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Met de focus op Amsterdam zetten we de 
uitdagingen en kansen op het gebied van 
wonen, werken, winkelen, mobiliteit en 
recreëren uiteen. Wat zijn de nieuwe 

vastgoedverhalen in Amsterdam? 

Door constante en 
relevante informatie-
stroom geeft savills 
kantooreigenaren comfort
Bas Sijbom is Savills’ associate Agency Leasing 
voor Groot-Amsterdam en Ellen Waals, director/
head of Agency van Savills nederland

De HeemraaD 2.0: klaar voor 
Duurzame toekomst
Anton Cuntz nam het stokje in 2018 van zijn vader 
over en werd CEo.

maarsen groep wil ook
De volgenDe 75 jaar Het
verscHil blijven maken in 
amsterDam
Algemeen directeur Monique Maarsen legt uit 
waarom woensdag 14 september 2022 zo’n 
bijzondere dag was in de rijke geschiedenis van het 
familiebedrijf.

Column René Maat
Belastingadviseur en partner Rechtstaete 
Vastgoedadvocaten en Belastingadviseurs

Column Jaap de Groot
amsterDam: sport als 
comfortzone van 
woonwijk

Column Hans Meurs en Eva Hekkenberg
VoRM

Podcast, met host Roelof Hemmen aan tafel: 
Danielle Gans & Joram Roozen van 
ABN AMRO Real Estate Noordwest
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nieuwbouw onDerstreept 
Duurzame banD van Dolmans 
wieringen prins met 
amsterDam
Claire Janssen, Chief Change officer van dolmans 
Landscaping Group & Christiaan Musch, 
Regiodirecteur Randstad en ook Vestigingsmanager 
van dolmans Wieringen Prins 

abn amro cre noorDwest: 
‘mooi weer ofvregen; 
wij staan klaar voor 
onze partners’
Danielle Gans, Joram Roozen en Erik Kuiper van 
ABn AMRo Commercial Real Estate noordwest 
zetten zich in om de stad en haar ommelanden 
mooi te houden, ook nu de bomen niet meer tot de 
hemel groeien

ramón mossel pleit voor 
masterplan woningmarkt
Partijen moeten nu echt met elkaar om de tafel om 
te komen tot een Masterplan. ‘Een Masterplan dat 
veel verder gaat dan alleen woningen bouwen.

‘een niet-toeristiscHe 
binnenstaD is geen Doel’
‘Bij veel nieuwbouwprojecten, restauratieprojecten 
en herontwikkelingen in de binnenstad staat duur-
zaamheid centraal. Samen met partners zoeken we 
naar creatieve en out of the box ideeën om in een 
monumentale binnenstad energiebesparende en 
duurzame oplossingen toe te voegen.

‘alles moet stuk. Hoe 
gelukkig je ook bent, 
Het gaat stuk!’
Rini de Meijer (54 jaar) was jarenlang één van de 
zowel prominente als beruchte gezichten van het 
Amsterdamse amateurvoetbal. 

Advertenties 

recHtstaete

Dvp

nvm business

Als bijna hagenees is eigenaar Robin Albersen van 
het duurzame bouwmanagementbureau Building 
Retail gek op Amsterdam. Een internationale stad 
waar je concepten kunt uitproberen. hij ziet ook nog 
wel een uitdaging: 
‘we moeten af van De 
stroperigHeiD.’

cusHman & wakefielD ziet 
kans op De amsterDamse 
markt
najaar 2022 zien Renaldo Thewissen, David Vos, 
Jesse Deen en Roel Timmermans volop dynamiek.

Cover:
Urban sport Zone, 
Zeeburgereiland. met 
3.100 vierkante meter de 
grootste skateboardbaan 
van nederland. 

https://open.spotify.com/episode/5dQdBVB9uA9TwglhTj3SRu?si=076e263692284c76&nd=1
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Emmaplein 5 
1075 AW Amsterdam
Postbus 75638 
1070 AP Amsterdam

T +31 20 573 03 60 
F +31 20 570 96 70 
info@rechtstaete.nl
www.rechtstaete.nl

Ruim 20 jaar bestaan wij als vastgoed niche kantoor en 
beschikken wij over de specifieke expertise die vereist is 
om onze cliënten helder en oplossingsgericht bij te staan. 
Onze adviseurs zijn niet alleen in staat onze cliënten 
van hoogwaardig juridisch en fiscaal advies te dienen, 
maar kunnen ook het verschil maken bij  onderhandelingen 
en – ter voorkoming van – rechtsgedingen. 

Aarzel niet contact met ons op te  nemen, goede 
ondersteuning is immers onmisbaar!

fiscale
dienst 

verlening

https://rechtstaete.nl/


Bas Sijbom is Savills’ associate Agency Leasing voor Groot-

Amsterdam. De senior-adviseur trad in 2018 aan bij de 

vastgoedadviseur. Volgens Ellen Waals, director/Head of Agency, 

vertegenwoordigt Sijbom alle goede eigenschappen van een 

Savills-adviseur. ‘Onze mensen hebben grote betrokkenheid bij 

hun klanten. Savills-adviseurs zijn bevlogen, empathisch en elk 

goed onderlegd in hun eigen specialisme. Wij onderbouwen elk 

advies met zuivere data, met haalbaarheidsstudies, marktanalyses, 

technische en commerciële kennis en duiding door ons ervaren 

team. Onze mensen leven zich bovendien in de zienswijze van beide 

kanten in. Geen korte klap, maar een transactie die bedrijfskundig 

klopt en beide partijen tot voordeel strekt. Met onze klanten 

zoeken we altijd naar een toekomstbestendige oplossing die waarde 

toevoegt en onze lange termijnrelatie bestendigt. Bas is hiervan een 

exponent.’

Baken

Met zijn verhuurteam wil Sijbom voor kantooreigenaren een baken 

in de woelige zee zijn, verklaart hij. ‘De huidige markt kenmerkt 

zich door veel veranderingen en onzekerheid. Aan ons de taak om 

de zin van onzin te onderscheiden, de relevante ontwikkelingen te 

schetsen en onzekerheid weg te nemen. Ons verhuurteam bestaat 

uit vier toegewijde adviseurs die enkel en alleen de kantooreigenaar 

bijstaan. Door puur vanuit de bril van de kantooreigenaar te kijken, 

kunnen we onze adviesrol uitdiepen. We vertalen de visie van de 

eigenaar in de best passende huisvestingsstrategie. We onderzoeken 

wie de beste huurders zijn voor hun kantoor. Dat levert onze klant 

de meeste waarde op.’

Hij constateert dat de Amsterdamse gebruikersvraag heel anders 

is dan vijf jaar geleden. ‘Waar veel eigenaren hechten aan lange 

huurtermijnen, zoeken de snelst groeiende bedrijven vooral 

flexibiliteit. Dat is het meest zichtbaar in het 

centrum van Amsterdam waar steeds meer 

software- en fintechbedrijven zich vestigen (zie 

kader, red.). Savills helpt eigenaren te voldoen 

aan die nieuwe markteisen. Zo wisten we een 

fintechbedrijf te koppelen aan een kantoor 

van een traditionele Duitse vastgoedpartij. Dit 

bedrijf zocht een deel van een modern kantoor 

met een kortere huurtermijn, maar met de 

mogelijkheid fors uit te breiden. Dankzij 

funding heeft deze onderneming namelijk 

grote groeipotentie. Eerst gaf onze Duitse klant 

de voorkeur aan een single tenant met een 

langdurige lease. Wij hebben de belegger met 

onze analyse overtuigd dat betere resultaten 

mogelijk zijn met deze fintechonderneming.’ 

Datagedreven

Savills ging daarbij niet over een nacht ijs. ‘Wat ons van andere 

adviseurs onderscheidt, is dat wij veel energie in de beginfase 

steken. Eerst hebben we de potentie van de gebruiker en de 

techsector ontleed. Een van onze teamleden heeft samen met het 

Data, Intelligence & Strategy team de toestroom van buitenlandse 

bedrijven geanalyseerd, uitgezocht in welke sectoren de meeste 

vacatures open staan en de toekomstige groei geschat. Met onze 

vastgoed- en transactiedata hebben we vervolgens onderzocht 

welke partijen zich waar vestigen en welk type kantoren het meest 

gewild zijn. Hieruit zagen we bevestigd dat techbedrijven grote 

behoefte hebben aan moderne kantoren in het centrum met een 

hoog opleveringsniveau en veel 

faciliteiten. Tot slot hebben we 

de eigenaar geadviseerd hoe 

het kantoor aan te passen aan 

de specifieke gebruikerseisen. 

Dat trok beide partijen over de 

streep.’

Impact Covid

Heeft Covid een kanteling op de Amsterdamse kantorenmarkt 

teweeggebracht? ‘Wat mij vooral opvalt, is dat grote corporates 

verwachten dat hun mensen gemiddeld drie dagen op kantoor 

verschijnen. Dat is weinig revolutionair, omdat Nederland vóór 

Covid al kampioen hybride werken was. Ik verwacht wel dat 

bedrijven met veel locaties de komende jaren besluiten dat ze met 

minder locaties toekunnen. Kantoren op minder courante locaties 

zullen worden ingeruild voor vestigingen op core-locaties waar 

op verschillende dagen van de week gecentraliseerd gewerkt zal 

worden. De uitdaging blijft bij gebruikers om goed om te gaan met 

de piekbelasting zodat niet enkel de dinsdag en de donderdag het 

kantoor gebruikt wordt maar dat dit gelijkmatig verdeeld zal zijn. 

Daar zit de uitdaging.’ 

Krappe markt

De recente recessieangst speelt de kantorenmarkt nog geen 

parten, merkt hij. ‘Er is vooralsnog geen grote impact op de 

gebruikersmarkt. Er zijn wel bedrijven geraakt door de huidige 

problemen, maar voldoende sectoren zitten nog in een groeifase. 

De vraag naar core-locaties blijft daardoor heel hoog. Ook de beste 

gebouwen op meer secundaire locaties doen het goed. Mocht er een 

recessie komen, kunnen bedrijven grote huisvestingsbeslissingen 

uitstellen. Maar onze adviesrol blijft altijd nodig: of het nu bij 

heronderhandelen, verduurzamen of afstoten gaat. De krappe 

arbeidsmarkt draagt bovendien bij aan de gewildheid van kantoren 

van hoge kwaliteit. Bedrijven willen werknemers met een goede 

werkomgeving faciliteren en zo de war on talent winnen. Waar 

huisvesting voorheen een ondergeschoven kind was, is het nu een 

belangrijk agendapunt in de boardroom.’

Energiekosten

Eén gevolg van de huidige 

turbulentie is wel zichtbaar, 

voegt hij daaraan toe. ‘Sinds 

de energieprijzen vanwege de 

oorlog in Oekraïne door het 

dak schieten, vinden potentiële 

huurders duurzaamheid nog belangrijker. De servicekosten 

stijgen immers mee met de energiekosten.  Toch is niet alleen het 

kostenaspect leidend. Meestal is een bedrijf intrinsiek gemotiveerd. 

Mede doordat de jonge generatie verwacht dat een duurzame 

werkgever, ook gevestigd is in een duurzaam kantoorgebouw. Als 

een kantoor dan hoog scoort op duurzaamheid en andere ESG-

factoren zijn huurders bereid een hogere huurprijs te betalen.’

Well House

Ook bij Savills zelf is duurzaamheid leidend, voegt Waals toe. 

‘We stimuleren onze klanten zo duurzaam mogelijk te handelen, 

zonder dwingend of belerend te zijn. We zijn dan ook enorm trots 

dat we NSI mogen adviseren bij de verhuur en ontwikkeling van 

Well House, het eerste 22.000 m² grote en 86 meter hoge houten 

kantoor. Hout is het enige bouwmateriaal dat weer teruggroeit. 

In de houten constructie van Well House zal straks 3.500 ton 

CO2 opgeslagen liggen. Door potentiële huurders de voordelen 

uit te leggen, leiden we de markt op. Deze huurders vertellen dit 

verhaal aan de buitenwereld en ze dragen het stokje over aan hun 

stakeholders.’

Savills neemt ook de eigen huisvesting op de Zuidas onder de loep, 

zegt Waals desgevraagd. ‘Ja, we kijken ook naar de eigen operatie. 

Practice what you preach, is onze gedachte. We hebben een aantal 

locaties op het oog, maar kijken ook hoe we de bestaande locatie 

kunnen verduurzamen. Onze wens is meer groen en buitenruimte, 

meer contact met de natuur en een duurzamer mobiliteitsbeleid. 

Per locatie zullen we berekenen wat de CO2-uitstoot is en hoe 

we die compenseren. We betrekken hierbij een projectgroep die 

bestaat uit een dwarsdoorsnede van de organisatie, en uiteraard ons 

inhouse ESG-team.’

Door constante en relevante 
informatiestroom geeft 
savills kantooreigenaren 
comfort

Ondanks de uitrol van hybride werken en de recessieangst 
blijft de Amsterdamse kantorenmarkt in een sweet spot, stelt 
Savills-verhuuradviseur Bas Sijbom. Want uitgerekend de 
bedrijfssectoren die nog wel groeien, zijn verknocht aan de 
hoofdstad. Kantooreigenaren hoeven wat Sijbom betreft 
nooit voor verrassingen komen te staan. ‘Wij laten hen de 
markt doorgronden en hun gebouw afstemmen op de meest 
geschikte huurders.’
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‘ SindS de hoge 
  energieprijzen iS de 
eerSte vraag in een 
geSprek met huurderS 
of het gebouw pariS-
proof iS’

Amsterdamse

‘ in het centrum van 
amSterdam wordt
 de vraag met name 
  bepaald door
 Software- en
 fintechbedrijven’ 

Ellen Waals

beste restaurant: 

de klepel

de lekkerste koffie: 

blck

waar staat de stad voor 

in vier woorden: 

vrij om te zijn wie je 

bent, creativiteit, cultuur 

en ondernemerschap

favo public space: 

vondelpark 

favoriete winkel: 

niet 1 specifieke winkel, 

maar struinen door de 

9straatjes

mooiste gebouw: 

rijksmuseum

mooiste straat: 

henri polaklaan 

persoonlijke city secret: 

begijnhofje

eerste herinnering aan 

amsterdam: 

ik heb in amsterdam 

gestudeerd, dus 

herinneringen aan een 

geweldige tijd met veel 

nieuwe ontmoetingen, 

veel gezelligheid en 

jezelf ontdekken in wie 

je bent 

welke mensen maken 

echt verschil in 

amsterdam: 

eberhard van der laan 

heeft op mij de meeste 

indrukgemaakt. wees 

lief voor elkaar

welke buurt is echt in 

opkomst: 

de baarsjes

wat gaat echt goed in 

de stad: 

kwaliteit van openbare 

ruimtes wordt beter

wat mag nooit weg of 

veranderd worden: 

de fietstunnel onder het 

rijksmuseum

waar in de stad ben je 

graag als je even tijd 

voor jezelf nodig hebt: 

in de jordaan

wat is de mooiste route 

om te hardlopen of te 

fietsen: 

rondje westerpark 

wat wilde je vroeger 

later worden: 

nieuwslezeres

welke wijze les neem jij 

ter harte: 

wees lief voor elkaar 

van wie heb je het 

meeste geleerd: 

van mijn liefde bart 

ben jij altijd zeker van 

je zaak: 

nee zeker niet, maar 

ik probeer er wel altijd 

positief naar te kijken. 

ook als ik het niet weet, 

vind ik dat een wijze les. 

van elk keerpunt in je 

leven, van elke zaak die 

je niet weet, leer je per 

slot van rekening het 

meeste

waar kunnen ze jou voor 

wakker maken: haha 

liever niet

waar ben je bang voor: 

ik ben me bewust van 

de kwetsbaarheid van 

het leven. angst gaat 

voor mij met name over 

de gezondheid van de 

mensen om mij heen

wat/wie maakt jou boos: 

mensen die liegen en 

altijd naar anderen 

wijzen om iets voor 

elkaar te krijgen. 

Sommige mensen 

zouden iets meer zelf 

reflectie kunnen hebben

wat/wie maakt je blij: 

mijn kinderen, vrienden, 

collega’s en familie

waar moet je heel erg 

om lachen: 

dat blijft toch jiskefet. 

maar nu ook fan van 

merijn Scholten 

waar ben je trots op: 

op de manier waarop 

ik met mijn gezin 

in het leven sta en 

hoe wij omgaan met 

teleurstellingen en 

kunnen genieten van 

klein geluk

wat is je favoriete 

muziek: 

hazes; elke zin is raak 

wat is je favoriete sport: 

om zelf te doen, zeker 

hardlopen. en ik ben ook 

groot fan van yoga

ben je een einzelgänger 

of een groepsdier: 

van beiden heb ik wat. 

ik heb het ontzettend 

nodig om ook alleen te 

zijn en te wandelen in 

de natuur. maar van 

mensen om me heen 

krijg ik energie. de 

vriendschappen die wij 

hebben zijn mij enorm 

dierbaar

introvert of extravert: 

extravert 

optimist of pessimist: 

zeker een optimist. 

ik heb ook niks met 

pessimisten. ik vind het 

ongelooflijk zonde van 

het leven om te klagen 

of pessimistisch te zijn

welke eigenschap 

waardeer je in je 

partner: 

zijn veerkracht

guilty pleasure: 

ik vind het heerlijk om 

zelf in de huiskamer te 

dansen 

welk verhaal wordt altijd 

over jou verteld door je 

beste vrienden:

jeetje dat is een 

moeilijke. misschien dat 

ik veel energie heb en 

veel dingen onderneem

welk jaargetijde is het 

fijnst: 

lente. en dan lekker op 

het strand met een kop 

koffie!

favoriete vakantie 

bestemming: 

we hebben onlangs 

een huisje in friesland 

gekocht, dus ja; dat 

gaat in elke geval 

friesland worden

topserie op netflix: 

when they See us

PrimE rEnt AmstErdAm oP rEcordhoogtE

najaar 2022 verkeert de amsterdamse kantorenmarkt nog 

in een goede stemming, blijkt uit Savills-cijfers. na twee 

jaar corona is de tophuur flink doorgestegen naar 505 euro 

(zuidas), terwijl in het centrum prime rents van 495 euro 

worden gehaald. op een totale kantorenvoorraad van 6,07 

miljoen vierkante meter bedraagt de leegstand slechts 

5,31 procent. in het centrum en op de zuidas - de grootste 

deelmarkten met elk 1,1 miljoen vierkante meter - is de 

leegstand nog lager met respectievelijk 4,44 procent 

en 2,65 procent. amsterdamse kantoren zijn het meest 

in trek bij de sectoren business & professional services 

(25,56 procent), tech/media/telecommunicatie (tmt, 21,49 

procent), finance (17,21 procent) en retail/wholesale (11,92 

procent). het centrum is het meest gewild bij tmt-bedrijven 

(30,5 procent van alle centrumtransacties). business & 

professional services kiezen massaal (43 procent van alle 

zuidas-transacties) voor de zuidas. de kantooropname 

is evenwel nog niet op het precovid-niveau. tot oktober 

is 141.000 m² kantoor verhuurd in amsterdam tegen 

260.000 m2 in heel 2021 en 2020 en 510.000 m2 in topjaar 

2016. nieuwbouw is er echter volop. volgens gemeente 

amsterdam groeit de totale kantorenvoorraad dit jaar 

met 230.000 m². de grootste projecten zijn booking.com-

hoofdkantoor city campus op oosterdokseiland (72.500 

m²), de herontwikkeling van tripolis-park op de zuidas 

(47.500 m²) en de uitbreiding van wtc met tower ten 

(49.000 m²), eveneens op de zuidas.

Ellen Waals en Bas sijbom

Bas sijbom

beste restaurant: 

rijsel! zonder enige 

twijfel. geweldige 

keuken en hele fijne 

sfeer 

de lekkerste koffie: 

het liefst thuis. ik ben 

erg weinig te vinden in 

koffietenten

waar staat de stad voor 

in vier woorden: 

dynamiek, metropool, 

wonen & werken 

favo public space: 

het vondelpark. hier 

fiets ik elke dag 

doorheen en het is elke 

dag leuk  

favoriete winkel: 

hoogtins kinkerstraat. 

of jimmink aan de 

rooseveltlaan, maar nu 

ik in west woon, kom 

ik bij die laatste veel 

minder

mooiste gebouw: 

hier zijn veel opties 

in amsterdam, 

maar ik noem een 

minder gangbare: het 

waternetgebouw aan 

de amstel. door de 

nieuwe woningbouw-

ontwikkelingen ernaast 

is het een icoon 

geworden. zeker als je 

vanaf het water aan 

komt varen 

mooiste straat: 

nieuwendammerdijk, 

is dat nog 

amsterdam? anders de 

brouwersgracht. deze 

gracht lijkt altijd net 

te ontsnappen aan alle 

drukte

persoonlijke city secret: 

café het papeneiland. 

vriendelijk personeel, er 

gebeurt altijd iets voor 

de deur

eerste herinnering aan 

amsterdam: 

het eerste huis in 

amsterdam waar 

ik woonde. op de 

rijnstraat

welke mensen maken 

echt verschil in 

amsterdam: 

initiatiefnemers. 

mensen die hun hoofd 

boven het maaiveld uit 

durven steken. of het nu 

gaat om ondernemers 

of mensen die zich 

maatschappelijk 

inzetten. het zorgt ervoor 

dat amsterdam haar 

voortrekkersrol blijft 

vervullen. het meest 

recente voorbeeld vind 

ik homies foundation, 

waarbij op een unieke 

manier aandacht 

wordt gecreëerd voor 

dakloosheid

welke innovatie werkt in 

amsterdam: 

het verminderen van 

autoverkeer in de stad 

door alternatieven te 

bieden. ’s ochtends is er 

geen deelscooter meer 

te vinden, en het wemelt 

van de elektrische (bak)

fietsen. ook hier wordt 

weer over geklaagd, 

maar het zorgt wel voor 

minder autoverkeer 

in een drukke stad 

waardoor amsterdam 

een stuk leefbaarder 

wordt 

welke buurt is echt in 

opkomst: 

volgens mij is elke 

buurt er allang. elke 

buurt heeft zijn eigen 

karakter en daarom is er 

lastig te spreken van ‘in 

opkomst’

wat gaat echt goed in 

de stad: 

zoals gezegd: het 

verminderen van de 

focus op autoverkeer 

bij de inrichting van de 

publieke ruimte

en wat moet echt beter: 

de openbaar 

vervoersverbindingen. 

ik weet het: de noord/

zuidlijn is een vreselijk 

lastig project geweest. 

maar de stad zal 

enorm profiteren van 

een oost-westlijn, en 

het doortrekken van 

de noord/zuidlijn naar 

Schiphol. dit biedt ook 

kansen om de stad te 

laten groeien. met goede 

metroverbindingen 

vervaagt hopelijk de 

‘binnen de ring’ focus 

wat mag nooit weg of 

veranderd worden: 

het vele water in de 

stad. in de jaren 70 

werd in utrecht een deel 

van de catherijnesingel 

gedempt. eeuwig zonde. 

in 2020 werd deze weer 

geopend. volgens mij 

een goede les nooit meer 

zoiets te proberen in een 

historische binnenstad 

waar in de stad ben je 

graag als je even tijd 

voor jezelf nodig hebt: 

op het markermeer/

ijsselmeer

wat is de mooiste route 

om te hardlopen of te 

fietsen: 

vanaf de omval over de 

ouderkerkerdijk richting 

ouderkerk 

wat wilde je vroeger 

later worden: 

autocoureur

van wie heb je het 

meeste geleerd: 

het is een cliché, maar 

dan toch mijn ouders 

en misschien de donald 

duck

ben jij altijd zeker van 

je zaak: 

zeker niet

waar kunnen ze jou voor 

wakker maken: 

tosti’s 

waar ben je bang voor: 

hoogtes

wat/wie maakt jou boos: 

gedempte grachten

wat/wie maakt je blij: 

een borrel in een bruine 

kroeg 

waar moet je heel erg 

om lachen: 

forgetting Sarah 

marshall

waar kun je wakker van 

liggen: 

ik slaap gelukkig vrij 

goed

waar ben je trots op: 

Savills agency’s huidige 

marktpositie en potentie 

wie is jouw held: 

gregory david roberts. 

auteur van Shantaram. 

die heeft wel alles uit 

het leven gehaald

wat is je favoriete sport: 

alles met een bal en 

racket 

ben je een einzelgänger 

of een groepsdier: 

groepsdier

introvert of extravert: 

beiden, op z’n tijd 

optimist of pessimist: 

optimist, omdat 

pessimisme geen 

optie is

welke eigenschap 

waardeer je in je 

partner: 

vrolijkheid/optimisme

guilty pleasure: 

comedy’s. het liefst vrij 

slechte, bijvoorbeeld 

eurotrip. en raketjes. 

welk jaargetijde is het 

fijnst: 

lente 

favoriete 

vakantiebestemming: 

een 

wintersportbestemming

wat zou je graag nog 

eens willen bezitten: 

ik weet niet of bezitten 

het goede woord is, 

maar een hond 

topserie op netflix: 

iets met niet te veel 

seizoenen. bijvoorbeeld 

operation odessa

wat ga je zeker nog een 

keer doen: 

een lange zeiltocht 

maken 

terug naar de inhoud



‘Als meneer Cuntz binnenkwam, dan kwam er echt iemand 

binnen’, vertelt Anton Cuntz trots over zijn vader, de oprichter van 

De Heemraad. ‘Opdrachtgevers en marktpartijen wilden maar wat 

graag samenwerken, omdat ze wisten dat er niet gerommeld werd. 

Dat wanneer ze met De Heemraad in zee gingen meneer Cuntz 

(zo wordt mijn vader genoemd) tot de laatste puntjes zorgdroeg 

voor een dik-in-orde eindresultaat. Als jongen heb ik het vak van 

hem geleerd en de lessen die hij me gaf goed in de oren geknoopt: 

‘zorg elke dag voor het beste, wees transparant en bedenk altijd wie 

er écht gaat wonen, werken of recreëren in de gebouwen die we 

maken’. Dat is wat we onveranderd blijven doen. Direct met kennis 

van experts aan tafel. Met een open begroting die beoordeeld kan 

worden.’

Nieuwe tijd voor De Heemraad

Er is een nieuwe tijd aangebroken voor De Heemraad. Anton Cuntz 

nam het stokje in 2018 van zijn vader over en werd CEO. Hij 

moderniseerde het familiebedrijf, zonder af te stappen van de 

bedrijfsfilosofie. ‘In een veranderende markt moet je als uitvoerende 

partij mee met ontwikkelingen. Het liefste kijk ik nog iets verder 

vooruit. In termen van digitalisering, transparantie, verduurzaming, 

maar zeker ook in de interactie met eindgebruikers. We hebben flink 

geïnvesteerd om onze opdrachtgevers te kunnen blijven voorzien 

van hoogwaardige projecten. Maar onderschat vooral het proces 

niet. Gebruiksvriendelijke digitale rapportages en realtime analyses 

maken zeker ook het verschil.’

Zijn zus Barbara is verantwoordelijk voor de zelfstandige 

makelaarstak Cuntz Makelaardij. ‘Een handige combinatie’, legt 

Anton Cuntz uit. ‘Ik loop regelmatig bij haar binnen en dan sparren 

we over marktontwikkelingen. Aan de hand van marktinformatie 

kan ik opdrachtgevers scherper adviseren. Niet alleen over kosten, 

maar ook met gebruikersinfo. Normaal lever je als aannemer een 

project op en vraag je naderhand hoe het gaat. Wij hebben een 

sterke toegang tot gebruikersontwikkelingen in de markt. Wensen en 

ervaringen over geluid, warmte en koude, enzovoorts. Zo leggen we 

voor- en tijdens aanvang van een project relevante input op tafel.’

Ondanks alle vernieuwing, is de geest van het familiebedrijf en 

de denkrichting dezelfde gebleven. ‘Het is een bewuste keuze om 

qua omvang te consolideren. Ik wil niet groter worden, want dan 

kunnen wij niet meer de kwaliteit waarborgen die we nu kunnen 

leveren. Die gedachte past nu eenmaal bij onze organisatie. 

We doen geen seriematige woningbouw, zo van kappen erop, 

bam-bam en we vertrekken weer. Dat zijn wij gewoon niet. Een 

bouwproject tegen een bestaande sporthal aan, verduurzamen van 

een kantoorcomplex, de ontwikkeling van een gezondheidscentrum. 

Daar komen wij tot ons recht. Als kennis en complexiteit 

elementaire onderdelen zijn van een bouwvraagstuk.’

Energietransitie

De verplichte verduurzamingstap voor kantoren groter dan 

100 m2 - om per 1 januari 2023 tenminste een energielabel B te 

hebben - maakt dat ook het 

laatste kwartaal veelal over de 

energietransitie gaat. ‘Hoe gaan 

we de woningopgave vervullen 

met daarbij nog eens de 

verduurzaming hijgend in onze 

nek?’, roept De Heemraad-

CEO midden in het gesprek. 

‘Dat is natuurlijk een boeiende en evenzo belangrijke vraag die 

niet alleen onze sector bezighoudt, maar ook honderdduizenden 

kantoorbewoners en woningeigenaren met ons. Los van de 

bouwopgave zie ik in het transitievraagstuk behoefte aan kennis. 

Mensen weten betrekkelijk weinig van de keuzes die er voorhanden 

zijn en de effecten van die keuzes. Met de sterk stijgende prijzen 

letten ze meer op de energiekosten. Dat is een logisch gevolg. 

Maar zaken als comfort en onderhoud blijven nog vaak buiten het 

gezichtsveld. Ik wist een aantal jaar geleden ook te weinig, moet ik 

bekennen. Duurzaamheid leek mijlen verder weg dan de betekenis 

die het hedendaags heeft. Dus nam ik zelf eerst de proef op de 

som om mijn eigen huis naar bijna 0 op de meter te krijgen. We 

praten er in Nederland elke dag over, maar het is nog altijd geen 

gemeengoed. Dat merk je aan alles. Stedin vroeg mij wel drie keer: 

‘U bent dan ook uw gasmeter kwijt he meneer. Weet u het zeker, u 

kunt niet meer terug’. ‘Ja, ik weet het zeker’, antwoordde ik.’

Verschillende generaties

Na zijn persoonlijke verhaal spreekt hij over de verschillende generaties 

die de energietransitie op zich af zien komen. Generatie X en Y, maar 

ook de Babyboomers en ouder. ‘Er zijn mensen die hebben nu nog een 

moederhaard en slaan de cv-ketel volledig over. Van directe conversie 

naar een luchtwarmtepomp, dat is een mega-stap.’

Hij vervolgt: ‘Als experts maken wij met onze kennis het verschil 

in de transitie. De jonge generatie is misschien sneller gewend dan 

de wat oudere generatie, maar informeren is en blijft de sleutel 

voor eigenlijk alle doelgroepen. 

Dat doen wij met vakmensen 

in het proces. Communicatie 

wordt vaak onderschat. Wij 

hechten veel waarde aan de 

Nederlandse of Engelse taal 

naar opdrachtgevers en gebruikers toe. Dat klinkt als een detail, 

maar dat is het vaak niet. Vooral omdat energiezuinig en comfort 

niet per se in elkaars verlengde liggen en dikwijls tot vragen leiden. 

Thuis dubben mannen en vrouwen over 22 of 20 graden. Daar 

hoort een advies bij. Of wat te denken van nieuwe warmte en 

koude stromen in een huisartsenpraktijk. Die zorgen voor vragen 

bij de ontwikkeling. Die stromen voelen namelijk heel anders aan 

dan de traditionele luchtroosters, die mensen gewend zijn. En als 

een patiënt zich moet uitkleden, wat nooit het meest comfortabele 

moment is, dan wil je niet dat hij of zij zich onprettig voelt vanwege 

een te warme of koude stroom. Daar denken wij over na.’  

Blik op de toekomst

Bij duurzaamheid past een stip op de horizon. ‘En dat gaat verder 

dan energie. Dat gaat over het behoud van gebouwen en goed 

kijken wat bruikbaar is om vooruitgang te kunnen boeken voor 

mensen die staan te popelen. Vroeger was de eerste gedachte 

slopen, omdat de plafondhoogte niet voldeed. Dat is gewoon niet 

langer het juiste en bovendien niet efficiënt om tot eindresultaten 

te komen. Het gaat om een stuk verantwoordelijkheid van ons 

als sector. En een realistische kijk op bestemmingsplannen en de 

capaciteit van stakeholders waar we afhankelijk van zijn.’

Hij wijst op de relatief korte levensduur van het allereerste gebouw 

dat De Heemraad bouwde: het oude GGD-kantoor in Amstelveen. 

‘Mijn vader heeft het kantoor in z’n carrière ook nog gesloopt zien 

worden. Dat is doodzonde. Het heeft me aan het denken gezet. 

Bestemmingsplannen laten niet veel toe, maar we moeten iets 

doorbreken met elkaar. Dat snapt de gemeente ook. En gelukkig 

zijn we nu met elkaar in gesprek over kansen. Dat is een spannende 

exercitie. Bijvoorbeeld over een woongebouw, waarbij we de plint 

tot ‘nader te bepalen’ bestempelen. Of over een parkeergarage die 

in de toekomst misschien wel een sportvoorziening moet worden. 

Denken over hypotheses en veranderende functies. Of over 

modulaire bouwsystemen, waar wij met onze eigen timmerfabriek 

kwaliteit aan toe kunnen voegen. Houtskelet-elementen, ramen, 

deuren. Het is een mooie duurzame route om hoogwaardig te 

bouwen, met het oog op de beperkte arbeidskrachten die we in 

Nederland hebben én het onderhoud dat moet plaatsvinden.’

Groot Amsterdam

Natuurlijk gaat het voortdurend over het Amsterdamse. Anton 

Cuntzs ogen glimmen als er specifieke gebouwen en plekken 

worden genoemd. Hij kent de stadsdelen en omringende gemeenten 

nu eenmaal op z’n duimpje. De toestroom van toeristen met in het 

kielzog de explosieve groei van het aantal hotels, meer woningen 

en een acceleratie van de kantorenmarkt, springen bij hem in het 

oog. ‘Tien jaar lang woonden we aan het Da Costaplein, de mooiste 

plek van de stad als je het mij vraagt. Onze oudste dochter is er 

opgegroeid. Heel vrij. En vertrouwd. Ze speelde gewoon buiten 

voor het huis. Mijn tweede dochter is in Amstelveen opgegroeid. 

En dat merk je direct. De stad doet echt iets met een mens. De 

combinatie van de drukte en net iets daarbuiten, dat maakt deze 

regio zo boeiend.’

De HeemraaD: 
klaar voor
Duurzame toekomst 

De Heemraad is een begrip in groot Amsterdam. Een 
familiebedrijf waar vader-op-zoon al 40 jaar ontwikkelt, 
renoveert, verduurzaamt en nooit concessies heeft gedaan 
aan de kwaliteit van projecten en onderdelen ervan. ‘Mijn 
vader is nooit voor die ene keer gegaan. Die lijn zetten wij 
nu door in onze duurzame projecten.’
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‘ er zijn mensen Die 
hebben nu nog een 
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De cv-ketel volleDig 
over’

Anton Cuntz

ceo De heemraad

beste restaurant: 

breda amsterdam 

De lekkerste koffie:

wasserette 1e van 

der helststraat 27, 

amsterdam

waar staat de stad voor 

in vier woorden:

puur, toegankelijk, 

relaxed, comfort 

Favo public space: 

vondelpark 

Favoriete winkel:  

nr 1, cornelis 

schuytstraat 

mooiste gebouw: 

pontsteiger 

mooiste straat: 

Da costaplein/allard 

piersonstraat 

persoonlijke city secret:

eerste herinnering aan 

amsterdam. met mijn 

moeder en zussen vanuit 

amstelveen naar albert 

cuyp-markt

welke innovatie werkt in 

amsterdam: 

ov-fiets

welke buurt is echt in 

opkomst: 

noord 

wat gaat echt goed in 

de stad: 

openbaar vervoer

en wat moet echt beter:

Fietspaden in 

combinatie met de 

zebrapaden

waar in de stad ben je 

graag als je even tijd 

voor jezelf nodig hebt:

lopend door het 

centrum, over de 

grachten

wat is de mooiste route om 

te hardlopen of te fietsen:

Fietsen naar noord en 

Durgerdam 

wat wilde je vroeger 

later worden: 

aannemer

welke wijze les neem jij 

ter harte: 

bijzaak en hoofdzaak 

scheiden

van wie heb je het 

meeste geleerd: 

vader 

ben jij altijd zeker van 

je zaak: 

ja

waar kunnen ze jou voor 

wakker maken: 

niet!

waar ben je bang voor: 

Dat er iets met onze drie 

kinderen gebeurt

wat/wie maakt jou boos: 

onrecht

wat/wie maakt je blij: 

kids

waar kun je wakker van 

liggen: 

voldoende productie voor 

het bedrijf

waar ben je trots op: 

vrouw en kinderen 

wat is je favoriete 

muziek: 

coldplay 

wat is je favoriete 

sport: 

kickboksen en golf

ben je een einzelgänger 

of een groepsdier: 

einzelgänger

introvert of extravert: 

introvert 

optimist of pessimist: 

optimist

welke eigenschap 

waardeer je in je 

partner: 

zorgzaamheid en 

sociaal-zijn

guilty pleasure: 

snackbar 1e constantijn 

huygensstraat

welk jaargetijde is het 

fijnst: 

zomer

Favoriete 

vakantiebestemming: 

wintersport 

wat zou je graag nog 

eens willen bezitten: 

huis in het buitenland

topserie op netflix: 

mocro maffia 

wat ga je zeker nog een 

keer doen: 

racen op het circuit

anton Cuntz 

apotheek Westwijk

Villa’s Machineweg MP amstelveen

Heemraad bouwbedrijf

Noorddamcentrum amstelveen 

sporting Martinus

terug naar de inhoud



1946. Inderdaad, misschien ging er bij u al een belletje rinkelen: 

dat betekende dat Maarsen Groep vorig jaar 75 jaar bestond. ‘Door 

de coronapandemie konden we dat jubileum toen niet vieren,’ 

vertelt algemeen directeur Monique Maarsen. ‘Maar we wilden die 

mijlpaal absoluut niet ongemerkt voorbij laten gaan.’

Dat gebeurde dan ook niet: van woensdag 7 september tot en 

met zondag 25 september 2022 konden duizenden mensen in 

Koninklijk Theater Carré genieten van ‘Oscar’, een hommage aan 

Oscar Carré, met dans, theater, circus én live muziek die mede 

mogelijk was gemaakt door Maarsen Groep. ‘Als bestuurslid van 

het Carré Fonds wist ik dat het mooiste theater van Amsterdam en 

misschien zelfs wel van Nederland dit jaar 135 jaar bestaat,’ legt 

Maarsen uit. ‘Dat wordt het hele jaar gevierd, onder andere met 

‘Oscar’. Die jubileumshow is een coproductie van de circusafdeling 

van Hogeschool voor de Kunsten Codarts, de band Blauzun én 

het Scapino Ballet, dat eveneens in 1946 is gestart. Het was bijna 

te mooi om waar te zijn, een kans die we als Maarsen Groep niet 

konden laten lopen: op woensdag 14 september hebben we óns 

75-jarig bestaan gevierd door met ruim 200 relaties ‘Oscar’ bij te 

wonen. In combinatie met een walking diner was het, in één woord, 

geweldig. Echt, een mooiere en betere manier om als bedrijf een 

jubileum te vieren kan ik niet bedenken.’

Nieuwe dynamiek

De grootvader van Maarsen stond vlak na de Tweede Wereldoorlog 

aan de wieg van het familiebedrijf door in de Watergraafsmeer 

te starten met de ontwikkeling van woonblokken. ‘Hij begon als 

een soort hoofdaannemer, projectontwikkelaars bestonden in 

die tijd nog niet,’ legt zijn kleindochter uit. ‘De eerste woningen 

verkocht hij, later besloot hij 

om woningen ook zelf te gaan 

verhuren. Niet om er enorme 

winsten mee te maken, wel 

om betrokken te blijven bij het 

gebied. Hij was een sociaal 

bewogen man, die de enorme 

woningnood te lijf ging door 

betaalbare huurwoningen aan 

de voorraad toe te voegen. 

Ruim 75 jaar later doet de 

Maarsen Groep dat nog steeds, 

niet alleen in Amsterdam maar 

ook in andere grote steden als 

Rotterdam. Op initiatief van 

mijn vader Frits Maarsen, die 

begin vorig jaar is overleden, 

ontwikkelen en verhuren we 

sinds enkele decennia niet 

alleen woningen maar ook 

commercieel vastgoed. Voor 

hij daarmee begon was dat niet 

gebruikelijk in Amsterdam. 

Dat voortaan ook kantoorruimte kon worden gehuurd, bood veel 

bedrijven de kans zich in de hoofdstad te vestigen en zorgde voor 

een heel nieuwe dynamiek, waardoor bedrijvigheid in de stad enorm 

kon groeien.’

Waarde toevoegen

Een rode draad in de geschiedenis van Maarsen Groep is volgens 

Maarsen ook dat nieuwe ontwikkelingen worden gefinancierd 

door de vrijgespeelde opbrengst van een deel van de eerdere 

ontwikkelingen. ‘We zijn continu aan het herinvesteren om zo 

waarde te blijven toevoegen.  Uitgangspunt is dat we duurzaam 

betrokken willen blijven bij het vastgoed dat we zelf ontwikkelen. 

Vaak is het een combinatie: met multi-tenant kantoorgebouw 

Noma House, mixed-use gebouw Hourglass dat onder andere 

plek biedt aan een hotel en 22.000 m2 kantoorruimte en 

appartementengebouw Gershwin Brothers, hebben we de afgelopen 

jaren en groot stempel gedrukt op de Zuidas. Gershwin Brothers 

hebben we opgenomen in onze exploitatieportefeuille, Hourglass en 

Noma House zijn verkocht aan institutionele partijen.’

Een goed voorbeeld zijn ook de woontorens Caritas en Fortitudo, 

die momenteel verrijzen op de hoek van de Postjesweg en de 

Derkinderenstraat in Amsterdam. ‘Een verouderd kantoor maakt 

daar plaats voor in totaal 221 middeldure huurwoningen, die 

een EPC van 0,2 en Energielabel A krijgen en gesitueerd zijn aan 

een gemeenschappelijke binnentuin. De hoge toren met de naam 

Caritas hebben we verkocht. De lage woontoren met de naam 

Fortitudo, die plaats biedt aan 67 middeldure huurappartementen, 

voegen we toe aan onze eigen portefeuille.’

Hybride werken
Als het om commercieel vastgoed gaat, signaleert Maarsen dat het 

hybride werken zijn weerslag heeft op het gebruik en de inrichting 

van kantoren. ‘Goede buitenruimten, bijvoorbeeld in de vorm van 

een mooi dakterras, zijn belangrijk. Ook binnen is er veel meer 

aandacht voor ontmoeten. Anders dan voorheen hebben kantoren 

een soort clubhuisfunctie: het moet leuk zijn om er naar toe te gaan 

en om je collega’s te ontmoeten. Dat betekent niet dat er minder 

vierkante meters nodig zijn. Het betekent wel dat sommige kantoren 

niet meer geschikt zijn voor de wensen en eisen die gebruikers er 

tegenwoordig aan stellen.’

Net als voor kantoren die zich op een suboptimale, met het OV 

slecht bereikbare locatie bevinden, zijn er volgens Maarsen dan 

een paar opties. ‘Transformeren naar een andere functie, zoals 

woningen of een hotel. Moderniseren zodat het wel geschikt is voor 

het hybride werken. Of het uit de markt halen door het te slopen en 

te vervangen door woningen of een nieuw kantoor.’

Dat laatste gaat gebeuren aan de Naritaweg in Amsterdam, waar 

Maarsen Groep deze zomer een verouderd bedrijfsgebouw heeft 

gekocht. Op een steenworp afstand van OV-knooppunt Amsterdam-

Sloterdijk is het volgens Maarsen een fantastische locatie voor 160 

à 170 nieuwe, betaalbare huurwoningen. ‘Die gaan we er dan ook 

realiseren, als onderdeel van de levendige en gemengde stadswijk 

die Sloterdijk-Centrum moet worden. In navolging van de Zuidas, 

is het een van de gebieden in Amsterdam waar we de komende 

jaren het verschil willen maken door middeldure huurwoningen toe 

te voegen.’

Doodsteek marktdynamiek

Volgens Maarsen is juist aan die woningcategorie een enorm gebrek 

in Amsterdam. ‘Middeldure huurwoningen zijn een soort smeerolie 

op de woningmarkt. Deze 

categorie woningen is essentieel 

voor voldoende doorstroming 

van sociaal naar vrije sector 

en ook om te voorkomen dat 

mensen met voor de stad 

belangrijke beroepen, zoals 

verpleegkundigen, leraren en 

politieagenten, bij gebrek aan 

betaalbare huurwoningen uit de 

stad worden verdreven.’

De algemeen directeur van 

Maarsen Groep is bezorgd 

over de kabinetsplannen voor 

huurregulering, die minister 

Hugo de Jonge van Wonen 

afgelopen zomer bekend maakte. 

Ze begrijpt en waardeert het 

streven om uitwassen op de 

huurmarkt tegen te gaan, zoals 

de echte buy-to-let-kopers. 

‘Maar dat gaat echt maar 

over een heel klein deel van 

de huurmarkt. Door de initieel voorgestelde maatregelen komt 

de marktdynamiek volledig stil te liggen. Als de middenhuren te 

ingrijpend worden gereguleerd, neemt dat in de Randstad in het 

algemeen en Amsterdam in het bijzonder de prikkel en ruimte weg 

om het verschil te kunnen maken met middeldure huurwoningen 

die zich wat kwaliteit en duurzaamheid betreft onderscheiden. 

Nieuwe ontwikkelingen vallen simpelweg niet meer rond te rekenen, 

met aan de ene kant stijgende bouwkosten en aan de andere kant 

gereguleerde, maximale huren.’

In NEPROM- en IVBN-verband wordt volgens Maarsen hard 

gewerkt om met het ministerie aan de hand van verschillende 

voorbeelden mogelijke varianten door te rekenen. ‘De laatste 

berichten lijken bemoedigend in de zin dat er voor alle betrokken 

partijen, huurders, verhuurders, bouwers en ontwikkelaren een 

gezonde business case mogelijk blijft. Die is hard nodig om ook de 

bestaande woningen te kunnen verduurzamen.’

Doorn in het oog

Dat de Maarsen Groep niet van plan is zich uit het veld te laten 

slaan, blijkt uit de ontwikkelingen die momenteel op stapel staan. 

Een van de grootste is kantoren- en wooncomplex The Modernist 

in ‘010’, oftewel Rotterdam. Boven een transparante plint met 

winkels, horeca en de entreelobbies komen vier lagen kantoren 

met in totaal 12.500 m2 en daarboven twee woontorens van 125 

en 70 meter hoog met in totaal 369 appartementen. ‘Omdat de 

omgevingsvergunning onlangs onherroepelijk is geworden, ziet 

het er naar uit dat we na een jarenlange procedure eind dit jaar 

kunnen beginnen met de sloop van het huidige gebouw,’ blikt 

Maarsen vooruit. ‘De vaak ellenlange RO-procedures in Nederland 

zijn ons een doorn in het oog. Met de stikstofproblematiek zijn ze 

volgens mij ook een van de belangrijkste oorzaken van de huidige 

wooncrisis. We kunnen in Nederland bijna geen tempo meer 

maken, zelfs niet als dat maatschappelijk ontzettend belangrijk is. 

Een wrang voorbeeld daarvan zijn de 2.500 studentenwoningen die 

we in Amstelveen willen gaan ontwikkelen. Terwijl de gemeente en 

de provincie vierkant achter de plannen staan, vecht de Inspectie 

Leefomgeving en Transport (ILT) het bestemmingsplan aan 

omdat nieuwe woningen op die plek niet zouden stroken met de 

geluidscontouren van Schiphol. Wat de vertraging in dit geval extra 

frustrerend maakt, is dat ze wordt veroorzaakt door overheden die 

het tot de Raad van State aan toe met elkaar oneens zijn.’

Goed, duurzaam én betaalbaar

Monique Maarsen was tien toen haar grootvader overleed, dus echt 

goed heeft ze hem niet gekend. Reagerend op een hypothetische 

vraag, denkt ze echter niet dat hij verbaasd zou zijn als hij anno 

2022 het Maarsen Groep-kantoor in Amsterdam binnen zou 

wandelen. ‘Ik denk dat hij zich zou herkennen in het bedrijf. De 

wereld is totaal veranderd, maar in feite doen we nog steeds wat 

hij ook deed: het verschil maken in de stad, door verschillende 

disciplines aan elkaar te knopen en op een creatieve manier te 

investeren in kwalitatief goed, duurzaam én betaalbaar vastgoed.’

MAARSEN GROEP WIL OOK 
DE VOLGENDE 75 JAAR HET 
VERSCHIL BLIJVEN MAKEN 
IN AMSTERDAM 

Sinds de start in 1946 is Amsterdam de thuishaven én 
een van de belangrijkste werkgebieden van Maarsen Groep, 
een vastgoedinvesteerder die de stad mooier en leefbaarder 
wil maken door (bestaand) vastgoed te ontwikkelen, te 
transformeren en te renoveren. Algemeen directeur 
Monique Maarsen legt uit waarom woensdag 14 september 
2022 zo’n bijzondere dag was in de rijke geschiedenis van 
het familiebedrijf. 
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‘ We zijn continu aan 
het herinvesteren om 
zo Waarde te blijven 
toevoegen’

Amsterdamse

Monique Maarsen 

algemeen directeur 

beste restaurant: 

zoldering 

de lekkerste koffie: 

coffee concepts 

Waar staat de stad voor in 

vier woorden: 

dynamisch, internationaal, 

samen, metropool

Favo public space: 

vondelpark

Favoriete winkel: 

bloemenwinkel 

buitenveldertselaan

mooiste gebouw: 

hourglass en amc 

mooiste straat: 

amsteldijk

Persoonlijke city secret: 

tuin van rijksmuseum

Welke mensen maken echt 

verschil in amsterdam: 

eberhart…

Welke innovatie werkt in 

amsterdam: 

birooooo raar maar waar

Welke buurt is echt in 

opkomst: 

buitenveldert

Wat gaat echt goed in de 

stad: 

onze musea!

en wat moet echt beter: 

vuilnis ophalen 

Waar in de stad ben je 

graag als je even tijd voor 

jezelf nodig hebt: 

boekwinkel mulder in de 

schuyt

Wat is de mooiste route om 

te hardlopen of te fietsen: 

langs de amstel, door 

amstelkwartier

Welke wijze les neem jij 

ter harte: 

be Kind, have courage

van wie heb je het meeste 

geleerd: 

niet het meest, maar wel 

pragmatisme van cor van 

zadelhoff 

ben jij altijd zeker van je 

zaak: 

natuurlijk niet

Wat/wie maakt jou boos: 

regeldruk van overheden

Wat/wie maakt je blij: 

onze teckel Pippa

Waar moet je heel erg om 

lachen: 

lubach

Waar kun je wakker van 

liggen: 

de oorlog in oekraïne

Waar ben je trots op: 

de veerkracht van mijn 

kinderen

Wie is jouw held: 

mijn vader

Wat is je favoriete 

muziek: 

bach en harry styles

Wat is je favoriete sport: 

tennis… om te kijken

ben je een einzelgänger 

of een groepsdier: 

teamplayer altijd!

introvert of extravert: 

extravert

optimist of pessimist: 

optimist, ‘nothing 

else makes sense’ zei 

churchill al

guilty pleasure: 

Witte paaseieren

Welk jaargetijde is het 

fijnst: 

alle seizoenen, daarom 

houd ik zoveel van  

nederland

Favoriete vakantie 

bestemming: 

engeland en londen

Wat zou je graag nog 

eens willen bezitten: 

een moestuin

topserie op netflix: 

niet op netflix maar op 

nPo: victoria

‘ de Wereld is totaal veranderd, 
maar in Feite doen We nog steeds 
Wat mijn grootvader ooK deed: 
het verschil maKen in de stad’

Cubes (Kon. Wilhelminaplein – amsterdam)

de Walvis (Grote Bickersstraat 74-80 – amsterdam)Caritas & Fortitudo (Postjesweg – amsterdam, nog in aanbouw)

Hourglass (Parnassusweg 300 - amsterdam)

‘ middeldure 
 huurWoningen zijn 
 een soort smeerolie
 oP de WoningmarKt’

terug naar de inhoud



Sinds de overname in 2013 maakt Wieringen Prins deel uit van de 

‘Dolmans familie’: een groep bedrijven, die onder het motto ‘samen 

beter voor buiten’, een van de grootste groenvoorzieningsbedrijven 

in Nederland is. ‘Iedere vestiging, dus ook Dolmans Wieringen 

Prins, is verantwoordelijk voor de eigen resultaten,’ vertelt Chief 

Change Officer Claire Janssen. ‘Lokaal ondernemerschap wordt 

gestimuleerd. Ieder Dolmans bedrijf mag zijn eigen prioriteiten 

stellen om in de regionale behoeften van klanten op het gebied van 

ontwerp, onderzoek, advies en uitvoering te voorzien. Maar omdat 

we alle specialismen in huis hebben, van landschapsarchitecten tot 

ecologen en van hoveniers tot boomverzorgers, kan Dolmans ook 

full-service en integrale groenoplossingen bieden. Of het nu om een 

gemeente of om een projectontwikkelaar gaat, wij ondersteunen 

onze opdrachtgevers om de klimaatgerichte, natuurinclusieve en 

sociaal-maatschappelijke ambities en vraagstukken van vandaag en 

morgen te vertalen en te realiseren.’

ACTIEF IN HET VOORTRAJECT

Christiaan Musch kan dat alleen maar beamen. Naast 

Regiodirecteur Randstad is hij binnen Dolmans Landscaping 

Group ook Vestigingsmanager van Dolmans Wieringen Prins. 

Mensen en machines met het logo van Dolmans Wieringen 

Prins op respectievelijk de werkkleding en de motorkap, zijn al 

decennialang een vertrouwd beeld in Amsterdam. ‘Vanouds hebben 

onze collega’s hun handen vol aan het beheer en onderhoud van 

het openbaar groen, in opdracht van onder andere gemeente 

Amsterdam,’ analyseert Musch. ‘Het komt nog te vaak voor dat 

wij ontwerpfouten uit het verleden moeten herstellen. Bomen die, 

vanwege de ruimte die de wortels nodig hebben om te groeien, 

totaal niet geschikt zijn voor een daktuin bijvoorbeeld, maar daar 

wel voor worden gebruikt omdat ze er zo leuk uitzien. Dat is 

zonde. Tegenwoordig worden we steeds meer aan de voorkant van 

een groenproject ingeschakeld. We zijn al decennialang aannemer 

in het groen en juist dankzij onze uitvoeringskennis kunnen wij 

realistische en effectieve ontwerpen opleveren en ecologisch advies 

vertalen naar een concreet uitvoeringsplan. We doen dit niet alleen 

voor de overheid, maar ook voor woningcorporaties, bedrijven en 

projectontwikkelaars.’

MEER DAN ALLEEN HET GROEN

Dolmans Wieringen Prins stimuleert positieve en duurzame 

oplossingen, verzekert Musch, en verbetert zo het leefklimaat voor 

mens en natuur. Als voorbeeld noemt hij de vernieuwing van parken 

als het Sarphatipark in Amsterdam, waar Dolmans Wieringen 

Prins bij was betrokken. ‘Aan de ene kant moeten dergelijke parken 

klimaatadaptiever worden. Dat betekent bijvoorbeeld rekening 

houden met waterberging middels een goede drainage en voldoende 

buffercapaciteit om grote hoeveelheden regen op te vangen. Aan 

de andere kant moeten parken ook veilig zijn en, misschien wel het 

belangrijkste, een plek zijn waar mensen gewoon graag komen om 

te ontspannen en te recreëren. Bewonersparticipatie is steeds meer 

een vereiste. Daar zien wij absoluut het voordeel van in, ook al komt 

er veel bij kijken. Wij betrekken iedereen juist het liefst al in een zo 

vroeg mogelijk stadium bij de herinrichting of vernieuwing van een 

stuk openbare ruimte, zoals een park.’

VERGROENEN SCHOOLPLEINEN

Dat geldt zeker ook voor de vele basisscholen in Amsterdam 

en omstreken die door Dolmans Wieringen Prins al zijn verlost 

van een saai, grijs tegelplein. Met de voor dit doel beschikbare 

subsidie als katalysator, staan er volgens Musch ook nog flink wat 

schoolprojecten op stapel. ‘Een groen schoolplein is een soort 

verlengstuk van het onderwijs, waar kinderen in een groene, 

gezonde, biodiverse en aantrekkelijke omgeving kunnen leren en 

spelen. Ontwerpen, bouwen en onderhouden doen we als het 

even kan samen met de kinderen, ouders en leraren. En waar 

mogelijk kiezen we voor circulaire materialen, bijvoorbeeld door de 

overbodige tegels te gebruiken om hoogteverschillen te creëren.’ 

Janssen: ‘Kenmerkend voor de totaaloplossingen die we bieden, 

is dat we in dit geval ook het subsidietraject helemaal kunnen 

verzorgen voor de scholen.’

UITBREIDING

Dat Dolmans Wieringen Prins zijn duurzame band met Amsterdam 

graag wil bestendigen, blijkt uit de nieuwbouwplannen die het 

bedrijf heeft. ‘We zijn uit ons jasje gegroeid en zullen de komende 

jaren alleen maar meer ruimte nodig hebben’, blikt Janssen monter 

vooruit. Musch knikt. ‘Voor een duurzaam bedrijf als Dolmans 

Wieringen Prins, spreekt het bijna voor zich dat het nieuwe kantoor 

een groen dak krijgt en dat een deel van de energie die we nodigen 

hebben straks met zonnepanelen wordt opgewekt. Langs de sloot 

willen we bovendien een ecologische zone creëren. Dat is goed 

nieuws voor een van onze collega’s, die imker is en hier graag een 

paar bijenkasten neer wil zetten.’

Eigen Dolmans honing dus, in de toekomst? Het past volgens 

Janssen bij de sfeer en cultuur van Dolmans Wieringen Prins, 

net als ‘bedrijfshond’ Hailey die iedere bezoeker enthousiast 

verwelkomt. Musch, lachend: ‘Het is mijn hond. Ik neem haar 

iedere dag mee naar kantoor. Zelf hoef ik haar eigenlijk nooit uit te 

laten, want daar zijn in de middagpauze gegadigden genoeg voor. 

Collega’s, klanten… iedereen vindt het leuk, zo’n hond op kantoor. 

En inderdaad, het past wel bij het bedrijf dat Dolmans Wieringen 

Prins wil zijn en blijven.’

NIEUWBOUW ONDERSTREEPT 
DUURZAME BAND VAN DOLMANS 
WIERINGEN PRINS MET
AMSTERDAM

Tien jaar nadat het toonaangevende hoveniersbedrijf Wieringen Prins 
werd overgenomen door Dolmans Landscaping Group, wordt de 
duurzame band met Amsterdam in 2023 onderstreept met een ambitieus 
nieuwbouwplan. Het verouderde en te kleine kantoor aan de westrand 
van Osdorp maakt volgend jaar plaats voor een moderne, groene en 
grotere uitvalsbasis waar Dolmans Wieringen Prins weer jaren mee 
vooruit kan.
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‘ Van landschapsarchitecten tot 
ecologen en Van hoVeniers tot boom-
Verzorgers, heeft dolmans Wieringen 
prins alle specialismen in huis’

Amsterdamse

Christiaan Musch 

beste restaurant: 

de kas

Waar staat de stad voor 

in vier woorden: 

nostalgie, warmte, 

vernieuwing en eerlijk

favo public space: 

de zuidas in het 

algemeen

mooiste gebouw: 

eye filmmuseum

mooiste straat: 

lomanstraat (heb je die 

platanen daar gezien?)

persoonlijke city secret: 

de binnentuin van het 

pulitzer hotel

eerste herinnering aan 

amsterdam: 

onze woonboot op de da 

costakade

Welke innovatie werkt in 

amsterdam: 

ik weet dat ze bezig 

zijn om bomen te 

kunnen behouden bij 

het vervangen van 

kademuren

Welke buurt is echt in 

opkomst: 

noord

Wat gaat echt goed in 

de stad: 

subsidiëren van 

vergroening in de stad

en wat moet echt beter: 

Vergroenen kan altijd 

beter

Wat mag nooit weg of 

veranderd worden: 

het Vondelpark

Waar in de stad ben je 

graag als je even tijd 

voor jezelf nodig hebt: 

amsterdamse bos

Wat is de mooiste route 

om te hardlopen of te 

fietsen: 

amsterdamse bos

Wat wilde je vroeger 

‘ parken moeten klimaatadaptieVer 
Worden, Veilig zijn en misschien Wel 
het belangrijkste, een plek zijn Waar 
mensen geWoon graag komen’

‘ kenmerkend Voor de totaaloplossingen die 
We bieden, is dat We bij de Vergroening Van 
schoolpleinen ook het subsidietraject 
 helemaal kunnen Verzorgen’

later worden: 

hovenier

ben jij altijd zeker van 

je zaak: 

nee

Waar kunnen ze jou voor 

wakker maken: 

een chocolade 

croissantje met een 

goede cappuccino 

Waar moet je heel erg 

om lachen: 

filmpjes van mensen die 

heel erg schrikken

Waar ben je trots op: 

mijn gezin

Wie is jouw held: 

mijn kinderen 

Wat is je favoriete muziek: 

rock

Wat is je favoriete sport: 

mountainbiken

ben je een einzelgänger 

of een groepsdier: 

groepsdier

introvert of extravert: 

extravert

optimist of pessimist: 

optimist

Welke eigenschap 

waardeert u in uw 

partner: 

dat ze altijd eerlijke 

feedback geeft als ik 

erom vraag

guilty pleasure: 

broodje frikandel 

speciaal

Welk jaargetijde is het 

fijnst: 

herfst

favoriete vakantie 

bestemming: 

schotland

Wat zou je graag nog 

eens willen bezitten: 

een boot

Wat ga je zeker nog een 

keer doen: 

mount everest 

beklimmen

sarphatipark

terug naar de inhoud



V oor 2011 kenden we in Nederland een overdrachts-

belastingtarief van 6 procent. In de loop van 2011 

is daar een tarief van 2% aan toegevoegd om de 

woningmarkt te stimuleren die door de financiële crisis helemaal op 

zijn “achterste” lag. Het staat me niet bij dat deze maatregel heeft 

gewerkt. Maar voor fiscalisten leverde dit interessante discussies 

op of bepaald vastgoed (al) een woning is (tarief 2%) of niet 

(tarief 6%). Kortom de werkgelegenheid onder de fiscalisten was 

bij deze maatregel gebaat. Vervolgens ging het weer beter met de 

woningmarkt omdat lenen relatief goedkoop was geworden door 

allerlei programma’s van centrale banken om de financiële crisis te 

bestrijden. Daardoor stegen de prijzen tot een niveau waardoor het 

kopen van een woning voor bepaalde groepen niet meer haalbaar 

was. De politiek gaf beleggers in woningen daarvan de schuld. Zij 

zouden namelijk te veel woningen kopen. De werkelijke oorzaak 

lag echter in (i) het beschikbare goedkope geld en (ii) slecht 

woningbeleid waarbij nieuwbouw werd afgeremd of in het geheel 

niet van de grond kwam (o.a. door invoering verhuurderheffing en 

regelgeving die het mogelijk maakt dat met een enkele rechtelijke 

uitspraak het hele land qua bouw stil ligt). In de gedachte dat 

woningen in prijs zouden dalen en het daarmee haalbaarder zou 

worden heeft men per 1 januari 2021 (tegen beter weten in) het 

overdrachtsbelastingtarief voor al het vastgoed - met uitzondering 

van woningen voor eigen gebruik (hoofdverblijf) - verhoogd naar 

8%. Deze maatregel had echter niet het beoogde effect; de prijzen 

bleven stijgen en stegen in eerste instantie zelfs harder dan daarvoor 

doordat voor “starters” een vrijstelling werd ingevoerd. Deze 

maatregel is daarmee niet meer en niet minder dan een ordinaire 

belastingverhoging dat met een onzinnig verkooppraatje door de 

politiek is verkocht. Dat ordinaire karakter wordt nog eens versterkt 

doordat men per 1 januari 2023 het overdrachtsbelastingtarief 

verder gaat verhogen naar 10,4%. Het percentage achter de komma 

geeft al aan dat naar een bepaalde opbrengst is toegerekend. 

Dit keer inderdaad geen mooi verkooppraatje. De vraag is of de 

gewenste opbrengst zal worden gehaald. Een rondgang bij het 

notariaat leert dat er op dit moment nog nauwelijks transacties 

zijn. De markt lijkt te zijn stilgevallen door de stijgende rente en 

de dreigende recessie. Een mooi moment om even te bezien of 

de ingeslagen weg van tariefsverhogingen wel de juiste is. Zonder 

belaste transacties zal de gewenste opbrengst ook met een tarief van 

10,4% nooit en te nimmer worden gehaald. Bovendien wordt met 

een dergelijk percentage de “incentive’ voor partijen om te bezien 

of deze absurd hoge heffing toch niet op enigerlei wijze kan worden 

vermeden vergroot. 

De verlaging van het tarief voor woningen naar 2% in 2011 heeft 

zoals vermeld geen meetbaar effect gehad op de woningmarkt 

terwijl de verhogingen van normale tarief 

uiteindelijk waarschijnlijk niet tot een hogere 

opbrengst zullen leiden. Is het dan niet beter 

om terug te gaan naar het oude en voor al 

het vastgoed net zoals vroeger een tarief van 

6 procent te hanteren? 

René Maat

Belastingadviseur en 

partner Rechtstaete Vastgoedadvocaten

en Belastingadviseurs  

AAnpAssingen over-
drAchtsbelAstingtArief 
moeten worden
teruggedrAAid? 
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Amsterdamse
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Op de Zuidas in Amsterdam staat het imposante hoofdkantoor 

van ABN AMRO. Hier werken Directeur Danielle Gans en Senior 

Financiering-specialisten Joram Roozen en Erik Kuiper van ABN 

AMRO Commercial Real Estate Noordwest. De regio beslaat het 

gebied tussen Leiden en Den Helder, met focus op Amsterdam en 

haar directe omgeving. Danielle, Joram en Erik werkten alle drie 

een aantal jaren ergens anders maar keerden terug bij het Real 

Estate team van de Bank waar ze ooit begonnen. Danielle leidt 

sinds 2016 ABN AMRO CRE Noordwest dat 20 mensen telt, 

waaronder Joram en Erik, die samen met haar de ‘kar trekken’. 

Hoe staat het met Amsterdam in deze tijd van overspannen 

woningmarkt en de dreiging van een economische crisis?

Joram: ‘Op Europese schaal is dit een van de fijnste hoofdsteden. 

Een echte stad, vol cultuurhistorisch erfgoed, die haar dorpse 

karakter behouden heeft. Amsterdam is een belangrijke driver 

voor de Nederlandse economie en daar mogen we trots op zijn. 

Maar er is ook ruimte voor verbetering. Het 

is bijvoorbeeld een uitdaging om alle sociale 

klassen hier een plek te geven. Daarom proberen 

we de sociale cohesie van de stad te stimuleren.’ 

Danielle: ‘Als moeder van vier zoons van 11 

tot 16 jaar ervaar ik bijvoorbeeld het probleem 

van het lerarentekort. Een van mijn zoons 

heeft hierdoor geen economieonderwijs tot de 

herfstvakantie. Voor leraren, verpleegkundigen 

en politieagenten zijn woningen hier 

onbetaalbaar geworden. We moeten deze 

kernfuncties juist binnen de stadsgrens 

zien te houden. Dit is de keerzijde van de 

aantrekkingskracht van de stad. Voor je het weet 

ontstaan ghetto’s, in dit geval met alleen maar 

rijke mensen.’

Hoe kunnen jullie daar als bank iets aan 

veranderen?

Erik: ‘De waardestijging van huizen 

werd gedreven door schaarste en de 

renteontwikkeling, die lange tijd flink 

daalde. Daarom financieren we veel 

woningbouwprojecten. Amsterdam moet 7.000 huizen per jaar 

bouwen tot 2030, maar er worden er maar 4.000 gerealiseerd. Het 

gevolg: nog meer schaarste. Tot nu toe hebben de lagere en de 

hogere sociale klasse wel mogelijkheden, de middenklasse niet.’

Joram: ‘De toenemende vraag komt ook door een veranderde 

woonbehoefte. Er zijn steeds meer eenpersoonshuishoudens. Een 

demografische ontwikkeling die schaarste opdrijft.’

Danielle: ‘Partijen spelen in op de woonbehoefte van 

eenpersoonshuishoudens. Om het betaalbaar te houden, zie je 

kleinere oppervlakten en gewijzigde woonvormen.’

Erik: ‘Een voorbeeld is project Zeeburgerpad van Termaaten 

Groep dat wij financieren. Hier vind je een vorm van co-living, 

waarbij voorzieningen door bewoners gedeeld worden, intelligent 

ruimtegebruik, woongenot en charmante horeca, zoals Restaurant 

Larette, in de plint.’

Hoe belangrijk is duurzaamheid?

Danielle: ‘Duurzaamheid is een must. Dan heb ik het niet alleen 

over het energielabel, maar over sustainability in de breedte. 

Draagt een project bij aan de stad van de toekomst? Neem de 

grachtenpanden die de stad haar gezicht geven. Vroeger waren dat 

pakhuizen, nu zijn ze in gebruik als woning of kantoor. Bebouwing 

die mee kleurt met de veranderende behoefte; hoe duurzaam is dat?’

Joram: ‘Om langjarig onze klanten te bedienen is het noodzaak 

dat we een gezond risico gewogen rendement maken. Naast 

deze financiële doelstelling leveren we graag een bijdrage 

aan verduurzaming van de gebouwde omgeving. Deze twee 

doelstellingen zijn complementair aan elkaar. Door stijgende 

energiekosten verwachten wij dat duurzaam vastgoed stabiele 

kasstromen zal realiseren, een lager risicoprofiel kent en minder 

gevoelig zal zijn voor conjuncturele schommelingen. De focus op 

duurzaamheid is key in het behalen van onze financiële doelstelling 

en vice versa.’ 

Erik: ‘We kijken naar de lange termijn en financieren projecten die 

de gebouwde omgeving verduurzamen en het woonprobleem helpen 

oplossen. De partijen die wij financieren zitten 

er ook zo in. Dat is niet altijd zo geweest, maar 

ook ontwikkelaars zien nu in dat duurzaamheid 

rendeert. Gaf wetgeving hen eerst nog een 

duwtje, nu pakken ze het zelf op.’

Ontwikkelaars hebben het moeilijk nu rente 

en kosten stijgen. Wat kan hieraan gedaan 

worden?

Erik: ‘Ontwikkelaars zitten in een lastig 

parket. Hun inkomsten worden beperkt 

door zowel hogere kosten als regulering 

van de woningmarkt. Het gevolg is meer 

woningschaarste. Het zou goed zijn als zij nu 

juist gestimuleerd worden. De overheid mag 

hierin meer regie pakken. En ook wij kunnen in 

deze discussie een grotere rol hebben.’

Danielle: ‘Bijvoorbeeld in Amsterdam. 

Hoe mooi zou het zijn als het gemeentelijk 

grondbedrijf een meer faciliterende en 

stimulerende rol zou kunnen hebben, behoudens het directe 

winstoogmerk?’ 

Joram: ‘De lange gemeentelijke procedures frustreren 

ontwikkelaars en dragen niet bij tot verruiming van de 

woningvoorraad. Omwonenden en natuurorganisaties hebben 

veel ruimte om zich te laten horen. De woningzoekende is ook 

belanghebbende, maar wordt minder gehoord. Dit is suboptimaal.’ 

Erik: ‘Gelukkig bieden we, ook als de bestemming nog niet rond 

is, financieringsoplossingen die een ontwikkelaar kunnen helpen. 

Op deze manier participeren we ook in de risicovollere fases van 

het project. De groene ruimtes in en om de stad zijn belangrijk, 

maar woningen ook. Daarom moeten we binnenstedelijk blijven 

ontwikkelen, bijvoorbeeld langs de IJ-oevers, Hamerkwartier of de 

Schinkelbuurt.’ 

Joram: ‘Een voorbeeld van een binnenstedelijke herontwikkeling 

- in dit geval niet voor woningen - is THIS Ho(s)tel in de 

Warmoestraat van onze relatie WM CV. Mooi hoe daar ingenieus 

is omgegaan met ruimtes en met kleurrijke ledverlichting om een 

unieke sfeer te creëren.’

Welke projecten komen in aanmerking voor financiering?

Joram: ‘De risico’s voor de belegger zijn toegenomen. Maar de 

vraag naar proposities en gebieden waar verschillende functies 

samenkomen is ook in economisch mindere tijden groot. Een 

goed voorbeeld is Republica in Amsterdam Noord van onze 

relatie Maanzaad BV. Hier komen wonen, werken, retail en 

leisure samen; een superduurzaam energieneutraal complex - 

met hergebruik van regenwater! -  in een stadsdeel dat volop in 

beweging is.’ 

Danielle: ‘Binnen de ring zit je goed, daar is veel financierbaar. 

Anders dan 25 jaar geleden, is de leegstand hier nu verwaarloosbaar. 

Als gebouwen leegkomen, krijgen ze een nieuwe functie. In de 

periferie met monofunctionele gebouwen, is financiering lastiger.’

Joram: ‘We volgen daarin het beleid van de gemeente, 

die kerngebieden heeft aangewezen voor een transitie van 

monofunctioneel naar multifunctioneel; plekken waar wonen, 

werken en recreëren samenkomen. Dergelijke gebieden passen 

bij onze langetermijnvisie. Een mooi voorbeeld is Amsterdam 

Zuidoost, rondom de Johan Cruijff Arena. Daar ontstaat nu een 

levendige wijk. Dat gebeurde ook op de Zuidas, waar eerst alleen 

kantoren stonden.’

Wie zijn jullie klanten?

Danielle: ‘Juist nu het spannend wordt, richten we ons vooral op 

onze bestaande klanten. Die zien we als partners. Voor hen zijn we 

er als het mooi weer is, maar ook als het regent. Dat is belangrijk, 

want als banken zich nu terugtrekken, wordt 

liquiditeit schaarser; hetgeen onwenselijke effecten 

kan hebben. We zijn misschien niet altijd de 

goedkoopste, maar we hebben met onze partners 

een ongeschreven afspraak dat je hand in hand 

naar de opgaven kijkt. En ik hoop dat de collega’s 

bij andere banken er hetzelfde over denken, want 

we hebben elkaar nodig om de economie gaande 

te houden.’

Joram: ‘We kunnen wel tegen een stootje. Onze 

vastgoedportefeuille staat er beter voor dan 

tijdens de vorige crisis. Loan-to-values van 80 

procent waren toen niet ongebruikelijk, nu is dat 

eerder 50/60 procent.’

Erik: ‘Dat komt omdat we nu minder risico’s 

nemen en selecteren op basis van ervaring en 

visie. Hierdoor kunnen beginnende ondernemers 

moeilijker bij ons terecht.’

Hebben jullie dan nog wel ruimte voor 

spannende projecten?

Danielle: ‘Net als onze markt, zijn we nu 

voorzichtig, maar als een idee ons aanspreekt, gaan we ervoor.’ 

Erik: ‘En voor duurzame proposities en transformaties hebben we 

de Groenbank, die innovatieve ontwikkelingen financiert. Als je 

in aanmerking komt voor een groencertificaat kun je rentekorting 

krijgen. Dat is interessant voor investeerders en voor particulieren 

die een huis kopen binnen zo’n duurzaam project.’ 

Danielle: ‘Dat doen we niet vanuit winstoogmerk, maar vanuit 

maatschappelijk belang. Het bewustzijn dat we anders met de aarde 

moeten omgaan groeit. Onze kinderen verwachten dat van ons en 

geven vaak het goede voorbeeld. Dat is hoopvol voor de toekomst.’

Hoe ziet de bank de toekomst?

Erik: ‘Nu risico’s toenemen, worden ontwikkelaars terughoudend. 

Dat is zorgelijk en daarom zou het goed zijn als de politiek de 

kaders schept voor een gezond investeringsklimaat. Als bank staan 

wij klaar om dat te faciliteren.’ 

Danielle: ‘En te stimuleren. Daar waar het nodig is prikkelen we 

ontwikkelingen om tot wasdom te komen. Iedereen houdt zijn adem 

nu in, waar het heengaat weet niemand. Zeker is dat er binnen het 

vastgoed genoeg te doen zal zijn. Ons werk gaat altijd door!’

Amsterdam is de mooiste stad van het land, van Europa 
zelfs! Danielle Gans, Joram Roozen en Erik Kuiper van 
ABN AMRO Commercial Real Estate Noordwest zetten 
zich in om de stad en haar ommelanden mooi te houden, 
ook nu de bomen niet meer tot de hemel groeien. Hoe?

MEnsEnMAKENdestad

U bent 

halverwege

Tekst: 

Marietta Nollen 

Beeld:

Peter van aalst

(portret)
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Erik, Joram en danielle tussen de zonnepanelen op project Zeeburgerpad van termaaten Groep

ABN AMRO CRE NOORdwEst: 
‘MOOi wEER Of REgEN;
wij stAAN klAAR vOOR
ONzE pARtNERs’

Joram Roozen

Mooiste gebouw: 

Van Gendthallen op 

het Oosterburgeiland: 

industrieel vastgoed dat 

grote betekenis heeft 

gehad voor de stad 

Amsterdam en dat na 

herontwikkeling terug 

wordt gegeven aan de 

stad

Mooiste straat: 

Brouwersgracht en de 

mooie statige heren- en 

pakhuizen die deze 

gracht sieren

Wat moet beter: 

Lage en hoge inkomens 

hebben haar plek in de 

stad. Toevoeging van 

woonruimte voor de 

middenklasse moet een 

speerpunt worden

Wat mag nooit weg uit 

de stad:

Centraal station, 

Iconisch gebouw dat 

uitstekend tot haar recht 

komt aan de oevers van 

het IJ

Welke innovatie werkt in 

Amsterdam: 

Er is geen stad in de 

wereld met een hogere 

penetratiegraad van de 

elektrische fiets

Wie maakt mij boos: 

Thierry Baudet: hij zet de 

bijl aan de wortels van 

democratische waarden

Beste sportprestatie: 

Viking Run, 20km 

hardlopen door de 

modder en over 

obstakels

Guilty Pleasure: 

Duitse Schlager muziek 

Waar moet ik heel erg 

om lachen: 

Seinfeld, en dan met 

name George Costanza

Waar ben ik bang voor: 

Bungee jumpen lijkt me 

verschrikkelijk, eigenlijk 

alles hoger dan een 

keukentrapje vind ik eng

Waar kan ik van wakker 

liggen: 

De huidige geopolitieke 

ontwikkelingen, vrede is 

niet zo vanzelfsprekend 

als met name mijn 

generatie denkt

Erik Kuiper

Beste restaurant: 

Parlotte in de 

Westerstraat, mooie 

wijn, lekker eten, lieve 

mensen, Franse sfeer: 

Parlotte heeft het 

allemaal

Waar staat de stad voor 

in vier woorden: 

Dorp, vrijheid, 

handelsgeest en 

creativiteit

Eerste herinnering aan 

Amsterdam: 

Bezoek aan het Anne 

Frankhuis in groep 8

Welke mensen maken 

echt het verschil in 

Amsterdam: 

Iedereen die zich inzet 

voor de Amsterdamse 

community: 

straatvegers, 

ambulancebroeders, 

docenten, maar ook 

diegenen die in het 

buurthuis koken of de 

horeca bemannen

Mooiste gebouw: 

Vind het heel jammer 

dat ik het Paleis voor 

Volksvlijt nooit heb 

mogen meemaken. Wat 

is het zonde dat het is 

afgebrand en dat voor 

zo’n iconisch object 

de toren van DNB is 

teruggekomen

Favoriete 

vakantiebestemming: 

Ergens aan de kust, het 

liefst met goede golven 

om te surfen en een glas 

wijn of speciaalbier

Wat maakt je blij: 

Met cocker spaniel 

James op een vroege 

ochtend op pad met 

een verse kop koffie en 

een croissant van de 

Grammes

Wat maakt jou boos: 

Mensen die op posities 

terecht komen waarbij 

ze voor de te maken 

beslissingen relevante 

kennis ontberen zonder 

dat in te zien

Wat is je favoriete sport: 

Iedere sport die zorgt 

voor groeps- en 

teamdynamiek. Wat is 

het belangrijk dat we 

dat blijven stimuleren, 

zeker voor onze jeugd

Wat is je favoriete 

muziek: 

Heel breed, van 

Nederlandse meezingers 

tot pop en Queen. 

Momenteel in de 

ban van het Franse 

levenslied door het 

2e seizoen van Chansons

Republica in 

amsterdam-Noord 

van Maanzaad BV

tHIs Ho(s)tel in 

de Warmoestraat 

van WM CV

Danielle Gans

Mooiste gebouw: 

Dat is voor mij zonder 

twijfel Het Rijksmuseum

Wat moet echt beter in 

de stad: 

Dat docenten vertrekken 

naar buitengebieden 

omdat wonen in de 

stad niet betaalbaar is 

voor hen

Wat mag nooit weg of 

veranderd worden: 

Het dorpse karakter 

van de Metropool: 

Amsterdam is een 

verzameling dorpen en 

dat moet zo blijven

Waar in de stad ben ik 

graag als ik even tijd 

voor mezelf nodig heb: 

Langs de oevers van 

de Amstel, in de vele 

parken, slenterend door 

het steeds veranderende 

Amsterdam Oost en de 

Watergraafsmeer, of 

misschien wel in de Pijp, 

gewoon thuis!

Wat maakt mij boos: 

Dat je op de fiets 

in de file staat in 

Amsterdam en dat ik 

zelfs op zebrapaden niet 

veilig kan oversteken 

met m’n jongste zoon 

omdat we plat gereden 

worden door de stroom 

fietsers….

Wat maakt me blij: 

De mensen om me 

heen: m’n 5 mannen 

thuis, team, vrienden 

en vriendinnen, al die 

verschillende mensen!

Waar moet ik heel erg 

om lachen: 

Zelfspot

Favoriete sport: 

Hardlopen door de 

stad en haar parken ‘s 

ochtends vroeg als de 

stad ontwaakt

Einzelganger/groepsdier, 

introvert/extravert, 

pessimist/optimist: 

Ben een extravert 

optimistisch groepsdier

Welke jaargetijde is het 

fijnst: 

Niet een specifiek. 

Hoe fijn is het juist 

dat we seizoenen en 

jaargetijden hebben! 

Ik hou van de donkere 

dagen van December 

en kijk er over een half 

jaar ook weer naar uit 

om naar het licht en de 

terrassen te gaan

Erik, danielle en 

Joram bij project 

Zeeburgerpad van 

termaaten Groep: 

Co-living!

On the move…

terug naar de inhoud



En als je dan privé en zakelijk dol bent op onze hoofdstad, 

dan spring je ook in het diepe, lacht Robin Albersen. Met het 

nog jonge en succesvolle Building Retail heeft hij er al vele 

turnkey of projectmanagementprojecten op zitten. Het bureau is 

gespecialiseerd in woon-, kantoor- en sportprojecten. (Ver)Bouw 

van retail is hun eerste liefde. Topmerken zoals Oger, Lindt, G-Star, 

Labfresh, Team Kappers, Equal Yoga, PLTS, Sportcity, maar ook 

de creatieve local heroes in De 9 Straatjes zoals Rain Couture of 

Labfresh op de van Baerlestraat zijn met Building Retail in zee 

gegaan.

Concepten

Albersen: ‘Je hebt een mooie 

mix van cultuur, winkelen, 

horeca, werken, wonen en 

recreëren in een stad nodig. Die 

mix zie je terug in Amsterdam. 

De dichtheid van nieuwe 

concepten is ook enorm 

in Amsterdam. Toch heeft 

iedereen bestaansrecht. Dat is 

ook de reden waarom wij in de 

hoofdstad, naast retailprojecten, 

veel boutique fitnessconcepten 

realiseren. Er is vraag naar 

goede concepten die iets 

toevoegen aan de vitaliteit van 

de bewoners. Concepten die 

beloopbaar zijn. Dan zit je ook 

niet met een parkeerprobleem.’

Woningtekort

Een opgave voor de 

stad is het oplossen van 

het woonprobleem, de 

bereikbaarheid en het 

bijbehorende parkeerprobleem. 

‘Voor wonen hoef je niet altijd in vele m2 te denken. Er staan 

nog zoveel ruimtes boven winkels leeg of ze worden gebruikt 

als opslagruimte. Als samenleving kun je daar relatief makkelijk 

woonruimte realiseren. En elke opgeleverde woning is er één.’

Het woningtekort oplossen door woningen te bouwen boven 

winkels blijft vaak steken op vergunningen, regelgeving en 

procedures, meent bouwkundige Albersen. ‘’Wil je in een rap 

tempo woningen bouwen, dan moet de stroperigheid er vanaf. 

Om het woningtekort op te lossen, zul je écht moeten kijken naar 

bestaande panden. Al helemaal in een stad als Amsterdam waar nog 

nauwelijks ruimte is om te bouwen. Je zult creatief naar oplossingen 

moeten zoeken. De gemeente Amsterdam zou met hulp van de 

overheid voorloper kunnen zijn. De overheid moet met eenduidige 

besluitvorming en een visie komen. Pas dan kun je snelheid 

maken. Ik wil heel graag onze kennis en visie over het inrichten 

en afbouwen van leegstaande panden met gemeentes en overheid 

delen.’

Goede mix

De toekomst van onze hoofdstad ziet Albersen ondanks de 

uitdagingen rooskleurig in. ‘Amsterdam heeft alles wat een 

internationale stad nodig heeft: een rijke cultuur en historie met 

prachtige musea en architectuur. Amsterdam is de mooiste stad van 

Nederland. De ziel van de stad voel je als je langs de grachten en 

De 9 Straatjes loopt. Dat is magisch. De stad heeft een gezonde mix 

aan winkels. Op de A-locaties vind je de grote internationale ketens. 

Buig je af van de grote winkelstraten dan kom je locale ondernemers 

tegen in charmante buurten. 

Ondernemers die met hart 

en ziel in hun winkels staan. 

Die ziel is belangrijk voor 

een binnenstad. Je proeft het 

Amsterdamse. Buiding Retail 

werkt mee aan die fijne mix in 

de stad. Die afwisseling maakt 

het zo leuk om er te bouwen.’

Passie

Zijn passie is zijn drijfveer. Hij 

wil de stad en haar samenleving 

een beetje mooier maken. ‘Ik 

krijg het warm als een project 

bijdraagt aan de omgeving. Als 

onze realisatie werkt en mensen 

gelukkig zijn dan hebben we 

iets gedaan wat toevoegt aan 

de samenleving. Samen met 

partners realiseren we mooie projecten. De verbouw van G-Star 

in de Kalverstraat is er één van. In vier weken tijd gaan we hier 

iets moois neerzetten. De kwaliteit gaat omhoog, het team wordt 

tijdens de verbouw getraind in noviteiten en gaat zo de klant beter 

bedienen. Als het plaatje op het einde van de rit klopt, ben ik trots.’

Hotelbranche

Met hun expertise en kennis kan Building Retail veel toevoegen 

aan de hotelbranche, denkt Albersen. Een branche die hoog op 

zijn wensenlijstje staat. ‘Als geen ander weten we hoe het is om 

onder tijdsdruk met efficiëntie een verbouwing te realiseren. Op 

zo’n manier dat het zo min mogelijk overlast voor de omgeving 

geeft. Met de verbouw van een winkel moet je immers ook rekening 

houden met klanten, de winkelstraat en het personeel. Nog zo’n 

hartenwens is oude Amsterdamse panden een nieuwe bestemming 

geven, met liefde voor het pand en de architectuur. Uiteraard 

duurzaam met gebruik van oude materialen. Dat is sowieso de 

toekomst: door schaarste gaat de prijs omhoog en grondstoffen 

raken op of zijn slechter verkrijgbaar. Je zult anders naar bouwen 

moeten kijken.’

Als bijna Hagenees is eigenaar Robin Albersen van het 
duurzame bouwmanagementbureau - gek op Amsterdam. 
Omdat het dé broedplaats van Nederland is. Een internationale 
stad waar je concepten kunt uitproberen. Hij ziet ook nog wel 
een uitdaging: ‘We moeten af van de stroperigheid.’’

MensenmAkENdestad

U bent 

halverwege

Tekst: 

Ingrid spelt
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Robin AlbeRsen building RetAil
‘eR is vRAAg nAAR goede concepten 
die iets toevoegen AAn de
vitAliteit vAn de bewoneRs’

Robin Albersen 

Favoriete winkel: 

Labfresh

Mooiste gebouw: 

Rijksmuseum

Mooiste straat: 

De grachten hebben 

culturele magie

Persoonlijke City secret: 

Waterkant, heerlijke plek

Welke mensen maken 

echt verschil in 

Amsterdam: 

De mix van alle mensen 

bij elkaar

Welke buurt is echt in 

opkomst: 

De Pijp

Wat is de mooiste route 

om te hardlopen of te 

fietsen: 

Vondelpark bij uitstek

Wat wilde je vroeger 

later worden: 

Manager

Welke wijze les neem jij 

ter harte:

Met de juiste mindset en 

wil kan je veel bereiken

Van wie heb je het 

meeste geleerd: 

Zakelijk halen wij de 

inspiratie uit topsport

Optimist of pessimist: 

Optimist 

Welk jaargetijde is het 

fijnst: 

Alle jaargetijden hebben 

hun charmes

Favoriete vakantie 

bestemming: 

Florida is wel echt 

heerlijk

Wat zou je graag nog 

eens willen bezitten: 

Bezit zegt niks, 

waardevolle 

herinneringen zijn goud 

waard

‘ Het WOningtekORt 
 OPLOssen DOOR 
  WOningen te BOuWen 
BOVen WinkeLs BLijFt 
VAAk steken OP 
  VeRgunningen, 
 RegeLgeVing en 
 PROCeDuRes’

‘ ik kRijg Het WARM ALs 
een PROjeCt BijDRAAgt 
AAn De OMgeVing’

Building Retail

terug naar de inhoud



O ok in Amsterdam is er een doorbraak van de urban 

sports. Met atleten die op straat zijn begonnen 

en nauwelijks of geen relatie met een bond 

hebben. Een beeld dat onze metropool ondermeer te zien is in 

de Sportheldenbuurt op het Zeeburgereiland. Daar bevindt zich 

de Urban Sport Zone, met 3.100 vierkante meter de grootste 

skateboardbaan van Nederland. 

Zoals er ook elders in de stad nieuwe urban sportcomplexen komen, 

ruim honderd 3 x 3 basketbalcourts zijn gerealiseerd, bij de Eye en 

A’dam Toren een breakdanceplein ligt en er ruimte voor dansers op 

rolschaatsen is gecreëerd. 

Tevens is door de gemeente Amsterdam goed ingeschat dat 

hier eerder sprake is van een community dan een klassieke 

verenigingscultuur. Deze sporters komen niet naar je toe, je 

moet ze als het ware opzoeken. Met de Urban Sport Zone pp het 

Zeeburgereiland is daarmee de volgende stap gezet.

De toenmalige wethouder Eric van der Burg gaf in 2015 een klap 

op het twee miljoen euro kostende project. De momenteel veel 

besproken staatssecretaris van Justitie en Veiligheid herinnert 

zich: “Er kwam uit de urban sportcommunity het voorstel om een 

accommodatie op het Zeeburgereiland te openen dat uniek voor 

Nederland zou zijn en aansloot bij de snel toenemende behoefte 

aan urban sports onder de inwoners. Omdat het ontwikkelingsplan 

een park midden in de woonwijk voorschreef, hebben we de knoop 

doorgehakt omdat een sportpark ook een park is.”

Het resultaat mag er zijn. Tussen het Steve van Dorpelpad, 

Bob Haarmslaan en Leo Hornstraat is een indrukwekkend 

complex herrezen, waar de sfeer veel weg heeft van wat in 

de hippiejaren van de vorige eeuw als een ‘commune’ werd 

omschreven. Een gemeenschap waarin iedereen gelijk is en alles 

met elkaar wordt gedeeld. 

Dus zijn kinderen aan het steppen, terwijl skateboarders van de 

nationale selectie aan het trainen zijn. De toppers beschouwen het 

als de normaalste zaak van de wereld. In deze unieke sportzone 

is voor ieders wat wils. Naast de banen zijn er banken en 

picknicktafels voor ouders of hele gezinnen en is er voor de 

kleintjes een speeltuin. Verder kan er rond het complex koffie, 

broodjes en drankjes worden gekocht. Zo is de Urban Sport Zone 

eigenlijk ook de plek waar de buurt samen kan komen en elkaar 

beter leert kennen. 

Wat de gemeente goed heeft ingeschat, is het effect van het 

financiële contrast tussen de klassieke sporten en urban sports. Wie 

lid van een vereniging wil worden moet contributie betalen, maar 

wie zich bij een skatepark meldt hoeft alleen een step of skateboard 

mee te nemen. Daarmee wordt het probleem van hangende 

jongeren binnen een buurt op natuurlijke wijze gekanaliseerd.

Tevens is uit recent onderzoek gebleken dat NOC*NSF nog maar 

23% van het Nederlandse sportlandschap afdekt en dreigt veel 

‘ongeregistreerd’ urbantalent verloren te gaan. Want naast al die 

relaxte urban sporters is er natuurlijk ook een selecte groep met een 

competitieve instelling. Amsterdam heeft daar prima op geschakeld 

en heeft via Topsport Amsterdam een 

topsporttalentenprogramma opgezet voor 

zes tot acht jonge urban sporters. 

Maar wie gewoon lekker in zijn eigen 

comfortzone wil blijven rolt gewoon 

richting Zeeburgereiland, waar het voor 

iedere urban sporter altijd goed toeven is 

in een fijne wijk. En dat zeven dagen in de 

week en het hele jaar door. 

Jaap de Groot

Sportjournalist, columnist en analist voor ondermeer BNR 

Nieuwsradio en Masters Magazine     

AmsterdAm: sport
Als comfortzone
vAn woonwijk
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DIEPENHORST DE VOS EN PARTNERS

ONAFHANKELIJK
DANKZIJ VOLLEDIGE ONAFHANKELIJKHEID KUNNEN WIJ ONZE OPDRACHTGEVERS ZOWEL IN HET BEDRIJFSLEVEN, ALS BIJ OVERHEDEN OPTIMAAL  
ADVISEREN. IMMERS, ZONDER BINDING MET ANDERE BELANGHEBBENDEN BIJ EEN PROJECT WORDEN CONFLICTERENDE BELANGEN VERMEDEN.

BETROKKEN
ONZE BETROKKENHEID IS EEN GARANTIE VOOR HET BEHARTIGEN VAN DE BELANGEN VAN ONZE OPDRACHTGEVERS. WIJ DOEN DAARBIJ ALLES WAT WIJ KUNNEN EN 
ONTZORGEN DE KLANT.

DESKUNDIG
WIJ BESCHIKKEN OVER BREDE ERVARING, OPGEBOUWD IN TIENTALLEN JAREN, OP HET GEBIED VAN BOUWMANAGEMENT, VASTGOEDADVIES, PLANONTWIKKELING, 
BOUWKOSTENADVIES, HUISVESTINGSMANAGEMENT EN INSTALLATIECONCEPTEN. 

DAADKRACHTIG
ONS ONDERNEMENDE KARAKTER, ONS DOORZETTINGSVERMOGEN EN DE AANWEZIGHEID VAN DE PROFESSIONELE KENNIS ZORGT ERVOOR DAT WIJ DAADKRACHTIG OP 
ZULLEN TREDEN NAMENS DE OPDRACHTGEVER.

INTEGER
WIJ ZIJN BETROUWBAAR IN ALLES WAT WIJ DOEN. WIJ KOESTEREN ONZE INTEGRITEIT EN VINDEN HET VANZELFSPREKEND DAT DE GRENZEN VAN ETHISCH HANDELEN NOOIT 
OVERSCHREDEN MOGEN WORDEN. WIJ HOUDEN ONS AAN DE GEDRAGSCODE.

BOUWMANAGEMENT  

VASTGOEDADVIES 

PLANONTWIKKELING 

HUISVESTINGSMANAGEMENT 

BOUWKOSTENADVIES  

INSTALLATIECONCEPTEN

BOUWTECHNIEK

WIJ ZIJN TE VINDEN OP PRINSES ALEXIALAAN 6 I 2496 XA  DEN HAAG I T 088 01 06 800 I WWW.DVP.NL

AMSTERDAM - STRAWINKSYHUISAMSTERDAM - NACH

HOOFDDORP - ASICS KAATSHEUVEL - EFTELING AMSTERDAM - MOTEL ONE

Klik hier voor  
de website

https://www.dvp.nl/


De oversteek naar 
Amsterdam 

Eva: ‘Het klinkt misschien 

gek, maar zoals veel mensen 

nog weten waar ze waren op 

belangrijke of ingrijpende 

momenten, weet ik ook nog goed 

waar ik was toen VORM een 

bijzonder hoge bieding deed in 

een Amsterdamse tender. Het 

ging om de Houthaven.’

Hans lacht: ‘Daar schrokken 

toen veel vakbroeders van. Ze 

vonden het bedrag torenhoog. 

Achteraf bleek het een goede 

inschatting van de aantrekkende 

markt. Een klimaatneutrale wijk op zeven eilanden in het IJ. De 

woningen werden binnen no-time verkocht en de wijk wordt nog 

altijd als prachtig ervaren.’

Eva: ‘Het leek een extreme keuze. Die later heel visionair was. Dat 

is me altijd bij gebleven.’

Hans: ‘Het is alweer tien jaar geleden en het was ons eerste project 

hier. Weet jij trouwens hoe wij als echt Rotterdams bedrijf de stap 

naar Amsterdam hebben gemaakt?’

Eva: ‘Ik heb daar iets over gehoord. Iets tijdens een etentje.’

Hans: ‘Er werd mij toen aan tafel gevraagd waarom we niet in 

hoofdstad actief waren. Direct gevolgd met de opmerking ‘dat moeten 

jullie wel gaan doen’. Maar ik wist dat dat niet zo eenvoudig was. 

We zaten comfortabel in Rotterdam. We ontwikkelden daar mooie 

projecten en ontleenden onze identiteit aan de havenstad.’

Eva: ‘En een oversteek naar Amsterdam ligt dan niet voor de hand …’

Hans: ‘Precies. Natuurlijk had ik er wel eens over nagedacht en 

eigenlijk was de conclusie altijd dezelfde: we zouden het moeten 

doen, maar we doen het niet …’

Eva: ‘En toen dus direct raak met Houthaven. Zo beoordeelde ik 

dat vanaf de zijlijn. Het droeg bij aan het imago van VORM in die 

jaren: bekend als ontwikkelaar met lef en visie, ook wel cowboys uit 

Rotterdam genoemd.’ 

Hans: ‘Om te kunnen ontwikkelen voor het hoge segment was 

inderdaad lef en visie nodig. De meeste ontwikkelaars zaten nog 

met een rugzak vol ellende uit de crisis 2009 – 2013. Wij hadden 

daar geen last van. Het ontwikkelen voor het hoge segment is 

overigens maar de helft van de waarheid geweest. We hebben in die 

periode net zoveel betaalbare woningen ontwikkeld, maar dat wordt 

vaak vergeten.’

Wooneenheden goedkoper bouwen
Eva: ‘Ja, ik weet het. Toch is de focus nu echt anders met 

VORM. We staan voor een ontzettend spannende en uitdagende 

periode. Net als jij, ben ik ervan overtuigd, dat we de markt en 

het traditionele denken ondersteboven moeten keren. Ik geloof in 

onze ambitie dat we 5.000 betaalbare woningen per jaar kunnen 

realiseren voor een nu nog ondenkbare prijs. Ik vind het knap hoe 

jij daar met ziel en zaligheid zoveel energie in steekt. Ik weet dat je 

naast je primaire rol ook nog tijd maakt om ervoor te zorgen dat we 

bijvoorbeeld binnen twee jaar met vijf houtbouw-projecten aan de 

gang gaan. Je stelt soms onmogelijk geachte doelen, maakt mensen 

ervoor enthousiast, helpt daar waar nodig en zorgt dat het gebeurt.’

Hans: ‘Het is nodig. Door de overbodige schakels uit de keten 

te halen en door slim na te denken kunnen én moeten we 

tienduizenden euro’s per wooneenheid goedkoper uitkomen voor 

mensen. Duurzamer en sneller! Dat betekent iets voor de partners 

waarmee we werken en gaan werken. We gaan dit avontuur samen 

aan. We kiezen bovenal voor de materialen die voorhanden zijn, 

dan kan het niet zo zijn dat een architect een nieuw hekje ontwerpt, 

terwijl er tien andere hekjes voorradig zijn die nauwelijks verschillen 

van dat ene unieke dure hekje van de architect. Niemand zal 

immers het verschil zien. Betaalbaar wonen gaat over een stuk 

realisme én discipline.’

Eva: ‘Ik ben ontzettend blij dat we hier het lef hebben en de 

daadkracht om die gedachten direct toe te passen in onze huidige 

projecten. We durven risico’s te nemen en laten niet toe dat het 

misgaat!’

Hans: ‘Daarin vinden jij en ik elkaar helemaal. Ieder met een eigen 

achtergrond en beide met een nuchtere kijk. Ik heb in ieder geval 

oog voor de economische kant en dan vooral voor de mensen die 

van betaalbare woningen afhankelijk zijn.’

Eva: ‘Ik heb daar wel eens over nagedacht: waarom vind ik 

maatschappelijk bouwen zo belangrijk?’

Hans: ‘En ….?’

Eva: ‘Je durft het bijna niet te zeggen in de vastgoedsector, maar 

ik kom uit een links gezin. Mijn moeder werkte bovendien bij een 

woningbouwcorporatie en ik ben later ook in die hoek van de sector 

gestart. Dat kan geen toeval zijn.’

Hans: ‘Dat was vroeger. En hoe zit dat nu?’

Eva: ‘Dat is heel simpel: het grootste deel van Nederland heeft het 

niet zo goed als jij en ik Hans. Daarom vind ik dat we moeten zorgen 

voor een basis: een betaalbaar dak boven het hoofd voor iedereen. 

Dat moet in een land als Nederland toch heel normaal zijn?’

Hans: ‘Daar ben ik het mee eens. Met de kanttekening dat 

‘betaalbaar’ voor iedereen anders is.’

Eva: ‘Begrijp me niet verkeerd: we moeten kwetsbare groepen 

mensen helpen, maar we mogen ook iets van mensen verwachten. 

Dat ze een stap maken als ze aan de volgende stap toe zijn. Ik denk 

namelijk dat als we de doorstroming op de woningmarkt een duw 

in de goede richting kunnen geven, dat de nood van betaalbare 

woningen zeker aanwezig is, maar een stuk minder groot.’

Tramconducteurs en politievrouwen
Hans: ‘Ik snap wat je bedoelt, maar dat is een nog complexer 

verhaal. Dan heb je het over de gehele samenleving. Een systeem 

dat op de schop moet, maar dat durven we niet. In Zwitserland 

word je door de Genossenschaft gedwongen te verhuizen als je vijf 

kamers tot je beschikking hebt en de kinderen het huis uit zijn. Hier 

wonen heel veel ouderen alleen in een sociale huurwoning met drie 

kamers, of meer, terwijl kinderen van jonge gezinnen in een andere 

woning in een kast slapen.’

Eva: ‘In de kern vind ik ook dat het systeem op de schop moet, 

maar laten we het eerst bij de vastgoedsector houden. Daar 

kunnen we invloed uitoefenen en waar mogelijk het voortouw 

nemen. Zo brengen we het systeem langzaam maar zeker ook in 

beweging. Zo zie ik het gesprek met Hugo de Jonge ook. Onze 

verantwoordelijkheid om hem te vertellen waar het spaak loopt als 

het gaat over de ontwikkeling van betaalbare woningen. We moeten 

muren doorbreken, die het merendeel van de sector tegenkomt. Ik 

zie namelijk niet dat er onwil is, maar de keten is gefragmenteerd 

en niet altijd even goed op elkaar aangesloten. Bovendien past de 

bouwopgave niet bij de capaciteit, de plannen en het vermogen van 

de sector. Daar haken partijen nu op af.’ 

Hans: ‘Je kent mijn motto: kan niet, bestaat niet. Er wordt veel 

gepraat over ‘hoe het zou moeten’, maar wij gaan het doen. Daar 

hoort een gedegen plan bij, waar gemeenten, gebiedseigenaren en 

bewoners zijn aangesloten. Die handschoen pak ik graag op. Het is 

een voorwaarde om betaalbare woningen te kunnen toevoegen.’

Eva: ‘Toevoegen. Dat is wat mij betreft zeker het sleutelwoord 

als het om betaalbaarheid gaat. Het bestaande verduurzamen plus 

nieuwbouw toevoegen. De grote les uit het verleden is: slopen leidt 

tot vertraging.’

Hans: ‘Zeker waar. Het is trouwens een misvatting dat betaalbaar 

wonen enkel over de onderkant van de markt gaat. Het gaat 

om de kassières, de tramconducteurs, de juffen en meesters, de 

brandweermannen en -politievrouwen in een stad. Je kunt tegen 

hen niet zeggen: gaan jullie maar ver buiten de stad wonen, daar 

is een woning wel te betalen. Want dan komen ze dus niet meer in 

Amsterdam werken. Dan staat de hele stad stil.’

Eva: ‘Het systeem.’

Hans: ‘Ja. We hebben openstaande vacatures en handen tekort 

in de steden. Die kunnen gevonden worden in een groot deel 

van de naoorlogse buurten als we zorgdragen voor een aantal 

basisvoorwaarden: leefbare wijken en veel meer betaalbare woningen. 

Dat is wat we gaan doen. We hebben alle mensen nodig om de steden 

draaiende te houden. Niemand mag buiten de boot vallen.’

BetaalBaar 
wonen 
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In een persoonlijk gesprek met Hugo de Jonge mocht VORM in 
september als marktpartij uitleg geven en ideeën aandragen over 
betaalbaar wonen in ons land. Uiterst noodzakelijk, zo beoordelen 
Hans Meurs en Eva Hekkenberg de kennismaking met de minister. 
‘Het gaat er vooral om wat we wél kunnen gaan doen met elkaar.’

Amsterdamse

U bent 

halverwege

Tekst:

Jan Bakker

Beeld:

Marcel Krijger
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Rente stijgt

Het gesprek over de kansen en bedreigingen in de Amsterdamse 

woningmarkt vindt plaats op een passende plek: 20 hoog boven de 

Zuidas en met zicht rondom op de hoofdstad. Alle bouwkranen zijn 

vanaf hier te zien. Het is de thuisbasis voor het team van Cushman 

& Wakefield dat zich bezighoudt met de integrale 

advisering rondom beleggingen in residential. De 

vraag die op tafel ligt: hoe ontwikkelt het wonen 

in de hoofdstad zich, beïnvloed door tal van 

ontwikkelingen binnen en buiten Amsterdam - 

van de oplopende rente via de energiecrisis tot 

en met wet- en regelgeving? Roel Timmermans, 

Partner Capital Markets, pakt de kapitaalmarkt 

als eerste bij de kop. ‘De rente was historisch 

laag en is snel aan het stijgen. Hoewel de rente 

met het oog op het langjarige gemiddelde niet 

extreem is, zijn de gevolgen wel zichtbaar: de 

leencapaciteit van huishoudens staat onder 

druk. En dan is er uiteraard de impact op het 

consumentenvertrouwen. Mensen worden 

terughoudend in het doen van grote uitgaven. 

Helemaal omdat de energiecrisis ook zorgt voor 

extra onzekerheid.’ 

Betere balans

De recente NVM-cijfers laten een daling van 

de gemiddelde verkoopprijs in Amsterdam zien van 8,3 procent, 

zo vult Renaldo Thewissen (Senior Consultant Capital Markets) 

aan. ‘Daarbij hebben woningzoekenden nu wel veel meer te kiezen 

dan een jaar geleden. De NVM krapte-indicator loopt duidelijk 

op en dat is op zich goed nieuws. De balans tussen het aantal 

woningkopers en het aantal beschikbare koopwoningen verbetert. 

We zien dat ook terug in het aantal woningen dat dagelijks op de 

markt komt, dat is flink gestegen.’ 

Ook de zakelijke markt wordt geraakt door 

de stijgende rente. Timmermans: ‘Beleggers 

kampen met hogere financieringslasten. Dat 

raakt initieel vooral de partijen die extern geld 

moeten aantrekken. De investeerders met eigen 

middelen kunnen nu juist hun slag slaan, zij 

zijn competitiever geworden.’ In het verlengde 

hiervan concluderen de Cushman & Wakefield-

specialisten dat de huurmarkt in Amsterdam een 

push kan krijgen. Thewissen: ‘Met de oplopende 

hypotheekrente wordt huren voor de consument 

juist weer aantrekkelijker.’ 

Optimaal programma

Bij de nieuwe woningbouwprojecten waarbij 

Cushman & Wakefield adviseert, is de spanning 

eveneens voelbaar. Roel Timmermans legt uit: 

‘Elk nieuwbouwproject staat momenteel onder 

druk. Enerzijds zien we de opbrengsten meer 

onzeker worden en anderzijds hebben we te 

maken met sterk gestegen realisatiekosten. Onze 

toegevoegde waarde bestaat erin om per project te onderzoeken 

hoe het toch haalbaar gemaakt kan worden.’ Het belang van een 

optimaal woningprogramma wordt daarbij steeds belangrijker, aldus 

Renaldo Thewissen: ‘Hierbij houden we rekening met een aantal 

belangrijke aspecten: de wensen van de consument, de voorkeuren 

van de investeerder zelf en de regelgeving - zowel landelijk als 

lokaal. Deze steeds ingewikkelder wordende puzzel moet precies 

passen.’ Jesse Deen (Consultant Capital Markets) vult aan: 

‘Appartementen een paar meter meer of minder groot maken, kan 

het verschil maken.’

Veilige haven

De markt overziend is er dus sprake van 

een gemengd beeld. David Vos (Senior 

Consultant Capital Markets) benadrukt dat 

het zeker niet alleen maar kommer en kwel 

is. ‘Er is nog genoeg kapitaal in de wereld. 

Er is nog genoeg vraag naar goede projecten, 

zowel vanuit de consument als de beleggers. 

Laat onverlet dat het overall beeld voor de 

investeerders wel verslechterd is.’ Juist daarom 

is naar zijn idee het hebben van een lange 

termijnvisie essentieel. ‘Gelukkig zien we nog 

steeds partijen in Amsterdam die deze visie 

hebben.’ Timmermans: ‘Goed ontwikkeld 

woningvastgoed is altijd nog een safe haven.’ 

Deen: ‘En dat blijft zeker in Amsterdam zo: 

van het huidige woningtekort in Nederland 

van 400.000 woningen neemt Amsterdam er 

175.000 voor haar rekening.’

Opvallend in dit verband is wel volgens de adviseurs de rol van 

de rijksoverheid. Waar minister De Jonge aan de ene kant vol 

inzet op het vergroten van de woningbouwproductie, dreigt hij 

het middenhuursegment nu juist aan banden te leggen. Vos 

hierover: ‘De proefballonnen met nieuwe reguleringen hebben 

gezorgd voor extra onzekerheid in de markt. Beleggers zien zich 

bijvoorbeeld geconfronteerd met de mogelijke introductie van 

het woningwaarderingsstelsel voor woningen met maandhuren 

tot 1.000 euro per maand. Dat kan gevolgen hebben voor hun 

huuropbrengsten en daarmee de gehele businesscase van een 

project.’

Pensioengelden
Volgens Roel Timmermans is het op deze 

manier veranderen van de spelregels tijdens 

de wedstrijd - door het Rijk - niet bepaald 

handig. ‘Op zich is het prima dat we voor heel 

Nederland één middenhuurbeleid ontwikkelen. 

Maar om op deze manier beleggers in 

onzekerheid te brengen door onduidelijkheid 

over de nieuwe wet- en regelgeving, terwijl juist 

alle inspanningen zijn gericht op het bouwen van 

méér woningen? Ik betwijfel of dat verstandig 

is. Een aardige nuance in de maatschappelijke 

discussie hierover is dat niet alle beleggers 

zogenaamde huisjesmelkers zijn. Een groot 

deel van de woningen zijn van partijen die 

pensioengelden beheren. Deze beleggingen in 

vastgoed zorgen ervoor dat ook wij straks van 

een pensioenuitkering kunnen genieten.’

Het is juist in dit soort veranderende 

omstandigheden dat de professionaliteit van 

Cushman & Wakefield zich bewijst, betoogt 

Renaldo Thewissen. ‘Du moment dat De Jonge 

zo’n proefballon oplaat, hebben wij de tools 

beschikbaar om direct de gevolgen diepgaand te analyseren. Met 

onder meer gevoeligheidsanalyses laten wij zien wat de impact is op 

de belangrijkste financiële parameters. Met de uitkomsten daarvan 

kunnen beleggers en ontwikkelaars bepalen welke bieding zij op een 

project kunnen afgeven respectievelijk aannemen.’

Totale woonlasten

Op een vergelijkbare manier worden ook de mogelijke gevolgen 

van de energiecrisis in beeld gebracht. Timmermans over deze 

dimensie van het wonen: ‘Onze indruk is dat door de stijging 

van de energieprijzen consumenten - meer dan in het verleden 

- veel meer kijken naar de hoogte van de totale woonlasten. 

Ook dat is een ontwikkeling die voor onze opdrachtgevers 

met duurzame nieuwbouwprojecten interessant kan zijn. Op 

dit moment is het lastig voor verhuurders om te investeren 

in duurzaamheidsmaatregelen; de kosten hiervan zijn niet of 

nauwelijks door te rekenen. Dat moet anders. ’

Cushman & Wakefield 
ziet kansen op de
amsterdamse markt 

Er is weinig wat de beleggingsadviseurs van Cushman & Wakefield 
ontgaat in de Amsterdamse woningmarkt. Veelal worden ze in een 
vroeg stadium betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en adviseren ze 
over programma’s, waardeontwikkelingen en meer. Najaar 2022 zien 
Renaldo Thewissen, David Vos, Jesse Deen en Roel Timmermans 
volop dynamiek.

MensenmAkENdestad
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halverwege

Beeld:

Peter van aalst
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V.l.n.r. Roel timmermans , Renaldo thewissen, david Vos en Jesse deen

Roel Timmermans

Partner Capital 

Markets

Beste restaurant:

Coulisse

Waar staat de stad voor 

in vier woorden:

Poep op de stoep

Favo public space:

Vondelpark

Favoriete winkel:

De Pindakaaswinkel

Mooiste gebouw:

Het Scheepvaartmuseum

Mooiste straat:

Waterkant van de 

Scheepstimmer-

manstraat

Eerste herinnering aan 

Amsterdam:

Koninginnedag ben ik 

bang

Welke innovatie werkt in 

Amsterdam:

Elektrische (motor-

achtige) fietsen

Welke buurt is echt in 

opkomst:

Cruquius

Wat moet echt beter:

Piet Heintunnel minder 

lang sluiten (1,5 jaar)

Wat mag nooit weg of 

veranderd worden:

De molen bij Brouwerij 

‘t IJ

Waar in de stad ben je 

graag als je even tijd 

voor jezelf nodig hebt:

Thuis

Wat is de mooiste route 

om te hardlopen of te 

fietsen:

Langs de Amstel naar 

Ouderkerk

Renaldo Thewissen

Senior Consultant 

Capital Markets

Beste restaurant:

Cecconi’s

Waar staat de stad voor 

in vier woorden:

Ondernemerschap, 

vrijdenken, creativiteit 

en veelzijdigheid

Favo public space:

Hoftuin aan de 

Hermitage

Favoriete winkel:

Atelier Munro

Mooiste gebouw:

Stadhuis op de Dam 

(huidige paleis)

Mooiste straat:

Lomanstraat

Eerste herinnering aan 

Amsterdam:

Nemo

Welke innovatie werkt in 

Amsterdam:

De aandelenbeurs

Welke buurt is echt in 

opkomst:

Omval/Overamstel

Wat moet echt beter:

Uitlijnen publieke en 

private belangen van 

de stad

Wat mag nooit weg of 

veranderd worden:

Het concertgebouw

Waar in de stad ben je 

graag als je even tijd 

voor jezelf nodig hebt:

Clubsportive

Wat is de mooiste route 

om te hardlopen of te 

fietsen:

De grachten

David Vos

Senior Consultant 

Capital Markets

Beste restaurant:

Daalder

Waar staat de stad voor 

in vier woorden:

Internationaal met dorps 

karakter

Favoriete winkel:

De Bijenkorf

Mooiste gebouw:

Rijksmuseum

Mooiste straat:

Lomanstraat in de zomer 

en herfst 

Eerste herinnering aan 

Amsterdam:

Amsterdam Arena

Welke innovatie werkt in 

Amsterdam:

Scanauto parkeren

Welke buurt is echt in 

opkomst:

Beetje een open deur: 

Buiksloterham

Wat moet echt beter:

Meer ruimte voor groen

Wat mag nooit weg of 

veranderd worden:

De originele 

Amsterdammer

Wat is de mooiste route 

om te hardlopen of te 

fietsen:

Over de grachten

Jesse Deen

Consultant Capital 

Markets

Beste restaurant:

Kantjil & De Tijger

Waar staat de stad voor 

in vier woorden:

Dynamiek, vrijheid, 

historie en authenticiteit

Favo public space:

‘t IJ en alles 

daaromheen

Favoriete winkel:

Massimo Dutti

Mooiste gebouw:

Centraal Station vanaf 

het water

Mooiste straat:

Johannes Verhulststraat

Eerste herinnering aan 

Amsterdam:

Broodje van Maoz 

(falafel) in de grachten 

op de boot

Welke innovatie werkt in 

Amsterdam:

Het gebruik van fiets/

OV gestimuleerd wordt 

ten opzichte van andere 

vervoersmiddelen

Welke buurt is echt in 

opkomst:

Omval

Wat moet echt beter:

De bouw van het 

Zuidasdok

Wat mag nooit weg of 

veranderd worden:

Koningsdag/Pride in 

Amsterdam

Waar in de stad ben je 

graag als je even tijd 

voor jezelf nodig hebt:

Hardlopen langs het 

Nieuwe Meer

Wat is de mooiste route 

om te hardlopen of te 

fietsen:

Langs de Amstel 

richting Oudekerk a/d 

Amstel

terug naar de inhoud



In 2003 begon Ramón Mossel zijn eigen kantoor vanuit 

hartje Rivierenbuurt in Amsterdam Zuid. Het kantoor is in 

alle segmenten van de markt actief: van bestaande bouw tot 

nieuwbouw en van koop tot huur. Die brede blik en ruime 

ervaring zijn essentieel in de advisering, aldus Mossel. ‘Wij weten 

als NVM-Nieuwbouwspecialist hoe de markt zich ontwikkelt 

en waar behoefte aan is. Het is belangrijk om die kennis en 

ervaring te delen met projectontwikkelaars, zodat zij daar een 

marktconforme invulling aan kunnen geven. Dat is echter een 

hele opgave, want projectontwikkelaars zijn vaak met handen en 

voeten gebonden aan stringent lokaal overheidsbeleid, weinig 

ambitieuze stedenbouwkundige plannen of in beton gegoten 

erfpachtvoorwaarden.’ Het leggen van die puzzel en het toevoegen 

van waarde aan een project is iets waar hij nog steeds veel plezier 

in heeft. ‘Wij worden veelal vanaf het begin bij het hele proces 

betrokken. Dat geeft ons veel energie en motivatie om het project 

maximaal op de kaart te zetten’.

Echt uitgepakt

Inmiddels werkt het team van Ramón Mossel Makelaardij met 

een enorme drive vanuit een indrukwekkend nieuw kantoor aan 

het Gelderlandplein nabij De Zuidas. ‘Onze vorige locatie aan de 

Maasstraat was een heerlijke plek, maar we groeiden daar simpelweg 

uit ons jasje. Ik vind het heel belangrijk dat als je een bedrijf hebt 

en ergens voor staat, dat je uitstraling daarbij past. We hadden 

het gewoon niet beter kunnen treffen dan waar we nu zitten. Het 

ambitieniveau van het Gelderlandplein ligt heel hoog, hier wordt 

continu - dag in dag uit – alles aan gedaan om dat hoge niveau vast 

te houden. Daar hebben wij ook rekening mee gehouden met de 

inrichting en uitstraling van ons kantoor. We hebben echt uitgepakt 

om ook onze eigen ambities kracht bij te zetten.’ Vanuit het nieuwe 

kantoor kan de makelaardij haar opdrachtgevers nog beter van 

dienst zijn en alle projecten nog beter etaleren. ‘Onze vervolgstap 

is om onze dienstverlening nóg verder te verdiepen, zodat we álle 

marktpartijen maximaal van dienst kunnen zijn.’   

   

Veel impact

Mossel legt uit hoe het team van Ramón Mossel Makelaardij daarbij 

te werk gaat. ‘Zo zijn wij betrokken bij grote gebiedsontwikkelingen, 

zoals bijvoorbeeld het Bajeskwartier van AM, Oostenburg en 

Eilands’ Eigen van VORM Ontwikkeling en Vertical van Heijmans. 

En binnenkort wordt gestart met de verkoop van het prachtige 

project Hollandse Meesters Amstelveen van AM en de verhuur van 

het iconische gebouw Q Residences van de Kroonenberg Groep. 

De kennis en ervaring van ons kantoor wordt bovendien ook steeds 

meer buiten Amsterdam gevraagd, getuige het project Duynpark 

in Castricum.’ De begeleiding van deze projecten gebeurde de 

afgelopen periode in een zeer bloeiende markt. Inmiddels maakt 

diezelfde markt een harde landing. Mossel ziet om zich heen een 

wereld met tal van veranderingen die veel impact hebben. ‘Rente 

bepaalt in belangrijke mate de waarde van onroerend goed. Ik 

verwacht een verdere stijging naar 5 à 5,5 procent voor de komende 

jaren. Voeg daar de inflatie en de stijging van de energieprijzen aan 

toe: dat heeft echt invloed.’ Mossel noemt als illustratie van deze 

impact de daling van het aantal bezichtigingen; van gemiddeld 60 

tot 100 per woning naar nu tussen de 1 en 20. ‘De woningmarkt is 

in een nieuwe realiteit beland.’

Nieuw evenwicht

Hoe de impact van deze nieuwe realiteit zich gaat vertalen naar 

de Amsterdamse woningmarkt is nog enigszins afwachten. 

‘Maatregelen, zoals nu een behoorlijke rentestijging, moeten altijd 

even inklinken alvorens dit merkbaar is op de woningmarkt. Ik 

zie echter dat de markt lijkt te verzanden in een impasse. Het 

koopsommenniveau is gebaseerd op een historisch lage rente, 

waardoor een groot deel van 

de vraag is weggevallen. Een 

grote groep kan er financieel 

niet meer bij. Een tweede groep 

mist voldoende vertrouwen om 

de volgende stap in hun woon 

carrière te durven zetten. De 

impact van de oplopende rente, inflatie, absurde energieprijzen en 

een weinig hoopgevend toekomstbeeld is daar debet aan. Tot slot 

is een derde groep nog steeds actief op de markt. En juist die groep 

heeft weer meer te kiezen vanwege oplopend aanbod. Hoewel die 

keuze ook weer beperkt is.’ 

Projecten in ijskast

Ramón Mossel ervaart dat steeds meer mensen kiezen voor de 

duurzaamheid van nieuwbouw. En nu daar zoveel behoefte aan is, 

frustreert Den Haag met allerlei ongefundeerde uitspraken juist die 

markt. Kijkend naar de toekomst heeft Mossel er een hard hoofd 

in of en wanneer Amsterdam eindelijk een meer evenwichtige 

woningmarkt krijgt. ‘De stad heeft nog geen 30 procent 

eigenwoningbezit. Met een nieuwbouwprogrammering van

40 procent sociaal, 40 procent middelduur en 20 procent vrije 

sector verandert dat natuurlijk niet. Daar komt bij dat we die 

900.000 nieuwe woningen in Nederland van geen kant gaan halen. 

Het aantal verleende bouwvergunningen daalt alleen maar.’ Dat 

minister De Jonge laat doorschemeren de midden huur te willen 

reguleren, helpt volgens Mossel evenmin mee om de stemming 

te verbeteren. ‘De beleggers wachten af, de internationale 

investeerders zijn al afgehaakt. Veel projecten worden in de ijskast 

gezet, daarmee lijkt de markt zichzelf te gijzelen. Een nieuw 

evenwicht, maar een gezonde balans is nog steeds heel ver weg.’       

Werken en wonen

Om de balans te herstellen moeten we volgens Mossel veel breder 

kijken dan de woningmarkt alleen. ‘We moeten ons afvragen in 

Amsterdam waar werkelijk behoefte aan is. Wat er ontzettend mist, 

is het realiseren van projecten voor de groep mensen waar dat het 

hardst voor nodig is. Dit haakt ook aan bij allerlei maatschappelijke 

problemen in de stad: lerarentekort, onderbezetting in ziekenhuizen, 

personeelstekort bij de politie en noem maar op. Ga daarom 

woningen bouwen die passen bij hun inkomensniveau. Verlaag als 

gemeente de grondprijzen zodat projectontwikkelaars ook navenant 

hun prijzen omlaag kunnen brengen. Willen we maatschappelijk 

echt iets betekenen voor zowel een- en tweepersoonshuishoudens 

als voor gezinnen in de stad, dan moeten we daarop inzetten. Zodat 

zij hier kunnen werken én wonen. Dat gebeurt onvoldoende.’ De 

Amsterdamse makelaar pleit ervoor de problemen voor zoveel 

mogelijk mensen op te lossen. ‘Goed wonen als basisbehoefte maar 

zeker ook goed onderwijs, goede zorg en veiligheid. Daar hebben we 

allemaal baat bij. En dat haakt nu meer als ooit te voren in elkaar.’

In de markt zijn voldoende marktpartijen actief die deze urgentie 

herkennen en zich willen kwijten van hun maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. ‘Zij zitten om tafel met de politiek. Hopelijk 

kunnen zij het besef laten doordringen dat het nu echt anders moet. 

Ik daag de gemeente uit om nu echt eens een visie te ontwikkelen 

die niet politiek doordrenkt is. Dan ben je pas maatschappelijk 

ergens mee bezig. Het gaat om het duurzaam oplossen van 

structurele problemen.’ Ondertussen zal Mossel zijn best blijven 

doen om de geluiden die hij opvangt door te spelen. ‘Als makelaar 

spreken we ongelooflijk veel mensen. Ik zie het als onze taak om 

hun wensen neer te leggen bij de partijen die daar iets mee kunnen 

doen.’  

Gebied als geheel

Terugkerend naar de projecten 

die zijn makelaardij momenteel 

begeleidt, ziet Ramón Mossel 

interessante toevoegingen 

aan de stad. Hij wijst achter 

zich op de grote verlichte 

led frame presentaties in zijn 

kantoor van bijvoorbeeld 

de gebiedsontwikkelingen 

Oostenburg, Bajeskwartier 

en het project BOLD Sky 

Villas. ‘Een andere bijzondere 

gebiedsontwikkeling waar we 

recentelijk nog druk mee bezig 

zijn geweest, is de Amsterdamse 

Houthaven. En er staat nog 

veel meer op het programma 

waar het kantoor de komende 

jaren bij betrokken zal zijn.’ 

Het verleidt Mossel tot een 

krachtig slotpleidooi. ‘Ondanks 

alles wordt Amsterdam mooier en mooier. De uitdaging is om de 

stad voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk te maken, vooral 

voor die groep die een sterke maatschappelijke bijdrage kan leveren 

waar iedereen behoefte aan heeft. Die verantwoordelijkheid moeten 

we allemaal nemen. Het gaat inmiddels om veel meer dan wonen 

alleen!’

Ramón mossel pleit 
vooR masteRplan 
WoningmaRkt 

Vorig jaar constateerde makelaar Ramón Mossel al op deze plek dat de 
behoefte van woningzoekenden veelal haaks staan op het beleid van de 
gemeente Amsterdam. Helaas constateert hij een jaar later dat er weinig 
is veranderd. Het ontbreekt de lokale overheid nog steeds aan een juiste 
visie om tot een structurele oplossing van de woningmarkt te komen. En 
juist nu, in een tijd van volop onzekerheden, is het van groot belang, dat 
er stappen worden gezet om de markt weer in balans te krijgen. Partijen 
moeten nu echt met elkaar om de tafel om te komen tot een Masterplan. 
‘Een Masterplan dat veel verder gaat dan alleen woningen bouwen. Een 
Masterplan, dat tevens maatschappelijke problemen aanpakt. Vraag en 
aanbod moeten tenderen naar een nieuw evenwicht!’
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De grote lijnen in de visie op de binnenstad van Amsterdam van de 

gemeente is wel duidelijk. Waar de stad al decennia wordt geregeerd 

door de wetten van het toerisme moet de binnenstad weer een 

plek worden waar Amsterdammers wonen, werken en winkelen. 

Of zoals het op de website staat: ‘We willen dat het centrum van 

Amsterdam weer een echt stadscentrum is. De prachtige historische 

binnenstad moet weer een winkel- en horeca aanbod hebben waar 

Amsterdammers en mensen uit de regio zich thuis voelen, en 

bezoekers te gast zijn.’

Die visie van minder massatoerisme en meer vermeend schoonheid 

is duidelijk, maar de vraag is natuurlijk wat de strategie is om dat 

aan te pakken? Hoe ga je die transformatie van de binnenstad 

bewerkstelligen. Dat wilden we aan wethouder (Woningbouw en 

Ruimtelijke Ordening) Reinier van Dantzig van D66 vragen, maar 

het liep een beetje anders. Na veel gebel met een van de honderd 

voorlichters, kregen we eindelijk wat antwoorden, waarbij de 

antwoorden, zo stelt de voorlichter, voor rekening van het totale 

college van de gemeente Amsterdam komen.

De basis van de visie op de binnenstad is dat Amsterdam weer wat 

meer voor de eigen bewoners en mensen uit de regio moet worden 

dan voor de toeristen. Of hoe zou u de visie op de binnenstad 

omschrijven?

‘Met de Aanpak Binnenstad streven wij naar een binnenstad 

waar bewoners, ondernemers en bezoekers ruimte vinden. 

Een binnenstad waar een gezonde bezoekerseconomie hand in 

hand gaat met een prettig woon- en leefklimaat. Waar ruimte is 

voor experiment, waar de cultuurhistorische waarde van onze 

stad geborgd is voor de toekomst en waar nieuwe generaties 

Amsterdammers zich thuis voelen.’

Wat is in de binnenstad de ideale mix tussen wonen, werken en 

winkelen?

‘Een verhouding tussen wonen en werken van ongeveer één 

bewoner op één arbeidsplaats wordt breed onderschreven als een 

goede balans. Dat betekent niet dat er geen locaties zijn waar 

wonen, werken of recreëren de overhand heeft. Binnen een horeca-

uitgaansgebied, het kernwinkelgebied en woongebieden in het 

centrum is één van deze functies oververtegenwoordigd. Dat is op 

zich op sommige plekken niet problematisch. Op sommige plekken 

wél, zoals bijvoorbeeld het Wallengebied, en dit gebied heeft dan 

ook extra onze aandacht. Ook is vastgesteld dat de leefbaarheid van 

buurten niet gebaat is bij een sterke oververtegenwoordiging van de 

bezoekerseconomie. Niet alleen voor bewoners en mensen die in 

Amsterdam werken, maar ook voor bezoekers zelf maakt dat de stad 

minder aantrekkelijk.’

Is het lastig om vastgoedeigenaren en gemeente te laten 

samenwerken aan de plannen? Zien zij het gezamenlijke belang in? 

Hoe maak je daarin stappen?

‘De vastgoedpartijen zijn zeer divers. In het kader van de 

Aanpak Binnenstad worden diverse gesprekken gevoerd met 

bonafide vastgoedpartijen in de binnenstad. De meeste van 

deze vastgoedeigenaren ondersteunen de ambities uit de aanpak 

binnenstad. Ze zien het belang in van een binnenstad die 

aantrekkelijk is voor de Amsterdammer. Ze zijn ook van mening 

dat een stad die met name gericht is op de bezoeker, op de lange 

termijn niet aantrekkelijk is. Er zijn ook vastgoedpartijen actief die 

alleen uit zijn op financieel gewin op de korte termijn. We krijgen 

dus niet iedereen mee, maar zolang de meerderheid wel het beste 

met de stad voor heeft, komen we al een heel eind.’

 

De vastgoedeigenaren en andere horeca-exploitanten die zich 

richten op toeristen zullen niet willen dat het beleid anders wordt. 

Hoe kun je hen overtuigen om mee te werken aan een (nieuwe) 

binnenstad?

‘We willen laten zien dat een stad die voor iedereen aantrekkelijk is, 

op de lange termijn ook voor ondernemers aantrekkelijk is én blijft. 

Corona heeft laten zien dat als bezoekers wegvallen, de inkomsten 

voor ondernemers die zich alleen op de bezoekers richten, wankel 

zijn. Naast overtuigen en met elkaar in gesprek zijn, is het soms ook 

gewoon zo dat we met dwingende maatregelen komen, zoals het 

beleid rondom de stop op toeristenwinkels.’

Zou wonen in de Amsterdamse binnenstad te betalen moeten zijn 

of is dat een beetje te veel sprookjesdenken? Hoe ga je dat mogelijk 

maken en waar?

‘Het bestrijden van het woningtekort is topprioriteit van het college 

en dus zijn betaalbare woningen in het sociale en middensegment 

hard nodig. Daarom grijpen we alle middelen aan om te 

zorgen dat woningen betaalbaar blijven via regulering van de 

woningmarkt. We breiden waar mogelijk regulering in de vorm van 

de opkoopbescherming en anti-speculatiebedingen uit. Leegstand 

bestrijden we met alle middelen die we hebben. We blijven bij het 

Rijk aandringen op verdere regulering van de woningmarkt. Hier 

streven we naar in alle stadsdelen.’

Wat zijn binnen de visie de grote uitdagingen op het gebied van 

wonen, werken en winkelen in de Amsterdamse binnenstad? 

Kortom, hoe kan je die visie concreet vormgeven en wat kom je 

dan tegen? Hoe overtuig je de mensen die niet geloven in een niet 

toeristische binnenstad?

‘De grote uitdaging is om de binnenstad van Amsterdam voor 

iedereen - bewoners, ondernemers en bezoekers - aantrekkelijk te 

houden, ook op de lange termijn. Zodat bezoekers graag blijven 

komen, mensen er graag willen wonen en ondernemers er prettig 

kunnen ondernemen. Een niet-toeristische binnenstad is geen doel. 

Bewoners, ondernemers en bezoekers zijn in hun behoeften ook 

geen volledige tegenpolen. Iedereen maakt gebruik van de stad, van 

horeca, winkels en voorzieningen. De stad is voor iedereen. In de 

eerste plaats voor Amsterdammers, maar ook voor bezoekers die 

van over de hele wereld komen naar onze unieke en open stad, en 

die iets willen bijdragen om Amsterdam samen met ons een beetje 

mooier te maken.’

Hoe belangrijk is duurzaamheid in de binnenstad en hoe krijg je 

mensen daarin mee?

‘Bij veel nieuwbouwprojecten, restauratieprojecten en 

herontwikkelingen in de binnenstad staat duurzaamheid centraal. 

Samen met partners zoeken we naar creatieve en out of the box 

ideeën om in een monumentale binnenstad energiebesparende en 

duurzame oplossingen toe te voegen. Zo werken we onder meer 

samen met Green Light district Amsterdam om de binnenstad 

van Amsterdam te vergroenen. Denk aan de vergroening van 

daken en het stimuleren van geveltuinen. Maar ook in een 

project als de herontwikkeling van het Universiteitskwartier is de 

verduurzaming van de universiteitsgebouwen een topprioriteit. 

Binnen het project de Green Knowledge Mile Amsterdam werkt de 

gemeente samen met verschillende partners aan de meest duurzame 

en groene stadsstraat van Amsterdam.’

 

Welke deelprojecten wil u tijdens uw periode zeker realiseren? Welke 

zijn kenmerkend voor de visie op de binnenstad?

‘Het college heeft geen ‘favoriete’ projecten. We streven naar een 

goede en eerlijke verdeling in de stad. Ook in de binnenstad.’

‘ EEn niEt-toEristischE 
binnEnstad is gEEn 
doEl’

De plannen voor de Amsterdamse binnenstad vanuit de 
gemeente zijn wel redelijk duidelijk; minder toerisme en 
meer cultuur. Maar hoe denkt de gemeente die plannen 
eigenlijk te realiseren? Dat probeerde we te checken. 
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DE Facebookheld vindt het als liefhebber nog altijd jammer dat De Meijer nooit 

op het hoogste voetbalpodium heeft gespeeld en schudde ook regelmatig 

mismoedig zijn hoofd, wanneer hij zag dat Rini zijn opvliegende gedrag weer eens niet in 

toom wist te houden. Maar na de onderstaande/zeer openhartige monoloog van de ras-

Amsterdammer die Rini de Meijer is, heeft het verwijt van gemiste kansen wel degelijk 

plaatsgemaakt voor begrip. 

‘Mijn vader was een echte Amsterdammer. Hij kwam uit de Staatsliedenbuurt, was 

als jonge jongen stratenmaker en heeft nog als huurling in Korea gevochten. Hij was een 

zogenaamde oud-Korea-strijder, maar hij heeft daar toen ook een tik aan overgehouden. 

Eenmaal weer terug in Nederland is hij eerst nog in de haven gaan werken. Bij de 

cacaofabriek in Zaandijk. Pas daarna is hij de horeca ingegaan, portier geworden en heeft 

hij ook de veelbetekenende bijnaam ‘Woeste Willem’ gekregen. 

Als hij, meestal na overmatig drankgebruik, problemen had of weer eens agressief 

was, dan speelde telkens zijn Korea-tik op. Hij heeft nooit over de gevechten en 

moordpartijen willen praten, maar er zijn in Korea veel trauma’s opgelopen. Ik heb het 

vroeger, als hij een kwade bui had, vaak moeten ontgelden. Alles wat ik in zijn ogen fout 

deed, dat werd dan even met de harde hand gecorrigeerd. 

Als je onbezorgd aan tafel zat en per ongeluk een mes of vork liet vallen, dan kon hij 

op excessieve wijze uit zijn vel springen en kreeg je al gelijk een paar tikken. Maar het 

gebeurde bijvoorbeeld ook, wanneer ik als jong kereltje een keer een slechte wedstrijd 

voetbalde, dat ik dan van hem achter de auto aan moest lopen. Het was nooit goed. 

Naar mijn vaders inzicht heb ik tot mijn zestiende nooit iets positiefs kunnen doen. 

Dat kwam mede doordat bijna al zijn vrienden (van Hilster, Beekman en Van Hilten 

tot Vonk, Van der Tien en Rijnink) die in het café kwamen waar hij werkte (hij stond 

destijds aan de deur bij Tabasco in de Marnixstraat) een zoon hadden die bij Ajax in de 

jeugd voetbalde! Alle zonen speelden daar, behalve ik! En dat was tegen zijn zere been. 

Daardoor kreeg ik het als zogenaamd onbeduidend spelertje van DWS voor mijn kiezen. 

Ik begon vanaf mijn zevende jaar bij DWS te voetballen en ben daar tot en met mijn 

negentiende jaar blijven spelen. Ik was begin twintig toen ik naar AZ ging. Nee, ik denk 

niet dat ik te lang bij DWS ben blijven hangen. Ik heb bij DWS altijd een leeftijdsklasse 

overgeslagen, omdat het goed was om met meer weerstand te worden geconfronteerd. 

Zo was ik pas dertien/veertien jaar toen ik al in de B1-junioren van DWS speelde. Als 

linkshalf, ja. 

Dat waren trouwens geweldige zondagen! Om 10.00 speelde ik met de B2-junioren, 

daarna stond ik eerst een helft wissel bij de B1, voetbalde meestal nog twintig minuten 

in de tweede helft mee en ten slotte speelde ik om half drie nog een wedstrijdje met m’n 

tweeëneenhalf jaar oudere halfbroer in de A5-junioren. Het bestuur van DWS gaf daar 

eigenlijk geen toestemming voor, maar mijn vader zei: ‘Voor ieder doelpunt dat je maakt, 

krijg je een knaak.’ 

Dus ja, ik maakte er gewoon vijf of zes tegen die jongens van 17, 18 jaar oud. 

Onze keeper was de latere zanger Peter Beense (een goede vriend van mijn broer 

die linksbuiten speelde). Hij kon toen ook al niet lopen, maar wat hij wél kon was 

uittrappen! Het was net Piet Schrijvers met zijn uittrappen. 

Zodra hij een bal in zijn handen had, riep hij tegen mij: ‘Lópen!’ Ik heb in die periode 

ook in de spits leren spelen. 

Als ik tussen mijn leeftijdgenoten liep, dan vond mijn vader dat ik het zelf moest 

oplossen, maar als gasten die drie à vier jaar ouder waren bijdehand deden tegen mij, 

dan kwam hij het veld ingelopen om ze even ‘gedag te zeggen’ en gaf hij met de platte 

hand wat corrigerende tikjes. Ik kon alles flikken en voelde me op zo’n moment toch 

trots. Dan was het je vader weer. 

Als ik nu op mijn jeugd terugkijk, dan kan ik totaal geen respect voor mijn vader 

opbrengen. Zo heeft mijn moeder vaak de klappen voor mijn broer en mij moeten 

opvangen. Zij werkte als postsorteerster bij de PTT. Als zij nachtdienst had gehad, dan 

pikte ze hem vroeg in de ochtend op, maar dan kwamen ze weleens vechtend thuis. We 

hebben thuis zo heel wat vechtpartijen meegemaakt. 

Mijn moeder vervulde vaak geen goede rol. Zij was lief, maar ook een nogal jaloers 

aangelegde vrouw die niet zelden mijn vaders huid heeft opengekrabd. Dat werkte dus 

averechts. Maar het ergste was dat mijn moeder, toen ik pas veertien jaar oud was, een 

psychose kreeg en daar ook nooit meer uitgekomen is. Het heeft zeker te maken gehad 

met de klappen van mijn vader en de (stressvolle) wijze hoe alles is gelopen. Zij is al 

meer dan veertig jaar psychotisch en is kliniek in, kliniek uitgegaan. Zij is nu voorgoed in 

een instelling opgesloten. Dus die komt er niet meer uit. Ik heb mijn moeder veertig jaar 

gemist en dat is een groot minpunt. 

Het vertrek van mijn moeder viel samen met nóg meer agressie en huiselijk geweld 

van mijn vaders kant. Bovendien moest hij, vanwege een oplichtingszaak met de 

bekende drugshandelaar Ruud Hillegers, een poosje de gevangenis in. Ik ben daarom op 

veertienjarige leeftijd van huis weggelopen, definitief van school gegaan en ben, mede 

dankzij wat criminele kruimeldiefstal en door bij verschillende kennissen onderdak te 

vinden, de tijd doorgekomen. 

Ik voetbalde in die tijd alleen als ik zeker wist dat mijn vader niet op het sportpark 

aanwezig was. Omdat hij me niet kon traceren, werd hij nerveus. Hij begreep dat hij 

de controle over me kwijt was. Maar toen hij mij, puur bij toeval, ‘s nachts in de stad 

tegenkwam, stelde hij mij daar ter plekke wel alvast een pak slaag in het vooruitzicht. 

Mijn oom Arie de Oude (de spitsspeler die eind jaren ‘50/begin jaren ‘60 van de 

vorige eeuw furore maakte als betaald voetbalspeler bij DWS) heeft mij daarna opgepakt 

en gezegd: ‘Of je komt bij mij werken òf je gaat naar school.’ Vanaf dat moment heb ik 

bij hem in de horeca meegelopen en telde ik onder meer de inhoud van de gokkasten. 

Mijn vader stond bij één van de drie café’s van Arie aan de deur, maar hij wist toen niet 

dat ik van school was gegaan. 

Oom Arie was de broer van mijn moeder en eigenlijk ben ik, nadat zij in een 

inrichting terecht kwam, vanaf mijn veertiende jaar door hem opgevoed. Uiteraard kon je 

met Arie, een man met wie je tussen al de mogelijke vrouwen en hoeren manoeuvreerde 

en die je op je veertiende al min of meer verplichtte om een biertje te drinken, geen 

slechter/bedorvener voorbeeld in de horeca treffen. Ik moest maar gauw een grote jongen 

zijn, vond hij. 

Arie is slechts één keer bij mij wezen kijken toen ik voetbalde. Dat was een wedstrijd 

bij Rood Wit-A. Na afloop zei hij: ‘Dat ga ik niet meer doen! Alle aandacht ging daar 

naar mij toe en het gaat om jou. Er is genoeg over mij geschreven, het moet nu over jou 

gaan.’ Arie vervolgde: ‘Er waren 1.500 toeschouwers aanwezig en ik heb ze alle 1.500 

gedag moeten zeggen. Ik ben kapot! Ik doe nu m’n pruik af, m’n gebit uit en ik ga liggen. 

Ik wil je voorlopig even niet meer zien!’ 

De Oude: ‘Ik heb wel al gezien dat je het kan. Je bent een veel betere en technisch 

begaafdere voetballer dan ik vroeger was. Ik was alleen sneller. Maar je hebt het in je om 

een zeer goede voetballer te worden.’

‘Ik vond dat natuurlijk een geweldig compliment. Dus wat mijn vader al die jaren had 

moéten zeggen, dat zei hij binnen één week.’ 

Bij DWS kwam ik via de B1 en de A2-junioren in één keer in de A1-junioren terecht. 

De vaste spits was geblesseerd geraakt en ik schoot het team toen naar het interregionale 

kampioenschap. Maar in het tweede jaar koos trainer Bosma voor allerlei gasten die net 

nieuw bij de club waren gekomen. Daar zaten weliswaar een hoop ‘blinden’ tussen, maar 

ik kwam daardoor wel op de bank terecht. 

Omdat ik er na een poosje genoeg van had, heb ik het bestuur laten weten per direct 

te stoppen. Maar het was toen de nieuwbakken hoofdtrainer Henk Wisman die daar voor 

ging liggen. Wisman zei: ‘Niets stoppen! Jij komt bij mij.’ 

Binnen een paar weken tijd was ik niet langer een wisselspeler bij de A1-junioren, 

maar speelde ik voor 3.000 man met het eerste team tegen het Zeeburgia van trainer 

Ton Ojers. Daarna was m’n kostje gekocht.

Ik speelde bij DWS met voetballers als Stanley McDonald (die het jaar daarop naar 

Telstar ging), Co Pot, Jan Petiet en Rick Thomas. Maar het belangrijkste was dat Henk 

Wisman als trainer, zonder enige schroom, al die verzadigde oudjes eruit kegelde. Speler 

Mario Schep was daar aanvankelijk het mannetje. Die begon een bepaalde wedstrijd op 

de bank, viel in, maakte vanuit het veld een bijdehante opmerking richting Wisman en 

werd er vijf minuten later weer uitgehaald! 

Behalve Schep werden vervolgens ook Van Niekerk, Rem, Stenacker en Vega (die zich 

daarna weer terug in het team knokte) er uitgegooid, dus dat was voor mij wel lekker!’

Toen een nog jonge De Meijer met DWS aan het befaamde Pinkstertoernooi van 

Blauw-Wit mocht deelnemen, leek het er even op dat zijn (voetbal)leven eindelijk een 

hoge vlucht zou nemen. 

‘De dag voor de halve finales en de finale had ik zo goed gepresteerd, dat ik op de 

eerste plek stond om speler van het toernooi te worden. Leeds United toonde interesse 

en PEC Zwolle wilde mij zelfs al een contract aanbieden. Maar ik heb die halve finale 

nooit gespeeld…

Diezelfde avond werd er in de kantine van Blauw-Wit een feest gegeven. Toen wij 

daar aanwezig waren, zaten die Engelse jongens van Luton Town, een aantal negers en 

een paar van die blanke hooligan-types, de boel te sarren en smeten ze ook af en toe wat 

glazen in onze richting. Na een tijdje geprovoceerd te zijn, had ik er genoeg van en ben 

ik naar die groep gelopen. Toen ik vervolgens de tafel waar ze omheen zaten optilde, 

lagen er gelijk al vijf van die Engelsen gestrekt. Maar op het moment dat drie van hen 

met glazen gingen gooien, ging het faliekant mis. Terwijl ik bukte voor de rondvliegende 

glazen, kreeg een vrouw, die achter de bar bier aan het tappen was, zo een glas in haar 

gezicht. 

Ik was daar doodziek van, omdat ik het mijn schuld vond. Teamgenoot Danny Koch 

heeft daarna nog de spelersbus, waar die Engelse spelers mee vervoerd werden, weten 

te openen en te starten. Hij heeft die bus vervolgens tien kilometer verderop neergezet. 

Dus die gestoorde Engelsen waren toen voorlopig nog niet bij de pleegouders waar ze 

logeerden. 

De volgende dag was ik, toen ik het sportpark betrad, nog steeds de zeventienjarige 

voetballer die het zo goed had gedaan tegen jongens van soms al 21 jaar, maar kort 

daarop hoorde ik dat ik als reprimande twee wedstrijden schorsing moest uitzitten. Dus: 

einde toernooi, géén beste speler en het contract van Zwolle ging aan mijn neus voorbij. 

Mijn vader was, ondanks dat hij na mijn veertiende jaar niets meer over mij te 

vertellen had, ook trots dat ik daar zo sterk voetbalde. Over het incident met die 

Engelsen zei hij slechts: ‘Heb je wel gewonnen? Heb je geen klappen gehad, maar wel 

uitgedeeld? Goed zo, jammer! Arie de Oude reageerde met de woorden: ‘Je bent een 

grote lul, maar ik begrijp het wel.’ 

Op mijn twintigste jaar ben ik naar AZ gegaan en kreeg ik Jan Fransz (die mij ook 

had gehaald) als trainer. Fransz was een wat oudere, maar lieve en charmante man. 

Zijn oefenstof was geweldig. Alleen zag hij ‘s avonds geen klote. Als er iemand aan 

de andere kant van het trainingsveld een fout maakte, dan vroeg hij soms aan mij wie 

dat was. Ik zei dan: ‘René Franken, trainer.’ Fransz schreeuwde vervolgens keihard: 

‘Renééééé!’ Maar dan antwoordde Franken die vlak achter hem liep: ‘Wat is er, trainer?’ 

Fransz: ‘Was jij ‘t dan niet?’ Franken: ‘Nee, ik sta toch hier!’ Vervolgens vloekte Fransz 

hartgrondig en riep: ‘De Meijer! Die grappen van jou komen mij m’n strot uit!’ 

Op het einde van de competitie stonden we met het tweede team van AZ samen met 

Ajax bovenaan. Dat was nog nooit gebeurd. We moesten voor het kampioenschap nog 

uit en thuis tegen Ajax spelen. De speelwijze van ons team, met jongens als Den Turk, 

Baltus, Martis en Edward Reuser, was min of meer op mij afgestemd. Telkens aanspelen, 

vrijmaken en de zijkanten zoeken. We wonnen alles! We speelden doordeweeks in 

stadion De Hout voor maar liefst 5.000 man tegen teams als Feyenoord 2 en FC Utrecht 

2. Alleen onze keepers waren een zwakke schakel. Zowel Kooistra, Pijlman als Stevens 

konden er niet veel van. 

Maar uitgerekend voor die twee beslissingswedstrijden vond hoofdtrainer Hans van 

Doorneveld het nodig om Henk Groot van het eerste elftal, een speler die nog helemaal 

niet in het tweede team had gespeeld, als spits te laten spelen! Er werden dus andere 

voetballers opgesteld, omdat ze met die gasten dachten te winnen. Tijdens de wedstrijd 

in stadion De Meer zaten er 12.000 mensen (al die Amsterdamse voetballiefhebbers 

kwamen kijken), maar ik stond ondertussen met een blad bier op de tribune. Achter het 

hek waar normaal de F-Side stond.

Ik ben toen zo verziekt geraakt, dat ik ben gestopt. Ik had in mijn eerste jaar al 

zestien wedstrijden in het eerste elftal gespeeld, maar ze zeiden bij AZ: ‘Je kunt een 

contractverlenging krijgen, maar dan sluit je pas na de voorbereiding bij het eerste aan 

en je krijgt 5.000 gulden minder per jaar. Toen hoofdtrainer Hans van Doorneveld mij 

dat vertelde, antwoordde ik: ‘Weet je wat jij moet doen? Dat contract in je reet stoppen! 

En nu moet je met die achterlijke tennispet op je kop heel gauw uit m’n gezichtsveld 

verdwijnen, anders sla ik je hier de hele kamer door.’ Aanvoerder Michel Vonk heeft 

toen mijn arm vastgepakt en gezegd: ‘Rini, denk erover na.’ 

Het was vervolgens de Amsterdamse videotheekhouder en handelaar Willem de Jager 

(een goede vriend van mijn vader) die met van die groene briefjes op zijn voorhoofd 

langskwam en zei: ‘Kom komend seizoen lekker bij mij voetballen.’ 

Ik ben toen via DWS (ik moest een jaar terug naar mijn oude club, omdat ik een 

contract geweigerd had) uiteindelijk bij FC De Sloterplas terechtgekomen. 

AZ heeft mij nadien nog drie keer teruggevraagd, maar ik wilde in plaats van de 

geboden 2.300 per se 2.500 gulden per maand verdienen. Ik verdiende in 1992, als 

één van de best betaalde amateurvoetballers van Nederland, namelijk al tussen de 

vijfentwintig en dertig mille. Bovendien was ik klaar met het betaalde voetbal. Ik walgde 

van dat lik- en slijmwereldje. 

Als ik bij AZ zag hoe diep die hielenlikkers, spelers als Tiktak, Loggie en Goulooze, 

hun elleboog in de reet van de trainer duwden om maar te mogen spelen, dan werd ik 

kotsmisselijk. Het waren ook de genoemde spelers die mij (ik was immers een flapuit) op 

subtiele wijze wisten te ontfutselen hoeveel ik wit én zwart bij AZ verdiende. 

Prompt stond er met grote letters in de krant dat ik via een bouwbedrijf tien mille 

zwart kreeg uitbetaald. Daarmee kwam ik natuurlijk in de problemen. Toen ik bij AZ 

mijn laatste 5.000 gulden niet kreeg, ben ik zacht uitgedrukt ook even op mijn strepen 

gaan staan. Hoe? Ik dreigde manager Wijnand Vermeulen zijn huis in de fik te steken. 

Teamgenoot Den Turk zei toen nog: ‘Ik breng je, lange!’ Jan Fransz maande Vermeulen: 

‘Ga het nú regelen, anders ben ik ‘m volgend jaar kwijt.’ Toen kwam die vent prompt 

met een heel pak geeltjes aanzetten en ben ik met een propvolle enveloppe de trein 

ingestapt. Fransz klopte mij bij het verlaten van het stadion nog op de schouder: ‘Je hebt 

het verdiend, pik.’

Vier jaar geleden overleed mijn vader, maar twee jaar later is ook mijn halfbroertje 

door een herseninfarct gestorven. Nadat hij vier dagen achter een deur in de 

Staatsliedenbuurt had gelegen, heb ik in het VU-ziekenhuis de onmogelijke beslissing 

moeten nemen om de stekker eruit te trekken. 

Van het overlijden van mijn vader lag ik niet wakker. Daar had ik een dubbel gevoel 

bij. Maar voor mijn broer vond ik dit toch wel erg. We hadden dezelfde moeder, niet 

dezelfde vader. Daarom kreeg hij waarschijnlijk altijd de schuld van mijn vader. Dat 

deed pijn. Je vond het normaal, maar later besef je pas hoe slecht de situatie thuis was 

geweest.

Toen Richard Smith voorzitter van FC De Sloterplas was geworden, zag hij op één 

van de trainingsavonden tot zijn verbazing een bezwete De Meijer vroegtijdig de kantine 

binnenlopen. Smith: ‘Ik vroeg wat hij kwam doen en of hij geblesseerd was. Maar De 

Meijer zei dat zijn seizoen afgelopen was. Trainer Johnny Rep had na een akkefietje 

tijdens die training gezegd dat hij nooit meer terug hoefde te komen. Ik sommeerde Rini 

een drankje aan de bar te nemen en zei dat ik zo terug zou komen. 

Ik ben vervolgens met m’n lange Once Upon a Time in the West-stofjas aan zo het 

trainingsveld opgelopen en heb Rep onmiddellijk mee naar boven gedirigeerd. Ik heb 

hen bij elkaar gezet en de boel uit laten praten. Ik liet ook gelijk weten dat er bij onze 

club geen spelers weggestuurd zouden worden. En dat als ik ooit zou moeten kiezen 

tussen de speler of de trainer, het de trainer was die aan het kortste eind zou trekken.’ 

Met Rep en De Meijer kwam het daarna meer dan goed. Het werden zelfs vele jaren 

lang (met oneindig veel hoeren, snoeren, zuipen en snuiven) de grootste stapmaten. 

Op sportief vlak vond Richard Smith dit achteraf de beste daad die hij in zijn rol als 

clubvoorzitter had bewerkstelligd. 

De Meijer: ‘Heb jij Johnny Rep de laatste tijd nog gezien? Ik zag ‘m zelf ongeveer zes 

weken geleden in Wormerveer op het terras van zijn stamkroeg zitten. Ik kwam vanaf het 

strand gereden en omdat ik zoveel met hem heb meegemaakt, stapte ik even uit. Rep zat 

er met een biertje voor zich aan een tafel, dus ik zei: ‘John, hoe is het?’ Rep: ‘Je moet me 

even helpen, hoor!’ Ik zeg: ‘Nou ja, Rini! Rini de Meijer! Rep: ‘Rini de Meijer, dat zegt 

mij wel iets…’

Ik moet je eerlijk zeggen, dat ik daar wel van geschrokken ben. Natuurlijk weet ik wat 

overmatig drankgebruik aanricht, maar we hebben samen nota bene alles gedaan wat 

God verboden heeft. En nu herkent hij mij niet eens meer…

Na FC De Sloterplas ging ik naar ZPC. Ik was klaar met het spelen in die eerste 

klasse en wilde eigenlijk naar de hoofdklasse. De Surinaamse trainer Nick Stienstra 

vroeg mij twee jaar eerder om met RCH in de hoofdklasse te voetballen. Maar Stienstra 

overleed tijdens de SLM-ramp. Die trainer was zo zachtaardig, dat ik dacht: onder die 

man wil ik voetballen!

Vía Marcel Veerman, overigens een plaag van een gozer die als bookmaker zelfs 

tijdens de wedstrijden nog bezig was om weddenschappen aan te nemen, kwam ik in 

contact met ‘Cupido’. Cupi was de bekende kaartenhandelaar annex gokbaas en tevens 

geldschieter van het kleine clubje ZPC in Amsterdam-Oost. 

Tijdens de onderhandelingen liet ik weten dat ik twintig mille wilde hebben als ik 

naar een club in de derde klasse zou gaan. Cupi kende mij niet, maar kwam nog wel 

even naar een toernooitje kijken waar ik dat weekend met Leen Ajax, het koffiehuis van 

de vader van Johnny Holshuijsen, meevoetbalde. Toen ik daar de eerste de beste bal 

gelijk in de kruising trapte, was Cupi gelijk overtuigd en oprecht blij dat ik bij ‘m kwam 

spelen. Voetballen in Amsterdam-Oost voelde voor mij als een warm bad. Ik kende het 

meeste Oost-publiek uit de stad. Goed gebekte voetbaldieren. Daar had ik meer affiniteit 

mee dan met dat kinnesinne-volk uit Geuzenveld-Slotermeer. 

Met ZPC werd ik één keer kampioen, ben ik drie keer gepromoveerd en één keer, 

vooral doordat het bestuur de verkeerde trainers aantrok, gedegradeerd.

Gedurende mijn voetbalcarrière moest ik telkens gecorrigeerd worden, maar dan wel 

van tevoren. Daarom vond ik het ook belangrijk dat een trainer, voor er een bal getrapt 

was, precies zei waarom hij me wilde hebben. Dus dat hij m’n specifieke kwaliteiten 

wilde gebruiken en dat ik ook gewoon zijn nummer één in de spits was. Geen pinchhitter 

of iemand die hij aan kon pakken om als voorbeeld naar de groep te dienen. 

Bij ZPC was trainer John Kila typisch zo’n trainer die er manipulatieve spelletjes met 

spelers op nahield. Ondanks zes jaar trouwe dienst vond hij (ik had ‘m nota bene zelf, 

samen met mede-geldschieter Bobby Groenteman, aangetrokken), dat ik teveel macht 

binnen de club had en haalde hij, terwijl hij wist dat het water en vuur was, Marcel 

Looijer van DRC naar onze club. Hij zette mij ook prompt wissel! 

Dat pakte slecht uit. Al na één wedstrijd weigerden de spelers voor Marcel te lopen. 

Tegen Rood-Wit/A stond het bij de rust nul-nul en riepen die jongens dat ze gewoon 

Rini in het veld wilden hebben. De tweede helft kwam ik erin en werd het negen-nul. 

Looijer accepteerde dat hij op de bank kwam te zitten, maar die trainer had dus toch 

eerst weer geprobeerd om mij weg te zetten. Ik vond Looijer een aardige snuiter, maar 

niet iemand om mee samen te voetballen. Hij was geen teamspeler, nam de bal eerst aan, 

raakte de bal een keer links en rechts, maakte een rondje om zichzelf en hield zo (zeker 

op een niveautje hoger) telkens het spel op.

Bij mij draaide alles om winnen. Het ging mis als ik verloor. Ik moest winnen om de 

rekeningen te kunnen betalen. Mijn uitgaansleven had op z’n zachtst gezegd een duur 

prijskaartje. Ik maakte me toch een partij geld op… 

We speelden voor de premies en daarvoor moest alles wijken. Het was pure noodzaak. 

Als medespelers niet luisterden, we achter stonden of de scheidsrechter iets verkeerd zei, 

dan liep de boel bijna onvermijdelijk uit de hand. 

Nog voor er een wedstrijd in de competitie gespeeld was, had ik al alles berekend. 

Van de tweeëntwintig wedstrijden moest ik er achttien winnen. Dat betekende voor mij 

al 4.000 euro, begrijp je wat ik bedoel? En ‘onderweg’ pikte ik natuurlijk ook nog hier en 

daar wat mee. Ik had de brutaliteit om bij de sportzaken Smit Cruyff en Leo van Vuuren 

ieder jaar, uiteraard op het conto van de hoofdsponsor, even een paar schoentjes of een 

trainingsbroek op te halen: ‘Ik kom van geldschieter Cupi, hoor! Bel ‘m maar!’

Cupi zei dan: ‘Ja, is goed.’ Dat betekende: ieder half jaar drie paar schoenen: gravel, 

pinnen en vaste noppen, hahaha! Ik heb uiteindelijk tot mijn 35e gevoetbald. Op m’n 

33e ging ik als speler/trainer nog naar AGT. Kreeg ik ook nog 25 mille in mijn handen 

gestopt. Dat was nota bene de vijfde klasse! Waar heb je het over! Maar soms moet je 

wat afdwingen.’

De Meijer is als voetballer nog bijna in Amerika beland. Erwin Asselman, oud-

voetballer en één van de organisatoren van de trip die het gelegenheidsteam Indoor-

Soccer Nederland destijds door de USA maakte, herinnert het zich nog goed: ‘We 

speelden daar in zeventien dagen tijd onder meer in Dallas, Houston en Salt Lake City. 

Dat leverde grote nederlagen op. 

Het indoor-soccer, met als omzoming een ijshockey-boarding, was een fysiek 

behoorlijk zware beproeving. Totaal niet te vergelijken met het zaalvoetbal zoals wij dat 

kennen. Die Amerikanen waren daar zeer bedreven in, maar Rini ook. De Kroatische 

hoofdtrainer Drago Dumbovic van de Detroit Rockers was zelfs zo gecharmeerd van De 

Meijer, dat hij hem gelijk wilde inlijven. 

Rini had daar ook wel oren naar, maar toen hij later weer terugging naar Amerika, 

raakte hij tot twee keer aan toe geblesseerd aan zijn kuit. De Meijer: ‘Het waren de lange 

vluchten die mij nekten. Met die lange poten van me zat ik urenlang in dezelfde stand. 

De blessures die ik vervolgens opliep, waren ook een soort vorm van trombose. Ondanks 

dat ik dolgraag het Amerikaanse avontuur was aangegaan, hield ik het na de tweede 

blessure noodgedwongen voor gezien.  

Ook de binnenlandse vluchten in Amerika lieten een onuitwisbare indruk bij Rini & 

Co achter. Rini: ‘De piloten waren oud-militairen die nog in de verschillende oorlogen 

hadden gevlogen. Mede omdat zij het niet zo nauw met de regels namen, heb ik 

onderweg drie keer de dood voor ogen gezien en landden we zo hard dat de motoren de 

landingsbaan raakten! Ik was er zelf, mede door een combinatie van slaappillen en bier, 

nog vrij rustig onder, maar de Volendamse zaalvoetballers die met ons mee waren, zijn 

bij aankomst (in plaats van in het zwembad van het Hilton, waar ik met een cocktailtje 

vertoefde) de rest van de dag doodziek op hun kamer gebleven. Tijdens die harde 

landing riep ik tegen die Volendammers (dat is natuurlijk allemaal familie van elkaar): 

‘Daar gaan we! Neem maar afscheid van je broertje! Hahaha!’ 

Rini was een enorme fan van de voetballer Éric Cantona: ‘Nou, wat had die man een 

uitstraling! Ja, ik imiteerde hem graag. Ik had al dezelfde neus, precies zo’n kort kapsel 

en ik droeg zelfs net als hem de kraag van mijn voetbalshirt licht provocatief omhoog 

gestoken. 

Maar het fascineerde mij vooral hoe hij van niets iets wist te creëren. Bijvoorbeeld 

puur op gevoel zo’n briljante stiftbal tevoorschijn toveren. Als je hem bezig zag, besefte 

je dat hij vanuit stilstand iets kon doen wat je totaal niet verwachtte. Niemand zou het 

bedenken, maar hij deed het. Je hoefde dus niet veel met een bal te lopen om toch iets 

magisch te produceren. 

Omdat ik zelf niet de snelste was, moest ik ook vaak slechts in een fractie van een 

seconde twee stappen vooruit denken. Dat is (te) kort als je eenmaal in balbezit bent. 

Natuurlijk had ik mijn postuur mee, maar door alleen eeuwig een bal vast te houden 

wordt je elftal niet beter. Ik maakte dikwijls acties die de mensen niet van mij hadden 

verwacht, maar ik had die ballen nooit kunnen geven als de buitenspelers niet al 

onderweg waren geweest. 

Een speler als Marcel Oerlemans luisterde goed en anticipeerde als rappe buitenspeler 

perfect. Hij maakte daardoor bij ZPC in één seizoen zevenentwintig doelpunten en 

bereikte alsnog het betaalde voetbal.

Rini wilde zelf allang niet meer naar de eerste- of eredivisie. Hij is daarentegen nog 

wel bij een aantal buitenlandse clubs op stage geweest. Eén van de meest bizarre en 

tegelijk tragische avonturen beleefde hij in België. 

De Meijer: ‘Ik werd benaderd door Willem de Jager en John Demas. Demas was 

een Amsterdammer die van origine uit Indonesië kwam. Hij beweerde dat ik bij het 

Belgische Lierse SK, waar zijn vriend Barry Hulshoff trainer was, een testwedstrijd 

mocht spelen. Ik geloofde er geen snars van, maar De Jager zei tegen mij: ‘We maken 

er gewoon een dagje uit van. Ik neem je vader mee en we doen net alsof we een patatje 

gaan halen.’ 

Eenmaal in België aangekomen, bleek het toch te kloppen en zat ik al snel in de 

spelersbus van Lierse 2. Ik mocht daar volgens de eigenzinnige Belgische reglementen 

gewoon meedoen in een competitiewedstrijd tegen Anderlecht 2. 

In de bus naar Brussel was er niemand die wat tegen mij zei. Het enige wat ik te 

horen kreeg, was dat ze nog nooit een doelpunt tegen Anderlecht-uit hadden gemaakt. 

Ondertussen hadden De Jager, mijn vader en Demas (die zwaar onder invloed was door 

de joints die hij rookte) achterin de bus de grootste pret. 

We mochten niet in het grote stadion spelen, maar ook het veld in het kleine 

stadionnetje werd nog bijna afgelast, omdat de éne helft van het veld bevroren was en de 

andere helft ontdooit. De eveneens aanwezige Anderlecht-trainer Aad de Mos zei zelfs: 

‘Dit kan toch nooit doorgaan!’  

Er werd niettemin afgetrapt. Mijn vader had inmiddels gezien dat Marc Degryse en 

Luc Nilis in de opstelling van Anderlecht stonden en riep tegen mij: ‘Probeer de schade 

maar beperkt te houden!’ Die Demas stond ondertussen helemaal wild enthousiast op 

die staantribune te blèren. Wát een imbeciel was dat, zeg. 

Ik startte onmiddellijk in de basis en vanaf de eerste minuut lukte simpelweg alles. Dit 

leidde na een kwartier spelen tot een machtig hoogtepunt. Ik kaatste een bal terug naar 

de rechtshalf, draaide mij om, liep door en die rechtshalf gaf de bal, met een fraaie boog 

over de juist op dat moment vooruit ‘stappende’ laatste linie heen, weer terug naar mij. 

Ik liet de bal daarop één keer stuiteren en schoot ‘m van vijfentwintig meter afstand zo 

diagonaal de bovenhoek in! 

Nou, ik geloof dat er elf gasten bovenop me lagen! Dat was nog nooit gebeurd. Het 

eerste wat ik hoorde was een hels schreeuwende Demas: ‘Je moet eruit in de rust! Je bent 

geblesseerd! Eruit! Het is goed! Je bent verkocht!’ Mijn vader die boven bij de vips zat, 

kwam ook naar buiten en riep hetzelfde: ‘Klaar, hoor! Klaar!’ 

Om een lang verhaal kort te houden. De trainer van Lierse nam geen risico met mij, 

liet weten dat hij een lovend rapport zou opmaken en ik was gelijk uitgenodigd om als 

speciale gast van het bestuur nog diezelfde avond naar Lierse SK 1-Anderlecht 1 te gaan 

kijken. Barry Hulshoff zei die avond dat hij reeds overtuigd was. Hulshoff: ‘Zelfs Aad 

de Mos belde mij. Hij vroeg: ‘Wat hebben jullie nou in de spits lopen? Waar komt die 

vandaan?’’ 

Zo snel kan het dus gaan! Je zag het aan Jimmy Floyd Hasselbainck. Die werd als dief 

die de kleedkamers leegroofde weggestuurd bij DWS, maar hij is nu multi-miljonair. 

In het stadion van Lierse volgde een bespreking, aten we met het bestuur een hapje 

mee en liet de voorzitter al doorschemeren dat ik vanaf volgende week vlakbij het 

stadion kwam wonen. De week erop maakte ik tijdens een tweede testwedstrijd twee 

gemakkelijke doelpunten en zei Hulshoff: ‘Welkom bij de club!’ 

In het bijzijn van de toen hoogzwangere moeder van mijn kinderen tekende ik een 

voorcontract. Maar toen we daar weggingen, zei John Demas bij het verlaten van de 

bestuurskamer eerst ‘tot volgende week’ en daarna griste hij in een split-second zo twee 

lammy coats en twee bontjassen weg! Hij zei tegen Willem de Jager die nietsvermoedend 

in de auto zat: ‘Rijden!’ De Jager wist ook niet dat die gek zojuist die gestolen spullen in 

zijn achterbak had gegooid. 

Daar zaten we dan! Enkele mensen van de club hadden dit gênante tafereel 

gadegeslagen en die zeiden tegen mij: ‘Daar doen wij geen zaken mee!’ Het contract 

werd ter plekke verscheurd. 

Toen ik een jaar later, tijdens het vijftigste Pinkstertoernooi van Blauw-Wit, geheel 

toevallig tegen Lierse SK moest spelen, klampte Barry Hulshoff mij aan en vertelde: ‘Ik 

had je heel graag willen hebben, maar je moet wel een andere zaakwaarnemer zoeken. 

Want zo kom je niet verder. Het is jammer dat die Belgen mij toen ook niet zelf hebben 

gecontacteerd, want dan had ik gelijk afstand genomen van die mafkees. Achteraf bleek 

dat Demas bij Lierse, dus achter mijn rug om, ook nog een ton aan managementfee had 

gevraagd…’ 

Na Lierse heb ik onder meer nog stage-periodes in Maleisië en Uruguay afgezegd. Bij 

het Engelse Hull City zeiden de spelers na een week: ‘Rini, don’t go! Stay here!’ Trainer 

en oud-topspits Mark Hateley was razend enthousiast en verzekerde mij dat ik zijn eerste 

aankoop zou worden. Ik zou nog datzelfde weekend een contract opgestuurd krijgen en 

daar op maandag terugkeren. Maar er volgde geen contract en kort daarop verliet een 

boze Hateley de club.

Toen de zaakwaarnemer Humphrey Nijman liet weten dat FC VVV mij als opvolger 

van spits Remco Boere wilde contracteren, ben ik nog bij hem op kantoor langs geweest. 

Maar Nijman wilde dat ik een contract tekende dat mij verplichtte om hem de rest van 

mijn voetbalcarrière 20-25% van ieder  contract te betalen. Daar ging ik niet in mee. Ik 

zei: ‘Luister, wie voetbalt er? Jij of ik?’  

Ik heb veel kansen aangeboden gekregen, maar zo graag wilde ik het ook niet. Soms 

prevaleerde ik het om in de eigen, vertrouwde omgeving te blijven. Dat kwam niet zelden 

voort uit onzekerheid. Iedereen zag altijd alleen de stoere buitenkant, maar ik heb ook 

regelmatig momenten van faalangst gekend. Dat ik mezelf afvroeg of ik het wel kon. 

Toen jij (als voetbalmakelaar) mij die week bij Hull City liet meedoen, kon ik daar in dat 

hotel amper slapen van de spanning.

Bij voetbalclub FC Türkiyemspor heerste een unieke sfeer. Tijdens de wedstrijden 

stond de halve onderwereld, met onder anderen inmiddels vermoorde mannen als Atilla, 

Imaç, Akgün en Plieger langs de kant. 

Er werd ook toen al stevig gewed. Als ik voor een wedstrijd tegen AFC het veld 

opliep, dan schoot bijvoorbeeld Jan, de broer van Schorre Gerrit, mij aan en vroeg: ‘Hoe 

voel je je, lange? Gaan we winnen van die neuzen?’ 

Ik kwam, toen ik als voetballer wat ouder werd, soms pas om 9.00 ‘s ochtends moe en 

brak de stad uit, maar ik antwoordde altijd: ‘Ik voel me perfect, mannen. Natuurlijk gaan 

we winnen!’ 

Zij zeiden dan: ‘Vijf meiertjes (500 euro) als je wint. Als er een overwinning volgde, 

dan hadden zij, zeker tegen het gehate/élitaire AFC) tenminste vijf ruggen (5.000 

euro) gepakt en kreeg ik, gelijk toen ik het veld afliep, even die vijf meiertjes in m’n 

sok toegestopt. Meestal ontving ik nog een extra vijfhonderd om ook die jongens (mijn 

teamgenoten) een biertje te geven. Dus ja, dan had ik weer even wat ‘stapgeld’ voor een 

avondje. 

Dat al die mannen één voor één geliquideerd werden, dat raakte mij niet echt. Soms 

werd er iedere week wel íemand omgelegd. Dan kijk je er ook niet meer van op. Het was 

de wereld die ik kende. Iedereen wist dat voorzitter Nedim Imaç een grote financiële 

slag had geslagen, maar ook dat hij een conflict had met Ali, zijn oude aanvoerder bij 

Türkiyemspor, en dat er vanuit allerlei hoeken op hem geloerd werd. Maar, en dat 

zie je wel vaker in dat milieu, hij dacht dat hem niets zou overkomen. Hij voelde zich 

onaantastbaar.

Café Amsterdamned, één van de zaken waar ik portier was, stond officieel op naam 

van Arie de Heer, maar hij was in feite slechts een zetbaas. De inmiddels vermoordden 

Sam Klepper en John Mieremet waren de ware eigenaren van die tent. Dat gold voor 

meerdere zaken. 

Sommige mensen die daar kwamen waren zeer gevaarlijk, maar binnen gebeurde 

er niets. Als je gewoon je werk deed, dan had je geen last van ze. Ik heb dus nooit echt 

moeilijkheden gehad. 

Ik had één keer wel een probleempje. Toen ik er eentje had neergeslagen, kwam die 

vent terug, maar dit keer met een gozer uit Den Haag aan zijn zijde. Die plaatste gelijk 

een pistool tegen mijn hoofd. Ik zei toen: ‘Dat moet je doen als je er zin in hebt.’ En 

tegens de man die ik geslagen had: ‘Sorry dat ik je geslagen heb, dat had ik misschien 

niet moeten doen. Ik was wellicht een beetje dronken toen ik je sloeg, maar dat was in 

mijn vrije tijd.’ Hij zei toen tegen die gozer met dat pistool: ‘Laat maar!’ 

Collega Nico van The News, die tent aan de overkant, zei dat ik enorm veel geluk 

had gehad, omdat die gozer met dat pistool pas net vrij was voor moord en ik nota bene 

zijn vriendje had geslagen. Dus hij kwam even vanuit Den Haag gereden om bij mij een 

wapen op m’n hoofd te zetten.’ Nico: ‘Lange, hij heeft net achttien jaar gezeten, het 

maakt hem niet uit, hoor. Hij schiet gewoon.’ Ik heb toen na de goede afloop binnen 

maar even een biertje genomen…’

‘Ja, ik ben altijd een lastlijer in de stad geweest. Dat wel. Met een slokje op moest 

je niet tegen me aanlopen, want dan liep je tegen de verkeerde op. Maar de zojuist 

geschetste wereld heeft wel uitgewezen, dat er vroeg of laat altijd een baas boven baas is. 

Wat dat betreft had ik ook wel wat raakvlakken met m’n vader. Hoewel hij in zijn 

wilde tijd extreem tekeer ging. Oom Arie zei eens: ‘Jouw vader kiepte auto’s om als hij 

dronken was. Parijse Jan (nóg zo’n flamboyant figuur in die tijd) en hij waren vrienden 

voor het leven en allebei zo gek als een deur. Samen gooiden zij van die Volkswagen 

Kevers om. Jouw vader deed dat op de weg die vanaf het café naar zijn huis leidde. De 

politie wist gelijk wie het gedaan had, want de laatste auto lag precies voor de deur waar 

hij sliep op z’n kop! Prompt werden er dan weer twaalf agenten opgetrommeld om hem 

op te halen. 

Mijn vader heeft zich (toen begin twintig jaar) als huurling op vrijwillige basis 

aangemeld voor de Koreaanse oorlog. Maar wel degelijk ook om Europa te verdedigen. 

Daar heeft hij dus een tik aan overgehouden. Bij een strategisch belangrijke berg hebben 

ze een slag verloren en is hij zwaargewond geraakt. Al de soldaten van zijn compagnie 

waren dood! Op hem na dus. Hij lag daar, met granaatscherven die diep in zijn armen, 

benen en (borst-)lichaam zaten, nog in het veld. 

Toen die hospikken nog één rondje over het slagveld liepen om de doden te ruimen, 

hoorden ze geschreeuw. Ze dachten dat het die Koreanen waren, maar toen zei er eentje: 

volgens mij klinkt dat als Nederlands. Om mijn vader te redden moesten ze het onveilige 

gebied weer in. Maar dat wilden die twee andere hospikken niet. De man die hem had 

als eerste had gehoord zei: ‘Ik laat ‘m niet liggen!’ Toen ze bij hem waren, probeerden 

ze ‘m op te tillen en verzuchtten ze: ‘Kolere! Wat is die kerel zwaar, zeg! Die weegt zeker 

honderdtien kilo!’ Toen mompelde mijn vader half kermend en kreunend van de pijn: 

‘Honderdvijftien!’

Daar moesten ze zo om lachen! Ze hebben hem daarna, tussen het geschiet en de 

rondvliegende kogels door, met z’n drieën meegenomen. Die mannen hebben er drie 

uur over gedaan om hem daar weg te krijgen! Circa 20 jaar geleden heeft hij bij een 

reünie weer twee van zijn redders ontmoet. De man die hem had ontdekt was helaas 

net overleden, maar die andere twee mannen werden door de toenmalige burgemeester 

Cohen geridderd. 

Mijn vader was weliswaar een beer van een kerel. Niet dik, maar puur gespierd. 

Maar je krijgt geestelijk natuurlijk ook een opdonder als je als jongen van 21, 22 jaar 

drie dagen op zo’n slachtveld hebt gelegen. Maar terug in Nederland pakte die ouwe 

weleens een wagentje op, brak gewoon de handboeien stuk of smeet acht agenten van ‘m 

af als ze weer eens voor zijn neus stonden. Ze kwamen nooit alleen, maar altijd met vier 

wagentjes. 

Nee, de Amsterdamse voetbalwereld van mijn tijd komt nooit meer terug. Zo’n 

leven dat je met het voetbal je brood moet verdienen zie je haast niet meer. Mensen zijn 

geleerder, zitten van jongs af achter computers en het voetbal is een bijzaak geworden. 

Ik denk dat bij de amateurs nog maar tien à vijftien procent van de spelers van het 

voetbal leeft. Bij ons was dat misschien wel vijfentachtig procent. Wij voetbalden bij de 

amateurs, maar beleefden het spel als profs.’ 

Ik kon met alle milieus omgaan, maar de vraag is: wil je dat? Ik heb bij Türkiyemspor 

in drie jaar tijd nooit een rode kaart gehad. Ik heb daar in totaal misschien vijf gele 

kaarten gekregen in plaats van vier kaarten in twee weken. Dat kwam omdat ik mij 

verbonden voelde met clubeigenaar Imaç. Ik vond dat ik verplichtingen naar hem toe 

had. Hij vroeg of ik de club in zijn geheel naar een hoger niveau wilde tillen. Met nieuwe 

spelers, meer structuur en het transformeren van een voornamelijk Turkse club tot een 

multi-culturele vereniging. Met de aanwezigheid van mijn vader en nog wat andere, 

geduchte medespelers, kwam ook de hele Nederlandse onderwereld daar kijken. Die 

kreeg hij er gratis bij. 

Zo gingen we van 400 naar 900 toeschouwers en stonden er bij sommige 

topwedstrijden zelfs tweeduizend mensen rond het veld. Imaç zei voor het seizoen 

startte: ‘Ik denk niet dat je hier het eerste gaat halen en dat je weinig in de basis zal 

staan. Dat waren voor mij natuurlijk ideale kreten om het tegendeel te bewijzen.’

Zelfs AFC heeft mij in die periode twee keer, via de trainers Stanley Menzo en 

Ton du Chatinier, willen hebben. Ik woonde toen nota bene vijftig meter tegenover 

het sportpark Goed Genoeg. Maar ik was daar natuurlijk nooit en te nimmer gaan 

voetballen. Onmogelijk! Die trainers zeiden: ‘Als je GVD een keer kampioen wil worden, 

dan moet je die lange halen!’ Maar ook het AFC-bestuur antwoordde: ‘Iedereen, behalve 

hij!’ 

Het probleem was natuurlijk ook: bij mij speelden de randzaken altíjd een rol. Ik nam 

van niemand wat (aan) en was zeker geen gepolijst iemand die in een keurslijf paste. 

Ik heb slechts één keer, na een weekend zonder slaap, cocaïne tijdens een 

voetbalwedstrijd gebruikt. Dat was, op speciaal verzoek van trainer Kila, voor een 

belangrijke pot met Türkiyemspor. Eerlijk gezegd hielp het mij niet. Het hield me 

wakker, maar ik kreeg er last van m’n hart van. Als je stilstaat, dan gaat je hartslag door 

die rotzooi omhoog. Dus je moet blijven bewegen! In de rust heb ik daarom een ijskoude 

douche genomen. Dankzij twee doorkopballen trokken we toen wel de overwinning over 

de streep.’

Het ludieke verhaal voor, tijdens en na een beslissingswedstrijd tussen de voetbalclubs 

AFC Quick 1890 uit Amersfoort en het Amsterdamse Xanthos, is misschien wel 

exemplarisch 

De Meijer: ‘Er moest in maart 2000 een wedstrijd om lijfsbehoud of degradatie 

gespeeld worden. 

Ik speelde die wedstrijd met Xanthos (op het veld van ZPC) tegen Quick 1890. Om 

het team een beetje te versterken deden ook Enrico Small en André Gieling met ons 

mee. 

Dat verliep niet slecht, want we wonnen die wedstrijd met maar liefst 7-1.

Maar na afloop werden zowel Gieling als Small er door een dienstdoende 

persfotograaf uitgepikt en volgde ook onmiddellijk het verwijt dat zij geen lid van 

Xanthos (zondag) waren. 

Het gevolg was dat we de wedstrijd in Amersfoort (zonder de inbreng van die twee) 

moesten overspelen. We verloren die partij met 2-0 en ik kreeg ook nog eens een rode 

kaart. 

Maar toen ik daar van het veld liep, schold een groep jongens van voornamelijk 

Marokkaanse komaf mij uit. Dat mondde uit in wat geblèr over en weer. Ik riep dat ze 

maar naar me toe moesten komen als ze echt zo bijdehand waren. Hun antwoord was: 

‘Kom maar naar ons toe.’ Ik daarop: ‘Als ik kom, dan krijg je ‘m ook, hè?!’

Toen een andere kerel, die naast die groep zat, zich er ook mee ging bemoeien en 

schreeuwde dat ik het vooral niet moest proberen, ben ik vanaf het veld zo op de bankjes 

van de tribune gesprongen. 

Omdat ik met die grote pinnen (noppen) op die gladde houten bank stond, had ik 

maar weinig grip. Dus net toen ik op die vent af wilde stappen, kreeg ik ineens van een 

ander, dus vanuit een dode hoek, een tik vol op mijn kaak. 

Nou, je begrijpt het. Toen ben ik er even als een malloot ingesprongen. Nog voordat 

zo’n beetje mijn hele elftal op die tribune was gearriveerd, heb ik één à twee tikken 

gehad, maar ik heb er daar zelf zeker vijf à zes goed geraakt. Dat was met recht even een 

goede serie klappen! 

Ik ben daarna, inmiddels tussen een mêlee van oververhitte mensen, rustig 

weggelopen. Maar toen waren er inmiddels ook een hoop ’vriendjes’ opgetrommeld. 

Ik ben toen razendsnel de kleedkamer ingedoken, wurmde mij in een extra dik 

trainingspak, heb een handdoek over m’n hoofd gedrapeerd en ben in het kielzog van de 

elftalleider rechtstreeks in een reeds geopende achterbak van een auto gesprongen. 

Ik ben dus niet met de spelersbus weggegaan, maar heb in die auto, terwijl ik in de 

achterbak lag gepropt, vol gas het sportpark verlaten. 

Ondertussen stonden aan de andere kant van de kantine meer dan dertig scootertjes, 

met voornamelijk Marokkanen erop gezeten, mij vergeefs op te wachten. Ik had er een 

paar behoorlijk hard geraakt, dus die gasten wilden die lange wel even aanpakken.

Enfin, we zijn toen dus wel gedegradeerd en ik ben daar nog diezelfde dag bij 

Xanthos gestopt. 

Er is natuurlijk één onvermijdelijke vraag die open blijft staan: is De Meijer van 

mening dat hij het in zijn privéleven, in tegenstelling tot zijn ouders, wél goed heeft 

aangepakt?

De Meijer: ‘Nee, ik heb er zelf op privévlak een puinhoop van gemaakt. Ik heb 

een slecht voorbeeld gehad en ben daar zeker door beïnvloed. Maar ik ben ook 

een grote klootzak en egoïst geweest. De grootste fout? Ik ben veel te jong (op m’n 

éénentwintigste) met kinderen begonnen. 

Ik ben pas rond mijn drieëntwintigste écht gaan leven. En dat met alle valkuilen erbij. 

Ik heb voor al het vertier met drank, drugs, vrouwen en gokken ook de prijs betaald. Ik 

heb een zoon en een dochter. Maar ik heb al sinds hun tienerjaren geen contact meer 

met hen. Eerlijk gezegd heb ik er nu ook geen behoefte meer aan. Ik heb een aantal keer 

vergeefs toenadering gezocht. Er werd mij toen duidelijk gemaakt dat het de kinderen 

zou schaden en dat ze al beschadigd waren. 

Ik accepteerde dat, maar ik vond het niet rechtvaardig dat die twee kinderen (mijn 

dochter is nu 32 jaar en mijn zoon 28 jaar) ook structureel werden weggehouden bij hun 

opa en oma. 

‘Bruine Daan’ Kalkhoven had een café waar ik bijna dagelijks kwam. Hij is een van 

de mannen die mij veel wijze levenslessen heeft meegegeven. Hij zei ooit: ‘Ik was een 

slechte vader, maar ik ben een hele goede opa geweest.’ Ik hoop dat de dochter van 

Debbie, de vriendin waar ik nu al veertien jaar fijn mee samenleef, mij ooit de kans kan 

geven om een aardige en betrokken opa te zijn. 

Het probleem was ook, dat ik in mijn wildste periode te gemakkelijk geld pakte. Ik 

verdiende een paar duizend per week. Dat was teveel voor mij. Ik kon daar gewoon niet 

mee omgaan. Het was typisch iets wat ik niet van huis uit had meegekregen: fatsoenlijk 

omgaan met geld of het gogme hebben om slim te investeren. 

Het knooppunt in mijn hoofd was, dat ik niet wist wat ik nu eigenlijk wilde. Ik 

had geen concreet doel. En intussen heb ik alles kapot gemaakt. Overal (ook in de 

voetbalsport) waar een deur voor mij open ging, daar ging ‘ie door mijn destructieve 

instelling ook weer dicht. 

Als jongetje ben ik tot mijn veertiende jaar enorm verwend. Mijn moeder zeulde mij 

iedere maand mee naar de PC Hooftstraat. Ik kreeg de duurste New Balance-schoenen 

van 275 gulden, trainingspakken, exclusieve voetbaltenues… Ik had weliswaar een 

zware jeugd, maar ik was toch al slim genoeg om na een pak rammel de boel uit te 

spelen. Ik wist dat als mijn vader weer nare flashbacks of nachtmerries (in combinatie 

met drankgebruik) had gehad, dat ik klappen zou ontvangen, maar ik wist ook dat als 

ik huilend voor het raam ging staan (dus bewust inspelend op het schuldgevoel), ik ter 

compensatie alle rijkdom kreeg die ik me voor kon stellen. 

Later in mijn leven heb ik zelf mijn eigen ramen ingegooid. Wat heel is, dat kan 

allemaal kapot. Daar zijn wij heel sterk in bij ons in de familie. We hebben alle succes 

van de wereld gehad, maar we hebben het allemaal zelf stukgemaakt. Alles moest stuk. 

Hoe gelukkig je ook bent, het gaat stuk. 

Door het zo vroeg wegvallen van mijn moeder, heb ik een vitaal stuk stabiliteit gemist. 

Het is hét gemis waardoor ik in gebreke ben gebleven om het zelf goed te doen als 

opvoeder. 

Op dit moment heb ik thuis mijn rust gevonden. Mijn vriendin en ik gunnen elkaar 

ook onze vrijheden en we hebben gelukkig maar zelden onenigheid met elkaar. Maar de 

innerlijke onrust zal mij altijd blijven achtervolgen. Ik heb een paar keer in de gevangenis 

gezeten. Omdat ik snel geld wilde verdienen en omdat ik bij incasso’s net iets te harde 

klappen had uitgedeeld. 

Maar als ik ruzie heb, dan komt het altijd voort uit rechtvaardigheid. Als ik ergens 

geld kom ophalen, dan weet diegene dat hij ‘vergeten’ is te betalen. Maar het klopt 

ook dat ik altijd een egoïst en een boef zal blijven en ik, hoe wrang dat ook klinkt, in 

sommige opzichten best veel op mijn vader lijk. 

Ongeveer vijftien jaar geleden (ik had mijn vader toen circa tien jaar niet gezien) was 

m’n moeder weer even thuis en ging het onderwerp over geld. Mijn vader hield wel van 

een gokje en pakte daarom regelmatig het geld van mijn moeder. 

M’n moeder zei op een gegeven moment: ‘Geef die kinderen even wat van mijn 

pas.’ Toen reageerde mijn vader als door een adder gebeten: ‘Jij moet even je bek 

houden, want jij bent niet goed. Er is hier geen geld.’ Zij antwoordde: ‘Jawel, in de 

schoenendoos.’ Mijn moeder kwam daarop haar bed uit, maar voor zij iets kon doen, gaf 

hij haar zo vanuit het niets een gooi op de grond. 

Toen ik dat zag, knapte er iets bij mij. Ik pakte hem onmiddellijk beet, smeet ‘m zo 

met een felle heupzwaai op de grond en plaatste zonder enige aarzeling mijn voet op zijn 

keel. Toen zei hij liggend tegen mij: ‘Doe maar! Dit heb je altijd gewild, hè? Je hebt me 

nu na al die jaren. Maak het ook maar af!’ 

Op dat vitale moment heeft hij een tia gekregen, piste in zijn broek en heeft er ook 

nog een half verlamde arm aan overgehouden.

Ik ben toen van hem afgestapt en heb hem bij het weggaan gezegd: ‘Als ik nog één 

keer merk dat je aan m’n moeder zit, dan gooi ik je het balkon af.’ 

Deze uitbarsting heeft er wel toe geleid dat mijn vader rustiger is geworden en mijn 

moeder met rust heeft gelaten. Ja, het heeft mij ook enigszins bevrijd. Maar toen was ik 

al eind dertig, begin veertig jaar. Het heeft heel lang geduurd voor ik het durfde te doen. 

Het voelt ook niet goed om je vader, een man van bijna zeventig jaar, op de grond neer 

te gooien. 

Daarom verschafte het mij zowel een gevoel van euforie als teleurstelling. Ik kon het 

simpelweg niet aanzien om mijn moeder weer een zwieper te zien krijgen. Ik had het 

liever gedaan toen ik twintig was, maar toen had ik er de ballen nog niet voor. Maar 

vanaf dat moment was het plotseling ook niet meer je sterke vader, niet meer Woeste 

Willem. Ook dat viel weg.’ 

‘ Alles moet stuk. 
Hoe gelukkig je ook 
bent, Het gAAt stuk!’

Rini de Meijer (54 jaar) was jarenlang één van de zowel prominente als 
beruchte gezichten van het Amsterdamse amateurvoetbal. De ijzersterke, 
1.96 meter lange centrumspits van weleer had een geweldig linkerbeen, 
was bijna onmogelijk van de bal te zetten, ging immer voorop in de 
strijd en scoorde menig cruciaal doelpunt. Maar mede door de 
combinatie van intense beleving en een onmiskenbaar aanwezige 
donkere kant, was hij ook vaak het middelpunt van conflicten, 
terechte uitsluitingen en ordinaire vechtpartijen. 
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Kijk jij verder dan label C? 
Op 1 januari 2023 geldt voor elk kantoor energielabel C. 
En dat is pas het begin. De nationale ambitie is een energieneutraal 
gebouwde omgeving in 2050. Dan wil je nu al verder kijken, vooral 
in deze uitdagende tijden. Zeker weten dat de keuzes van vandaag, 
bijdragen aan de ongekende uitdagingen van morgen. Daarom 
houdt NVM Business de laatste ontwikkelingen op het gebied van 
verduurzamen nauwlettend in de gaten. Ook voor jou.

NVM Business. Samen versnellen.

https://www.nvm.nl/nvm-business/energielabel-c-kantoren/

Elk kantoor 
wordt duurzaam. 
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