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Lef. Dat kenmerkt 
Hoorne VastgoeD. 

Deze ontwikkeLenDe 
beLegger Heeft nu 

VooraL wijk- en 
buurtwinkeLcentra 

in portefeuiLLe. Daar 
Voegt zij woningen in 

Het miDDensegment 
aan toe. ‘een LogiscHe 
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Team Paul: ‘We vormen een nieuw directieteam 
met een aangepaste vastgoedstrategie. Arnout heeft 
ervaring in de woonsector en werkte onder andere 
bij een grote woningcorporatie. Zelf kom ik bij een 
groot familiebedrijf uit de retailsector vandaan. Jim 
Zwanenburg is verantwoordelijk voor de financiële 
gang van zaken. We zijn complementair aan elkaar 
en vormen een sterk team. Hoorne is een typisch 
familiebedrijf. De dynamiek, verantwoordelijkheid, 
het teamgevoel en de langetermijnvisie zijn hier volop 
aanwezig.’

STraTegie Jim: ‘Twaalf jaar geleden is Hoorne 
ontstaan vanuit de vastgoedtak van Vomar. We hebben 
buurtwinkelcentra en supermarkten in bezit, vooral 
in Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en een deel van 
Utrecht. De portefeuille willen we verder uitbreiden, 
onder andere door er woningen aan toe te voegen. 
Dat is een logische koppeling. Wij zijn altijd al in 
woonwijken actief, omdat daar onze buurtwinkelcentra 
liggen. Die vragen om functiemenging; het gaat niet 
meer alleen om winkelen. Er moet een mix komen van 
woningen, winkels, ontmoetingsplekken en sport- en 
zorgfaciliteiten. Goede wijkcentra hebben naast een 
commerciële rol ook een maatschappelijk belang voor 
een buurt of wijk. Een thema als eenzaamheid in relatie 
tot plekken om te ontmoeten, is erg actueel.’ 

KwaliTeiT Paul: ‘De kracht van buurtwinkelcentra 
zit ‘m in de lokale ondernemers. De plaatselijke slager, 
bakker, supermarkt hebben een belangrijke sociale 
functie in de wijk. Onze asset managers kennen hen 
allemaal. Zo weten wij precies wat er lokaal speelt 
en hoe we een vernieuwd wijkcentrum het beste 
kunnen invullen. Dat is ons sterke punt: we zijn 
zowel ontwikkelaar als belegger. Het is in ons eigen 
belang om goed te ontwikkelen en hoge kwaliteit te 
realiseren, ook in de leefomgeving. Het openbare 
gebied is daarom altijd onderdeel van het totaalplan. 
De toegangswegen per fiets, parkeergelegenheid en 
groenvoorzieningen moeten goed zijn, anders mis je de 
slag om kwaliteit. Het is geweldig om te zien hoe met 
het revitaliseren van een wijkcentrum de hele buurt 
opknapt en de sociale cohesie versterkt. Dat doet wat 
met de bewoners.’
Arnout: ‘De keuze om middeldure woningen aan onze 
portefeuille toe te voegen, is ook een strategische. We 
willen risico’s spreiden en niet alle eieren in hetzelfde 
mandje hebben liggen. Onze directe doelgroep 
vormen een- en tweepersoonshuishoudens. De 
behoefte aan woningen voor deze doelgroep is groot. 
Buurtwinkelcentra lenen zich  goed voor verdichting; 
als je toch al moet herontwikkelen binnen een 
winkelcentrum, kun je vrij eenvoudig twee of drie lagen 
woningen bovenop bouwen. Dat zijn gemiddeld toch al 
gauw veertig, vijftig woningen. Een mooie toevoeging 
aan de bestaande voorraad. Het is maatschappelijk 

gezien noodzakelijk, maar zakelijk ook een 
toekomstgerichte keuze.’

ToeKomST
Arnout: ‘Naast de bestaande wijk- en 
buurtwinkelcentra heeft Hoorne de afgelopen jaren 
diverse ontwikkellocaties aangekocht, variërend van 
verouderde bedrijventerreinen tot gronden en oude 
kantoren. De totale ontwikkelopgave bedraagt ruim 
vierduizend woningen. Een kwart daarvan houden we 
in portefeuille.’
Paul: ‘Het beheer en technisch onderhoud blijft 
bij deze woningen onze verantwoordelijkheid. Het 
liefst combineren we op de ontwikkellocaties ook 
kleinschalige retail met woningen. Want ondanks de 
coronacrisis en de problemen van de retailsector in 
het algemeen, hebben de supermarkten en lokale 
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Arnout Vos 
directeur ontwikkeling 
Hoorne Vastgoed

Waar kom je vandaan? 
uit de kop van 
noord-Holland, 
ondernemersfamilie, 
groot gezin met 5 
kinderen
Wat houd je bezig? 
Projectontwikkeling is 
wel mijn passie, maar 
meubelmaken/gitaar 
bouwen een mooie 
tweede
Aan welk project werk 
je?
Binnen Hoorne met veel 
aansprekende projecten 
bezig
Wat wil je bereiken? 
Concreet verder brengen 
en realiseren van onze 
ontwikkelportefeuille. 
Met die projecten op 
buurt en wijk niveau 
impact hebben
Wat wilde je vroeger 
worden?
Kok
Welke wijze les neem jij 
ter harte?
Een deal is pas rond als 
de handtekening is gezet
Van wie heb je het 
meeste geleerd?
Mijn beide opa’s en 
oma’s en ouders

Ben jij altijd zeker van 
je zaak?
Vaak wel, maar 
regelmatig sparren 
houdt je scherp
Waar kunnen ze jou voor 
wakker maken?
Een lekker etentje of een 
concert 
Wat/wie maakt je blij?
Mijn vrouw en 3 
kinderen
Waar ben je trots op?
Mijn gezin
Wat is je favoriete 
muziek?
u2, springsteen, Pink 
Floyd 
Wat is je favoriete 
sport?
Voetbal
Ben je een einzelgänger 
of een groepsdier?

In mijn werk een 
groepsdier, maar heerlijk 
om in de weekenden 
soms alleen bezig te zijn
Introvert of extravert?
Ik zou zeggen er precies 
tussen in
optimist of pessimist?
optimist
Welke eigenschap 
waardeer je in je 
partner?
trouw en eerlijkheid
Guilty pleasure?
tony Chocolonely (de 
rode reep..)  
Welk jaargetijde is het 
fijnst?
Zomer 
Welk vakantieland?
Kroatië 
Wat heb je leren 
waarderen in coronatijd?

Minder verplichtingen, 
meer tijd voor elkaar

ZAKElIjKE
tEruGBlIK 2021
Welk cijfer geef je 2021:
8,5
Mooiste moment: 
De start bij Hoorne. 
Fantastisch om verder te 
mogen bouwen met deze 
onderneming
Beste zakelijke 
bijeenkomst:
De eerste netwerkborrel 
na corona

PErsoonlIjKE 
tEruGBlIK 2021
Beste aankoop:
Gitaarbouw cursus 
gedaan van 2,5 week
Vakantie:

Italië
Welke film maakte 
indruk:
Kijk weinig films, maar 
recent naar james Bond 
geweest met mijn zoons
leukste diner:
Met mijn partner in 
restaurant noor
Afscheid:
Van mijn vorige 
werkgever en collega’s
Zorgwekkend:
Wantrouwen en 
individualisme
restaurant:
noor in Bloemendaal

‘ een 
betrouwbaar, 
benaDerbaar en 
professioneeL 
famiLiebeDrijf’

‘ goeDe wijkcentra 
Hebben naast een 
commerciëLe roL ook 
een maatscHappeLijk 
beLang’

jIM ZWAnEnBurG
financieel directeur
Hoorne Vastgoed
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winkeliers goede omzetten gedraaid. We zijn ervan 
overtuigd dat voor wijk- en buurtwinkelcentra altijd 
toekomst blijft.’

Durven Arnout: ‘Ontwikkelen vergt lef. De 
marktontwikkelingen zijn grillig en veranderlijk, maar 
toch moet je blijven investeren. Dat moet je durven. 
Ik zit hier nog geen jaar, maar heb al heel wat flinke 
investeringen langs zien komen. Je moet het goed 
doen; zo niet, dan krijgen we dat ongetwijfeld terug 
via onze asset managers in de kamer hiernaast. Het 
vraagt ook om slimme oplossingen. Dat is het ambacht. 
Best complex, want zeker bij herstructurering van een 
gebied heb je te maken met confronterende belangen 
en omvangrijke wet- en regelgeving vanuit de overheid. 
Nog los van de enorm stijgende bouwkosten, is het een 
gedurfde en complexe onderneming. Het is topsport en 
puzzelen om projecten voor elkaar te krijgen. Echt een 
vak en mooi om daar het verschil in te kunnen maken. 
Tegenstrijdige belangen zijn er altijd. Als je zelf maar 
eerlijk en transparant bent.’

TroTS Jim: ‘We zijn trots op plekken als het 
Holendrechtplein en winkelcentrum Reigersbos 
in Amsterdam, waar in het verleden criminaliteit, 
overvallen en sociale onveiligheid aan de orde van 
de dag waren. Met de investeringen die we deden, 
behoren die problemen tot de verleden tijd. Inmiddels 
vindt iedereen het logisch om in deze plek te 
investeren, maar het is de kunst om die kansen ook te 
zien wanneer de omstandigheden heel anders zijn.’
Arnout: ‘In Haarlem realiseerden we New Harlem, 
een startersconcept waar van tevoren veel discussie 
over was. We bouwden er zestig studio’s rondom een 
gezamenlijk hofje met een aantal gemeenschappelijke 
voorzieningen: een werkplek met koffiehoek, keuken, 
wasserette en een aantal beschikbare deelauto’s. 
Het  project is een succes; we doen daar echt aan 
stadsvernieuwing. ’
Paul: ‘Ook de Cruquiuskade in Amsterdam is een 
project waar we trots op zijn. We investeerden in 
appartementen op een moment dat daar nauwelijks 
vraag naar was. Maar tijden veranderen. Dat moeten 
we ons steeds realiseren. Nu is er veel vraag, maar 
dat wordt ook weer een keer minder. Je moet ver 
vooruitdenken anders loop je altijd achter de feiten 
aan.’

uiTDaging Arnout: ‘In discussies over de 
woningnood gaat het meestal over geld. Maar de 
uitgebreide processen en procedures vormen eveneens 
een grote uitdaging. Een deel van de oplossing is echt 
te vinden in een versimpeling daarvan. Je bent zo 
tien jaar verder als je een gebied wil herontwikkelen. 
Dat kan sneller als de overheid een heldere 
langetermijnvisie heeft en daarbij een meer toetsende 

rol speelt. De verantwoordelijkheid om plannen op 
hoog niveau uit te werken en te onderbouwen, ligt 
dan bij marktpartijen. Gemeenten kunnen toetsen en 
afwegingen tussen beleid en scenario’s maken.’
Paul: ‘Het is ook belangrijk om buurtbewoners eerder 
bij nieuwe plannen te betrekken. Wat vinden zij 
belangrijk? Er zal uiteindelijk iets moeten gebeuren, 
dus kun je direct betrokkenen beter zo snel mogelijk 
laten participeren, zodat je ook hun belangen kunt 
behartigen.’

BeTroKKenheiD Jim: ‘In deze branche willen wij het 
verschil maken door een betrouwbaar, benaderbaar en 
professioneel familiebedrijf te zijn. Dat is de uitstraling 
waar wij voor knokken.’
Arnout: ‘Wij zijn transparant en willen altijd goed 
uitleggen wat, hoe en waarom we iets gaan doen. Soms 
doen we dingen ook liever niet; daar zijn we duidelijk 
over. Het gaat ons erom betrouwbaar en transparant te 
zijn.’
Paul: ‘Wij staan garant voor langetermijnbetrokkenheid 
bij onze projecten. Daarom doen we het ook 
graag in één keer goed en laten we onze asset 
managers meekijken met de ontwerpen van onze 
ontwikkelaars. De woningmarkt zit behoorlijk vast. 
De oplopende bouwkosten en regels met betrekking 
tot stikstofuitstoot en klimaatdoelstellingen maken 
het er niet eenvoudiger op. Nieuwbouw wordt steeds 
meer een luxe product. Met onze projecten willen 
we ook daarom juist woningen met middelhoge 
huren toevoegen, die ook bereikbaar zijn voor een- 
en tweepersoonshuishoudens. We zullen op een of 
andere manier de woningmarkt vlot moeten trekken. 
Dat vergt veel kennis en kunde in een tijd dat er op 
allerlei gebieden handen tekort zijn. Met onze nieuwe 
projecten dragen wij een steentje bij aan de oplossing 
van het tekort.’

‘ tegenstrijDige 
beLangen zijn er 
aLtijD. aLs je zeLf 
maar eerLijk en 
transparant bent’

‘ uitgebreiDe 
processen en 
proceDures 
Vormen 
De grote 
uitDaging’

PAul VAn DEr EnG
algemeen directeur
Hoorne Vastgoed

Waar kom je vandaan? 
Ik ben 40 jaar terug 
geboren en opgegroeid 
in Heerhugowaard. 
na mijn studie tijd 
in Delft via Alkmaar 
weer terug gekomen in 
Heerhugowaard. Ik ben 
getrouwd met Malou 
en we vormen een 
samengesteld gezin met 
4 kinderen
Wat houd je bezig? 
Ik hou naast mijn werk 
van sporten, lezen, 
wandelen en tijd door 
brengen met mijn 
kinderen
Positie binnen het 
bedrijf?
Ik ben in januari terug 
gekeerd bij Hoorne en ben 
algemeen directeur. Ik ken 
het bedrijf goed vanuit 
mijn verleden bij Hoorne
Wat wil je bereiken? 
Het bij elkaar brengen 
van een goede, 
gemêleerde groep 
mensen en met elkaar 
een sterk Hoorne team 
vormen. Dan volgen 
successen in de vorm 
van het uitbreiden van 
de portefeuille met 
mooie projecten vanzelf. 
Ik kan enorm genieten 
van een goede teamspirit
Wat is je visie voor de 
toekomst? 
samenwerken op 
alle niveaus en zowel 
commercieel, technisch 
als financieel is 
noodzakelijker dan ooit 
om projecten van de 
grond te krijgen
Wat wilde je vroeger 
worden? 
sportarts
Welke wijze les neem jij 
ter harte? 
Eerst goed luisteren en 
dan praten

Ben jij altijd zeker van 
je zaak? 
nee, onzekerheid houdt 
je scherp
Waar kunnen ze jou voor 
wakker maken? 
Een lekker ontbijt met 
een krant
Wat/wie maakt je blij? 
Mijn gezin
Waar ben je trots op? 
Hoe we ons 
samengestelde gezin 
hebben vorm gegeven
Wie is jouw held? 
Geen helden maar 
respect voor Mark 
rutte en Hugo de 
jonge die, na 1,5 jaar 
corona ellende, nog 
steeds recht opstaan 
ondanks alle terechte 
of onterechte kritiek op 
hun functioneren
Wat is je favoriete 
muziek? 
Van house tot 
nederlandstalig
Wat is je favoriete sport? 
Voetbal
Ben je een einzelgänger 
of een groepsdier? 
Groepsdier
optimist of pessimist? 
optimist
Welke eigenschap 
waardeer je in je 
partner? 
Humor en energie niveau
Guilty pleasure? 
rode wijn en speciaal 
biertjes
Welk verhaal wordt altijd 
over jou verteld door je 
beste vrienden? 
Dat ik meerdere keren 
lach om dezelfde grap
Welk jaargetijde is het 
fijnst? 
Voorjaar
Welk vakantieland? 
spanje
Wat heb je leren 
waarderen in coronatijd? 
De tijd in en om het huis
Wat ga je zeker nog een 
keer doen? 
Verhuizen

ZAKElIjKE 
tEruGBlIK 2021
Welk cijfer geef je 2021: 
8
Mooiste moment: 
De bbq met collega’s, 
partners en kinderen 
bij ons kantoor aan de 
loet in uitgeest. Heel 
fijn dat dit weer kon 
en ontzettend leuk om 
elkaars partners en 
kinderen te leren kennen
Beste zet: 
terugkeren bij Hoorne
Mooiste deal: 
Verkoop Dc’s in Alkmaar
opvallendste nieuws: 
Het enorme gebrek aan 
arbeidskrachten in bijna 
elke sector. Dit heeft pas 
recent echt de actualiteit 
bereikt
Beste speech: 
Eerste speech Mark 
rutte in Corona crisis

PErsoonlIjKE 
tEruGBlIK 2021
Welk cijfer geef je 2021: 
9
sportieve hoogtepunt: 
Max Verstappen 
Zandvoort
Beste aankoop: 
Airpods
Vakantie: 
Huwelijksreis santorini
leukste diner: 
Diner bij De 2 vrienden 
in Alkmaar met mijn 
broertjes en vrouwen
Beste song: 
17 miljoen mensen in 
begin Corona crisis
Hartverwarmend: 
Mijn huwelijk met familie 
en vrienden
Afzien: 
je merkt dat de conditie 
snel achteruit gaat als je 
minder gaat sporten

 


