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In relatieve stilte is Edmond de Rothschild 
REIM uitgegroeid tot een partij van formaat 
op de Europese vastgoedbeleggingsmarkt. 
In 2018 nam Edmond de Rothschild  de 
pan-Europese belegger Cording Real 
Estate over, na eerdere acquisities van het 
Franse Cleaveland (2016) en het Zwitserse 
Orox (2012). Daarmee kreeg de Zwitserse 
boutique firm een aanzienlijke portefeuille 
aan Nederlandse prime kantoren en 
logistiek en industrieel vastgoed in beheer. 
Sindsdien heeft Edmond de Rothschild 
Benelux diverse kantoren en industriële 
objecten in de Benelux verworven. Najaar 
2021 staat de teller in de Benelux op zo’n 
870 miljoen euro op een totaal beheerd 
Europees vastgoedvermogen van 10,9 
miljard euro. 

Second-lifecycle kantoren 
Daarmee is de honger naar commercieel 
vastgoed in de Benelux nog lang niet 
gestild, stellen Onno Scheij en Robbert 
Bakhuijsen. Scheij stond aan het hoofd 
bij Cording en is nu managing director 
en head of Benelux van Edmond de 152
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Edmond de Rothschild REIM is een conviction 
driven investment house dat zich mede 
baseert op langetermijntrends. De boutique 
belegger zet groot in op kantoren en industrieel 
vastgoed. ‘Bedrijven zullen premium huurprijzen 
betalen voor kantoren die post-covid aan alle 
gebruikersvoorwaarden voldoen’, aldus head of 
Benelux Onno Scheij. 

Dankzij urbanisatie, de groei van e-commerce 
en last-mile delivery blijft de Nederlandse vraag 
naar industrieel vastgoed groeien, weet head of 
Investment Benelux Robbert Bakhuijsen.
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Rothschild REIM. Bakhuijsen is sinds 
begin dit jaar head of Investment Benelux. 
‘De komende jaren denken we onze 
omvang in de Benelux te verdubbelen 
naar 1,5 miljard euro. Daarbij blijven we 
focussen op kantoren die voldoen aan de 
huidige post-covid-eisen van gebruikers 
en een positieve bijdrage leveren aan 
de ESG (milieu, sociaal, bestuurlijk)-
doelstellingen van Edmond de Rothschild. 
We zetten in op middelgrote gebouwen 
in de centra van de zes grootste Benelux-
steden met veel voorzieningen en een 
goede bereikbaarheid. Bedrijven zullen 
blijven azen op dit soort locaties om een 
inspirerende werkomgeving aan te kunnen 
bieden aan personeel en hiermee de war 
on talent te winnen. Ook wij hebben deze 
aspecten meegewogen met de verhuizing 
naar ons nieuwe kantoor op de Zuidas 
begin 2020. In 2022 gaan we een tweede 
Benelux-kantorenfonds lanceren. Dit fonds 
richt zich op second-lifecycle kantoren 
op prime locaties, die wij middels actief 
management omvormen tot duurzame, 
slimme en gezonde gebouwen. Op die 
manier willen wij een positieve impact 
hebben’, aldus Scheij.

Significante groei  Daarnaast zint 
Edmond de Rothschild REIM op een 
significante groei  van zijn industriële 
fonds, voegt Bakhuijsen toe. ‘Dankzij 
urbanisatie, de groei van e-commerce, 
last-mile delivery en reshoring - de 
terugkeer van de maakindustrie - blijft deze 
vastgoedvraag nog lange tijd zeer groot. Op 
dit moment bedraagt onze fondsomvang 
ruim 150 miljoen euro met voornamelijk 
Nederlandse panden. Eind 2022 willen 
we op 400 miljoen zitten met vastgoed 
in Nederland, Duitsland en Frankrijk. 
We focussen op kleinere en middelgrote 
panden en locaties aan stadsranden. Dit 
is de ideale plek om stadsdistributie te 
faciliteren en om het benodigde personeel 
te vinden.’

appetijt De coronapandemie heeft 
Edmond de Rothschild REIM allerminst 
koopschuw gemaakt, betoogt Benelux-
hoofd Scheij. ‘De appetijt van onze 
institutionele investeerders en private 
bank-klanten naar commercieel vastgoed 
is zeker niet minder geworden en 
voor industrieel vastgoed zelfs alleen 
maar sterker. Vastgoed is voor hen een 
strategische keus voor zekerheid en 
rendement. Wij beleggen alleen in vastgoed 
waarbij wij de overtuiging hebben dat 
deze ook in mindere tijden een goede 
verhuurbaarheid houden. Onze panden 
moeten altijd in staat zijn om cashflow 
te genereren. Zo zijn onze kantoren over 
twintig jaar ook om te bouwen naar hotels 
of woningen als de vastgoedmarkt daarom 
vraagt. Onze logistieke en industriële 
gebouwen en locaties zijn vaak ook 
alternatief aanwendbaar.’

MarktwinnaarS De fondsen van 
Edmond de Rothschild- hebben de 
covidpandemie goed doorstaan. Covid en 
de steeds toenemende eisen ten aanzien 
van ESG hebben de komst van het tweede 
kantorenfonds aangewakkerd, legt 
Bakhuijsen uit. ‘Ons huidige core-plus-
kantorenfonds is crisisbestendig gebleken. 
Dankzij actief management zijn wij amper 
gebruikers kwijtgeraakt en hebben zeer 
beperkt huurkorting of betalingsuitstel 
hoeven verlenen. De bezettingsgraad ligt 
weer op 95 procent. De marktwaarde 
is sinds de fondsoprichting in 2016 
alleen maar gestegen. Wij zijn ervan 
overtuigd dat de vraag naar hoogwaardige 
kantoren op de juiste locaties blijft 
toenemen, terwijl de vraag naar kantoren 
op secundaire locaties mogelijk zal 
afnemen. Daarbij heeft covid ons gedrag 
en bewustzijn ten aanzien van welzijn 
versneld veranderd, wat tot nieuwe 
kwaliteitseisen leidt. Ons antwoord 
hierop is een tweede kantorenfonds dat 
investeert in de toekomstige winnaars 

‘�Het�kantoor�dient�een�inspirerende�
werkomgeving�te�zijn’

‘�Ons�vastgoed�
moet�altijd�in�
staat�zijn�om�
cashflow�te�
genereren’

op de kantorenmarkt in de Benelux. 
Op die manier willen wij een positieve 
impact hebben op de verduurzaming van 
bestaande kantoren. We zoeken goed 
gelegen, second-lifecycle gebouwen waarin 
nog geïnvesteerd kan worden om deze 
weer aan de hoogste standaarden te laten 
voldoen.’ 

trackrecord Benelux-hoofd 
Scheij sluit niet uit dat Edmond de 
Rothschild REIM over een aantal jaar in 
andere sectoren zal stappen, zoals de 
aantrekkelijke Nederlandse woningmarkt. 
‘Wij zijn een ondernemend en wendbaar 
bedrijf dat op basis van convicties kan 
anticiperen op kansen. Zo zetten we 

nu een London Office Fund op om miss-
priced objecten uit de markt te halen. Als 
gevolg van de Brexit zijn de prijzen daar 
immers flink gedaald. In Zwitserland en 
het Verenigd Koninkrijk beheren we al 
grote woningportefeuilles en voor het 
Verenigd Koninkrijk wordt binnenkort 
een tweede woningfonds - UK Residential 
PRS - gelanceerd. Die expertise kunnen 
we exporteren naar onze andere markten, 
net zoals we onze overtuigingen over 
de industriële markt aanwenden op de 
Duitse en Franse markt. Altijd gedreven 
vanuit onze convictions en op die locaties 
waar wij boots on the ground hebben. Het 
is dus mogelijk dat we op termijn in 
Nederland een nichemarkt als senioren- of 
studentenhuisvesting betreden.’


