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Marcel Kokkeel (l) en Heino Vink van 
SB Real Estate bundelen hun grote 

vastgoedervaring om ‘sleeping vastgoed 
beauties’ (SB) tot nieuw succesvol leven 

te wekken. Grote partijen geloven in 
hun aanpak en stappen in. We krijgen 

een kijkje in de keuken op locatie en 
zien de kansen. 
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‘�De�beste�
plekken�
verdienen�
beter’
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Voor een goede indruk van hun 
plannen starten we met een 
wandeling door winkelcentrum 

De Aarhof in Alphen aan den Rijn, ’oude stijl’. Nieuwe eigenaren 
Marcel Kokkeel en Heino Vink maken links en rechts een praatje 
met enthousiast wuivende retailers, die blijkbaar vol vertrouwen 
zijn over wat er hier te gebeuren staat. Het winkelcentrum is haast 
een tijdscapsule, gedateerd maar op het oog nog aardig gevuld met 
bekende formules. 

‘Als je goed kijkt, zie je dat er ook wat leegstand gemaskeerd 
wordt met pop up stores en andere tijdelijke oplossingen. Je loopt 
er niet logisch doorheen, de aansluiting op de hoofdwinkelstraat 
van Alphen is niet goed. Plafonds zijn laag en de gangpaden zijn 
gebogen, iets modieus uit de jaren ’70’, duidt Kokkeel kritisch.  
Via een verloren gelegen wenteltrap bereiken we een enorm 
parkeerdek, waaronder de laad- en losruimte is gelegen. ‘Het 
sluit allemaal niet goed aan, de ruimte wordt onhandig gebruikt. 
Terwijl het centrum prachtig ligt in een omgeving die al grotendeels 
compleet vernieuwd is. Met de juiste aanpak kan deze plek 
uitgroeien tot een perfect passende parel.’

We wandelen verder naar een naastgelegen gracht die 
inderdaad veel nieuwbouw allure heeft, ook door de historiserende, 
aansprekende architectuur vol met mooie horecegelegenheden met 
een New Yorkse flair. In een van de tentjes gaan we naar binnen, om 
te horen wat de heren hier tegenover precies gaan doen en wat de 
aanpak van SB Real Estate is.  

Wat is de oorsprong van jullie samenwerking binnen SB Real 
Estate?
Heino Vink (HV): ‘Na mijn studie Waterbouwkunde in Delft 

en Bedrijfskunde op Nyenrode begon ik bij NBM-Amstelland bij 
een van de bouwbedrijven. Daarna als projectontwikkelaar bij 
Amstelland Ontwikkeling en rechtsopvolgers AM en Multi. In totaal 
bijna achttien jaar. Bij Multi kwam ik Marcel tegen. In 2018 hebben 
we samen de draad weer opgepakt met een nieuwe benadering van 
vastgoed.’ 
Marcel Kokkeel (MK): ‘Na mijn studie Rechten aan de UvA ben ik 
bij Zadelhoff gestart. Daarna kwam Ahold op mijn pad, waar ik 
uiteindelijk de Europese vastgoedtak leidde. Ook werkte ik voor 
Bouwfonds, vervolgens bij Multi en toen acht jaar als ceo bij Citycon 
in Helsinki. Bij toeval kwamen we elkaar weer tegen. In 2018 zagen 
we dat retail na de financiële crisis nog steeds ‘down’ ging, als 
een van de weinige vastgoedsectoren. Wij zijn beiden van origine 
retaildieren met veel ervaring met ontwikkeling en levendig houden 
van binnensteden. We hebben toen een businessplan geschreven, 
dat neerkomt op: ‘wij kussen ingeslapen retail wakker’.’

Toen diende winkelcentrum De Aarhof zich aan. Hoe herkenden 
jullie daar de slapende prinses in?
MK: ‘Wij signaleerden dat dit de beste plek is in Alphen. De hele 

omgeving is al opgeknapt. Maar om van De Aarhof iets te maken, 
is veel geld nodig. Ook externe fondsen. Plus een visie om het weer 
echt toekomstbestendig te maken.’

SB real Estate

‘ Wij kussen 
ingeslapen 
retail 
wakker’

VISIE OP RETAIL

Er is te veel retail in Nederland en er is te veel 

gebouwde rotzooi, vinden Marcel Kokkeel en 

Heino Vink. Daarom moet het aanbod worden 

ingeperkt en de rotzooi opgeruimd. ‘Veel 

mensen kopen online. De helft van de (retail)

taart wordt anders verdeeld. Dus moet je een 

deel afstoten. Dor hout moet je kappen’, zegt 

Kokkeel beslist. SB Real Estate zoekt de best 

gelegen winkelcentra, want ‘de beste plek blijft 

altijd bestaan.’ SB helpt bij deze geleidelijke 

sanering en maakt het winkelaanbod weer 

levensvatbaar als multifunctionele plek. Zo heeft 

ook ingeslapen Nederlandse retail nog volop 

toekomstperspectief.

Woningen als omranding van het winkelcentrum

Nieuwe centrale hal

Marcel Kokkeel (l) en Heino Vink

‘ Onbetaald 
parkeren is 
noodzakelijk 
om fysieke 
retail te 
kunnen laten 
bestaan’

Woningen als omranding van het winkelcentrum
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Om succes te hebben in een 

mobile/digital-first wereld, 

moeten merken nieuwe 

strategieën omarmen, welke 

volgens u? 

De consument moet een 

echte reden hebben om 

naar de fysieke winkel te 

gaan. SB gaat uit van een 

‘ultimate convenience 

concept’: compleet aanbod 

van dagelijkse goederen en 

diensten dichtbij huis en 

‘zonder gedoe’, inclusief 

onbetaald parkeren 

Verwacht je dat eind 2022 

huurprijzen voor retailpanden 

op A1 locaties verder zijn 

gedaald? 

Ja

Wat is je favoriete retailmerk? 

Rituals

Welke retailer heeft echt 

ondernemerschap getoond 

in 2021?

Iedere retailer die tijdens 

covid de klant met een positief 

gemoed is blijven bedienen. 

HV: ‘We wisten dat dit te koop stond. Een Amerikaans fonds was 
eigenaar, dat zag de property als ‘legacy’. We mochten het kopen 
als we meteen ook de ‘City Passage’ in Veldhoven kochten. Aldus 
geschiedde. Wij zagen kansen vanwege de plek, de aansluiting op 
het OV in het hart van de stad, met veel woningen, een horecaplein 
en de schouwburg om de hoek. Maar dan moet er wel wat gebeuren. 
In ons plan krijgt het winkelcentrum straks ook zorgfuncties, 
aansluiting met de nieuwe prachtige bibliotheek en vooral heel veel 
extra woonfuncties om het commercieel exploitabel te krijgen.’ 

Dat betekende dat jullie de lokale stakeholders mee moesten 
krijgen, waaronder bestaande retailers en gemeenten in Alphen. 
Maar de financiering moest ook rond komen. Hoe is dit verlopen?
MK: ‘We hadden voor het uitgewerkte plan langs zo’n zes private 

equity partijen op de shortlist, waarvan HAL Investments zich direct 
aansloot. Dat is voor ons ook een interessante partij, omdat HAL 
naast de zeer goede solvabiliteit ook een lange termijn visie hanteert, 
die goed aansluit op hoe wij bij SB Real Estate denken. Richting 
gemeente en andere stakeholders wekt zo’n partner met geduldig 
kapitaal extra vertrouwen. Ook wijzelf investeren mee.’

HV: ‘Er wordt gefinancieerd met full equity. Aansluitend kwam 
en komt het neer op het echte ‘ontwikkelen’. Dit impliceert zeer veel 
constructieve gesprekken voeren met belanghebbenden en nieuwe 
belangstellenden. Plannen smeden, support krijgen. We hebben 
veel werk gemaakt van een betere aansluiting op de hoofdstraat 
en hebben kritisch gekeken naar het bestaande winkelaanbod 
in het winkelcentrum. Zo blijkt de grote WE-winkel uit De Aarhof 
beter tot zijn recht te komen in de winkelhoofdstraat, iets waar de 
lokale middenstand erg blij mee is. Zo krijgt het hele gebied meer 
aantrekkingskracht.’

MK: ‘Een cruciaal onderdeel van ons plan is om het naastgelegen 
onpraktische en lelijke parkeerdek van de gemeente te slopen 
en bij het plan te betrekken. Daar komen woningen. Het hele 
winkelcentrum wordt na een fikse opknapbeurt en herindeling 
straks omarmd door woningbouw aan de randen en twee 
woontorens in het hart van het plan. Wij hebben veel aandacht 
besteed aan participatie. Zo hebben wij zes avonden georganiseerd 
voor buurt en belangstellenden. Tevens hebben wij een aantal 
maanden een informatiewinkel in het centrum gehad. De hoge 
en lage toren hebben we na bewoners-inspraak omgewisseld in 
verband met lichtval. Wij hebben niet de intentie om te concurreren 
met het bestaande aanbod in de binnenstad. Dat betekent onder 
meer dat we geen uitgebreide horeca in De Aarhof gaan situeren 
behalve wat to go-faciliteiten zoals bij de Hema.’ 

Zo ontstaat een beeld van wat er straks wel is: een goed 
aansluitend aanbod van retail met uitgebreide services. En 
daarbij extra woningen, waaraan zo’n tekort is. Correct?
HV: ‘Precies. Zo gaan we ook te werk in Veldhoven en Rijswijk, 

waar we ons derde project hebben gekocht: De Prinsenpassage.’ 
MK: ‘Wij zijn gespecialiseerd in ‘extreme make-overs’ door functies 
toe te voegen met nadruk op wonen. Dat kijken naar retail door een 
vastgoedbril, zoals we dat parkeerdek naast De Aarhof betrekken in 
de nieuwe plannen en dan het gesprek aangaan met de gemeente 
als eigenaar, vervolgens het oude winkelcentrum compleet 
vernieuwen en ombouwen, die kansen zien, dat zit gewoon in onze 
genen! Voor bijzondere plekken die beter verdienen, schakel je ons 
in. Of nemen we met onze partner zelf het initiatief.’

‘ We hebben veel werk 
gemaakt van een 
betere aansluiting 
op de hoofdstraat 
en hebben kritisch 
gekeken naar 
het bestaande 
winkelaanbod in het 
winkelcentrum’

Hoe gaat het woningaanbod er straks uitzien? 
MK: ‘Jos van Eldonk die ook het masterplan voor Alphen maakte, 

wordt bij het ontwerp betrokken. Er komen 300 woningen, de 
helft ‘betaalbaar’, de andere helft in het vrije sector-segment. 
Waarschijnlijk zetten we deze in overleg met HAL Investments weg 
bij een belegger. En er komen 770 gedeelde parkeerplaatsen. Daar 
geldt straks anderhalf uur gratis parkeren. Wij denken namelijk dat 
onbetaald parkeren echt noodzaak is om als retail te kunnen blijven 
wedijveren met het online winkelen. Daarvoor zouden wij ook 
landelijk willen pleiten. Parkeergeld heffen in winkelgebied is een 
penalty voor de klant en werkt tegen fysieke retail. Stop daarmee!’

Helder. Kunnen jullie nog andere initiatieven belichten waarmee 
dit retailgebied wordt wakker gekust?
HV: ‘Het aanbod zal primair gericht zijn op ‘convenience’: je 

dagelijkse benodigdheden op een makkelijk bereikbare manier 
kunnen doen. We willen daarom nog een supermarkt erbij. Tevens 
komt er een geconcentreerd aanbod van vers op een prominente 
plek in het centrum. De Aarhof handhaven we als naam, het nieuwe 
winkelcentrum krijgt een frisse industriële uitstraling. Een beetje als 
een opgeknapte stationshal, met rechte lijnen. Met een duidelijke 
routing, een eigentijdse uitstraling en met een logische aansluiting 
op de hoofdstraat. Op de artist impressions zie je hoe prachtig het 
wordt.’

Liggen jullie op schema? En what’s next?
MK: ‘In het najaar van 2021 is ons plan door de Gemeenteraad 

goedgekeurd. De zakelijke afspraken worden intussen vastgelegd 
en wij hebben een start gemaakt met het definitieve ontwerp. Het 
bouwplan en de bestemmingsplan-wijziging zullen omstreeks de 
jaarwisseling ter visie worden gelegd. Het partnership met HAL 
impliceert dat er geen financiële belemmeringen zijn, dat is voor 
de betrokkenen een opluchting. De kennis en kunde van SB Real 
Estate in combinatie met onze sterke Hollandse investeringspartner 
staan garant voor een goede en efficiënte samenwerking. Kortom, 
voor deze metamorfose is onze combi heel sterk. Wij zijn flexibele 
geesten met een flexibel concept. Met belangstellende partijen gaan 
we graag in gesprek. Want dit smaakt naar meer.’

 

Die investering gaat zich de 

komende jaren uitbetalen

Wat is de grootste verschuiving 

in de Retail? 

Alleen een compleet aanbod op 

de beste locatie blijft

Welk retailmerk heeft volgens 

jou de beste strategie online 

en offline? 

Coolblue

Wat zijn jullie top drie 

winkelcentra? 

In het buitenland Iso Omena 

(Helsinki): combinatie 

van kantoren, gezondheid, 

overheidsservices, wonen, 

winkels, cultuur, vervoer: 

werkelijk alles onder een dak. 

In Nederland noem ik toch - 

hoewel nog steeds 

wel ‘mono-functioneel’ - de 

Mall in Leidschendam: 

gebouwd met visie, lef en 

kwaliteit 

Wat is je top 3 favoriete F&B-

concepten in winkelgebieden?

Combi van lokale ondernemers 

waar klanten speciaal voor 

‘ SB Real Estate is goed in 
‘extreme make-overs’ 
door retailfuncties te 
combineren met wonen’

komen

Welk nieuw Retail concept 

willen we zien landen in 

Nederland?

Een echte concurrent voor 

Starbucks met betaalbare 

producten in een ‘warme’ 

entourage (in Scandinavië heb 

je Espresso House: een hit!)

Heino Vink Marcel Kokkeel


