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De woningmarkt én het logistieke vastgoed zijn 
het afgelopen decennium sterk geprofessionaliseerd. 
Dankzij verschillende aanjagers maken beide, op 
geheel eigen wijze, een steile groeicurve. Geld is er in 
overvloed en rendementen - hoe bescheiden soms - 
lijken verzekerd. En toch hangen er ook grijze  wolken 
in de lucht: er is een tomeloos tekort aan woningen in 
Nederland en de druk op de ‘last mile’ neemt in een 
steeds digitalere samenleving dagelijks een beetje toe.

The beds
In een Teams-interview neemt Bas Wilberts 

het woord. De Savills-director zit voor een foto-
achtergrond van een model-appartement van 
65m2, met twee slaapkamers. ‘Vóór corona was de 
vraag ‘kan die slaapkamer groter’, tijdens corona 
is er geen vraag en ná corona zal de vraag zijn ‘kan 
er één slaapkamer getransformeerd worden in 

een kantoortje-aan-huis’. Dat is de dynamiek van 
de woningmarkt vandaag de dag. De business is 
complexer geworden. Kennisintensiever vooral. Dat 
maakt ons werk relevanter.’

Bas focust zich met zijn team op woningbeleggingen, 
hotelvastgoed en studentenhuisvesting en ziet een 
logische verklaring voor het succes van het één en het 
gevecht van andere markten. En toch verbaasde hij 
zich in 2020 meermaals. ‘We hebben in 2020 alleen 
al 800 miljoen euro aan aankoop en verkoop gedaan 
in de woningmarkt. De Nederlandse populatie groeit 
gestaag door naar 18 miljoen inwoners, daar ligt de 
grondslag voor het beleggingssucces in Wonen, nu en 
in de toekomst. Als je kijkt naar de hotels dan helpen 
de reisrestricties in COVID-tijd allerminst mee. Het 
verschil tussen hot and not kan bijna niet groter. Op 
hotels hebben we nauwelijks iets gedaan. Helaas. 
Daar zijn verklaringen voor, natuurlijk.’

SavillS over 
beleggen in de 
woningmarkt en 
logiStiek
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Waar wordt het geld verdiend? Juist, in 
de logistiek en in de woningmarkt. Het 
is er dringen geblazen voor beleggers. 
Als beleggingsadviseur zet Savills de 
ontwikkelingen in beds & sheds op een rijtje. 
‘Het speelveld kantelt; de eindgebruiker 
beïnvloedt de wens van de belegger en 
wij kunnen met onze data comfort bieden 
aan gedifferentieerde doelgroepen met 
eigentijdse wensen.’

V.l.n.r. Niek Poppelaars, Douglas van Oers en Bas Wilberts



36  VG VISIE zomEr 2021 WERKEN WERKEN VG VISIE zomEr 2021 37

Hoewel de vraag naar woning in 2020 geen 
moment minder is geworden, ziet Savills een 
complexe woningmarkt, waarin beleggingen diffuser 
en complexer zijn geworden en een overheid die niet 
voorop loopt met oplossingen. Doelgroep-denken (die 
van de starter, de doorstarter, de stedelijke bewoner, 
de oudere, et cetera) en diversiteit in de portefeuille 
van beleggers spelen bovendien een rol in de markt 
waarover Savills adviseert. ‘Het klinkt misschien 

gek, maar of je als ontwikkelaar of belegger iets rond 
krijgt op cost is tegenwoordig een reële vraag. Yields 
staan op historisch lage niveaus. De verkoopprijzen 
zijn historisch hoog, net als de bouwkosten. Om die 
match goed te maken spelen wij als adviseurs in die 
rekensom een substantiële rol. Maar nog altijd geldt 
dat je verwachtingen goed moet managen, en daar 
kan geen Excel tegen op. De mensen bepalen of ze 
erin geloven of vertrouwen hebben.’

The sheds
Met een aanzwengelende economie en 

een toenemende Nederlandse bevolking is de 
woningmarkt al jaren goed. Daarentegen heeft de 
logistieke juist de afgelopen vijf jaar een razende 
inhaalslag gemaakt. ‘De honger van de online 
consumptie is in feite pas net op gang gekomen en 
nog lang niet gestild. Met een wereldwijde pandemie 
en lockdowns is er een nieuwe driver bij gekomen 
om digitaal te shoppen. Het zet de logistieke 
vastgoedwereld compleet in de schijnwerpers’, stelt 
Douglas van Oers, director Logistics & Industrial. 

‘De Nederlandse ligging, met onze havens, 
terminals en infrastructuur blijken een heel 
natuurlijke keuze voor deze, wat ik noem, 
vervangende markt te zijn. Je ziet heel duidelijk het 
volume retailvastgoed krimpen en logistiek breidt zich 
heel sterk uit. Dat heeft zijn effect op de hele logistieke 
keten. In ons Savills-onderzoek ‘What Warehouse 
Workers Want’ blijkt sterk dat in deze bloeiende sector 
een groeiend personeelstekort optreedt. Dat heeft 
uiteindelijk ook zijn weerslag naar de vraag van het 
soort vastgoed dat ontwikkeld wordt voor de logistieke 
sector. De druk om anders en eigentijds te bouwen, is 
groot.’

Die druk zorgde in de afgelopen jaren voor een 
professionaliseringslag in de branche. Het speelveld 
veranderende, zo legt Niek Poppelaars, eveneens 

Welke mOgelijkheDeN ziet u Om 

Bij te DrageN aaN eeN gezOND 

WOON/Werkklimaat iN steDeN:

Bas: ik geloof dat met de snelheid 

waarmee de techniek zich 

ontwikkelt de leefomgeving veel 

beter kan worden, waarbij niet alles 

gecontroleerd hoeft of moet worden.

Douglas: in de logistiek worden 

de zogenaamde esg criteria een 

steeds belangrijker onderdeel van de 

investering. gevoed door institutionele 

partijen zet deze trend zich voort wat 

positief bijdraagt aan een beter woon/

werkklimaat.

Niek: Nadat we jarenlang tegen grijze 

dozen hebben aangekeken, schenken 

we nu eindelijk ook aandacht 

voor een goede werkplek van de 

warehousemedewerkers. tevreden 

medewerkers zijn tevreden huurders.

Wat WOrDeN De treNDs als het 

gaat Om WONeN/WerkeN iN Ná 

cOrONa:

Bas: laten we hopen dat het snel weer 

wordt zoals het pre cOViD-19 was, 

want dat was helemaal niet verkeerd.

Douglas: De e-commerce heeft echt 

een vlucht genomen door de pandemie, 

mensen die al online kochten zijn dat 

meer gaan doen en mensen die het nog 

niet deden zijn ermee gestart. Dit is 

onomkeerbaar.

Niek: Naast e-commerce is ook een 

belangrijke trend dat ondernemingen 

minder afhankelijk willen zijn van 

levering van over de hele wereld. er 

zullen dus weer wat meer voorraden 

aangehouden worden en indien 

mogelijk producten van dichter bij huis 

worden gehaald.

hOe ziet De WerkeNDe staD VaN 

De tOekOmst eruit:

Bas: meer geïntegreerd dan het nu 

is. mixed-use-ontwikkelingen helpen 

daarbij; interessante ontmoetings- 

en verblijfsplekken zullen het 

onderscheid maken.

Douglas: We zien in de logistieke markt 

het zogenaamde last mile-concept hele 

concrete vormen aannemen, terwijl 

initieel de verwachting was dat dit 

uit zou blijven in Nederland vanwege 

de beperkte afstanden. Dat heeft z’n 

invloed op de werkende stad.

Niek: De industrie en opslag wordt 

steeds verder uit de stadscentra 

verdreven door woningbouw maar aan 

de andere kant willen we wel binnen 1 

uur ons pakketje bezorgd hebben. Dit 

maakt dat we de functies nog meer 

zullen moeten mixen in de toekomst, 

en er innovatieve concepten zullen 

moeten worden bedacht om deze 

functies naast elkaar te laten bestaan.

Wat is het grOte VOOrBeelD, De 

BeNchmark, als het gaat Om het 

iDeale kaNtOOr Of WerklOcatie:

Bas: De amsterdamse grachten: 

zowel qua schaal als diversiteit en 

levendigheid.

Douglas: Voor logistiek is dit bij uitstek 

rotterdam en niet alleen omdat ik 

er zelf vandaan kom, maar vooral 

omdat rotterdam zo uniek is vanwege 

de haven en de andere aanwezige 

modaliteiten.

Niek: Voor mij zijn dat logistieke 

hotspots als Venlo en tilburg, hier 

wordt logistiek geclusterd en wordt 

er optimaal gebruik gemaakt van de 

verschillende modaliteiten: road, rail 

en barge.

Welke techNOlOgieëN eN 

iNNOVaties gaaN iN lOgistiek eN/

Of WONeN het Verschil makeN:

Bas: als ik dat wist, zat ik ergens 

anders.

Douglas: robotisering en zelfrijdende-

voertuigen gaan de grote disruptors 

worden in de logstiek en daarmee de 

gehele supply chain-keten.

Niek: ik zou nog willen toevoegen de 

zogenaamde cradle-to-cradle logistiek. 

Waar nu alles nog voornamelijk gericht 

is op het verspreiden van goederen uit 

een distributiecentrum, verwacht ik 

dat in de toekomst de retourstromen 

van allerlei (rest)producten een grote 

impact gaan hebben.

Wat ViND jij eeN tOP-PrOject 

(WONeN/lOgistiek) iN NeDerlaND 

eN NOem 1 tOPlOcatie iN het 

BuiteNlaND:

Bas: zalmtoren in rotterdam en 

hudson Yards op manhattan

Douglas: ik vind het nieuwe 

distributiecentrum van fource 

in Berkel en rodenrijs heel gaaf, 

maar ook de nieuwe grotendeels 

geautomatiseerde dc’s van Bol.com 

in Waalwijk en zalando in Bleiswijk 

zijn zeer indrukwekkend. het acht 

verdieping hoge logistieke complex in 

hong kong blijft samen met de haven 

van hong kong voor mij heel uniek! 

Niek: Qua vormgeving en uitstraling 

blijft het Dc van rhenus logistics aan 

de a58 in tilburg toch het summum, in 

het buitenland ben ik erg nieuwsgierig 

ondergrondse last-mile logistics hub 

van circa 75.000 m2 die segrO gaat 

ontwikkelen in een voormalig station 

in Parijs.

Douglas van Oers

‘�De�logistieke�
vastgoeDwerelD�
staat�
compleet�in�De�
schijnwerpers’

‘�tegenwoorDig�is�
De�eis�Dat�er�een�
bepaalDe�beleving�
is.�het�moet�
instagrammable�
zijn’
Bas Wilberts



38  VG VISIE zomEr 2021 WERKEN WERKEN VG VISIE zomEr 2021 39

director Logistics & Industrial, uit: ‘Van saaie dozen 
langs de weg, met heftruckchauffeurs scheurend 
door een loods, naar sexy e-commerce in hightech 
terminals, met hoogopgeleid personeel. De online 
consumptie neemt al jaren toe. Corona is daarin een 
versneller gebleken en dat zie je duidelijk terug in de 
faciliteiten in de warehouses. Licht, lunchfaciliteiten 
en ontspanningsplekken.’

Duurzame beleggers
De safe havens van het vorige decennium - kantoren 

en winkels - lijken verder weg dan ooit. Grote groepen 
kopers verzamelen zich in drommen op de markt van 
de beds & sheds. Met name internationale beleggers, 
die in coronatijd handen en voeten op Nederlandse 
bodem hebben.

Bas Wilberts: ‘De terugkerende beleggersvraag? 
‘Waar vind ik een plek of een product’. Ook zie je 
andere situaties. Veel buitenlandse ontwikkelaars 
en beleggers uit Duitsland, Denemarken, Zweden 
en het Verenigd Koninkrijk komen met geld én 
nieuwe producten naar ons toe. Zij hebben één 
vraag: ‘Waar kunnen we het kwijt’. Dan heb ik het 
over zorgconcepten, hotels, of juist voor woon-
combinatieconcepten voor jongeren of ZZP’ers. Rode 
draad? Tegenwoordig is de eis dat er een bepaalde 
beleving is. Het moet instagrammable zijn. Je ziet heel 
duidelijk dat de preferenties van de gebruikers van 
woon- en verblijfvastgoed veranderen.’       

Die preferenties bereiken zeker ook de belegger. 
Douglas van Oers: ‘Waar logistiek nog niet zo lang 
geleden als niche werd bestempeld, is het nu een 
product waar institutionele beleggers fan van zijn. 
Niet alleen om rechttoe-rechtaan-geld te verdienen, 
maar zeker binnen de lijnen van het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Institutionele 
beleggers willen een certificaat, willen gasloos en 
zonnepanelen.’

Niek Poppelaars: ‘Natuurlijk heeft dat een 
duurzame oorsprong. Maar ook eentje die de war 
on talent raakt. Ondanks de robotisering zijn er 
zó-véél handjes nodig in distributiecentra. Jonge, 
hoogopgeleide mensen. Die willen een hoogwaardig 
DC. Met een paar cent extra loon per uur, red je 
het niet. Ze willen gamerooms, buitenterrassen, 
restaurants en gaan voor duurzaamheid. De hele 
keten stookt op die manier de duurzame gedachte 
op. DHL, Picnic, Coolblue doen al mee: zij eisen 
duurzaamheid in de last mile. Die sterke boodschap 
werkt door tussen de beleggersoren en die van andere 
financiers. Ze snappen dat zonder een sterke visie op 
duurzaamheid rendementen in het geding komen 
en dus zie je een actie-reactie ontstaan: duurzaam 
logistiek vastgoed komt makkelijker aan financiering 
dan niet-duurzaam vastgoed.’   

Niek Poppelaars: ‘Voorheen was de praktijk geheel 
anders. Toen kwam al snel de vraag op tafel als er over 
duurzaamheid gesproken werd ‘wie gaat dat betalen’. 
Nu weten beleggers dat de markt eisen heeft, maar 
ook bereid is om meer huur te betalen en dus sturen 
ze er expliciet op. Zo is de cirkel rond en komt de 
markt echt in beweging.’

Herkenning van het product
Douglas van Oers voegt een andere ontwikkeling 

aan het gesprek toe. De herkenning van het product, 
die voor beleggers te allen tijde van belang is. 
‘Logistiek is een generiek product. Het ideale gebouw 
kunnen we hier ter plekke bijna uittekenen. Met een 

Waar BeN je graag als je eVeN 

tijD VOOr jezelf NODig heBt: 

Bas: Op de fiets door de stad

Douglas: Op de driving range om een 

paar ballen te slaan

Niek: Op de hei in Bussum voor een 

rondje met de hond

Passie VOOr:

Bas: gebouwde omgeving

Douglas: hallen

Niek: hallen

grOOtste iNsPiratie:

Bas: lego

Douglas: De mensen om me heen

Niek: teamwork, samen dingen 

bereiken vind ik het mooiste dat er is

Dit raakt mij PersOONlijk:

Bas: Onkunde over kennis van de 

woningmarkt

Douglas: Ongelijkheid tussen mensen 

wereldwijd

Niek: met drie jonge kinderen maak 

ik mij steeds meer zorgen in wat voor 

wereld zij moeten leven in de toekomst

tOPserie Netflix:

Bas: Narcos & stranger things

Douglas: Breaking bad & friends

Niek: sinds de dood van prins Philip zit 

ik weer helemaal in ‘the crown’, wat 

een bizar leven heeft die man gehad

faVOriet VerVOersmiDDel:

Bas: fiets

Douglas: elektrische auto

Niek: een vrachtwagen

ultieme ONtsPaNNiNg: 

Bas: in een stoeltjeslift met je gezicht 

in de zon uithijgen en opmaken voor de 

volgende piste

Douglas: lange en verre reizen maken

Niek: als laatste het strand verlaten na 

een mooie zomerdag

Beste sPOrtPrestatie:

Bas: check mijn strava

Douglas: heren 1 competitie golf & 

country club capelle a/d ijssel

Niek:  tour de als, 3x de mount 

Ventoux op een dag beklimmen

guiltY Pleasure:

Bas: rammstein

Douglas: gadgets

Niek: hazes

Beste aDVies: 

Bas: zeg wat je doet en doe wat je zegt

Douglas: Benader iedereen met de 

gedachte dat zij allemaal minimaal één 

ding weten wat jij niet weet

Niek: stop met vergelijken, probeer 

wat je doet zo goed mogelijk te doen en 

kijk niet te veel naar anderen

Waaruit Bestaat eeN Perfecte 

Dag VOOr jOu:

Bas: eentje die eindigt op een manier 

die je niet had kunnen bedenken in 

de ochtend 

Douglas: Dagen met onverwachte 

gezelligheid, met de mensen die je 

dierbaar zijn

Niek: De perfecte dag is voor mij 

een dag waarin hetgeen ik me heb 

voorgenomen ook gelukt is

VOOr Wat iN het leVeN BeN je het 

meest DaNkBaar:

Bas: common sense

Douglas: mijn eigen familie en mijn 

beste vrienden

Niek: Over hoe mijn leven er nu uitziet

is er iets WaarVaN je al heel 

DrOOmt:

Bas: Van alles. Voortdurend

Douglas: heel veel, maar tegelijkertijd 

ben ik ook heel blij met het nu

Niek: Nee, ik ben niet zo’n dromer

Welk taleNt Of gOeDe 

eigeNschaP zOu je erBij WeNseN:   

Bas: Blind vertrouwen op intuïtie 

Douglas: ik zou best graag wat 

creatiever willen zijn

Niek: ik zou mijn prioriteiten soms wat 

beter willen stellen

Wat maakt De staD slim:

Bas: mensen 

Douglas: Nieuwe ideeën

Niek: De variatie van mensen met 

uiteenlopende ideeën en denkwijzen

POst cOViD-19, Waar kijk je het 

meest Naar uit:

Bas: Naar het feest dat ik voor mijn 40e 

zou geven voor al mijn vrienden

Douglas: Vakantie en uit eten gaan

Niek: mijn eerste tapbiertje in de 

plaatselijke kroeg 

doorlooptijd van negen maanden kun je het bouwen. 
Het is allemaal beheersbaar, binnen de perken en 
vooral te begrijpen. Beleggers hebben er snel beeld 
bij, en niet onbelangrijk: ze snappen het. Zo is het 
in sneltreinvaart een ontzettend populair product 
geworden en zie je nu schaarste voor beleggers 
ontstaan.’

Dat biedt overigens ook kansen, vult Niek 
Poppelaars aan. ‘We kunnen niet overal XXL-
distributiecentra op greenfield-locaties bouwen in elk 
willekeurig gehucht. De kans op brownfield-locaties, 
samen met de roep om duurzaamheid, biedt enorm 
veel mogelijkheden. Oude, lekkende gebouwen 
omtoveren in hightech nieuwe kansen. Daar wordt de 
last mile letterlijk beter van.’

Niek Poppelaars

‘�De�kans�op�
brownfielD-
locaties,�
samen�met�
De�roep�om�
DuurzaamheiD,�
bieDt�enorm�
veel�
mogelijkheDen’


