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‘Wij begeleiden vastgoed-
transacties namens onze 
opdrachtgevers: grotere 
particuliere beleggers, 
institutionele beleggers, 
bouwbedrijven en vastgoed-
ontwikkelaars’, zegt Tholen. 
‘Doorgaans gaat het om 
beleggingen in woningen, 
kantoren en industriële 
panden. Ook bemiddelen 
we in ontwikkellocaties. 
Daarnaast hebben we een 
kleine en hoogwaardige 
verhuurportefeuille. Onze 
focus ligt heel duidelijk 
op de vastgoedmarkt 
in Noord-Brabant, met 
extra sterke concentratie 
op ‘s-Hertogenbosch en 
Eindhoven. We zijn inmiddels 
uitgegroeid tot de lokale 
specialist op het gebied van 
vastgoedbeleggingen. Omdat 
we kennis hebben op lokaal 
niveau en daarnaast een sterk 
netwerk onder beleggers op 
landelijke schaal.’ 

Vroeg in het traject erbij
Zo adviseert Zuiderlink bij 
de verkoop van nieuwbouw-
projecten aan de eindbelegger. 
De Koning: ‘Dan zijn we graag 
al vroeg in het traject bij een 
project betrokken, om er voor 
te zorgen dat het te ontwikkelen 
product goed aansluit bij 
de wensen van de beoogde 
doelgroep en de locatie. 
Onze taak is dan mede om 
door intensief overleg met de 
ontwikkelaar ervoor te zorgen 
dat de uitgangspunten kloppen. 
Dan gaat het bijvoorbeeld 
om de maatvoering en 
indeling van de woningen, 
een onderbouwde inschatting 
van de huuropbrengst en het 
aanvangsrendement. Goede 
advisering op basis van data en 
marktkennis aan de voorzijde 
van het proces is de basis voor 
een succesvolle transactie 

Het komt er vaak op neer dat 
wij een kans signaleren, een 
businesscase opstellen en dit 
aan de bouwer-ontwikkelaar 
presenteren. Vervolgens vinden 
wij dan de juiste belegger bij die 
propositie.’

De goede partijen bij elkaar brengen. 
‘Dat is eigenlijk de kern van 
ons werk, de juiste partijen 
introduceren en de markt en 
het proces vervolgens optimaal 
haar werk laten doen’, zegt 
Tholen. Op basis van onze 
ervaring in het begeleiden 
van vastgoedtransacties 
zijn we daarbij tot een 
goed georganiseerd proces 
gekomen. Een duidelijke 
omschrijving van welke 
stappen in het verkoopproces 
gezet dienen te worden en 
hoe aan de hand van die 
stappen het transactieresultaat 
geoptimaliseerd kan worden. 
Met tevens een duidelijke 
indicatie van de opbrengst. 
Handzaam en helder. Wat 
ons daarbij onderscheidt is 
dat we niet alleen een goed 
netwerk hebben in de landelijke 
vastgoedmarkt maar, zoals al 
gezegd, extra goed thuis zijn in 
Noord-Brabant. 

Het idee achter Zuiderlink
Toen we Zuiderlink startten 
hebben we besloten ons 
te concentreren op deze 
markt, na de Randstad de 
belangrijkste economische zone 
van Nederland. Natuurlijk 
kan je ook vanuit een kantoor 
in Amsterdam deze markt 
bedienen, maar dan heb je 
waarschijnlijk niet de contacten 
met lokale bouwers en 
beleggers, zoals wij die hebben. 
De lokale makelaarskantoren 
hebben over het algemeen de 
focus liggen op de verhuur en 
verkoop aan eindgebruikers 
en zijn weer minder thuis 

Zakelijke  
terugblik 
Belangrijkste moment:  
De Koning: Het 
vertrouwen krijgen 
van klanten in de 
startfase van Zuiderlink 
Real Estate met de 
succesvolle transacties 
tot gevolg. Tholen: 
Verkoop van 2 logistieke 
panden namens 
Brouwers Logistics, een 
deal die we vanaf het 
begin hebben bedacht 
en een zeer mooi 
resultaat voor onze 
opdrachtgever heeft 
opgeleverd.
Mooiste deal:  
De 1e transactie in 
de samenwerking 
de verkoop van 
3000 m2 nieuwbouw 
kantoorruimte op het 
Paleiskwartier in Den 
Bosch 
Beste bijeenkomst: 
Tholen: Roet Korte Put 
2020: de donderdag 
voor carnaval, heel veel 
relaties kunnen spreken 
in gezellige setting
De Koning: De 1e 
bijeenkomst na de 
lockdown was een 
samenkomst met mijn 
kookclub bestaande uit 
vastgoedprofessionals 
uit de regio Eindhoven. 
Het was merkbaar dat 
iedereen er weer aan 
toe was om elkaar live 
te ontmoeten. 
Corona: Tholen: Genoeg 
over gezegd  
De Koning: Heeft 
veel impact op 

vastgoedmarkt en wijze 
waarop vastgoed wordt 
gebruikt. Dit zorgt voor 
daling in transactie – en 
investeringsvolume 
De verschillen zijn 
per segment enorm. 
De dynamiek op 
beleggingsmarkt voor 
wonen en bedrijfsruimte 
/ logistiek is nog goed. 
Top 3 deals 2020:
Verkoop 290 woningen 
social invest 
Aankoop 158 woningen 
Amadeiro 
Verkoop nieuw kantoor 
Paleiskwartier
Welke app het meeste 
gebruikt: Tholen: Linkedin
De Koning: What’s app 
 
Persoonlijke  
terugblik
Mooiste moment:  
De Koning: Op een 
zomerse dag met mijn 
gezin over de Friese 
meren varen
Sportieve hoogtepunt: 
Tholen: Leren 
kiteboarden
De Koning: Mijn pa 
verslagen met tennis 
Topserie Netflix:
Tholen: Black Mirror 
De Koning: Undercover 
en Peaky Blinders
Vakantie: 
Tholen: Water en 
wintersport 
De Koning: Hopelijk 
volgend jaar wel naar 
Moraira in Spanje
Wat maakte de meeste 
indruk: Hoe snel 
de wereld kan 
veranderen door een 

VastgoedadViseur  
met focus op beleggingen  

noord-brabant
in de beleggingsmarkt. Juist 
omdat onze kennis strekt tot 
op gebouw- en locatieniveau in 
deze regio, terwijl we daarnaast 
een landelijk netwerk van 
beleggers bedienen, hebben 
we inmiddels veel mooie 
beleggingstransacties kunnen 
afronden.’

Mooi voorbeeld
Een mooi voorbeeld van de 
werkwijze van Zuiderlink is 
een traject dat nu loopt. ‘Een 
landelijke bouwonderneming 
heeft ons ingeschakeld. 
Ze zijn in deze regio met 
nieuwbouwprojecten bezig. 
Ons hebben ze gevraagd voor 
hen een plan van aanpak te 
maken, potentiële kopers in 
kaart te brengen en het gehele 
verkoopproces te begeleiden. 
We hebben aanvankelijk 
contact gehad met landelijke  
institutionele beleggers waar 
dit project goed bij zou passen. 
Maar het interessante is - en 
een mooi voorbeeld van de 
waarde van ons lokale netwerk 
- dat we uiteindelijk een 
particuliere belegger hebben 
gevonden die veel in deze regio 
actief is en bij wie dit project 
heel goed past. Deze belegger 
kwam als koper het beste uit 
de bus, ook omdat hij door 
zijn kennis van de regio de 
locatie heel goed op waarde kan 
schatten. Dan zie je dat toegang 
hebben tot landelijke spelers 
belangrijk is, maar dat lokale 
spelers wezenlijk kunnen zijn 
voor de juiste deal. Als je een 
stap dichterbij zet, zie je meer; 
finesses, andere mogelijkheden. 
En dat kan precies het verschil 
zijn in een succesvolle deal.’ •

totaal onverwachte 
gebeurtenis zoals 
Corona. 

Zakelijke  
vooruitblik 2021
1 Wat zijn jouw plannen voor 
2021? 
Ons trackrecord van 
2020 uitbreiden door 
samen op creatieve en 
ondernemende wijze 
onze opdrachtgevers 
te adviseren in het 
tot stand komen van 
beleggingstransacties. 
Daarbij zal de focus 
met name liggen op 
het segment wonen. 
Dit doen we door de 
(reeds gesignaleerde) 
kansen te verzilveren 
met actieve partijen 
en projecten die goed 
aansluiten bij de 
doelgroep en de locatie. 
2 Grootste uitdaging? 
Veranderende wet- en 
regelgeving in de 
woning(beleggings)
markt en verdere impact 
van Corona op het 
sentiment in de markt en 
de financierbaarheid. 
3 Wat staat in elk geval op 
de planning?
Het volume aan 
beleggingstransacties 
over eerste helft 
2020 (150 miljoen) 
overtreffen
4 Wat ga je komend jaar 
anders aanpakken?
Meer spontane 
ontmoetingen met 
relaties tijdens 
evenementen, borrels 
etc.   

Zuiderlink Real Estate uit ‘s-Hertogenbosch is 
een adviesbureau in commercieel vastgoed. De 
beide partners, Jaap Tholen en Rob de Koning, 

hebben samen meer dan 30 jaar ervaring in 
commercieel vastgoed en een flink trackrecord 
als het gaat om huur- en beleggingstransacties.
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‘ LandeLijk netwerk 
is beLangrijk, LokaLe 
speLers zijn wezenLijk 
voor juiste deaL’


