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In 1987 begon Dirk Hoekstra een 
makelaardij. Bijna 35 jaar later is Hoekstra 
Makelaardij, Bedrijfsmakelaars en 
Vastgoedbeheer een full service kantoor met 
75 medewerkers, verdeeld over vestigingen 
in Leeuwarden, Heerenveen, Sneek, Joure, 
Almere en binnenkort ook Groningen. 
Het werkgebied beslaat een groot deel 
van Nederland, nl. Friesland, Groningen, 
Drenthe, Overijssel, Noord-Holland en de 
Flevopolder. Als marktleider in het noorden 
is Makelaardij Hoekstra in de volle breedte 
actief. De slogan is niet voor niets ‘Hoekstra 

heeft alles in huis’. Je kunt hier terecht 
voor aan- en verkoop, verhuur, taxatie, 
gebouwenlease, beheer en management 
voor Verenigingen van Eigenaren. Naast 
woningen ligt de focus ook op commercieel 
en zorgvastgoed. Hoekstra initieert o.a. 
nieuwbouw en transformatie, en verzorgt 
die trajecten van A tot Z. ‘Onze medewerkers 
weten precies wat er nodig is om vastgoed 
succesvol te verkopen, ter verhuren en 
te beheren’, zegt Jeanette Hoekstra. Zij is 
samen met haar vader Dirk eigenaar van het 
bedrijf en als bedrijfsmakelaar actief. Met 

veel plezier. ‘Wij dekken het totale scala van 
activiteiten in vastgoed af en zijn van alle 
markten thuis. Die diversiteit zorgt dat het 
leuk blijft.’ 

Wat is het effect van corona op jullie 
activiteiten?
‘De noordelijke provincies zijn een 

prima plek om te wonen, te werken en 
te recreëren. En dankzij corona zijn er 
steeds meer mensen die dat ontdekken. De 
belangstelling voor het noorden heeft door 
de pandemie een extra impuls gekregen. 

Het lijkt soms wel alsof 
vastgoed synoniem is voor de 
Randstad. Maar de wereld is 
groter. Zeker nu de prijzen in 
het Westen de pan uit rijzen, 
is het noorden van Nederland 
een prima  alternatief 
voor woningzoekenden en 
beleggers, zegt Jeannette 
Hoekstra. ‘Hier krijg je nog 
waar voor je geld!’

Jeannette Hoekstra, 
bedrijfsmakelaar ,taxateur en mede-eigenaar
Hoekstra Makelaardij en Vastgoedbeheer

‘�Als�je�op�zoek�
bent�nAAr�goede�
beleggingen,
���kijk�dAn�eens�in
���het�noorden’
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Oranjewoud Wonen in Heerenveen
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Mensen gingen hier massaal op vakantie. 
Het is nog nooit zo druk geweest op de 
Friese meren als afgelopen zomer. Ook het 
vele thuiswerken heeft bijgedragen aan de 
populariteit van het noorden. We zien dat 
steeds meer mensen uit het westen van het 
land hier naartoe verhuizen. Dat heeft geleid 
tot een prijsstijging, maar die staat niet in 
verhouding tot de prijsstijging in andere 
delen van het land.’ 

Is het Noorden interessant voor 
beleggers?
‘Absoluut! Er is jarenlang een 

terugtrekkende beweging geweest uit het 
noorden. Beleggers concentreerden zich 
vanwege de aantrekkende markt steeds 
meer op het westen. Maar inmiddels staat 
de markt daar zo onder druk dat beleggers 
uitwijken. Als je nu iets koopt in Amsterdam 
of Utrecht kun je je afvragen of dat wel zo 
lucratief is qua rendement. Als je op zoek 
bent naar goede beleggingen, kijk dan 
eens in het noorden. Er is veel interessant 
onroerend goed, en het is betaalbaarder dan 
in het westen. Dat biedt kansen. Wij kennen 

de markt en hebben een uitgebreid netwerk. 
Daardoor zijn wij precies op de hoogte van 
voorgenomen investeringen, en kunnen we 
in een vroegtijdig stadium vraag en aanbod 
op elkaar afstemmen.’

Wat zijn voor beleggers interessante 
sectoren? 
‘Een aantal jaren geleden waren winkels 

en kantoren in trek. Door de opkomst van 
online winkelen en de coronacrisis werden 
die markten echter minder interessant. 
Nu zien we een verschuiving  richting 
wonen en zorgvastgoed. Woningen zijn 
hier erg gewild, met name bij mensen uit 
de Randstad. Logisch, want je krijgt hier 
waar voor je geld, en er is rust en ruimte. 
Ook zorgvastgoed is in trek vanwege de 
langjarige contracten. Contracten van 15 of 
30 jaar bij zorgvastgoed bieden zekerheid.’

Geef eens een voorbeeld van een 
beleggingsproject dat jullie recent hebben 
geïnitieerd,  verkocht en verhuurd?
‘Oranjewoud Wonen in Heerenveen. Dit 

betrof een oud verzorgingstehuis met 240 

verouderde appartementen. De zorgpartij 
wilde in eerste instantie vernieuwen, 
maar renovatie was een dure exercitie. 
In overleg met de zorgpartij hebben we 
een plan gemaakt voor vervangende 
nieuwbouw. Er staan nu 12 huurbungalows 
en 99 huurappartementen voor Serviceflat 
Oranjewoud en 6 koopbungalows en 37 
koopappartementen. De appartementen 
en woningen zijn uitermate geschikt voor 
de vitale en minder vitale oudere, waarbij 
het verschaffen van woongenot en het 
leveren van diensten voorop staat. Van een 
winkelvoorziening tot een grand café en van 
een schoonheidsspecialiste tot en met een 
bibliotheek. 

De zorgpartij huurt nu voor 20 jaar en 
heeft nieuwbouw op maat. Al met al is dit 
een heel mooie belegging geworden.’

Hoe verloopt zo’n traject? 
‘We starten met het inventariseren van 

de wensen van de zorgpartij en maken 
een plan van eisen. Vervolgens kijken 
we naar de opbrengsten en maken we 
een goede businesscase. De architect 
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Wat is kenmerkend voor jullie aanpak 
met zorgvastgoed?
‘Onze brede blik. Wij kijken niet alleen 

naar het onroerend goed van de zorgpartij, 
maar richten ons op het grote plaatje. 
Zorgpartijen zitten vaak in verouderd 
vastgoed op grote terreinen. Dat biedt 
mogelijkheden voor het toevoegen 
van vastgoed. Koopappartementen en 
aanleunwoningen kunnen veel meerwaarde 
bieden. De mensen die daar komen wonen, 
kunnen gebruikmaken van de services van 
een zorginstelling en het zijn potentiele 
klanten voor de serviceflat. Zo krijgt de 
zorgpartij een mooi nieuw onderkomen 
als een maatpak, en krijgt de belegger de 
opbrengsten die hij nodig heeft. Dat is waar 
we goed in zijn: een transactie begeleiden en 
zorgen dat alle partijen tevreden zijn.’

‘ De belangstelling 
voor het noorden 
heeft door de 
pandemie een extra 
impuls gekregen’

‘ We zien een verschuiving richting 
wonen en zorgvastgoed’


