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K ennis van retail is natuurlijk een must, maar je moet echt 
bezeten van steden zijn wil je bij Redevco het verschil kunnen 

maken in een zeer dynamische markt. Maurice Rijntjes en Robert 
Bakker voldoen aan deze kwalificatie met respectievelijk 11 jaar 
plus en ruim 12 jaar aan ervaring bij de Nederlandse organisatie, 
die 33 assets beheert met een waarde van ruim €400 miljoen. 
Retailvastgoed in stedelijke centra die echt verblijfskwaliteit hebben 
met een grote concentratie van mensen. 

Maurice Rijntjes: ‘Redevco is al 20 jaar onderscheidend bezig 
als voorloper in de markt met een lange termijnvisie op onze 
portefeuille. Daar hoort ook bij dat je afscheid durft te nemen van 
panden en gelijktijdig groeit om schaal te hebben als Europese 
platformorganisatie van retailspecialisten.’ 

Geen business as usual
Redevco zegt voor meerdere eigenaren te anticiperen op de vitaliteit en 
dynamiek van een selectief aantal steden in Europa. Hoe gaat dat in z’n 
werk? Maurice Rijntjes: ‘Vijf jaar geleden deden we nog het property 
management voor één eigenaar, tegenwoordig werken we als asset 
managers voor meerdere eigenaren. Redevco blijft onderdeel en 
eigendom van COFRA holding, waarbij we voor de Brenninkmeijer-
familie in Nederland een grote vastgoedportefeuille managen. 

Redevco
Maurice rijntjes, portfolio directeur

robert bakker, development manager

‘We zoeKen naar 
pleKKen Waar mensen 

graag Komen’  
redevco timmert in europa als nooit tevoren stevig aan de 
weg met mixed-use beleggingen. De vastgoedinvesteerder 
is met groot geld gestapt in de europese huurwoningmarkt, 
met een focus op nederland en Duitsland. tegelijkertijd kijkt 

redevco netherlands nadrukkelijk naar de synergie tussen het 
retailportfolio en woningen in stedelijke groeicentra. redevco’s 
kernactiviteit blijft retail, verzekeren portfolio directeur Maurice 

rijntjes en development manager robert bakker in een 
vraaggesprek.

De assets vind je op A1 winkellocaties in Utrecht, Amsterdam, 
Rotterdam en Den Haag. 

Daarnaast hebben wij joint ventures met drie externe 
investeerders. Zo zoeken we samen met Hermes Investment 
Management “buy, fix and sell opportunities” en projecten met een 
duidelijk plan en verhaallijn in de Benelux, Frankrijk en Duitsland. 
Redevco beheert het bezit voor een periode van drie tot zeven 

Eindhoven 18 Septemberplein

Utrecht Vredenburg

Leidschendam Leidschenhage 
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In hoeverre klopt het beeld nog dat Redevco eerst kijkt naar assets op 
A1 locaties? Robert Bakker: ‘We zoeken naar plekken waar mensen 
graag komen. Ook in de grote steden in Nederland zijn de financiële 
volumes in kernwinkelstraten in omvang vrij laag omdat de 
meeste panden overwegend klein zijn. We kijken liever voor onze 
investeerders naar grotere volumes in combinatie met mixed-use.’

Maurice Rijntjes: ‘Ons platform van retailspecialisten maakt de 
drieslag “live-work-play” in de binnensteden waar we actief zijn. 
Daar zijn woningen, kantoren en co-workingplaces onderdeel van. 
Play moet je in de breedste zin opvatten: winkelen, leisure en food. 
Het maakt ons niet uit wat de functie van een winkel is, als het 
economisch maar een bijdrage levert.’

 
Tot voor kort hadden jullie nog bezit in steden als Zwolle, Almere, Breda 
en Leiden. Maurice Rijntjes: ‘We richten ons nu op de top-10 steden 
van onze index met een specifieke focus op de top-6 in termen van 
kwaliteit en dat we qua huurprijsniveau de wind mee hebben. Die 

bestaat uit de G4, Eindhoven en Maastricht. Gevolgd door Den 
Bosch en Groningen. De twee laatste posities verschuiven van jaar 
tot jaar. We kijken telkens heel kritisch naar wat de positie is van de 
plek waar we in een stad waarde kunnen toevoegen.’

Robert Bakker: ‘Als we in een goede stad zitten, maar niet met 
een voor ons gevoel ideaal product, gaan we zelf ontwikkelen om dat 
product ideaal te maken.’

De hausse aan faillissementen in fashion zal jullie wel zorgen baren? 
Maurice Rijntjes: ‘Het heeft ons niet verrast, want fashion heeft 
het al jaren moeilijk. We hebben met Men at Work en Coolcat 
als huurders te maken gehad, waarvan de laatste keten in april is 
doorgestart. We zitten niet meer op plekken die structureel geen 
retaillocatie meer zijn. Het klopt dat we in de steden, waar we wel 
willen blijven, veel blokken hebben waar we overwegend aan fashion 
retailers verhuren. We denken niet dat ze allemaal gaan omvallen, 
maar we moeten wel goed nadenken. Wij noemen dat “future 

proofing our portfolio”. Je probeert heel flexibel naar de invulling 
van gebouwen te kijken en die ook zo te maken. Dat geldt ook voor 
de manier waarop we in 2019 bezig zijn met projecten in Utrecht, 
Rotterdam. Eindhoven en Leidschendam.’

Robert Bakker: ‘Met het omzetten naar een nieuwe functie 
ben je soms wel vijf jaar bezig. We moeten wel vooruit lopen op de 
ontwikkelingen. Sinds we strategisch zijn gaan diversificeren, kijken 
we als platform ook naar horeca en wonen als de omgeving erom 
vraagt. De eerste schetsen liggen al bij ons op tafel van woningen die 
ontstaan boven voormalige winkels.’

Het komende half jaar leveren jullie projecten op in Utrecht, Eindhoven, 
Leidschendam en Rotterdam. Robert Bakker: ‘Het voormalige C&A 
pand op Vredenburg ligt net buiten de directe loop. Je moet er een 
statement maken met een prominente partij naast de Bijenkorf. 
Rijnboutt heeft een fantastisch ontwerp afgeleverd door het 
gebouw terug te brengen naar het oorspronkelijke ontwerp. De 

jaar. Deze aanpak is nieuw voor ons als lange termijnbelegger. 
Sinds een jaar kijken we met PGGM Private Real Estate via 
Urban Retail Ventures naar de meest aantrekkelijke winkel- en 
vrijetijdsbestemmingen in Europa, met de nadruk op steden die 
zich willen profileren als winkellocaties van een hoge kwaliteit. 
Voor Ares Management werken we sinds 2015. Met deze private 
equity partij kopen we in Spanje distressed vastgoed, winkelcentra 
en retailparken, om die vervolgens te verbeteren. Ons “eerste ritje” 
hebben we al binnen drie jaar gemaakt.’

De gapende kloof tussen de aantrekkelijkste Europese steden voor 
winkelvastgoedbeleggingen en andere Europese steden wordt al jaren 
steeds groter. De lat ligt steeds hoger. Wat is jullie antwoord hierop? 
‘Met ons Redevco City Attractiveness onderzoeksmodel kijken 
we voortdurend welk vastgoed we in Europa zien als meer 
toekomstbestendig, in lijn met de strategie om investeringen te 
richten op kwaliteitsobjecten in de top 30 Europese steden.  Wij 
vinden dat steeds minder steden vanwege de dalende huurgroei 
toereikend zijn. Dat heeft voor de zomer van 2017 geresulteerd 
in de start van een groot verkoopprogramma in Europa buiten de 
top-150 van steden. Voor Nederland zijn zestien niet-strategische 
assets geïdentificeerd voor de verkooplijst. Dat is al ruim €100 
miljoen’, stelt Rijntjes tevreden vast. ‘Ons verkoopprogramma is nu 
wel voorbij. De assets die we nu hebben, houden we, waaronder een 
aantal grote herontwikkelingen. Gelijktijdig kijken we of we kunnen 
groeien. In Europa hebben we al een aantal assets gekocht, maar in 
Nederland is het helaas nog niet gelukt om voor onze investeerders 
de gewenste producten te kopen.’

MaurIcE rIjntjES: ‘rEdEVco IS 
al 20 jaar onderscheidend 
bezig’ Rotterdam Lijnbaan

Rotterdam Lijnbaan
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gevel uit de jaren 80 aan de voorkant is weer teruggebracht naar 
de gevel van 1939, zoals aan de zijkant nog steeds het geval was. 
Wel met een moderne twist: een dubbel shopfront. We leveren op 
in de zomer, zodat Decathlon medio oktober open kan gaan in de 
kelder, begane grond en eerste etage. Vergader- en zalencentrum 
Vredenburg is waarschijnlijk vanaf 1 september terug op de bovenste 
verdiepingen.’

Maurice Rijntjes: ‘Het C&A pand in Eindhoven is wat mij 
betreft een mooi voorbeeld van hoe we inspelen op veranderende 
bezoekersmotieven van de consument. Het 18 Septemberplein 
tegenover de Bijenkorf wordt heringericht, winkelcentrum Piazza 
is opgeknapt en het stationsgebied wordt aangepakt. Wij maken 
nu met dit pand van het plein de prime pitch door de entree 
van de C&A, dat altijd naar de Demer als hoofdwinkelstraat 
was gedraaid, te verplaatsen naar  het 18 Septemberplein. Dat 
geldt ook voor de entree van HEMA die op de tweede etage haar 
nieuwe foodconcept opent. Op de bovenste verdiepingen zetten 
we ook in op 1500 m2 flexibele kantoorruimtes, inclusief een 
openbare daktuin met horecaterras. Aan de Hermanus Broexstraat 
zijde voegen we op de begane grond nog food en beverage toe 
met een leuke club horecaondernemers. Op de andere hoek 18 
Septemberplein / Demer komt Rituals met een grote winkel van 
bijna 300 m2.’

Jullie hebben vastgehouden aan jullie asset in Leidschendam waar 
volgend jaar Mall of the Netherlands opent als grootste winkelcentrum 
van Nederland. Robert Bakker: ‘Met de panden van C&A, Miss 
Etam en Time store horlogewinkel zijn we perfect gesitueerd in de 
hoek van de nieuwe versmarkt Fresh!, die aan het Liguster ligt. Als 
je ziet hoe eigenaar Unibail Rodamco-Westfield het winkelcentrum 
qua ontwerp en materialisering naar een hoog niveau tilt, blijven 
wij daar niet in achter. We hebben met Roberto Meyer en zijn team 
een ontwerp gemaakt dat past bij de nieuwe kwaliteitsstandaard. De 
huurders blijven erin en we creëren een extra winkelunit van 60-70 
m2 aan de Liguster-zijde, die naar Fresh! staat gekeerd. Wij maken 
een nieuwe gevel en de bestaande huurders bouwen alle drie een 
nieuw interieur. We trekken hierin gezamenlijk op, waardoor op 1 
september zowel de buiten- als binnenkant van deze panden klaar 
moet zijn.’

En wat gebeurt er in het voormalige pand van Donner aan de Lijnbaan 
in Rotterdam? Robert Bakker: ‘Wij noemen het liever het De Klerk 
pand, omdat ik mij door architect Wessel de Jonge heb laten 
vertellen dat in dit gemeentelijke monument oorspronkelijk het 
gelijknamige woonwarenhuis was gevestigd. In het nieuwe ontwerp 

robErt bakkEr: ‘WE  
VErruIMEn onzE blIk  
StEEdS MEEr: WE kIjkEn ook 
naar horEca En Wonen  
boven WinKels’

komt een dubbele roltrap aan de buitenkant van het pand, die in 
een keer naar het oude terras van Donner gaat waardoor je een 
tweede maaiveld creëert met een heel groen terras die fungeert als 
de entree van de horeca die we boven willen plaatsen. In de kelder 
van 1700 m2, begane grond van 600 m2 en eerste etage met 1000 
m2 krijg je straks retail. Binnenin willen we die twee functies  met 
elkaar verbinden. Als je overdag via de horeca met de roltrap naar 
binnen gaat, moet je ook naar de winkel beneden kunnen lopen en 
andersom. We hebben een horecapartij nodig en waarschijnlijk twee 
huurders. De kans is groot dat het vanwege de metrages met 2000 
m2 per winkel fashion wordt, maar het hoeft niet per se.’

Maurice Rijntjes: ‘Eén partij zou ook fantastisch zijn, die 
met ons mee gaat in het nieuwe verhaal van het gebouw dat we 

willen vertellen. Natuurlijk hebben we daar voorbeelden van. In 
Madrid hebben we in Gova, één van de hoofdwinkelstraten, in 
een voormalige Zara sinds een jaar een prachtige conceptstore van 
IKEA. Het is een stadswinkel van 2.000 m2 over drie lagen met 
op de eerste verdieping een groot restaurant. Dat is een plek waar 
mensen graag afspreken. Ik zou het fantastisch vinden als ze dat 
ook in Nederland zouden doen. Ons gebouw in Rotterdam komt 
wellicht te vroeg, maar het leent zich daar perfect voor.’

(Op 8 mei 2019 werd bekend dat de 56 fysieke vestigingen van Coolcat 
door Retail Beheer deze de zomer worden gesloten. Coolcat Junior gaat als 
webshop verder. Er zijn wel plannen om met een deel van de winkels nog 
een nieuwe formule te beginnen. De werktitel is Soho. RPB)

Robert Bakker (l) en Maurice Rijntjes


