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Wonen
Geertjen Pot, Senior ASSet MAnAGer 
reSidentiAl BouwfondS iM: 
‘Wij zijn als Bouwfonds IM actief in verschillende EU-
landen, maar Nederland is en blijft voor ons een belang-
rijke markt. De vooruitzichten op woninggebied zijn 
goed. Het aantal huishoudens groeit en de trek naar de 
stad neemt toe; ook in Den Haag. Daarbij zien wij een 
stijgende voorkeur voor huren. Dat is enerzijds bittere 
noodzaak omdat kopen erg duur is. Anderzijds is het 
een gevolg van de veranderende leefstijl van mensen. 
Mensen wonen steeds vaker ergens voor korte tijd. Dat 
geldt met name voor studenten en young professionals; 
doelgroepen die in grote getale in Den Haag wonen 
dankzij de Haagse Hogeschool en de Universiteit Leiden.
Wij spelen daarop in met The Y, een nieuw complex 
met ongeveer 300 studentenwoningen en 150 woningen 
voor young professionals, gelegen naast station Hollands 
Spoor (www.y-thehague.com). The Y was in korte tijd 
compleet verhuurd. Voor een belegger is dat natuurlijk 
plezierig, maar het geeft ook aan dat de druk op de 
markt voor deze doelgroep enorm is. Daarom richten 
wij ons bewust op het middeldure huursegment, met 
appartementen tussen de 650 en 750 euro. Ook pleiten 
we ervoor de liberalisatiegrens te verlagen van 710 euro 
naar 600 euro, om zo het aanbod betaalbare woningen 
voor deze doelgroep te vergroten. 
Daarbij kijken we goed wat de verschillende doelgroepen 
nodig hebben. Als je maar een jaar ergens woont wil je 
niet investeren in een vloer, gordijnen of keukenappara-
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Vertrouwen, kennis en transparantie. Daar draait het om 
bij Bouwfonds investment Management, de real asset 
investment manager van de Rabo Vastgoedgroep. Bouw-
fonds IM biedt beleggingsproducten voor institutionele 
en particuliere beleggers in diverse sectoren, van vastgoed 
tot infrastructuur. In Den Haag levert Bouwfonds IM een 
significante bijdrage aan de stedelijke herontwikkeling met 
projecten voor huisvesting, retail en parkeergarages. Een 
impressie van de belangrijkste thema’s in ‘het Haagse’.
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Dit kantoor hebben wij aangepast aan de specifieke 
behoeften van deze doelgroep, zoals het aanbrengen van 
veiligheidsvoorzieningen. Omdat we goed bekend zijn 
met hun eisen op het gebied van huisvesting, trekken we 
ook andere partijen aan die samenwerken met het tribu-
naal en de ambassades. Zo versterken de partijen elkaar. 
We zijn ervan overtuigd dat dat voor de toekomst een 
goede strategie is die wij tevens op andere gebouwen in 
het Haagse uitrollen: ‘de klant centraal’. We zijn behoor-
lijk actief in het Haagse en willen dat ook verder gaan 
uitbreiden. We hebben er vertrouwen in dat ons bezit 
van toegevoegde waarde is voor de stad Den Haag.’ 

Parkeren
Bas Magielse, fund MAnAGer PArkinG 
Bij BouwfondS iM:
‘Wij investeren pan-Europees en Den Haag behoort 
absoluut tot de steden die hoog op ons lijstje staan. Het 
is een aantrekkelijke stad voor investeerders door de 
wijze waarop de gemeente zichzelf op de kaart zet als 
belangrijke internationale stad. Een goede bereikbaar-
heid van het centrum en adequate parkeervoorzieningen 
waarbij het gebruikersgemak centraal staat, leveren een 

belangrijke bijdrage aan de 
leefbaarheid van de stad. Wij 
investeren in parkeergarages 
en zoeken daarbij samenwer-
king met een operator die de 
exploitatie op zich neemt. 
In Den Haag zijn wij eigenaar 
van parkeer-garage New 
Babylon/CS. Deze garage ligt 

op een strategische plek, direct onder het winkel- en 
kantorencomplex New Babylon en naast de belang-
rijkste uitvalswegen en het Centraal Station. Dat maakt 
deze garage de ideale plek voor forenzen, kantoorper-
soneel, centrumbezoekers en toeristen. Een klein stukje 
lopen, en je zit in het centrum. 

We kijken uiteraard met interesse naar nieuwe ontwikke-
lingen zoals gedeeld autogebruik, autonoom rijden 
en slimme parkeerapps die automobilisten naar vrije 
parkeerplekken loodsen. Wij zien in deze ontwikkelin-
gen vooralsnog eerder kansen dan bedreigingen voor 
parkeergarages die op strategisch goede locaties zijn 
gelegen. Voorlopig ontwikkelt de bezettingsgraad in 
parkeergarages zich nog steeds positief en is het een 
waardevaste belegging. Wij houden dan ook onze ogen 
en oren open voor nieuwe kansen en investeringsmoge-
lijkheden.’ •
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tuur. Daarom verhuren wij onze appartementen voor 
studenten en young professionals gestoffeerd en/of 
gemeubileerd. Als mensen ergens langer blijven wonen 
zijn ze meer geneigd zelf te investeren. Die differentiatie 
in het aanbod zal steeds meer toenemen.’ 

Retail
Marcel van thienen, fund MAnAGer 
CoMMerCiAl reAl eStAte BouwfondS iM:
‘Wij zijn in Den Haag zeer actief in de winkelmarkt. 
Daarbij ligt de focus op wijkwinkelcentra en winkels, 
gericht op convenience shopping. Winkelcentrum 
Mariahoeve aan Het Kleine Loo en de Theresiastaat 
passen goed in onze visie op de toekomst van de retail-
markt. In onze optiek moet een convenience centrum 
1 of 2 supermarkten hebben, aangevuld met voorzie-

ningen, en moet het passen in de omgeving. Winkel-
centrum Mariahoeve is onlangs volledig gerenoveerd. 
Daarbij is goed gekeken naar de branchemix, het type 
winkels en het gebied eromheen. 

Daarnaast zijn we ook actief in het kernwinkelgebied. 
Zo zijn we betrokken bij het beheer van de Bijenkorf en 
zijn we volop bezig met de renovatie van de voormalige 
V&D. Dit markante pand ondergaat een complete 
metamorfose. Zo krijgt de pui aan de Grote Marktstraat 
een nieuw aangezicht en komen er nieuwe winkels. Het 
pand gaat onderdak bieden aan prachtige nieuwe winkel-
formules zoals Decathlon, Stradivarius (formule van 
Inditex) en jumbo/La place. Als klap op de vuurpijl zal 
Hudson’s Bay Company hier haar deuren openen met 
een compleet vernieuwde department store, verspreid 
over zes verdiepingen, met een tweede ingang aan de 
Spuistraat.’ 

Kantoren
Maurits Smits, Senior ASSet MAnAGer 
CoMMerCiAl reAl eStAte BouwfondS iM: 
‘Met meerdere gebouwen in verschillende delen van 
Den Haag is Bouwfonds IM goed vertegenwoordigd 
in de Haagse kantorenmarkt. Eén mooi voorbeeld is 
The Statesman op het Churchillplein, in het hart van de 
internationale zone. In dit gebouw bieden we onderdak 
aan allerlei gebruikers die actief zijn op internationaal 
gebied, zoals internationale organisaties en ambassades. 

the Statesman, 
Churchillplein

Marcel van thienen

entree winkelcentrum
Het kleine loo
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