maar beter en natuurinclusiever van geworden. De meeste omwonenden, provincie en gemeente zijn tevreden.
LESSEN
Of Maya Meijer-Bergmans na Paleis Soestdijk nog een project gaat doen, sluit
ze niet uit. ‘Het zit wel in mijn bloed om door te gaan. Op een gegeven moment
moet je echter plaatsmaken voor de nieuwe generatie. Wat ik hen kan
adviseren? Iedere ontwikkelaar moet ervan doordrongen zijn dat vastgoed
om mensen draait. Gedraag je altijd respectvol en wees vriendelijk. Als je de
mensen niet meekrijgt, komt er niets van de grond. Ook moet je altijd goed
beslagen ten ijs komen en consequent zijn. Niet met alle winden meewaaien,
maar je oog op het einddoel houden. Laat je dus vooral niet uit het veld slaan
bij tegenwind. In mijn ervaring wil iedereen het beste voor een plek. Vind
elkaar dus en trek samen op, dan zijn alle partijen na afloop blij.’ •

EXTRA
1. Wat wilde je vroeger later worden?
Kinderarts of advocaat
2. Welke wijze les neem jij ter harte?
Beloofd is beloofd
3. Van wie heb je het meeste geleerd?
Het meest geleerd van mijn moeder
4. Ben jij altijd zeker van je zaak?
Nee, natuurlijk ben ik niet altijd zeker van mijn zaak
5. Waar kunnen ze jou voor wakker maken?
Voor bitterballen
6. Waar ben je trots op?
Ik ben trots op mijn familie, mijn man en (klein)kinderen
7. Wat/wie maakt jou boos?
Zoals we nu als land bestuurd worden,
daar kan ik me boos over maken
8. Wat/wie maakt je blij?
Het werken aan onze kunstcollectie
9. Waar moet je heel erg om lachen?
Engelse humor
10.Waar kun je wakker van liggen?
Hoe de wereld er nu uit ziet en hoe de toekomst er
voor mijn (klein)kinderen uit zal zien
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E L L E N WA A L S

T E K S T : M A R T I J N VA N L E E U W E N

Nu werknemers massaal terugkeren naar kantoor, is de
strijd om de beste kantoren weer losgebarsten. De winnaars
zijn gebouwen die de vraag van de toekomst beantwoorden,
weet Savills-director/head of Agency ELLEN WAALS.
‘Kantoren met veel terrassen en groen zijn het gewildst’

Ellen Waals kan haar geluk niet op eindelijk op kantoor haar collega’s weer
recht in de ogen te kunnen kijken. Ze startte medio 2020 middenin coronatijd
bij vastgoedadviseur Savills als director/head of Agency. ‘Voor een leidinggevende is het op afstand lastig te bepalen of je team nog blij is. Ik vond het
moeilijk om een relatie op te bouwen met mijn mensen. Achter een pc-scherm
voelt de ander als een ijsberg die zich 80 procent onder water bevindt. Diepe
gesprekken waarin je het achterste van je tong laat zien, voer je niet online.
Terwijl ik dat wel nodig had om een team in opbouw mee te nemen in mijn
missie. Ik had vooral te doen met mijn jonge collega’s die zich ontwikkelen
in het vak. Terug op kantoor ervaar ik weer het teamgevoel dat we samen
onderdeel van iets moois zijn.’
P E R S O N E E L SV E R LO O P
Juist de coronacrisis heeft werkgevers ervan doordrongen hoe essentieel het
kantoor is, stelt ze. ‘Het kantoor is een belangrijk middel om de bedrijfscultuur
en -identiteit over te brengen en talent aan je te binden. Als werknemers zich
niet verbonden voelen met het bedrijf kiezen ze eerder voor een ander. Dat
blijkt ook uit het grotere personeelsverloop tijdens de corona-lockdowns bij veel
bedrijven. Het aanhouden en werven van talent is een hot topic in de bestuurskamer, ook al omdat recruitment kostbaar is, je mensen zijn je meest kostbare
bezit. Bedrijven willen de juiste werkplek bieden op de juiste locatie en met de
gewenste voorzieningen. In reactie op covid eisen ze nu ook dat kantoren de
gezondheid en het welzijn van werknemers bevorderen.’
NIEUWE PRIJSVORMING
Dat uit zich in een nieuwe vraag op de kantorenmarkt, constateert Waals.
‘De kracht van de kantorenmarkt heeft me verrast. De afgelopen 1,5 jaar stonden veel huisvestingsbeslissingen on hold. Nu zijn de grote zoekvragen er weer
en is de snelheid terug in de markt. Dat geldt zeker in Amsterdam, met name
op de Zuidas, in Zuidoost, Sloterdijk en het centrum.

‘DE WERKNEMERS –
DE JONGE GENERATIE
– VRAGEN AL JAREN
OM EEN BETERE
WERKPLEK’
E L L E N WA A L S
Vooral kantoren die de vraag van de toekomst beantwoorden, zijn gewild.
Dat zijn slimme, gezonde, duurzame en sociale kantoren als Edge West en
Rembrandt Park One en Two. Dergelijke kantoren bepalen de nieuwe prijs
vorming, omdat bedrijven bereid zijn daarvoor meer te betalen. Zo ligt de
gerealiseerde prijs in Edge West 10 procent boven de markthuur.’
I N S P I R AT I O N C E N T R E
Het ultieme post-covid-kantoor bestaat evenwel nog amper. ‘Bedrijven moeten de vertaalslag nog maken. Zelf vermoed ik dat de grote kantoortuinen het
niet gaan overleven en er ruimtes komen voor maximaal twaalf, vijftien mensen. Onze Engelse collega’s wijzen op het toegenomen belang van groen in
en buiten het kantoor. In Londen worden kantoren met veel terrassen en buitenruimte het eerste verhuurd, nu de transacties weer op gang komen. Ook de
Zuidas speelt volop in op deze trend met groene en duurzame projecten als De
Puls, Valley, Terrace Tower en het 86 meter hoge houten kantoor van NSI. Het
circulaire Dura Vermeer Inspiration Centre in Utrecht spreekt eveneens tot de
verbeelding. Dit multifunctionele kantoor toont aan wat er mogelijk is op groen
en duurzaam gebied en stelt verbinden, ontmoeten en samenwerken centraal.
Hiermee heeft de ontwikkelaar van het eigen kantoor echt een showcase gemaakt van hun visie op de toekomst van het kantoor.’
CHIEF HAPPINESS OFFICER
Het meer softe aspect, de mentale gezondheid van de werknemer, moet niet
uit het oog worden verloren, benadrukt ze. ‘Het Savills-bestuur is heel goed
omgegaan met de menselijke kant. Die persoonlijke aandacht is bij ons het
grootste goed. New10, een ABN Amro-dochter, voert dat nog verder door.
Deze online financier heeft een Chief Happiness Officer benoemd wiens doel is
om werknemers gelukkig te maken. Dit omvat veel meer dan alleen HR zaken,
de werkomgeving maakt ook een belangrijk onderdeel uit van het werkgeluk.
New10 stut hier zijn bedrijfscultuur op en krijgt daar van zijn werknemers volledig engagement voor terug. Binnenkort vestigt New10 zich met fintech-bedrijf
Tikkie in kantoor The Cloud Amsterdam.’
TECHBEDRIJVEN
Het welzijnsaspect is ook de reden dat grote Amerikaanse techbedrijven het
liefst in campusachtige kantoren zitten. ‘Kijk naar Uber dat naar Tripolis Park
verhuist. Hier kunnen ze een community opbouwen. Voor de veelal internationale werknemers speelt hun sociale leven zich hier grotendeels af. De lockdowns waren zwaar voor al die jonge expats in Amsterdam. Ze ontlasten en
ontzorgen hun werknemers volledig. Zo krijgen ze fantastisch te eten, zowel
ontbijt, lunch als avondeten. Dat is natuurlijk niet alleen goedertierenheid.
Loonkosten vormen de grootste kostenpost voor een bedrijf. De techbedrijven
willen zo maximaal productieve werknemers kweken.’
J O N G E G E N E R AT I E
De Savills-manager is ervan overtuigd dat het kantoor aan de vooravond
staat van grote veranderingen. ‘De werknemers – de jonge generatie – vragen
al jaren om een betere werkplek. De decisionmakers – de oudere generatie –
zagen de noodzaak er niet altijd van in. Nu ze covid hebben meegemaakt, zien
ze zelf in hoe cruciaal een gezonde en sociale werkplek is. Binnenkort zullen
ze de inzichten van de jonge generatie in hun werkplekstrategie doorvoeren.
Vastgoedadviseurs kunnen daarin een doorslaggevende rol spelen. Wij zien
wat voorlopers en andere bedrijven doen en kunnen onze inzichten delen en
de rol van inspirator uitdragen. Zo kunnen we een bijdrage leveren aan de
organisatiedoelstellingen.’ •

EXTRA
1. Wat wilde je vroeger later worden?
Ik wilde altijd naar de Hogere Hotelschool; horeca zit in
het bloed. Het is uiteindelijk Bedrijfskunde geworden
2. Welke wijze les neem jij ter harte?
Men lijdt het meest door het lijden dat men vreest
3. Van wie heb je het meeste geleerd?
Mijn moeder; zij is altijd positief, opgewekt en oplossingsgericht
4. Ben jij altijd zeker van je zaak?
Nee, dat kan ook niet. Ik weet het alleen wel altijd dicht
bij mezelf te brengen waardoor je op je intuïtie leert te
vertrouwen
5. Waar kunnen ze jou voor wakker maken?
Op vakantie gaan
6. Waar ben je trots op?
Ik ben trots op mijn team, op onze afdeling en de overtuiging die we met elkaar hebben om te bouwen en ons
te ontwikkelen. Positieve energie en fanatisme zitten in
ons allemaal
7. Wat/wie maakt jou boos?
Oneerlijke en arrogante mensen. Ik kan niks met mensen die oneerlijk zijn
8. Wat/wie maakt je blij?
Ik kan van hele kleine dingen blij worden. Dat kan van
lekker eten, sporten, wandelen, maar vooral van een
heerlijke knuffel van mijn kinderen. Zo onvoorwaardelijk
en onbevangen. Elke dag maken mijn jongens mij blij
9. Waar moet je heel erg om lachen?
Jiskefet. Maar ook geniet ik van foute programma’s als
B&B Vol Liefde; heerlijk
10. Waar kun je wakker van liggen?
Hoe vergankelijk het leven kan zijn. Ik tel vaak mijn
zegeningen in liefde en gezondheid en realiseer me dat
het zo anders kan zijn
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T E K S T : M A R T I J N VA N L E E U W E N

De covidcrisis heeft de behoefte blootgelegd om wonen,
werken en recreëren te combineren, stelt BAS VAN VEGGEL.
In een tijd dat stadscentra overvol en onbetaalbaar zijn,
zoeken steeds meer ondernemers en woningzoekenden hun
toevlucht tot de stadsranden waar nieuwe bruisende wijken
ontstaan, constateert de managing partner van Timeless
Investments.

Het investeringsvehikel van de familie Van Veggel is samen met de familie
Pleijsier ook aandeelhouder van ontwikkelaar COD. COD - al jaren in de Nederlandse top 3 van ontwikkelaars - ontwikkelt grootschalige en multifunctionele
leefgebieden van de toekomst. Een ander platform van Timeless Investments is
B. Amsterdam, een populaire co-working en event-locatie die zich het best laat
omschrijven als een stad in een gebouw. Hier kan je onder meer werken, vergaderen, ontspannen, sporten, naar de kapper en feesten. Aan het einde van
een periode waarin Nederland op het hart gedrukt werd 1,5 meter afstand te
houden, riep een levensgrote poster op een van de drie B. Amsterdam-panden
langs de A4 op elkaar een knuffel te geven. ‘Met de Give me a hug-campagne
wilden we onder meer al die jongeren die 1,5 jaar lang op hun kamertje van
20 m2 moesten bivakkeren een hart onder de riem steken. Bewust prikkelend
maar niet provocerend’, reageert Van Veggel.
B. AMSTERDAM
Deze jongeren vormen het grootste deel van onze members binnen B. Amsterdam, gelegen in het Schinkelkwartier te Amsterdam, vervolgt hij. ‘De corona-impact op B. Amsterdam - met 40.000 m2 creatieve kantoorruimte het
grootste startup-ecosysteem van Europa - was aanzienlijk. Alles waar B.
Amsterdam om draait was grotendeels niet toegestaan in coronatijd. Eind
september konden onze members - veelal jonge mensen - eindelijk uit hun
sociaal isolement breken. Terug in B. Amsterdam mogen ze elkaar weer ontmoeten en elkaar helpen met innoveren, ontwikkelen en het laten groeien van
hun business. Het B. team heeft afgelopen periode flink moeten managen om
onze members te behouden voor de community. Zo gaven we huurkortingen
in combinatie met een verlenging van de huurovereenkomst. Maar we hebben
ook geïnvesteerd in online studio’s, Padel-banen, nieuwe koffielounges, een B.
Bright-lab en extra belbooths. Zo blijven we altijd innoveren en vernieuwen. De
bezettingsgraad van B. Amsterdam is daardoor nooit onder de 85 procent gezakt en ligt nu alweer op 97 procent.’

‘WE FOCUSSEN
ONS OP
GROOTSCHALIGE
GEBIEDSONTWIKKELINGEN’
B A S VA N V E G G E L

W O R K . M E E T. P L AY
De coronacrisis zal de gewildheid van dergelijke concepten versnellen. ‘Na covid zie ik wonen, werken en verblijven nog meer vervlochten raken. Ik geloof
dan ook heilig in concepten waarin co-living en co-working gemengd zijn met
veel faciliteiten. B. Amsterdam is al een soort stad in drie gebouwen en is nu
een sociaal middelpunt van een voorheen desolate wijk. Veel van onze members zouden hier graag willen wonen, omdat hun sociale leven zich hier grotendeels afspeelt. Mede daarom gaan we komend jaar hiernaast B. @Home
realiseren, een complex met 330 betaalbare appartementen, werkplekken en
gedeelde faciliteiten. Het hele Schinkelkwartier wordt de komende vijftien jaar
bovendien getransformeerd naar een woon-, werk- en verblijfsgebied met zo’n
2 miljoen vierkante meter nieuw vastgoed.
M E G ASTO R ES
Het is geen toeval dat COD dit project realiseert in het perifere en nu nog
monofunctionele Schinkelkwartier, voegt hij eraan toe. ‘We focussen ons op
grootschalige gebiedsontwikkelingen. Beleggers en ontwikkelaars zijn onmisbare schakels om de verwaarloosde stadsranden en verpauperde industriegebieden nieuw leven in te blazen en het schrijnende woningtekort daar
deels op te lossen. Om hier het verschil te maken en impact te hebben, is
COD bij voorkeur betrokken bij een multifunctionele gebiedsontwikkeling. Dat
deden we eerder op de NDSM-werf in Amsterdam en het Maanplein in Den
Haag, nu in het Schinkelkwartier en Amsterdam Zuidoost (SPOT). En straks
met Amvest als partner ook in het Hamerkwartier in Amsterdam-Noord. Ook
in Den Haag zijn we met nieuwe grote projecten bezig. Zo zullen we met Amvest winkelcentrum Megastores herontwikkelen tot een groene woonwijk met
voorzieningen en retail.’
WA N T R O U W E N
Gezien het belang van deze opgaves voor steden verbaast Van Veggel zich
over het politieke wantrouwen naar marktpartijen. ‘COD heeft een goede relatie met alle gemeenten. Toch zie ik de politieke retoriek tegen vastgoedpartijen steeds heviger worden. Wij zijn echter niet de oorzaak van de woningproblematiek, maar de oplossing. We doen ons stinkende best meer betaalbare
woningen te realiseren, ook al werken de vele duurzaamheidsaspecten en
stijgende bouwkosten kostenverhogend en worden deze aspecten niet altijd
in de erfpachtprijs meegenomen. Ook ben ik geen fan van het drukken van de
bouwkosten door te bezuinigen op kwaliteit, laten we vooral geen rotzooi gaan
bouwen. Duurzaamheid en steeds meer circulariteit blijven eveneens het uitgangspunt van onze projecten. Met ons innovatieplatform Bright by COD en
ons Bright-lab in B. Amsterdam willen we vooroplopen. Het is te hopen dat
vastgoedontwikkeling spoedig, vanuit verschillende innovaties, een duurzame
standaard met eenduidige systemen adopteert.’
B L A C K S WA N
Hoewel de vastgoedmarkt in topvorm is, weet Van Veggel ook dat de bomen niet eindeloos tot de hemel blijven groeien. ‘Iedereen ziet dat de mondiale schuldenberg problematisch is. Maar terwijl prijzen stijgen, bouwkosten de
pan uitrijzen en grondstoffen en personeel schaars zijn en de inflatie oploopt,
blijft de rente laag. Timeless Investments is ook zeer actief als ontwikkelaar in
de Verenigde Staten met ZOM Living. Daar blijft de vraag naar vastgoed en de
kapitaalinstroom groot en zijn de exit yields nog heel laag, net als in Europa. Ik
zie de rente de komende jaren nog laag blijven. Een stijgende rente zou weer
een eurocrisis kunnen veroorzaken. Een black swan-event kan altijd roet in het
eten gooien. COD kijkt echter positief naar de toekomst en pakt concreet en in
goede samenwerking de grote opgaves op die voor ons liggen.’ •

EXTRA
1. Wat wilde je vroeger later worden?
Presentator van Studio Sport. Het leek (en lijkt) me
heerlijk om de hele dag over sport en achtergronden
te ouwehoeren
2. Welke wijze les neem jij ter harte?
Slaap er een nachtje over. De emotie of het inzicht dat
je op een avond kunt hebben, is vaak de volgende dag
anders of veel helderder. Ik ben hier zelf overigens erg
slecht in.
3. Van wie heb je het meeste geleerd?
Zakelijk gezien zeker mijn vader. Aan de keukentafel of
samen op pad heb ik al vroeg dingen gezien die ik nu
toepas of juist anders aanpak
4. Ben jij altijd zeker van je zaak?
Dat zou wel lekker zijn hè? Maar ook saai. Twijfel is
helemaal niet erg, net als fouten maken
5. Waar kunnen ze jou voor wakker maken?
Wienerschnitzel met Preiselbeeren
6. Waar ben je trots op?
Op zoveel dingen: bovenal mijn heerlijke gezin, maar
zakelijk ook op veel projecten zoals het RAI Hotel,
B. Amsterdam en de goede sfeer en samenwerking in
onze diverse bedrijven
7. Wat/wie maakt jou boos?
Stereotypering van mensen. Helaas zie je veel kort
zichtigheid en vooringenomenheid bij mensen in de
breedste zin
8. Wat/wie maakt je blij?
Sinds enige tijd ben ik samen met mijn broer Tim
verslingerd geraakt aan Padel-tennis. Ik word erg blij
van onze avondjes bij B. Amsterdam Padel
9. Waar moet je heel erg om lachen?
Koot & Bie, Merijn Scholten, Marcel van Roosmalen en
Nico Dijkshoorn
10.Waar kun je wakker van liggen?
Onuitgesproken irritaties
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TEKST: CHRISTINE STEENKS

‘Nederlanders houden niet van grote shoppingcenters’,
kreeg Unibail Rodamco Westfield jarenlang te horen.
De internationale retailbelegger betwijfelde dat. Terecht,
blijkt uit de succesvolle start van Westfield Mall of the
Netherlands. Project Director TEUN KOEK: ‘Mensen
snakken naar beleving. Dat bieden wij hier.’

‘Beleving’ is makkelijker gezegd dan uitgelegd. Het heeft te maken met architectuur, interieur, lichteffecten, service. Ook met steeds weer vernieuwen en
animatie bieden. ‘Je moet blijven verrassen’, zegt Teun Koek. ‘Mensen zijn eerder verveeld als er geen innovatie is. Dan hebben ze het ook hier na een paar
keer alweer gezien. Daarom houdt een team van vijftien medewerkers zich
constant bezig met nieuwe ideeën uitwerken. Westfield Mall of the Netherlands
kun je vergelijken met de Sagrada Familia in Barcelona: hij is immers nooit af.’
BEWIJS
Het concept van een Mall is in Parijs, Londen, Centraal en Oost-Europa al veel
langer een succes. De eerste shoppingcenters dateren uit de jaren zestig. Maar
iets vergelijkbaars in Nederland realiseren, werd steevast door marktanalisten afgeraden. Koek: ‘Het zou hier niet aanslaan, omdat Nederlanders slechts
zouden houden van gezellige, historische binnensteden.’ Toch begint Unibail
Rodamco Westfield in 2010 met de herontwikkelingsplannen voor het verouderde winkelcentrum Leidsenhage in Leidschendam, met als inzet: een breed
mixed-used centrum van 117.000 verhuurbare vierkante meter. Koek: ‘Ons shoppingcenter Westfield CentrO in Oberhausen trok dertig procent Nederlanders,
die daar minimaal twee uur voor reisden. Ze vonden er iets wat in Nederland niet
bestond. Voor ons het bewijs dat ook hier ruimte zou zijn voor een Mall.’
TO O N B A A R
‘Voor heel veel mensen is winkelen nog altijd hobby nummer 1. Toch is het voor
anderen iets wat af en toe gewoon moet. Wij combineren die noodzaak met
vermaak, waardoor je er ook plezier in krijgt. Het is de combinatie van retail,
leisure en f&b, die voor een gezellig dagje uit kan zorgen. Er is een bowlingbaan, bioscoop, gamehal, heel veel nieuwe horeca en er zijn veel prachtige
monobrand winkels. Ook de architectuur helpt mee en is gericht op beleving:
brede straten, unieke gevels, mooie interieurs.

‘MENSEN
ZIJN EERDER
VERVEELD
ALS ER GEEN
INNOVATIE IS’
TEUN KOEK
Toiletten zijn gemakkelijk bereikbaar, schoon en gratis; ook parkeren kost niets.
Wat wij hier maken, moet toonbaar zijn. De vele bezoekers die trots online
delen dat ze hier zijn, vormen het beste bewijs dat ons concept werkt.’
W E R E L D W I J D P L AT F O R M
‘We zetten hier een product neer dat volledig aansluit op de wensen van de
consument. Daarbij is dit weliswaar de fysieke plek om te zijn, maar is er tegelijk oog voor de online verlangens. We hebben een ‘youseum’ waar je te gekke
selfies kunt maken. Zowel binnen als buiten zijn pleinen waar we in korte tijd
evenementen kunnen organiseren die ook het online publiek animeren. Dat
biedt nieuwe mogelijkheden voor onze huurders. Samsung kan er bijvoorbeeld
nieuwe modellen presenteren of Audi zijn nieuwste auto. Door je zowel online
als offline te presenteren, trek je een veel breder publiek. Consumenten winkelen omnichannel, dus via verschillende kanalen. Daarom zijn we ook heel actief
om Westfield digitaal uit te rollen op social media, website en via apps. Wij zijn
onderdeel van een wereldwijd platform. Merken die hier hun winkel hebben,
kunnen daarmee 1,2 miljard consumenten bereiken. Wil je als merk van betekenis zijn, dan moet je hier zitten.’
D ATA D E L E N
Innovatie beperkt zich niet tot de vorm en inhoud van Westfield Mall of the
Netherlands. Ook de openheid en transparantie die Unibail Rodamco Westfield
van zijn huurders verwacht, is een essentieel onderdeel van de strategie. Koek:
‘Wij bepalen de huur op basis van omzetgegevens en bezoekersaantallen. Het
is dus cruciaal dat onze afnemers hun omzetgegevens met ons delen. Retailers
met internationale vestigingen vinden dat heel normaal; in het buitenland gebeurt dit al veel langer. Voor anderen is het wennen. Ook makelaars hebben te
maken met deze nieuwe werkelijkheid. Het maakt de onderhandelingen tussen
de retailer en vastgoedpartij transparanter. Wij baseren onze huren op feiten.
We weten dat in de Mall hogere omzetten worden gedraaid.’
Zelf delen we ook data met onze afnemers. Gegevens over de bezoekers, bijvoorbeeld. Die krijgen we via onze online kanalen, maar ook via ouderwetse
enquêtes. Aan de hand van die data doen wij nieuwe investeringen. Ze geven
ons inzicht waar behoefte aan is en daar spelen wij op in. Onze afnemers zien
een eigenaar die iets terugdoet. Het is ons gezamenlijke belang dat Westfield
Mall of the Netherlands succesvol blijft. We moeten daarom vernieuwen, investeren, consumentengegevens verzamelen en samenwerken met de huurder.
Wij zoeken ondernemers die met ons hun eigen concept beter willen maken en
daarvoor een stapje extra willen zetten.’
HERONTWIKKELING
Ondanks de veelbelovende start van Westfield Mall of the Netherlands, met
maar liefst 1,4 miljoen bezoekers in augustus, verwacht Koek geen veelvuldige
herhaling van het concept. ‘Daarvoor ontbreekt in ons land de ruimte. Ze moeten ver genoeg verwijderd zijn van historische binnensteden en andere grote
centra. Dan kunnen we er, vermoed ik, hooguit drie kwijt.’
Voor winkelcentra waar steeds meer panden leegstaan, moet herontwikkeling
niet te lang op zich laten wachten. Koek: ‘Leegstand leidt tot nog meer leegstand. Er ligt dus een enorme ontwikkelopgave, vooral voor de middelgrote
winkelcentra, waar de problemen het grootst zijn. Woningen toevoegen, ligt
voor de hand. In Nederland hebben we wonen, werken en winkelen altijd al
gecombineerd. Mixed used is hier uitgevonden en blijft de toekomst. De consument komt terug, daar ben ik van overtuigd. Mensen willen samenkomen. Er
blijft daarom altijd behoefte aan fysieke ontmoetingscentra, maar we moeten
er wel wat moois van maken.’ •

EXTRA
1. Wat wilde je vroeger worden?
Tuinarchitect
2. Welke wijze les neem jij ter harte?
Toen ik veertien jaar geleden begon, werd mij geleerd
dat je in de vastgoedsector vooral veel geduld moet
hebben. Zelf heb ik ervaren: geduld is best goed, maar
ongeduld levert in onze business veel meer op
3. Van wie heb je het meeste geleerd?
Van de vele collega’s die ik de afgelopen veertien jaar
heb leren kennen
4. Ben jij altijd zeker van je zaak?
Nee, niet altijd, maar wel vaker dan gemiddeld
5. Waar kunnen ze jou voor wakker maken?
Een wandeling in de natuur en wild spotten
6. Waar ben je trots op?
Op de realisatie van Westfield Mall of the Netherlands
7. Wat maakt jou boos?
Ik ben niet zo snel boos, maar de ontbossing op aarde
roept wel verontwaardiging bij me op. Ik zie het wat
ons klimaat betreft somber in, terwijl ik eigenlijk optimistisch van aard ben
8. Wat maakt jou blij?
Het succes van Westfield Mall of the Netherlands. Al
was de opening, door corona, niet zoals we gehoopt
hadden, de reacties van de bezoekers zijn overweldigend positief
9. Waar moet je heel erg om lachen?
Om mensen die zichzelf te serieus nemen. In de vastgoedbranche zijn dat er nogal wat
10.Waar kun je wakker van liggen?
Van nieuwe ideeën. Die ontstaan meestal ’s nachts en
houden me goed wakker
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T E K S T : M A R T I J N VA N L E E U W E N

Sinds covid is de behoefte aan logistiek vastgoed nog
harder gegroeid, terwijl grond, elektriciteit en personeel
steeds schaarser worden. Intospace – de verzelfstandigde
ontwikkeldochter van Somerset – realiseert daarom
alleen nog maar natuurinclusieve, gezonde en emissievrije
gebouwen, legt ceo TIM BECKMANN uit.

Somerset Capital Partners heeft dit najaar zijn ontwikkeltak verzelfstandigd en
hernoemd tot Intospace. Met een pijplijn van 1,5 miljard euro gaat Intospace
logistieke gebouwen en campussen ontwikkelen en als belegging beheren,
vertelt ceo Beckmann. ‘Hoewel de prijzen voor logistiek vastgoed hoger dan
ooit zijn, denken we met langetermijn beheer een betere propositie te hebben.
Door de verzelfstandiging kunnen we onze visie beter etaleren. De logistieke
sector is de levensader van onze economie. Tegelijkertijd wordt logistiek vaak
geassocieerd met milieuvervuiling, CO2-uitstoot en aantasting van het landschap. Wij willen laten zien dat dit beter kan en we met logistiek de wereld ook
een beetje beter kunnen maken.’
V RA AG E X P LO S I E
Covid heeft de vraag naar logistiek vastgoed verder aangejaagd, verklaart
Beckmann. ‘Sinds de covidcrisis is de vraag naar logistieke diensten en - vastgoed enorm toegenomen. Het online aandeel in de detailhandel groeit tot 2030
naar verwachting door van 15 procent naar 20 procent. Britse onderzoekers
denken zelfs dat foodretail naar 30 procent online gaat. Door de versnelling
van e-commerce breiden webwinkels hun gebouwenbestand uit en hebben
supermarkten nieuwe fulfillmentcentres nodig. Zolang we nog produceren op
een ander moment en een andere locatie dan we consumeren, zal de vraag
naar logistiek vastgoed blijven bestaan. Niet alleen op logistieke knooppunten,
maar overal waar mensen wonen.’
O P S LOT
Dat is geen geringe opgave, stelt de Intospace-ceo vast. ‘Een grote uitdaging
is het ruimtegebrek. Logistiek concurreert met wonen, werken en recreëren.
Slechts 15 procent van het landoppervlak in Nederland is bebouwd, terwijl
70 procent landbouwgrond is. Deze verdeling staat onder druk, gezien het
woningtekort en het belangrijke aandeel van de stikstofuitstoot van landbouw.

‘DE LOGISTIEKE
SECTOR IS DE
LEVENSADER
VAN ONZE
ECONOMIE’
TIM BECKMANN
Een andere uitdaging is de beschikbaarheid van energie. In een groot deel van
Nederland is nieuwbouw inmiddels bijna onmogelijk, omdat n
 etbeheerders
nauwelijks nog ruimte op het elektriciteitsnet hebben. Op dit moment zit
driekwart van Nederland op slot; in oranje gebieden bepaalt een congestie
manager wie voorrang krijgt, in enkele (rode) gebieden is de komende vier tot
vijf jaar geen nieuwbouw mogelijk.’
FOCUS OP BROWNFIELD
Intospace staat dan ook voor duurzaam ruimtegebruik, geeft hij aan. ‘Wij hebben een voorkeur voor brownfield-locaties. Als we verouderde, niet-duurzame
industriële gebouwen vervangen voor nieuw modern vastgoed, hoeft er geen
natuur opgeofferd te worden. We maken toekomstbestendige, adaptieve gebouwen die we kunnen afstemmen op veranderend consumentengedrag en
- marktomstandigheden. Dat kost ons vaak 5 tot 10 procent meer, maar levert
gebouwen op die ook in een andere toekomst bruikbaar zijn. Daarnaast proberen we waar mogelijk natuurinclusief te bouwen, zijn alle gebouwen emissievrij
en proberen we zoveel mogelijk circulair te bouwen. Doorgaans bebouwen we
slechts 50 procent van de aangekochte grond, vangen we al het regenwater
op in retentievijvers en gebruiken we 10 procent van het perceel voor groenvoorzieningen. De landschapsruimte die onze gebouwen innemen, compenseren we met een dakpark, daktuinen of zelfs glastuinbouw.’
OFF-GRID
De ontwikkelaar kan zelfs het energietekort helpen verminderen, vervolgt
Beckmann. ‘Al onze gebouwen zijn emissievrij. Ze geven vaak zelfs meer energie terug dan het verbruikt dankzij 1 miljoen vierkante meter aan zonnepanelen
op onze gebouwen. Zo ook op het toekomstige Schiphol Trade Park in Hoofddorp. Dit project wordt 100 procent off-grid gerealiseerd. Het 50.000 m2 grote
complex vol zonnepanelen gaat straks 8 megawatt energie opwekken die we
in grote batterijen opslaan en verdelen met omliggende bedrijven. Het gebouw
heeft zelf maar 20 procent van de opgewekte energie nodig, zodat we 80 procent kunnen delen. Zo wordt een heel bedrijvenpark zelfvoorzienend en ontlasten we het energienet. Deze energie gebruiken we ook om milieuvriendelijk
transport te faciliteren. Zo gaan we op onze City Logistics Innovation Campus
(CLIC) in Badhoevedorp met Eon het grootste elektrische laadplatform van
Europa realiseren met plek voor 800 voertuigen.’
WONINGBOUW
Goede huisvesting is volgens hem bovendien een voorwaarde om schaars
personeel te trekken. ‘Waar een prettige werkplek in de logistiek eerst als luxe
werd gezien, is het nu bittere noodzaak. In een industriële bunker zonder daglicht komt niemand werken. Wij zijn nu bezig om al onze gebouwen WELL te
certificeren. Met corona-proof klimaatsystemen, veel daglicht, goede voeding,
sportfaciliteiten, buitenruimte en veilige fietsenstallingen krijg je blije en gezonde werknemers. Intospace heeft eveneens plannen om bij enkele centra ook
sociale woningen te realiseren. Met twee logistieke opdrachtgevers zijn we
daarover in gesprek.’
M A R K T P L A AT S
Beckmann ziet de makelaar als een onmisbare marktplaats, waarop Intospace
graag een premium account heeft. ‘Makelaars zijn in mijn ogen te transactie
gedreven. Ze proberen elkaar regelmatig deals af te snoepen of werken exclusief voor bepaalde partijen. Dat is zonde, want er zit zoveel kennis in deze
sector. Makelaars kennen alle partijen, ze weten welke eisen gebruikers stellen,
wat er waar nodig is, welke gebruikers verhuizen of uitbreiden. Wij experimenteren nu met een ander model waarbij wij partijen een vaste vergoeding betalen om deze kennis te ontsluiten. Bij de ontwikkeling van CLIC hebben we deze
kennis al actief ingezet. We geven ze een vaste vergoeding per maand om de
trends en marktontwikkeling voor ons in de gaten te houden. Samen gaan we
op zoek naar locaties, maken we de (toekomstige) vraag inzichtelijk. Ze werken
niet exclusief voor ons, juist niet. Want we willen dat alle bedrijven precies op
de goede plek landen, zodat het ook werkt voor onze concurrentie.’ •
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T E K S T : M A R T I J N VA N L E E U W E N

Vastgoedprofessionals kunnen opgelucht adem halen.
Waar veel analisten speculeren op een blijvend hoge inflatie
en stijgende rente, ziet econoom en journalist MATHIJS
BOUMAN de financieringskosten nog jarenlang laag blijven.
Een nieuw Lehman-moment verwacht hij al helemaal niet.
‘Hooguit knappen er wat lokale zeepbellen.’

Exploderende energiekosten, een inflatie die richting de 4 procent gaat. Het
IMF en voormalig DNB-directeur Nout Wellink die stagflatie vrezen, een periode met lage economische groei en hoge inflatie. FD- en Nieuwsuur-journalist
Mathijs Bouman blijft er nuchter onder. ‘We komen net uit een crisis en zitten
nu in de herstelfase. Voor dit en volgend jaar verwacht Nederland groeicijfers
tussen de 3 en 4 procent. Dat de inflatie nu fors hoger is, heeft een volstrekt
logische oorzaak. Nadat de coronapandemie uitbrak, trapte de wereld keihard
op de rem. Overal werden orders afgezegd en schroefden fabrikanten hun productie terug. Iedereen, mezelf incluis, is verbaasd hoe snel de mondiale vraag
weer is hersteld. De wereldeconomie heeft nu een gruwelijk opstartprobleem;
iedereen wil nu alles, terwijl talloze fabrieken nog stilliggen door corona en er
tot voor kort hele havens gesloten waren. Het gevolg is een enorme schaarste
en forse prijsstijgingen; of het nu gaat om computerchips, energie of hout. Maar
over een paar maanden zullen vraag en aanbod weer in balans komen en zal
de inflatie afnemen, verwacht ik.’
VERKRAPPING
Vastgoedbeleggers hoeven zich volgens Bouman voorlopig geen zorgen te
maken over een renteverhoging. ‘De Europese Centrale Bank hanteert nog
altijd het obligatie-opkoopprogramma van na de vorige crisis. Daarbij loopt
het extra corona-opkoopprogramma nog steeds. Pas nu is er enige discussie
om eventueel te stoppen met die extra stimulering. Mogelijk wordt in 2022 het
algemene stimuleringsbeleid tegen het licht gehouden. Van enige verkrapping
zal dan nog steeds geen sprake zijn. Een eerste stap is te stoppen met het
herinvesteren van aflopende obligaties. Pas daarna wordt besloten of de geldkraan dicht moet. Alleen dan pas komt de geldmarktrente in beeld. De centrale
bankiers zullen de rentetarieven niet zomaar verhogen. In 2011 verhoogde de
ECB de rente ook twee keer, waarna in 2012 de eurocrisis uitbrak. Die fout willen ze niet herhalen.’

‘VASTGOED
PROFESSIONALS
RAAD IK AAN ENKEL
IN DUURZAAM VASTGOED TE BELEGGEN’
M AT H I J S B O U M A N

GEEN EUROCRISIS
De kans dat we nog heel lang in een lagerentewereld zitten, acht Bouman dan
ook aanzienlijk. ‘Gezond is anders. Door de absurd lage Europese rente kan
Griekenland goedkoper lenen dan de Verenigde Staten. Stel dat de rente naar
een normaler niveau van 3 à 4 procent gaat, ziet de wereld er totaal anders
uit. Dan zullen kapitaalmarkten weer nerveus worden van de hoge staatschuld
van de Zuid-Europese landen. Maar als de Italiaanse rente hard oploopt, zal de
ECB net als in 2012 weer whatever it takes zeggen. Dus tot een eurocrisis zie
ik het niet meer komen. De lagerentewereld houden we dan wel in stand. Het
mondiale kapitaal zoekt rendement, dus blijven net als de afgelopen jaren de
prijzen van aandelen, commercieel vastgoed en woningen stijgen. Dat kunnen
we niet alleen de centrale banken kwalijk nemen. Het is ook demografie. Mondiaal gaan nu veel meer mensen met pensioen; ook heel veel spaargeld zoekt
rendement, terwijl bedrijven te weinig investeren.’
ENGE HUIZENMARKT
Een financiële crisis als in 2008 ziet hij evenmin aan de horizon. ‘Zolang de
mens bestaat, verwacht hij gestraft te worden met de eindtijd. Dat is niet de
goede basis van een economische analyse. Natuurlijk zullen we de komende
jaren lokale of regionale crashjes hebben. Her en der zullen zeepbellen barsten,
zoals nu op de Chinese woningmarkt. Dat wordt echter geen Lehman Brothers-moment. Er zijn niet veel connecties met de internationale kapitaalmarkten zoals in 2008. Een crash op de volstrekt ongereguleerde cryptomarkt, lijkt
me aannemelijker. Een flinke prijsdaling op de Nederlandse woningmarkt in de
volgende jaren, is ook niet uitgesloten. Als er alleen een only way is up-gevoel
heerst en je een loser wordt genoemd als je geen koophuis hebt, wordt het eng.
Over de Nederlandse commerciële vastgoedmarkt heb ik dat gevoel niet. Met
de ellende van 2008-2013 nog in het achterhoofd laten de meeste beleggers
zich niet gek maken.’
ENERGIETRANSITIE
Covid is geen gamechanger, meent de econoom. ‘Covid heeft slechts bestaande trends versterkt. De kantorenmarkt zal waarschijnlijk de grootste gevolgen
ondervinden. Als de helft van de werknemers structureel thuiswerkt, zie ik bedrijven de komende jaren veel kantoorruimte afstoten. Klimaatopwarming is de
echte gamechanger. De grootste uitdaging is om Nederland klimaatneutraal
te maken. Geld is niet het probleem. De overheid heeft miljarden klaarliggen.
Ook het politieke draagvlak is er. Na de overstromingen in Duitsland, België
en Limburg is zelfs de VVD definitief om. De bottleneck zijn mensen. Nu de
coronacrisis bijna over is, zien we hoe krap de arbeidsmarkt is. Er zijn simpelweg te weinig technici om die energietransitie uit te voeren. De oplossing?
Met arbeidsmigranten stellen we de vergrijzingsgolf alleen maar uit. Het beste is innovatie en het verhogen van de arbeidsproductiviteit. Bedrijven moeten
daarom massaal investeren in nieuwe technologie, machines, robotisering.
Vastgoedprofessionals raad ik aan enkel in duurzaam vastgoed te beleggen.
Probeer je dan wel zolang mogelijk te financieren, als hedge tegen inflatie.’ •

EXTRA
1. Wat wilde je vroeger later worden?
Havenmeester (nog steeds, eigenlijk)
2. Welke wijze les neem jij ter harte?
De reis is de bestemming
3. Van wie heb je het meeste geleerd?
Niet iemand, wel iets: de kredietcrisis
4. Ben jij altijd zeker van je zaak?
Zeker niet!
5. Waar kunnen ze jou voor wakker maken?
Onraad
6. Waar ben je trots op?
Al vijftien jaar zzp’er. Nog steeds niet failliet
7. Wat/wie maakt jou boos?
Feitenontkenners. En: ‘dat-vind-ik-gewoon’-zeggers.
8. Wat maakt je blij?
Vlakke zee, oostenwind 3 tot 4.
9. Waar moet je heel erg om lachen?
Bitcoinbeleggers
10.Waar kun je wakker van liggen?
Of ik het kippenhok wel heb dichtgedaan
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WINY MAAS

TEKST: CHRISTINE STEENKS

De Rotterdamse Markthal, Depot Boijmans Van Beuningen,
Valley in Amsterdam: je herkent er de hand in van architect
WINY MAAS. ‘Onze ontwerpen maken grotere kwesties
zichtbaar en geven er een geprononceerde richting aan.
Je snapt ze in één oogopslag.’

Die grotere kwesties bepalen op drie terreinen de toekomst van de stad:
haar economie, ecologie en sociologie. Maas: ‘Steden moeten verdichten,
maar ook vergroenen en bereikbaar blijven voor iedereen. Dat vraagt om een
andere economie en ecologie en om een verbeterde, inclusievere sociologie.
Een flinke opgave die meer begrip en samenwerking vereist binnen de vastgoedbranche. We vinden elkaar in het wensenlijstje dat er ligt; dat vormt
onze gezamenlijke uitdaging.’
H E T PA L L E T
De Markthal in Rotterdam illustreert hoe Maas op originele en creatieve manier
naar oplossingen zoekt. Het geheel vormt een unieke combinatie van verdichting met betaalbare woningen rond een semipublieke ruimte. Tegelijk geeft het
karakter aan de omgeving, iets waar Maas graag aan bijdraagt. ‘Verdichten is
om verschillende redenen van belang. Het houdt het platteland open, vermindert mobiliteit, geeft de stedelijke cultuursector meer mogelijkheden en komt
tegemoet aan de vraag naar woningen. Maar het moet wel op een humane,
ecologische en economische manier gebeuren. Niet door allemaal hetzelfde
type hoogbouw. Ik wil graag het hele pallet laten zien van hoe de toekomst kán
zijn. Met biodiverse gebouwen en soms extreme ontwerpen. Met vastgoed kun
je daar echt heel veel aan doen en via ruimtelijke ordening zijn verschillende
problemen op te lossen. Daar zijn stedenbouwkundigen en architecten continu
mee bezig.’
OVERZICHT EN PERSPECTIEF
De liefde voor het vak zat er bij Maas al jong in. Zijn eerste bouwtekening
dateert uit de periode dat hij als verkenner bij de scouting het clubhuis
ombouwde tot tijdelijk spookhuis. Daarvoor moest de toen achtjarige Winy
langs bij het lokale architectenbureau in zijn geboorteplaats Schijndel. Later
begonnen zijn ouders een tuincentrum en bloemisterij. Hij werkte mee in het
bedrijf en volgde een bloemschikcursus. In die tijd luidde de Club van Rome
de noodklok.

‘STEDEN MOETEN
VERDICHTEN, MAAR
OOK VERGROENEN EN
BEREIKBAAR BLIJVEN
VOOR IEDEREEN’
WINY MAAS

De opkomst van de natuurbeweging en de aandacht die zij eist voor het milieu
hebben een blijvende invloed op Maas. Hij besluit landschapsarchitectuur in
Boskoop te studeren. Daarna volgt hij aan de TU Delft de studies architectuur
en stedenbouw. ‘De input van de omgeving is altijd belangrijk bij mijn ontwerpen’, vertelt hij. ‘Landschap gaat om overzicht en het grotere perspectief.
Dat houd ik ook steeds voor ogen. Ik wil me niet verliezen in details.’
TO R E N S A LS B E R G E N
In 1993 start Maas samen met Jacob van Rijs en Nathalie de Vries architectenbureau MVRDV. Dat maakt zeven jaar later naam met de gestapelde landschappen van het Holland Paviljoen op de Expo 2000 in Hannover. Het paviljoen, dat binnenkort een nieuwe invulling krijgt, is opgebouwd uit verschillende
landschappen, van duinen op de begane grond tot bossen en kassen op de
etages daarboven.
Ook bij Valley op de Amsterdamse Zuidas vormt ‘landschap’ de verbindende
schakel. De drie woon-werktorens hebben verschillende hoogten en zijn
bekleed met bomen en struiken. Groene terrassen verbinden als een vallei de
gebouwen met elkaar. ‘De torens lijken bergen’, vertelt Maas. ‘Hoe hoger je
komt, hoe minder bomen er groeien. Net als in de natuur. Landschapsarchitectuur is een vak apart, maar ik breng de verschillende werelden graag
bij elkaar. Dat is niet eenvoudig, maar noodzakelijk. Gebouwen moeten vergroenen. Uit onderzoek blijkt dat de aarde met een graad afkoelt als op alle
platte daken ter wereld bomen worden geplant.’
S A M E N A A N PA K K E N
Van Maas mag de markt wel wat experimenteler zijn. Zeker met het oog op
de verschillende issues die er liggen. ‘Het is de afgelopen vijftig jaar wel iets
groener geworden’, merkt hij, ‘en ik zie ook een kleine verschuiving van betonbouw naar houtbouw. Maar het zijn hele voorzichtige stapjes. Er moeten
sneller grotere stappen worden gezet en er moet meer ruimte zijn voor het
experiment. Als COVID-19 ons iets heeft geleerd, is het wel: vergroening is
nodig en gezondheid belangrijk. Verdichten zal moeten, maar niet zonder
goede openbare ruimte met veel natuur. Er liggen uitdagingen op verschillende
terreinen. Ik hoop dat we de grote issues op het gebied van klimaat, woningnood en de kloof tussen arm en rijk collectief regelen. Niet allemaal op ons
eigen eilandje blijven aanmodderen, maar ervoor kiezen om samen de grote
crises aan te pakken.’
‘KNIPOOG’
‘Veel mensen zoeken iets unieks om in te wonen of te werken. Er is veel
behoefte om op te vallen en verschil te maken. Maar onder andere investeerders neigen nog te veel naar afgevlakte producten. Experimenteren én samenwerken zijn de sleutelwoorden voor een succesvolle toekomst. Blijf niet steken
in oude gewoonten en houd niet te lang vast aan bekende trends en waardes.’
Zelf heeft Maas er plezier in juist te breken met dat wat regel lijkt. Valley op de
Amsterdamse Zuidas noemt hij in dat opzicht ‘een knipoog naar de omgeving’.
Het woon- en kantoorcomplex heeft gedeeltelijk de spiegelende gevels die de
Zuidas typeren en sluit daarmee aan bij wat hij ‘de koudheid van de Zuidas’
noemt. ‘Maar ik hak er zoveel uit dat het een omslag biedt. Ergens is deze
omslag aan de Zuidas een vorm van zelfkastijding. Tegelijkertijd biedt ze
perspectief voor de toekomst. Het kan anders!’
RUIMTE
Winy Maas streeft in zijn werk niet alleen naar vergroening, maar ook naar
hyperbolen in de architectuur. ‘Dat is in dit vakgebied een no go area’. Maar
soms is een zekere overdrijving nodig om kwesties uit te vergroten.’ Bij het
Depot Boijmans Van Beuningen in het Museumpark is dat letterlijk het geval.
‘Eigenlijk wil je het niet: bouwen in een park. Het is een contradictie waar ik
mee te dealen had. Hoe los je dat op? Door dat wat je weghaalt, weer terug te
plaatsen op het dak. En het gebouw heeft een kleine footprint waardoor het
park zo min mogelijk wordt beroerd. Verder geeft de spiegelende gevel visueel
meer ruimte aan de omringende natuur. De bolling in de gevel verdriedubbelt
dat visuele effect nog eens. Zo ontstaat een ontwerp dat op geen enkel ander
gebouw lijkt of juist - door de weerspiegeling aan de stadse kant - op alle
gebouwen tegelijk. Dat maakt het echt van ons allemaal.’
‘BLIJF NIEUWSGIERIG’
Zijn ontwerpen - altijd een product van het team, benadrukt hij - maken
Winy Maas tot een internationaal gerespecteerd architect. ‘Dat maakt me
kwetsbaar en houd me scherp. Het daagt me ook uit om de generieke
boodschap die we hebben op verschillende manieren uit te dragen. In het
buitenland kan ik met een andere vertaling hetzelfde idee uitwerken. Er zijn
meer oplossingen voor dezelfde problemen. Daarom is mijn motto: blijf
nieuwsgierig. Sta bij elk nieuw ontwerp open voor discussie. Dat is het leukste:
alle mogelijkheden openhouden. Ik heb ook niet de wijsheid in pacht.’
TO E KO M ST
In de stad van de toekomst is alleen kennis van woningen niet meer voldoende.
Maas: ‘Je moet ook steeds meer begrip hebben van de stad zelf. Juist vanwege
haar populariteit en de noodzakelijke verdichting die daaruit voortvloeit.
Bij gebiedsontwikkeling komen lange en korte termijn samen. Daar wordt de
noodzaak duidelijk van kleinere plots in de kieren en gaten die de stad nog
heeft; van functiemenging, inspraak van betrokkenen en aandacht voor
vergroening. Het gaat niet alleen om woningen bouwen. Begrip van de richting
waarin steden zich ontwikkelen én onderlinge samenwerking zijn onmisbaar
geworden. We staan op een kruispunt. Er ligt een grote opgave op verschillende terreinen. Ze vormen een ingewikkelde knoop, maar verdichting kan een
oplossing bieden. Daarmee maak je verschillende dingen mogelijk. Ik hoop
dat we binnen de vastgoedsector die uitdaging samen aangaan en denk daar
graag in mee!’ •
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DEBORAH NAS

T E K S T : M A R T I J N VA N L E E U W E N

Als de Nederlandse vastgoedmarkt niet snel begint met
echte innovatie, worden traditionele partijen straks links
en rechts door nieuwkomers ingehaald, stelt innovatieexpert en TU Delft-professor Deborah Nas. Op Innovatie
2021 van NVM Business vertelt Nas over technieken die de
toekomstige waarde van vastgoed gaan bepalen.

‘Innovatie komt pas tot stand als er een financiële prikkel is. In de vastgoed
sector, waar het de laatste jaren weer heel erg goed gaat, ontbreekt die
prikkel. De komst van technologische disruptors – ook in vastgoed – is echter
onvermijdelijk. Een andere wetmatigheid is dat die innovatieve nieuwkomers
bijna zonder uitzondering van buiten de sector komen. Neem de auto-industrie.
Hoewel de techniek bestond, kwam grootschalige ontwikkeling van de elektrische auto niet tot stand. Pas toen nieuwkomer Tesla er groot op inzette, volgde
de traditionele automarkt. Een andere valkuil is het niet serieus nemen van nieuwe partijen. Niemand geloofde dat het Tesla zou lukken auto’s te ontwerpen,
produceren en via internet direct aan de consument te verkopen. Het is Tesla
echter wel gelukt en traditionele autofabrikanten hebben nu het nakijken. Ik zal
vier trends noemen waar de vastgoedsector niet om heen kan, te weten verduurzaming, slimmer ruimtegebruik, nieuwe transportsystemen en smart cities.’
E N E R G I E B E S PA R I N G
‘Gebouwen met technologieën die het gebouw zelfvoorzienend of energie
zuiniger maken zullen een hogere waarde hebben en aantrekkelijker zijn voor
kopers en huurders. Los daarvan is verduurzaming een plicht. De EU heeft zich
tot doel gesteld om in 2030 de CO2-uitstoot met 55 procent te reduceren en in
2050 CO2-neutraal te zijn. Dat betekent dat veel gebouwen zullen worden uitgerust met oplossingen om energie te besparen en zelf energie op te wekken.
Nu wordt overtollige energie uit zonnepanelen nog teruggeleverd aan het net,
straks zullen we die energie opslaan in lokale batterijen. Experts schatten in
dat zo’n 30 procent van het energiegebruik van een gebouw verspild wordt. Er
is dus nog veel te winnen. Een Nederlandse startup die vastgoedpartijen hierbij
kan helpen, is Physee. Hun digital twin en oplossingen om de gebouwengevel
slim te maken leveren tot 30 procent energiebesparing op.’

‘SMART BUILDINGS
LEVEREN OOK
MEER EFFICIËNTIE
EN BESPARING OP’

DEBORAH NAS

S L I M M E R E KA N TO O R M E T E RS
‘Smart buildings leveren ook meer efficiëntie en besparing op. Digitalisering, automatisering en big data maken het mogelijk om steeds beter g
 ebruik
te maken van de beschikbare vierkante meters. In de logistiek zien we al de
volledig geautomatiseerde distributiecentra van TNT Post en het n
 ieuwe
robot-warehouse van Picnic. Hiermee kunnen deze bedrijven veel grotere
volumes per m2 verwerken. Op de kantorenmarkt willen gebruikers een efficiënt gebruik van ruimte, want elke m2 die je niet hoeft te huren levert een directe
besparing op. Deze behoefte is door corona sterk gegroeid: vele bedrijven zijn
nu bezig om een nieuwe balans te vinden tussen werken op kantoor en vanuit
huis. Met sensoren en software wordt inzichtelijk hoe het gebouw daadwerkelijk gebruikt wordt. Wie dit slim inricht, kan het benodigde aantal m2 aanzienlijk
terugbrengen. De Delftse startup Mapiq belooft om zowel het kantoorgebruik
te optimaliseren als de werknemerservaring te verbeteren.’
NIEUWE TRANSPORTSYSTEMEN
‘Nieuwe mobiliteitsoplossingen veranderen de waarde van land en vastgoed.
We zien internationaal al vele pilots met autonome voertuigen. Die komen
ook naar Nederland. Dat zal beginnen met autonome voertuigen naar en op
bedrijventerreinen: vaste routes in een voor het voertuig bekende omgeving.
Bedrijven kunnen zo een betaalbare oplossing creëren voor vervoer tussen
parkeerterreinen of mobiliteitshubs en hun gebouw of een winkelcentrum. Een
betere bereikbaarheid heeft direct effect op de waarde van het vastgoed. Het
kan nog veel ingrijpender. Zo ontwikkelt Hardt Hyperloop in Groningen de eerste Nederlandse hyperloop. Met een hyperloop wordt het mogelijk om binnen
een uur van Amsterdam naar Parijs te reizen tegen 10 procent van het energieverbruik van een vliegtuigreis, zonder CO2-uitstoot. Moet je je eens voorstellen
wat er met de waarde van vastgoed in regio Eindhoven gebeurt als daar langs
de route een hyperloopstation komt. Het eerste hyperloop-systeem zal er een
voor goederenvervoer zijn: de cargoloop. Ruim dertig bedrijven en provincies
hebben een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar een cargoloop die Zuid- en
Noord-Holland met elkaar verbindt. Met zo’n cargoloop route zullen zich vele
nieuwe bedrijven rondom de stations willen vestigen.’
MEGASLIMME STEDEN
‘We hebben het al decennialang over smart cities, maar het komt in Nederland
maar lastig van de grond. Bestaande bouw is moeilijk echt slim te maken. In
nieuwbouw wordt beknibbeld op sensoren en slimme infrastructuur, terwijl de
overheid sowieso enorm worstelt met hun ICT en het compatible maken van
data. De echt grote innovaties op het gebied van smart cities komen nu van
buitenlandse techbedrijven. Zo ontwikkelt Toyota in Japan Woven City, Tencent
realiseert in China Net City en Saudi-Arabië bouwt de megastad Neom. Daar
zullen vele innovaties ontstaan die nieuwe techbedrijven een springplank bieden naar de Europese markt voor smart cities.’
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