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J
eroen Lokerse, directeur 
Cushman & Wakefield 
Nederland, ziet dat interna-
tionale bedrijven zich van-
wege de komende Brexit 
oriënteren op alternatieven 

voor Londen. Zij kijken in Parijs, 
Frankfurt en Amsterdam. ‘De kaar-
ten van Nederland zijn goed. 
Amsterdam wordt als veel dynami-
scher gezien dan Frankfurt, maar 
de grote vraag is of wij hen vol-
doende kunnen faciliteren.’ 
Hij ziet de inrichting van Neder-
land als een voorbeeld voor de 
wereld. ‘Een aantal zaken hebben 
we briljant geregeld. Denk aan 
onze open cultuur, de brede ken-
nis van de Engelse taal, de moge-
lijkheid op de fiets naar je werk te 
gaan en de aanwezigheid van 
Schiphol en de luchthavens in Rot-
terdam en Eindhoven. Maar we 
hebben in de Randstad ook te 
maken met wachtlijsten op inter-
nationale scholen, een tekort aan 
hoogwaardige kantoorruimte en 
een gebrek aan geschikte wonin-
gen. Grote bedrijven lopen aan 
Nederland voorbij, omdat ze hun 
medewerkers niet kunnen huisves-
ten. We kunnen hier over allerlei 
details praten, in essentie gaat het 
om het verhogen van de bouwpro-
ductie. We moeten meer bouwen 
op die plekken waar internationale 
bedrijven zich willen vestigen.’
Droogkokende woningmarkt
Maarten van Duijn, directeur van 
Heijmans Vastgoed is het met hem 
eens. ‘Ik zie dat de woningmarkt 
droog kookt. Er moet meer wor-
den gebouwd. Gemeenten mogen 
wat mij betreft niet langer zeggen: 
wij vinden het bij ons wel prettig 
en bouwen daarom niet.’ 
Het gaat volgens Lokerse om veel 
meer dan de vraag voor de tame-
lijk korte termijn. ‘De komende 
twintig jaar wordt in de wereld de 
welvaart anders verdeeld. De 
samenleving zal ingrijpend veran-
deren. Als wij de groei van interna-
tionale, innovatieve bedrijven 
weten te faciliteren, wordt ieder-
een daar beter van. Niet alleen in 
de Randstad, maar ook in de 
regio’s’ 
Boris van der Gijp, director strate-
gie en research Syntrus Achmea 

Real Estate & Finance, deelt die 
visie. ‘Als we innovatie en vernieu-
wing goed weten te faciliteren, 
dan is er een enorme spin-off naar 
de hele economie. Naar alle banen 
en naar alle inkomens.’
Wat mag daarbij van de Rijksover-
heid worden verwacht? En dient 
het bestuurlijk stelsel niet een 
schaalvergroting te ondergaan?
Wouter de Bever, directeur Deut-
sche Hypo, hoef je niet te overtui-
gen. Hij zou graag afscheid nemen 
van al die sentimenten. ‘Rotterdam 
ligt zestig kilometer van Amster-
dam, toch is het water en vuur.’ 

Rare wedstrijd
Ook Van der Gijp vindt het raar dat 
die wedstrijd plaatsvindt. ‘Maar als 
we een discussie gaan voeren over 
een bestuurlijke reorganisatie, dan 
zijn we tien of twintig jaar bezig 
en gebeurt er uiteindelijk niks.’ 
Het is niet dat hij geen voorkeur 
heeft. ‘Ga de Randstad als één 
regio managen en zorg ervoor dat 
woningen en bedrijven op de 
juiste plek landen. Om de Rand-
stad internationaal te laten mee-
doen moet in goed openbaar ver-
voer, in goed ontsloten 
woongebieden worden geïnves-
teerd. Dan zou Nederland stappen 
maken, maar misschien moeten 
we accepteren dat onze bestuur-
lijke indeling een realiteit is.’ 
Lokerse: ‘Ik zeg liever: laten we 
daar juist over beginnen. Als wij 
als Nederland innovatief en con-
currerend willen zijn, als we tot 
die twintig beste gebieden in de 
wereld willen behoren, dan moe-
ten we bestuurlijke keuzes maken 
en dat moeten we juist nu doen. 
De vastgoedsector kan van grote 
betekenis zijn als het gaat om wel-
vaartsgroei, leefbaarheid en duur-
zame ontwikkeling van steden en 
stedelijke regio’s.’
Volgens Van Duijn pleit dat voor 
meer overheidssturing. ‘De overhe-
veling van macht naar de gemeen-
ten en het ontbreken van centrale 
regie, werkt in de hand dat ieder-
een voor zichzelf pleit. Moeten we 
niet de stadsregio beter op poten 
zetten?’ 
Van der Gijp: ‘Provincies zouden 
veel zaken kunnen oplossen, maar 

zij zijn te vaak een tandeloze tij-
ger. Men wil niet, durft niet, kan 
niet. Ik hoop echt dat er straks een 
minister van Ruimte komt die van-
uit een visie over wat we willen 
met Nederland, stappen vooruit 
wil zetten.’
Van Duijn: ‘Maak een Deltaplan 
voor ruimtelijke ontwikkeling en 
geef duidelijkheid over duurzaam-
heid, mobiliteit en de plekken 
waar we straks wonen en werken.’
Van der Gijp: ‘In de Bouwagenda is 
nagedacht over de toekomst van 
onze steden en onze toekomstige 
energievoorziening. Het gaat er 
om dat door een nieuw kabinet die 
visie wordt vertaald naar acties en 
goede investeringen.’ 
Eerder in het gesprek staat het 
Expertpanel stil bij de actuele 
marktomstandigheden en de 
almaar dalende aanvangsrende-
menten. Hoe lang gaat dat nog 
door? Wat zijn daarvan de conse-
quenties?
De Bever: ‘Ik zie wat we tien jaar 
geleden ook zagen gebeuren; er is 
veel geld in de markt. De ‘schaar’ 
gaat open. De yields gaan naar 
beneden. Neem de aankoop van 
het Atrium-gebouw aan de Zuidas. 
Tegen wat voor scherpe yield is dat 
complex gekocht? Aanvangsrende-
menten lijken zich in een race 
naar de bodem te bevinden.’
Van Duijn roept de vraag op of de 
daling zich niet beperkt tot alleen 
afnemende aanvangsrendementen. 
‘Ik hoor van beleggers dat zij zeker 

bij de verkoop van woningen 
mooie marges maken. Als de exit-
yield goed is, wat is dan het echte 
probleem?’

Hoog prijskaartje
Van der Gijp: ‘Vraag is of dat zo 
blijft. Partijen die zes of tien jaar 
geleden woningen hebben aange-
schaft, kunnen nu van enorme 
rendementen profiteren. Maar par-
tijen die vandaag instappen – er is 
zo’n enorm tekort aan aantrekke-
lijke producten dat ook institutio-
nele beleggers in Amsterdam 
bereid zijn tot 110 of 120 procent 
van de leegwaarde te betalen –- is 
het prijskaartje erg hoog. Het is 
dan niet realistisch om te denken 
dat de mooie rendementen van de 
afgelopen jaren zich zullen herha-
len.’ Al begrijpt hij de grote belang-
stelling van bijvoorbeeld particu-
liere beleggers voor de 
woningmarkt wel. ‘Woningen zijn 
zeker in de groeiende steden een 
redelijk risicoloos product. Dan 
zijn er altijd investeerders die den-
ken: 0 procent op de spaarreke-
ning of kiezen voor een rende-
ment van 2 of 3 procent. 
Woningen zijn redelijk makkelijk 
te verkopen, dus een belegger kan 
altijd weer uitstappen.’
Wat zal er gebeuren als de rente 
weer stijgt? Van der Gijp verwacht 
dan een ommekeer: ‘Als de rente 
voor een risicoloos product als 
staatsobligaties weer op 2 procent 
staat, wordt vastgoed met een ver-

gelijkbaar rendement minder inte-
ressant. Voorlopig houdt de belang-
stelling nog wel even aan. Sterker 
nog, financiers worden actiever. 
Met een geweldige leverage kun-
nen investeerders nog meer voor 
vastgoedprojecten betalen en zul-
len de aanvangsrendementen nog 
verder dalen.’

Goedkopere exploitatie
Lokerse meent dat lagere aan-
vangsrendementen eerder accepta-
bel zijn, als de exploitatie van 
gebouwen goedkoper wordt. ‘We 
staan aan de vooravond van grote 
veranderingen. Als we slimme 
gebouwen maken en voorwaarden 
creëren voor goedkopere exploita-
tie, dan vormt een lager aanvangs-
rendement minder een probleem. 
Ik weet zeker dat we die vlucht 
voorwaarts gaan maken. Maar hoe 
snel gaat het? De vastgoedbranche 
loopt als het gaat om het gebruik 
van data en het doorvoeren van 
innovaties wel wat achter. Dat 
geldt niet alleen voor de advieswe-
reld, maar ook voor bouwers en 
beleggers.’
Heijmans optimaliseert voor een 
belegger een aantal gebouwen. 
Van Duijn merkt dat innovaties, 
zoals het gebruik van sensoren om 
het daadwerkelijke gebruik van 
een gebouw helder te krijgen, zich 
niet zo makkelijk laten verkopen. 
‘We moeten ons best doen om 
innovaties voor kantoren en win-
kels verkocht te krijgen. Veel 
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beleggers zeggen: we doen het, 
zoals we het altijd doen. Zij laten 
daarmee een enorme margepoten-
tie liggen. Door slimme technie-
ken en gebruik van data is de 
exploitatie van een gebouw met 
tientallen procentpunten te opti-
maliseren.’
Volgens De Bever heeft dat te 
maken met het conservatisme in 
de vastgoedmarkt. ‘Neem de kan-
torenmarkt. De branche vindt een 
meer flexibel product moeilijk te 
duiden, terwijl de ontwikkeling 
naar een meer hotelachtige aan-
pak een goed zichtbare trend is. 
Deutsche Hypo heeft vier jaar gele-
den de ombouw van een kantoor-
gebouw naar een flexibel concept 
gefinancierd, maar dat ging niet 
zonder uitleg op het hoofdkantoor 

in Duitsland. Hetzelfde geldt voor 
toezichthouders. Het doorvoeren 
van innovaties vraagt tijd om 
breed in de keten in te slijpen.’
Van der Gijp vergelijkt een institu-
tionele belegger met een olietan-
ker waarvan de koers zich niet 
snel laat wijzigen. ‘We zouden op 
een paar punten meer tempo wil-
len maken, maar onze schaal 
speelt een rol. Wij hebben 
omvangrijke kantoor- en winkel-
portefeuilles en 30.000 woningen. 
Vernieuwingen willen we groot 
kunnen opschalen. We hebben 
even nodig om op die schaal ver-
nieuwingen door te voeren. Toch is 
het juist daar, in de bestaande 
bouw, waar wij de grootste ver-
duurzamingswinst kunnen boe-
ken.’
Lokerse verwacht dat uiteindelijk 
het businessmodel voor een 
gebouw het wint van de duur van 
een huurcontract. ‘We hebben 
lang gedacht dat de huurperiode 
het meest bepalend is voor de 
waarde van een gebouw, maar in 
the end gaat het om het gebruik. 
Het gaat erom of een gebied of een 
gebouw succesvol kan zijn. Dat 
bepaalt de echte cashflows. We 
zijn daarom actief bezig met waar-
dering van businessmodellen. Wij 
ontwikkelen nieuwe opleidingen. 
En we zijn bezig de exploitatie-
waardering relevanter te maken 
door voor beleggers niet het aan-
vangsrendement te vergelijken, 
maar de uitkomst van het busi-
nessmodel inzichtelijk te maken. 

Vastgoedbeleggen is ondernemen.  
Achteruitkijken is niet zo belang-
rijk, het gaat om vooruitkijken. De 
taxatiebranche is daarin nog wat 
star. Dat heeft ook te maken met 
regelgeving en de opstelling van 
toezichthouders, maar er veran-
dert zeker wat.’

Hoger risicoprofiel
Is een financier die een hoger ren-
dement zoekt bereid een hoger 
risicoprofiel aan te gaan? Van 
Duijn merkt dat ontwikkelaars 
bijna geen financiering kunnen 
vinden voor wat hij ‘de badkuip in 
binnenstedelijke gebieden’ noemt. 
Hij doelt op potentieel aantrekke-
lijke locaties voor herontwikkeling 
waarvan nog niet duidelijk is wat 
er precies kan worden gereali-
seerd. Plekken ook waar de 
gemeente zich nog moet uitspre-
ken over het bestemmingsplan. 
De Bever: ‘Voor ons is financieren 
op basis van risico geen optie. Ook 
als een bank 2 of 3 procent meer 
marge vraagt, dan nog is het risico 
veel te groot. De extra inkomsten 
wegen nooit op tegen de potenti-
ele schade als een project met een 
volume van honderd miljoen of 
meer misloopt.’
Lokerse: ‘Zonder bestemmingsplan 
zal niemand dat risico pakken. In 
die terughoudende opstelling 
schuilt een voordeel. Dat zorgt 
voor een bepaalde bescherming in 
het systeem. Partijen die toch wil-
len ontwikkelen, zullen om te 
kunnen overtuigen een betere 

businesscase op tafel moeten leg-
gen. Dat is goed voor iedereen.’
Van der Gijp ziet op zijn beurt de 
risicoafwegingen wel veranderen. 
‘Ik zie heel snel verschuivingen 
ontstaan. Er zijn grenzen, maar 
ook beleggers accepteren meer 
risico’s. Drie jaar geleden zeiden 
we nog: we doen geen bouwfinan-
ciering. Dat doen we inmiddels 
wel en we zijn soms ook bereid 
een stukje van het ontwikkelrisico 
af te dekken.’ Hij wijst ook op de 
toenemende belangstelling voor 
grondaankopen. ‘Ontwikkelaars 
kopen weer grond. Zij zien dat de 

steden vollopen. De vraag kan 
slechts deels binnenstedelijk wor-
den opgelost en zij kopen daarom 
op logische uitbreidingslocaties 
gronden aan. Veel grond is vijftien 
jaar geleden al verkocht, maar 
waar mogelijk worden posities 
ingeladen. Het oude spel is wat dat 
betreft weer terug.’
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Vastgoedmarkt Executive Expertpanel 

Het Vastgoedmarkt Executive Expertpanel komt zesmaal per jaar bijeen om 
actuele ontwikkelingen in de vastgoedsector te bespreken en van commen-
taar te voorzien. Het panel telt twaalf financiers, beleggers, ontwikkelaars en 
financiers, die ieder tweemaal aan tafel zitten. Naast de deelnemers aan de-
ze sessie, bestaat het panel in 2017 uit Dick van Hal, ceo Bouwinvest, Wilf-
red van der Neut, directeur Dynamis, Paul Oremus, country manager CBRE 
Global Investors, Rutger Schuur, hoofd real estate clients ABN Amro, Tobias 
Verhoeven, commercieel directeur Synchroon ontwikkelaars, Jan Willem van 
Roggen, managing director NIBC Bank, Roel Vollebregt, directievoorzitter 
BAM Bouw en Vastgoed en Marcel de Boer, voorzitter NVM Business.

Wie zitten er aan tafel? 

Wouter de Bever, directeur Deutsche Hypo;
Maarten van Duijn, directievoorzitter Heijmans Vastgoed;
Boris van der Gijp, director strategie en research Syntrus Achmea Real Estate 
& Finance;
Jeroen Lokerse, directeur Cushman & Wakefield Nederland.


