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De vaderskant van de familie van Marc Janssen komt uit Venray. 
Zijn opa begon na de oorlog een aannemersbedrijf. Dat bedrijf 

bestaat nog steeds, maar er zitten verder geen aandelen van de 
familie meer in. Uit de verkoop is een vastgoedportefeuille ontstaan 
met de focus op het zuiden van het land en dat vastgoed is nog 
steeds in handen van de familie. Marc werkte zelf als internationaal 
consultant voor de Europese Commissie en ongeveer twaalf jaar 
geleden vroeg de familie hem om het vastgoed te beheren. Hij 
richtte het bedrijf Holtburgh op waarmee hij vanuit Dordrecht 
allerlei managementdiensten uitvoert voor zijn familie en voor 
derden. Het bedrijf richt zich vooral op de middelgrote steden 
en samen met asset manager Evert van Montfort vertelt hij het 
succesverhaal over de restyling van de binnenstad van Venray.

Waarom focussen jullie vooral op middelgrote 
steden?_ Marc: ‘Wij hebben een grote portefeuille in Venray en 
denken dat er nog steeds goede mogelijkheden liggen in die steden. 
Wij kunnen de ervaring die we hebben opgedaan in Venray inzetten 
voor andere steden.’

dus We gaan het hebben over venray._ Marc: ‘Zeker. 
Toen we begonnen in 2007 hadden we nul procent leegstand. 

holtburgh
Marc Janssen, directeur

evert van Montfort asset manager

‘Je moet Je 
kernwinkelgebieD 

zien als een 
openlucht warenhuis’

Marc Janssen van Holtburgh ziet in venray de perfecte 
voorbeeldcase. In zijn ogen worden de middelgrote steden 

immers onderschat. ‘Je moet het echt samen doen’

Marc Janssen en Evert van Montfort

Vervolgens brak de crisis uit en kregen wij ook te maken met 
lege panden. Als je kijkt naar de cijfers tussen 2007 en 2017 dan 
zie je - opvallend genoeg - dat de totale omzet uit de verhuur is 
toegenomen ondanks het feit dat de leegstand een tijdje naar 14 
procent opliep. We hadden in de gaten dat we aan de slag moesten 
om die binnenstand aantrekkelijk te houden.’
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dan geen visie en strategie hebt dan is dat echt schrikken. Je moet 
je kernwinkelgebied zien als een openlucht warenhuis. Dat heeft te 
maken met ondernemerschap, schone panden. Ik had een huurder 
die verkoopt chocola en na een half jaar kreeg ik het hoofdkantoor 
aan de lijn met de vraag of we iets aan de prijs konden doen. Dat 
vond ik prima, maar dan moest hij zijn franchisenemer vervangen. 
Want als ik langsliep stond die niet met een dienblad iedereen naar 
binnen te praten, maar hij zat achterin met zijn laptop.’

Evert: ‘Ik ben er laatst naar binnengelopen en met de nieuwe 
franchisenemer gaat het prima.’

dus je moest Wat doen?_ Marc: ‘Zeker, we hebben samen 
met de gemeente, winkeliers en vastgoedeigenaren een Centrumvisie 
ontwikkeld en dat document is door de gemeenteraad geaccepteerd. 
Belangrijk is dat het aantal vierkante winkelmeters terug moest en 
dat de binnenstad heel aantrekkelijk moest blijven.’

Werkte het een beetje?_ Marc: ‘Zeker, per 31-12-2019 zal 
de leegstand in het kernwinkelgebied op circa 5 procent uitkomen 
terwijl andere middelgrote steden rond de 10 tot 15 procent zitten. 
Het geheim? Niet alleen voor onszelf werken. Als wij toevallig geen 
pand hebben voor een retailer dan zorgen we dat hij of zij bij een 
collega terecht kan.’ 

Evert: ‘We hebben nu Norah in een pand van 450 vierkante 
meter zitten en dat was ook echt maatwerk. We zeiden; ga het tegen 
een redelijke vergoeding een half jaar proberen en als je geld kan 
verdienen dan gaan we het contract aan dat al uitonderhandeld was. 
Hij belde na twee maanden om te tekenen. Zo moet je werken in de 
middelgrote steden, je moet echt meedenken.’

is dat het geheim van Werken in de middelgrote 
steden?_ Evert: ‘Je moet het echt samen doen want als je alleen 
aan jezelf denkt dan komt het niet goed.’

Marc: ‘De kracht van middelgrote steden is dat wij ervan 
overtuigd zijn dat ook de volgende generatie, mijn kinderen zijn 18 
en 21 jaar, voor hun plezier naar de stad gaan. Dus beleving is echt 
het toverwoord. Toen wij begonnen wisten we dat er van de 42.000 
vierkante meter winkelvloeroppervlak 10.000 vanaf moest en als je 

wat is je favoriete retailmerk? Coolblue 
_
welk retailmerk heeft volgens jou de beste strategie 
online en offline? JD Sports
_
wat is jouw top drie winkelsteden? Venray (natuurlijk), 
Breda en Antwerpen
_
wat is jouw top drie winkelcentra? In ieder geval één 
uit Nederland. Designer Outlet Roermond, Markthal 
Rotterdam en Dubai Mall
_
wat is je top 3 favoriete F&b concept? BeejBenders in 
Venlo, LaPlace, 3. (bijna) Alle Foodtrucks
_
passie voor... Totaalvoetbal
_
mijn verborgen talent... Koken
_
wat wil ik nog bijleren... Gitaarspelen
_
missie voor 2019... Mooie winkelgebieden blijven 
maken
_
Dit raakt mij persoonlijk... De polarisatie in de 
Nederlandse samenleving (nergens goed voor)
_
mijn inspiratiebron... Onze huurders
_
De ultieme ontspanning... Vakantie

jullie denken mee met ondernemers?_ Marc: ‘Zeker 
en de lokale ondernemers vormen echt een hele belangrijke groep 
bij ons. We hebben mensen zien beginnen aan de rand van de 
stad die nu een succeszaak in het centrum hebben. Ik kan me niet 
herinneren dat een lokale ondernemer failliet is gegaan. Dat is hun 
eer te na. Er zijn er bij die het zwaar hebben gehad, maar ze hebben 
alles gedaan om te overleven.’ 

Evert: ‘Je investeert in de toekomst. We zitten zo dicht tegen de 
huurders dat we zelfs een projectkantoor hebben in de stad. Dan zit 
je middenin het centrum en dan kom je iedereen tegen.’

 
Welke rol speelt youtuber dylan haegens in 
de stad?_ Marc: ‘We waren hier met stadspromotie bezig en 
wilden met hem samenwerken. Dylan Haegens en zijn vriendin 
Marit gingen dus een kop koffie drinken. Toen vroegen we: 
waar hebben jullie behoefte aan? Ze wilden een studio want ze 
werkten vanuit huis en er kwamen veel fans langs hun huis en dat 
wilden ze een beetje gescheiden houden. In ruil voor wat Venray-
promotie konden ze een jaar gratis in die studio. Ergens in juli 
hadden ze toen de opening van de studio en de hele binnenstad 
stond vol.’

Marc Janssen
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