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Mitiska REiM is EEn 
gEvEstigdE naaM 
als pan-EuRopEEs 
invEstERingsplatfoRM. 
wE spREkEn BRaM 
thoMas En BaRt RaBaEy 
ovER hun BijzondERE 
aanpak En visiE op 
REtail, ovER hun 
invEstERingsplannEn 
in nEdERland En 
daaRBij gEwEnstE 
paRtnERships.

BaRt 
RaBaEy BRaM 

thoMas
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SHOWCASE De mannen, een paar dagen uit 
Vlaanderen over om te netwerken en zaken te doen 
tijdens de Provada 2021, zijn goed geluimd: Bart 
Rabaey en Bram Thomas. Deze zelfde week opent 
namelijk in Mechelen het winkelpark Malinas: een 
retail park met negentien winkels, gerealiseerd door 
Mitiska REIM, met de eerste Albert Heijn XL van 
België en een horecazaak van de lokale brouwerij 
Het Anker. Bovendien worden goede contacten 
gelegd in Amsterdam. Terwijl de serveerster van 
het nieuwe RAI Grand Café ons wat frisdrank en 
een schaal bitterballen (‘een geweldige Nederlandse 
uitvinding’) voorzet, vertelt Thomas (37) enthousiast: 
‘Het project in Mechelen is echt een showcase. Er 
lag in de buurt een verouderd winkelpark, eigenlijk 
een doorn in het oog van klanten, van ondernemers 
en de gemeente. Na veel gezamenlijk overleg tussen 
overheid en private eigenaren zijn we erin geslaagd 
om middels het herlokaliseren van de ondernemers 
dit nieuwe retail park te ontwikkelen met sterke focus 
op duurzaamheid. Meerwaarde voor beide locaties 
werd gerealiseerd. Onder andere door nu woonruimte 
aan de historische locatie toe te voegen en door een 
betere bereikbaarheid en configuratie te bieden aan de 
verplaatste  winkels.’  
‘In Malinas is nu 27.500m2 winkelruimte beschikbaar, 
het is nieuwbouw met veel meerwaarde voor de stad 
als toegangspoort’, vult Rabaey (44) aan. ‘Een goed 
voorbeeld van waar we heen willen met Mitiska REIM, 
ook in Nederland: graag meer van dit soort projecten.’
 

VOORTRAJECT Wat bracht hen bij Mitiska 
REIM? Bart heeft een financiële achtergrond bij 
investeringsmaatschappijen en een beursgenoteerde 
onderneming. Eerder studeerde hij na zijn jeugd in 
Gent Toegepaste Economie en Management, gevolgd 
door Financieel Management. Hij is aangetrokken 
om de strategie van Mitiska REIM te evalueren en 
een toekomstgericht investeringsbeleid  uit te zetten. 
Hij benadrukt dat het daarbij niet louter gaat om 
het tonen van een paar leuke slides en grafieken, 
maar vooral concreet om het traceren van vastgoed 
en het uitdragen van kloppende business cases. 
Daarnaast behoort tot zijn taak het kritisch begeleiden 
en opvolgen van beslissingen die volgen uit de 

partnerships. Hij woont in Brussel, is getrouwd en 
heeft twee kinderen en is ‘net als alle Mitiska-collega’s’ 
sportief, in zijn geval als fervent tennisser. 
Bram deed de opleiding Handelsingenieur in Brussel 
en kwam al tijdens de studie in aanraking met vastgoed 
tijdens internships bij onder meer Tommy Hilfiger 
Europe. Het winkelvastgoed was ‘love at first sight’, 
daar kwam het bedenken van lange termijn strategieën 
voor retail bij, in dienst van onder meer Lidl en Yves 
Rocher. Toen ontstond de hunker om zelf vastgoed 
te gaan ontwikkelen. Na verdere werkervaring bij 
de Belgisch ontwikkelaar Uplace kwam hij per 2016 
aan boord bij Mitiska REIM, waar hij binnen het team 
van 30 medewerkers nu verantwoordelijk is voor 
de investeringen en ontwikkelingen van vastgoed 
te België, Nederland en Frankrijk. Hij woont in de 
Vlaamse Ardennen. Zijn sportiviteit viert hij bot in 
wielrennen: dat is ook handig voor het werk, je ziet het 
vastgoed en de omgeving beter vanaf de fiets.

AANTREKKINGSKRACHT De aantrekkingskracht 
van beleggen en ontwikkelen van retail is volgens Bart 
Rabaey de dynamiek. ‘Wie goed zoekt, vindt kansen 
en winkels met een groeibasis.’ Mitiska REIM biedt 
die ontplooiingskansen. Het bedrijf werd in 2009 
opgericht, heeft sinds 2012 voor 75 miljoen euro in 
beheer binnen het FRI Fonds, sinds 2016 263 miljoen 
binnen FRI2 en sinds 2021 een kapitaal van 35 miljoen 
binnen MEREP Light Industrial. MEREP3 is nu in 
oprichting. Mitiska REIM is een loot uit de stam van 
investeerder Mitiska NV, dat participeerde in bekende 
retail merken als Pizzaland, Fatboy, Carpetland en 
Bever. ‘Als Mitiska REIM zijn ook wij in voortdurende 
expansie gericht op de duurzame ontwikkeling van ons 
vastgoed.’  

‘ RElEvantiE is 
hEt kERnwooRd. 
vooR zowEl klant, 
huuRdER als 
BElEggER’
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Bart raBaey 

Waar kom je vandaan? 
Ik ben geboren in 
Veurne, een plaats 
aan de Belgische kust, 
opgegroeid in Gent en 
woon sinds een aantal 
jaren in de omgeving van 
Brussel. Op die manier 
ben ik dicht bij mijn 
werkplek en eveneens 
vlot bereikbaar om 
zodoende niet al te veel 
in de file te staan
aan welk project werk 
je? 
Ik ben sterk betrokken 
bij de evolutie van onze 
investeringsstrategie 
van convenience retail 
naar bredere scope van 
convenience real estate, 
wat naast retail parken 
en wijkwinkelcentra 
eveneens stadslogistiek 
en kleinschalige 
bedrijfsgebouwen zal 
omvatten
Welke wijze les neem jij 
ter harte? 
Je kunt meer dan je 
denkt. Zodoende moet je 
geen schrik hebben van 
een nieuwe uitdaging 
want als je eraan begint, 
je energie erin stopt 
en te rade gaat bij de 
juiste mensen dan 
volgen veelal mooiere 
resultaten dan verwacht
Van wie heb je het 
meeste geleerd? 
Van elk van mijn bazen

Waar kun je wakker van 
liggen? 
Vrees om me te 
verslapen, bijvoorbeeld 
als ik moet reizen
Wat is je favoriete 
muziek? 
Stromae valt steeds in 
de smaak
Wat is je favoriete sport? 
tennis, al van 
jongsaf. Vooral dan 
dubbelspel of liever 
nog de teamcompetitie 
aangezien je dan 
je favoriete sport 
combineert met vrienden 
op stap zijn, elkaar 
aanmoedigen en samen 
een doel realiseren
Welke eigenschap 
waardeert u in uw 
partner? 
Onvoorwaardelijke steun
Guilty pleasure? 
Lekker biertje, 
bijvoorbeeld Chouffe 
of Omer, met een 
lekker hartig hapje op 
zondagmiddag
Welk jaargetijde is het 
fijnst? 
De lente. De natuur die 
ontwaakt, bloemen die 
gaan bloeien, de dagen 
die langer worden en de 
eerste zonnestralen die 
alles wat opwarmen
Welk vakantieland? 
Italië
Wat heb je leren 
waarderen in coronatijd? 
Ochtend- en 
avondwandeling

Wat ga je zeker nog een 
keer doen?
Kitesurfen

ZaKeLIJKe teruGBLIK 
2021
Welk cijfer geef je 2021: 
8
Mooiste moment: 
Vaccinatie als moment 
van hoop
Beste zet: 
Ophalen van een fonds 

specifiek gericht op 
bedrijfs- en logistiek 
vastgoed
Mooiste deal: 
Opening van Malinas 
retail park, meest 
duurzame retail park van 
België
Beste zakelijke 
bijeenkomst: 
Heerlijk om terug naar 
een beurs of event te 
kunnen gaan

PerSOOnLIJKe 
teruGBLIK 2021
Welk cijfer geef je 2021: 
8
topserie netflix: 
Squid Game
Sportieve hoogtepunt: 
eerste dubbeltornooi 
tennis samen met mijn 
dochter van 15
Vakantie: 
Slovenië
Welke film maakte 

indruk: 
nog eens opnieuw 
Gladiator bekeken en 
blijft top
Kippenvel: 
Optreden van Bart 
Peeters met 500-koppig 
koor in Lotto arena
allergezondste: 
Step challenge met de 
collega’s
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Hoe zou je de kern van de activiteiten van Mitiska 
REIM kunnen omschrijven? Rabaey: ‘Wij adviseren en 
managen 76 vastgoedlocaties die in totaal 810.000m2 
in tien Europese landen omspannen. Uit te breiden 
naar elf of twaalf. Onze focus is “convenience 
real estate”, waarbij we tijdens de acquisitie en 
ontwikkeling voornamelijk letten op drie zaken: een 
goed bereikbare locatie, betaalbare gebouwen en een 
flexibel design. Relevantie is het kernwoord. Voor 
zowel klant, huurder als belegger. Dat bereik je met 
convenience.’ 
Thomas: ‘Onder de vlag convenience real estate 
hangen bij ons drie hoofdactiviteiten: retail parken, 
light industrial en urban logistics. Dit vastgoed heeft 
dezelfde behoeften qua locatie en bereikbaarheid 
en vinden we dan ook voornamelijk in of nabij de 
buitenstedelijke gebieden.  Zo zijn retail parken 
steevast gericht op gemak, je zult er vrijwel geen liften 
treffen of roltrappen. En altijd gratis parkeren voor 
de deur. Ook belangrijk: we zoeken er winkels bij met 
betaalbare producten die iedereen nodig heeft. Denk 
aan een Kruidvat, met producten voor het hele gezin. 
Essentiële producten, daar omheen bouwen we de 
rest.’ 
‘Om een goede winkelconfiguratie te vinden, wordt 
rekening gehouden met de ‘time poor consumer’ die 
uit is op ‘value orientation’,’ voegt Rabaey toe. 

PARTNERSHIP Om het convenience real estate te 
verwerven, te ontwikkelen en tot een rendabel lange 
termijnsucces te brengen, kiest Mitiska REIM voor 
partnerships. Zo wordt lokale kennis en netwerk 
ingebracht en kan er beter op wensen van lokale 

retailers en omwonenden (klanten) worden ingespeeld, 
is de gedachte. In Nederland is op deze manier net een 
partnership met de firma Glow Real Estate aangegaan. 
Met de Nederlandse partij ‘W4Y’ worden inmiddels 
projecten tijdens de ontwikkeling gemonitord op het 
vlak van ESG en wordt het bouwteam voortdurend 
uitgedaagd inzake duurzaamheid, vertelt Thomas. 
Lokale partners zijn ook goed voor je PR, tipt hij. Ze 
tillen nieuwe projecten op een hoger plan. De heren 
stellen nadrukkelijk nu op zoek te zijn naar meer 
Nederlandse partnerships om samen nieuwe projecten 
te realiseren in de drie verschillende sectoren: retail 
parken, light industrial en urban logistics. Als co-
belegger, co-ontwikkelaar en als meerwaardepartner. 
Er zit momenteel zo’n 50 miljoen equity in de 
portefeuille om in Nederland te beleggen, meer volgt 
naar verwachting. Graag drinken ze een vrijblijvende 
kop koffie met geïnteresseerden, om de mogelijkheden 
te bespreken. Contact leg je via de website.

NEDERLAND In 2018 heeft Mitiska REIM in Arnhem 
een eerste project aangekocht dat als pilot fungeert 
voor hun value-add aanpak: Boodschappencentrum De 
Lely. Het uitgangspunt matchte goed met het concept 
van Mitiska REIM: 
• 100.000 inwoners in de buurt, 
• drie procent jaarlijkse bevolkingsgroei, 
• de vijfde winkelstad van Nederland, 
• flinke toeristenstroom,
• naast bedrijventerrein,
• verouderde locatie, en
• makkelijk bereikbaar.
Rabaey: ‘Het innerlijk klopte, maar het uiterlijk niet. 

op een beredeneerde 
manier met ons 
ruimtegebruik omgaan
Wat is je visie voor de 
toekomst? 
De technologie heeft 
ons leven in de voorbije 
decennia op een heel 
snelle wijze grondig 
gewijzigd. Ik hoop 
dat voor de komende 
generaties er ook tijd 
komt om te ontMOeten
Wat wilde je vroeger 
later worden? 
Wielrenner. Helaas nooit 
de kans gegrepen, maar 
de hardnekkigheid en 
doorzettingsvermogen 
heb ik wel in mij
Welke wijze les neem jij 
ter harte? 
Mens sana in corpore 
sano. Sporten is mijn 
uitlaatklep voor de hectiek
Van wie heb je het 
meeste geleerd? 
Het klinkt cliché maar 
door mijn grootouders 
en ouders heb ik de 
juiste waarden en 
normen verkregen die 
mij vandaag maken tot 
wie ik ben
Ben jij altijd zeker van 
je zaak? 
Jezelf in vraag stellen 
in rustmomenten helpt 
om met het nodige 
zelfvertrouwen te 
kunnen ageren wanneer 
het ertoe doet
Waar kunnen ze jou voor 
wakker maken? 
Ik ben een luisterend oor 
voor iedereen wanneer 
er een probleem is wat er 
voor hen toe doet
Wat/wie maakt jou boos? 
De uitdrukking “altijd 

zo geweest en allicht 
altijd zo blijven”. 
Durven afwijken van het 
bekende pad!
Wat/wie maakt je blij? 
een lach op het gezicht 
van de mensen die je 
liefhebt
Wat is je favoriete sport? 
Heel duidelijk 
racefietsen. Krachten 
kunnen doseren, jezelf 
uitdagen, nieuwe 
streken ontdekken en 
de pracht van de natuur 
kunnen bewonderen
Ben je een einzelgänger 
of een groepsdier? 
Heel sociaal in mijn job 
en privé, maar nood aan 
wat asociale tijd op mijn 
fiets
Optimist of pessimist? 
Optimist. Vooruitkijken 
en een lach kost niets
Welke eigenschap 
waardeert u in uw 
partner? 
Haar vermogen om me 
tot rust te brengen
Welk verhaal wordt altijd 
over jou verteld door je 
beste vrienden?
Mijn wil om te winnen en 
altijd de beste te willen 
zijn. Ik heb een sterk 
competitief kantje
Wat ga je zeker nog een 
keer doen? 
reis met de fiets rond de 
wereld

ZaKeLIJKe
teruGBLIK 2021
Mooiste moment: 
Verkrijging van 
omgevingsvergunning 
voor een Business Park 
(27.000 m2 retail/
MKB) in België. na een 

‘ vERzEndkostEn 
van 5 EuRo zijn al 
snEl tE hoog als jE 
winkElMandjE vooR

  20 EuRo aan 
BoodschappEn BEvat’ 

BraM tHOMaS 

Waar kom je vandaan? 
Ik ben opgegroeid in een 
klein landelijk dorp in de 
Vlaamse ardennen. na 
heel wat omzwervingen 
in Vlaanderen, Wallonië 
en zelfs nederland ben 
ik momenteel bezig 
met de renovatie van 
de familiale hoeve in 

mijn geboorteplaats. 
Gezien ik professioneel 
mij heel wat dien te 
verplaatsen maakt 
niets me gelukkiger om 
na een lange werkdag 
het naambord van 
mijn dorpje te kunnen 
voorbijrijden en rust te 
vinden op het platteland
Wat houdt je bezig? 
reeds op jonge leeftijd 

heb ik mijn passie 
gevonden in retail en 
real estate. Fantastisch 
om inmiddels beide 
leefwerelden nu ook in 
mijn professioneel leven 
te kunnen combineren
aan welk project werk je? 
Binnen mijn huidige 
positie houd ik mij 
voornamelijk bezig 
met de ontwikkeling 

van multifunctionele 
vastgoedontwikkelingen 
in Be en herontwikkeling 
van retail parks in nL 
en Fr
Wat wil je bereiken? 
elke dag van mijn 
professioneel leven met 
dezelfde passie kunnen 
blijven werken en steeds 
tot betere en verdere 
inzichten komen hoe we 

voortraject van 4 jaar die 
vergunning binnen halen 
is opperste voldoening
Beste zet: 
aanwerving van jonge 
ambitieuze mensen 
in mijn team die 
motiverend werken
Mooiste deal: 
aankoop van 
Woonboulevard arnhem 
na een lang traject 
omwille van coronatijd 
en het bijhorende 
partnership
Opvallendste nieuws: 
Het versnelde belang 
van duurzaamheid in 
commercial real estate

PerSOOnLIJKe 
teruGBLIK 2021
topserie netflix: 
Vivir sin permiso. reeks 
over alzheimer en de 
nederigheid van het 
leven
Sportieve hoogtepunt: 
Ik ben dit jaar na 20 
jaar terug beginnen 
tennissen. Die eerste 
toernooizege is dan echt 
wel leuk!
Sportmaatje:
Mijn vriendin. Samen 
sportieve doelen kunnen 
bereiken is verrijkend!
Geluk: 
na het sporten met een 
lekker biertje en wat 
borrelhapjes bijpraten. 
Klein geluk
Grootste irritatie: 
tijd vinden voor 
vrienden en familie. De 
post-coronadrukte laat 
weinig vrijheid
allergezondste:
elke dag bewegen en tijd 
hiervoor maken
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Mooi was dat de formule reeds convenience bevatte, 
met huurders als Jumbo, Lidl en Kruidvat. Plus een 
Turkse toko en een wasstraat: pa wast terwijl ma de 
boodschappen doet, of omgekeerd. En er was een 
gratis parking.’ 
Thomas: ‘Ik ging er kijken en kon de ingangen van de 
verschillende supermarkten toen niet vinden. Verstopt 
achter een bloemenstal of een horecapaviljoen. Lang 
verhaal kort: in zorgvuldig overleg met huurders en 
lokale overheden hebben we de lay-out van de winkels 
compleet veranderd, deels herverkaveld en logischer 
gemaakt. Het complete winkelcentrum kreeg een 
facelift: transparanter ook van buiten, met horeca voor 
de deur in plaats van verstopt achter blinde gevels. We 
namen jammer genoeg afscheid van een paar huurders 
maar kregen er nieuwe en betekenisvollere voor terug. 
We ontwikkelden kortom een “value add”-strategie 
voor deze Arnhemse locatie en zagen na heropening 
de bezoekersstroom stijgen. En daarmee de blijdschap 
en winst van de winkeliers alsmede het rendement van 
onze belegging.’ 
Het enige lastige -niet alleen bij dit project- is volgens 
de heren wel het Nederlandse vergunningstelsel. Dat 
is een punt van aandacht. ‘De bevolking wil iets. Wij 
zien dat de klant verandert. Daar passen soms andere 
vergunningen bij en daar zoeken we dan medewerking 
voor. In Arnhem zijn we zeer goed ondersteund door 
mensen van de gemeente. We merken op andere 
plekken dat het op het gebied van vergunningverlening 
in Nederland vaak wel wat stroef en te voorzichtig 
verloopt. Dit kan beter naar de toekomst.’

WEBSHOPS Gevraagd naar de opkomst van 
webwinkelen, zijn de mannen kritisch. Webshops 
hebben gepiekt tijdens de pandemie, maar lijken 
nu meer complementair te worden aan de fysieke 
winkelbeleving. Bart Rabaey: ‘Voor de dagelijkse noden 
hoef je niet online te gaan, als je toch langs een retail 
park als die van ons komt. De verzendkosten van vijf 
euro zijn dan al snel te hoog als je supermarktbon 
20 euro bedraagt. Daarom is het belangrijk dat de 
prijs in onze winkels niet te hoog is en zijn we blij 
met bijvoorbeeld een Action in het aanbod. Kijk, 
zaken als: click&collect, return in store, advies door 
een echte deskundige verkoper en parkeren voor de 
deur… daarvoor heb je de fysieke winkel nodig. En een 
voordelig totaalaanbod, voor “one-stop shopping”, dat 
bieden wij in onze retail parken. We zien in praktijk 
dat dit concept onder hedendaagse consumenten 
bijzonder goed aanslaat.’ 
Thomas: ‘Retail gaat polariseren naar twee kanten. Ten 
eerste: richting experience. Daarvoor ga je een dagje 
naar het stadscentrum of naar een outlet. Ten tweede: 
richting de gemakskant. Die bieden wij. Ecommerce 
interacteert met ons idee. Onze retail parken zijn 
makkelijk bereikbaar en wat grappig is: webshops 
blijken meer om te zetten in gebieden waar ze zelf een 
winkel hebben. Het zogenaamde HALO-effect. Want 

dan hebben klanten meer vertrouwen, ze kunnen 
ook een fysieke raadgever ontmoeten en passen 
en proberen voor ze iets kopen. Zie bijvoorbeeld de 
Coolblue-winkels. In sommige projecten van Mitiska 
REIM heeft een deel van de metrage zelfs een dc-
functie. Verschillende retail parken verschuiven nu 
richting deels logistieke centra, echter wel kleinschalig. 
Dit is ook afhankelijk ook van wat het lokale MKB graag 
wil: is er impliciete vraag naar die “last mile”? 
We mikken niet op de “big boxes” zoals een dc van 
Amazon, wel op mini-dc’s. Logistieke activiteit zorgt 
voor een mooie mix op het terrein. Wij denken kortom 
dat we zeker complementair kunnen zijn richting 
webshops.’

TOEKOMST Rabaey: ‘Covid heeft in retail de boom 
opgeschud. De consument bezoekt onze convenience 
real estate nu met nog meer plezier wegens het 
rendabele, makkelijk bereikbare shoppen. Huurders 
zijn ook blij want die betalen bij ons zo’n acht keer 
lagere huur.’ 
Thomas: ‘Niet voor niks hebben investeerders 
de weg naar ons gevonden: onze propositie is 
toekomstgericht.’ 
Wat Mitiska REIM goed beheerst als financiële partner, 
is het samenspel tussen huurders, operationele 
partners, investeerders en andere stakeholders, vat 
het duo samen. ‘Onze expertise is het verbinden van 
ondernemers en investeerders. Wij zijn de lijm daar 
tussen.’

‘ EEn vooRdElig 
totaalaanBod, 
vooR “onE-stop 
shopping”, dat 
BiEdEn wij in onzE 
REtail paRkEn’


