
63tekst Jan Bakker VGvisie winterGasten WONEN #25/2022 #25/2022 WONEN VGvisie winterGasten62

Dudok real estate:
de bijzondere mix van 
logistiek, commercieel 
en residentieel 

Dudok Real Estate bouwde de afgelopen jaren aan 
een ambitieuze portefeuille. Met de Schiecentrale, 
Lloydgebouw, Diepeveen, HAKA en de Hofbogen 
heeft de ontwikkelaar-belegger iconen in handen. 
Ondertussen mengde de vastgoedorganisatie 
zich in de top van de logistieke vastgoedmarkt in 
Nederland. Managing directors Marcel Schippers en 
Wouter Vos doen hun verhaal en kijken vooruit. 

Marcel Schippers Wouter Vos
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Naam: 
Marcel Schippers
Bedrijf:
Dudok Real Estate
Werkt als:
Managing Director
Vooral bezig met:
Binnenstedelijke 
gebiedsontwikkeling
Wil bereiken:
Verder intensiveren 
van ons leuke team 
waar we projecten die 
er toe doen met elkaar 
in mogen ontwikkelen 
en realiseren
Over tien jaar:
Zie ik op zijn minst 
een verdubbeling van 

Er zijn niet zoveel vastgoedpartijen die zich specialist mogen 
noemen in een mix van logistiek en binnenstedelijk residentieel 
vastgoed. Dudok Real Estate is er trots op. De fascinaties voor 
de twee uiteinden van de vastgoedmarkt is organisch gegroeid 
en kende de afgelopen jaren, elk deel afzonderlijk, een enorme 
opmars. Soms komen de expertises samen. Als het om creativiteit 
in een complexe omgeving gaat; in de huid kruipen van de 
opdrachtgever. ‘De wauw-factor is voor ons beide de rode draad.’

Daar horen ook teleurstellingen bij. ‘Zeker. Liefhebbers zullen 
het herkennen: het hele vastgoed-vak gaat om het verwerken 
ervan. ’s Avonds ga ik er mee naar bed en ’s ochtends bellen 
Wouter en ik elkaar op met een nieuw, creatief idee’, vertelt 
Marcel Schippers terwijl hij Wouter Vos aankijkt. ‘Zoals die 
ene keer toen we in een tender tweede zijn geworden bij de 
transformatie van De Glasfabriek in Schiedam. Later hoorden 
we dat het niet zo wilde vlotten met de winnaar van de tender 
en kwamen we er gek genoeg achter dat ook Blauwhoed 
tweede was geworden. We hebben toen gewoon de telefoon 
gepakt en met Blauwhoed gebeld ‘zullen we het samen gaan 
doen?’ Uiteindelijk is dat plan gelukt. Een ongelooflijke kick. 
Door anders te kijken en door samen te werken kunnen we 
uitdagingen die op ons afkomen in 2023 te lijf gaan. Dat is hard 
nodig. Het gaat in dit voorbeeld van De Glasfabriek om 700 
woningen!’

stand van zaken
Hij doelt op het zand dat in de economische motor knispert. 

Vastgoedontwikkelingen vertragen en komen tot stilstand. ‘We 
mogen niet de fout maken, die we als land in 2008 hebben 
gemaakt’, vervolgt hij. ‘Dat we geen plannen meer maken, dat de 
woningmarkt niet meer beweegt en financieringsmogelijkheden 
zijn opgedroogd. Maar de eerlijkheid gebiedt natuurlijk te 
zeggen dat we hard op weg zijn om in een weliswaar andere, 
maar niet minder ernstige crisis te geraken. De stapeling 
van ambities, de problemen rondom stikstof, tekorten aan 
behandelend ambtenaren, een verhoogd percentage sociaal 
en middensegment en buren die voor hun eigen belangen 
opkomen, maar processen te lang vertragen. Het geheel is met 
de oplopende bouwkosten nauwelijks rendabel te maken. En 
dat is een hard gelag. Er wachten tienduizenden, vooral jonge 
mensen, om te kunnen wonen. Die hebben de afgelopen jaren 
een rente op internet gezien van minder dan 1,5 procent. Die 
schrikken zich nu een hoedje. En dat moet even landen. Maar ik 
geloof dat er straks een nieuw evenwicht ontstaat, dat vraagt om 
aanpassingen, maar soms ook domweg om gewenning. Het zal 
in ieder geval niet zonder slag of stoot gaan.’

Wouter Vos (verantwoordelijk voor de logistieke tak) luistert 
aandachtig en vult zijn collega aan. ‘De klant is er nog steeds. 
Sterker nog, de huurders staan in de rij. Ook in het logistiek 
vastgoed. We kijken dagelijks naar grondposities, maar in 
feite staan we op een kruispunt: met de hoge bouwkosten, 
dalende beleggerswaarderingen en stijgende rente. Ga je nu 
wel instappen of niet en voor welke prijs? Dat is de vraag en die 
is steeds moeilijker rond te rekenen. Opdrachtgevers zoeken 
posities rondom de steden en sinds de oorlog in Oekraïne 
praten we meer dan ooit over duurzame, energiezuinige 
warehouses. Dan zijn de opties beperkt. Een oude staalfabriek 
in Alblasserdam, een brownfield in Pernis transformeren? Ja, 
dat doen we, maar dat zijn complexe routes. Braakliggende 
terreinen op A-locaties zijn er nauwelijks meer in Nederland. 
Het vergt het uiterste van marktpartijen. Dan komt onze kennis, 
het anders-mee-denken van Dudok en creativiteit om de hoek 
kijken. Alleen zo houden we de markt in beweging.’

Bron van succes
De economische wetmatigheid schrijft na zeven vette 

jaren een reeks mindere voor. En andersom. Het stemt Marcel 
Schippers gerust. ‘Er komt een moment dat de wal het schip zal 
keren. We zullen goed moeten nadenken, maar hebben helaas 
geduld nodig. En dat past goed bij de strategie van Dudok Real 
Estate als ontwikkelaar-belegger. Minister Hugo de Jonge heeft 
z’n handtekening gezet onder provinciale woningbouwafspraken. 
Ook al houdt de markt nu haar adem in. Die 900.000 woningen 
moeten gerealiseerd worden. Daar liggen kansen.’

Voor wie z’n ogen wagenwijd open heeft, komen die kansen 
soms zomaar voorbij. Op de fiets bijvoorbeeld. ‘Ja, dat is een 
uniek verhaal.’ Marcel geniet als hij vertelt. ‘Het is aan de rand 
van het Merwe-vierhavensgebied (M4H). We zagen een dertig 
meterhoge toren die ooit als uithangbord fungeerde, naast 
een mistroostige bonk van gebouwen, die ooit als opslag van 
ijzerwaren diende. Ik was direct verliefd. We zijn van onze 
fietsen gestapt en hebben aangebeld bij een oude dienstwoning 
op hetzelfde terrein. Het resultaat is dat we het terrein niet lang 
daarna gekocht hebben. Diepeveen is een unieke plek waar 
we een evenzo unieke entree van de stad Rotterdam, samen 
met Dura Vermeer, hebben ontwikkeld en nu realiseren. Het 
wordt een plek van wonen en werken. Ik word er blij van. 
Zeker als je bedenkt dat we in een tijdsbestek van twee jaar de 
gehele ontwikkeling hebben kunnen realiseren en je wekelijks 
verbaasd bent over de vorderingen op de bouw.’     

Wouter Vos heeft met zijn team in diezelfde vaart de 
afgelopen jaren honderdduizenden vierkante meters logistiek 

‘ik geloof dat er straks een nieuw 
evenwicht ontstaat, dat vraagt om 
aanpassingen, maar soms ook 
domweg om gewenning’

onze impact in  het 
ontwikkel vak
Het kantoormoment 
van de dag:
Rond de middag aan 
de lunchtafel, waar we 
met het team Dudok op 
een ontspannen manier 
met elkaar sparren wat 
ons bezig houdt.
Leukste collega: 
Zouden te veel namen 
worden 
Buiten de deur naar: 
Crossfit outdoor
De belangrijkste 
economische 
ontwikkeling:
Een spannende 

tijd, zeker met 
de dreigingen 
op wereldniveau 
waar we vanuit 
onze invloedsfeer 
weinig aan kunnen 
veranderen, maar 
wat wel een enorme 
impact op de markt 
(zal) hebben. En 
dan hebben we nog 
het geluk dat we in 
Nederland wonen. 
Belangrijkste persoon:
Esther, mijn 
levensmaatje
Aanvaarden: 
Het feit dat ik ouder 
wordt en dat de 

uitdaging niet is om 
beter te worden, maar 
hard te werken om te 
houden wat ik heb. Pff 
met mijn karakter valt 
dat niet mee.
Durven: 
Om soms ook domweg 
even niets te doen
Goede voornemens: 
Veroordeel niet, maar 
verwonder u slechts.
Nooit meer doen: 
Zonder aannemer je 
eigen huis bouwen
Vrije tijd: 
Crossfit, uit eten, 
family time, vrienden, 
skiën, in ieder geval 

bezig zijn.
LijStjES 2022
Sportmomenten: 
Dat de persoon naast 
me bij Crossfit trots 
is dat hij nipt voor 
me klaar was met de 
“work out” en ik het 
niet kon laten hem te 
zeggen dat hij mijn 
zoon had kunnen zijn.
Favoriete 
vakantieplekken: 
Zuid tirol, italië, maar 
eigenlijk Oostenrijk 
met echt lekker eten
Hebbedingen; 
Kleding / 
schoenen (mijn 
schoenencollectie 
is groter dan die van 
Esther….)
ZAKELijKE 
tERuGBLiK 2022 
Welk cijfer geef je 
2022?:
8
Mooiste moment; 
Beste zet
Mooiste deal
Beste zakelijke 
bijeenkomst; De 
ledenbijeenkomsten 
van de Neprom en de 
POR
Grootste irritatie:
de verloren tender in 
Rotterdam waarvan ik 
overtuigd was dat we 
die zouden winnen. 
(ik kan domweg niet 
tegen mijn verlies)
Aan wie geërgerd 
Bepaalde acties 
van de “boeren”. ik 
heb alle begrip voor 
ondernemers / boeren 
die hun toekomst 
bedreigd zien worden 
en daarvoor opkomen, 
maar niet voor 
oproerkraaiers die 
onrust zaaien.
talent van het jaar:
Onze (inmiddels) op 
een na jongste collega 
Simon van Heck
PERSOONLijKE 
tERuGBLiK 2022

Welk cijfer geef je 
2022? 
9
topserie:
Flikken Rotterdam, 
wat ik samen met mijn 
jongste zoon tygo 
iedere vrijdagavond 
op de bank met veel 
plezier kijk.
Welke film maakte 
indruk:
Beste song:
Op dit moment de 
top40 hit “Love 
Myself” De tekst lijkt 
zo vanzelfsprekend, 
maar dat is hij, in ieder 
geval voor mij, niet.
inspirerend:
Afscheid van een 
hele goede vriendin 
van mijn oudste zoon 
Yorick, die recent 
bij een dramatisch 
scooterongeval samen 
met haar vriendin op 
19 jarige leeftijd om 
het leven is gekomen.
Sportmaatje: 
mijn eigen vrouw 
Esther en jongste zoon 
tygo
Zorgwekkend:
de oorlog tussen 
Rusland en Oekraïne. 
ik was in de 
veronderstelling dat 
wat in 1940 – 1945 
gebeurd is, in de 
huidige tijd in Europa 
niet meer mogelijk 
zou zijn, dat was een 
volstrekt verkeerde 
inschatting.
Geluk:
Huisje boompje 
beestje. ik kan 
genieten van de 
eerste kop koffie op 
zaterdag ochtend in 
onze draaistoel voor 
het raam
Meest gelachen:
op het 50 jarig 
verjaardagsfeest van 
onze collega Machteld
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vastgoed ontwikkeld. Oude terreinen in het Rotterdamse 
havengebied en in Brabant werden getransformeerd tot 
duurzame bedrijfsgebieden. ‘Het persoonlijke contact met 
opdrachtgevers en huurders is voor mij de sleutel van ons 
succes. We kruipen in de huid van de klant. Soms nog voordat 
‘ie’ een klant is. Dan bel ik iemand op die heel hard gegroeid is 
en her en der vastgoed heeft en vertel ik dat hij op een nieuwe 
locatie z’n bedrijvigheid kan concentreren. In een nieuw, 
super-hightech pand, tegen lagere kosten, omdat bijvoorbeeld 
een enorme reductie van transportkosten gemaakt kan 
worden. Noem het assertief of progressief. Soms duurt het 
jaren voordat zo iemand geïnteresseerd terugbelt. Prima, in het 
bouwen van klantrelaties gaan wij nu eenmaal ver. Ook met de 
aankoopprijzen die we durven neer te leggen. Niet eindeloos 
in Excel doorrekenen, maar vertrouwen op de kennis die we 
hebben vergaard. Dat zullen we de aankomende jaren blijven 
doen en dat zorgt ervoor dat opdrachtgevers bij ons blijven 
terugkomen. Dat is voor mij veel waard.’

Van oud naar nieuw
Marcel Schippers tovert het ene na het andere voorbeeld op 

tafel als hij over bestaand vastgoed spreekt dat door Dudok Real 
Estate werd aangekocht en herontwikkeld. Het resulteerde in 
bijzondere, nieuwe stadsgezichten. ‘Neem Blikk. De voormalige 
Verblifa-blikfabriek in Dordrecht, met haar karakteristieke 
hofje en sheddaken. We hebben een prachtig woonconcept 
ontwikkeld. Inmiddels is 50 procent van de woningen verkocht, 
ondanks dat we de voorverkoopdrempel niet hebben gehaald, 
starten we in januari 2023 toch gewoon met de bouw. Omdat we 
geloven in het concept. Mochten we de woningen niet verkopen, 
dan houden we die vooralsnog zelf en gaan we ze verhuren. Maar 
ik verwacht niet dat dat nodig is. Soms moet de consument iets 
ook gewoon eerst zien.’

Hij denkt even na en laat zijn gedachten gaan over de 
bouwopgave en de maatschappelijke verantwoordelijkheid 
die hij voelt. ‘Soms moeten we mensen uit hun woningen zien 
te krijgen. Om doorstroming te kunnen realiseren. De oude 
woningen die ze achterlaten zijn vaak het probleem. Die zijn 
soms slecht geïsoleerd en moeten verduurzaamd worden om 
van waarde te kunnen zijn. Misschien moeten wij die mensen 
daar wel mee gaan helpen of in een uiterst geval die woningen 
gaan kopen, denk ik steeds vaker. We moeten nieuwe vormen 
bedenken met elkaar. Of oude vormen afstoffen. Inventief zijn. 
Zo komen we een uitdagende tijd door.’ 

Wouter Vos kijkt in zijn tak van sport eveneens vooruit. Ook 
hij ziet 2023 als een grote uitdaging op het gebied van logistiek 

vastgoed. ‘We moeten uitkijken dat we niet teveel eisen op 
elkaar stapelen. Dat geldt zowel voor logistiek vastgoed als voor 
wonen. Ik ben voorstander van spelregels, maar we moeten wel 
een genuanceerd beeld schetsen. Het imago van de industrie 
en de uitstoot van vieze lucht wordt regelmatig verward met 
logistiek vastgoed. En de verdozingsdiscussie doet soms pijn 
aan mijn oren. In werkelijkheid is het een nieuwe economie 
voor Nederland die volwassen is geworden. Achter die veelal 
grijze gevels zit zoveel innovatie en tech. We hebben het talent 
in Nederland en we lopen voor op procesinnovatie. Omarm die 
maar ga met elkaar in gesprek over de spelregels Wij kunnen 
met onze kennis en kapitaalkracht een steentje bijdragen om 
projecten wél van de grond te krijgen.’  

wachten op het juiste moment
Hun mondhoeken krullen als het tweegesprek naar de 

aankoop van locaties en panden, durf en creatieve calculaties 
draait. Ze zijn het erover eens: er is de aankomende jaren een 
dosis lef nodig.

‘Alle rekenmodellen zeiden ‘doe het niet’, maar wij deden 
het wel. Omdat we hier als bedrijf in geloven.’ Met de aankoop 
van het beroemde HAKA-gebouw (11.000 vierkante meter 
leegstaand vastgoed) hengelde het vastgoedbedrijf niet alleen 
een voormalige koffiebranderij, theemengerij en graansilo 
binnen, maar vooral ook een toekomstig icoon. ‘En dan moet het 
goedkomen als je een lange adem hebt’, vertelt Marcel Schippers 
met een brede lach. 

Het is exemplarisch voor de lange termijn-strategie van 
Dudok Real Estate. Ze heeft de plannen klaarliggen, schroomt 
niet om ze aan te passen, maar als de tijd simpelweg nog niet 
rijp is, dan wacht de ontwikkelaar annex belegger. ‘Om het 
monument normaal te isoleren en future proof te maken, is een 
forse investering nodig. Het iconische gebouw kan het aan, maar 
het gebied zal als het ware in Rotterdam aan de beurt moeten 
zijn om het oog van de wereld te vangen. Zolang dat nog niet is, 
zullen we moeten wachten.’

In de weg vooruit groeit Dudok Real Estate gestaag door. 
In een mix van geduld en lef broeden de managing directors, 
samen met het team, op nieuwe concepten. Ze denken aan 
de keten, aan samenwerkingen met andere marktpartijen 
en innovaties. ‘In het buitenland zie je veel dubbellaagse 
distributiecentra. In Nederland kennen we dat niet. Optoppen 
van warehouses is niet eenvoudig, maar zou een hele nieuwe 
wereld openen. Of wat dacht je van ons plan om volgend jaar….’ 
De laatste zin wordt ingeslikt. ‘Daar wachten we nog even mee’, 
klinkt het. ‘We zijn in ieder geval klaar voor de toekomst.’

Naam: 
Wouter Vos
Bedrijf: 
Dudok Real Estate
Werkt als: 
Managing Director
Vooral bezig met: 
De ontwikkeling van 
distributiecentra 
en duurzame 
bedrijfsterreinen en
commercieel vastgoed 
in de binnenstad van 
Rotterdam
Wil bereiken: 
Het gevoel dat ik het 
maximale uit mezelf 
haal
Over tien jaar: 
Hoop ik dat Dudok 
met al de disciplines 
waarin wij actief zijn 
meedraait
tussen de gevestigde 
orde
Het kantoormoment 
van de dag: 
De opstart van de dag 
zonder afspraken
Leukste collega:
Anouk janssens, zij 
is de eerste die ik elke 
dag tegenkom en zij 
is altijd positief als ik 
kantoor binnenstap. 
Perfecte start van de 
kantoordag
Buiten de deur naar: 
Restaurant de Walvis 
op terschelling
Een deal met: 
Een mooi logistiek 
bedrijf over de 
ontwikkeling van een 
nieuw distributie-
centrum waardoor 
de business van deze 
partij weer een impuls 
krijgt
De stand van het land:
Zorgelijk
uitkijken naar:
De speech van ons 
jongste talent op 
kantoor tijdens ons 
jaarlijkse diner
Zorgen voor/over: 
De alsmaar 
duurder wordende 

maatschappij
Niet vergeten:
tijd maken voor de 
mensen om je heen
Onmisbaar:
telefoon
Belangrijkste persoon/
personen:
Mijn vrouw en 
kinderen
Weggeven:
Heb wegens 
een verbouwing 
recent veel spullen 
weggegeven via 
Marktplaats en heb 
me verbaasd over 
de spontane en 
leuke gesprekken en 
blijdschap van mensen 
die de spullen weer 
een nieuw leven geven
Aanvaarden: 
Dat we na een periode 
van voorspoed een 
uitdagende tijd 
tegemoet gaan
Durven:
Risico’s te blijven 
nemen op persoonlijk 
en zakelijk vlak
Goede voornemens:
Meer sporten en meer 
genieten
Vrije tijd:
Veel in de natuur, veel 
mensen onderschatten 
hoe mooi Nederland is
LijStjES 2022
Podcasts/RtV 
programma’s: 
ik kijk graag 
documentaires en 
programma’s over 
mensen en bedrijven 
die iets hebben 
bereikt. Persoonlijk 
verhalen spreken mij 
het meeste aan en dat 
zijn niet alleen
Cultuurhoogtepunten: 
Het kunstdepot van 
Museum Boijmans 
Van Beuningen in 
Rotterdam. Een 
prachtig ontwerp 
van het Rotterdamse 
architectebureau 
MVRDV en een 

verrijking voor de stad
Sportmomenten: 
Met stip op 1: de 
4e ronde op het 
Centre Court van 
Wimbledon tussen 
tim van Rijthoven 
en Novak Djokovic. 
Vroeger keek ik als 
tiener alle grandslam-
tenniswedstrijden. Dit 
was de eerste wedstrijd 
in jaren waar ik weer 
voor ben gaan zitten
Songs: 
Alle nummers van 
Coldplay en de 
composities van Hans 
Zimmer
Favoriete 
vakantieplekken: 
1. terschelling 
2. Zuid-Afrika
Hebbedingen: 
ik ben niet 
materialistisch van 
aard en heb geen 
hebbedingen die ik 
niet kan missen
ZAKELijKE 
tERuGBLiK 2022
Welk cijfer geef je 
2022:
Een 9
Mooiste moment: 
De oplevering van 
ons project Port Park 
Pernis in de haven van 
Rotterdam
Beste zet: 
Overstappen naar een 
elektrische auto
Mooiste deal:
De verkoop van 
twee van onze 
ontwikkelprojecten 
in de haven van 
Rotterdam aan 
een internationale 
institutionele 
investeerder
Grootste irritatie:
Partijen die gemaakte 
afspraken niet 
nakomen
Leukste spontane 
ontmoeting:
Met een van 
onze nieuwste 

logistieke talenten 
Karen Siemes. 
tegengekomen in een 
teams-meeting. Na 
deze meeting hebben 
wij haar benaderd om 
over te stappen naar 
Dudok en inmiddels 
heeft zij haar eerste 
deal binnen Dudok 
succesvol afgerond
Het meest geleerd 
van:
Mijn broer Stijn Vos. 
in kansen en vooral 
groot denken. De 
gesprekken met hem 
geven mij veel energie 
en zetten mij op 
scherp
PERSOONLijKE 
tERuGBLiK 2022
Welk cijfer geef je 
2022:
9
Sportieve hoogtepunt: 
Mijn sportieve 
hoogtepunt van het 
jaar moet bij het geven 

van dit interview nog 
plaatsvinden
Beste boek:
Hoe gaan we dit 
uitleggen, jelmer 
Mommers
Beste aankoop: 
Mijn hond Freek
Vakantie: 
tour terschelling/
Friesland/ 
Denemarken
Leukste Diner: 
Met mijn maatjes 
van de lagere en 
middelbare school. 
Het maakt niet uit hoe 
lang we elkaar niet 
zien, als we met elkaar 
aan tafel/bar zitten 
is het direct weer als 
vanouds
Beste song: 
Alle nummers van 
Coldplay
inspirerend: 
Mensen met een 
passie voor iets. Krijg 
ik energie van en heb 

ik bewondering voor
Sportmaatje: 
Mijn zoon Friso tijdens 
onze wekelijkse work-
outsessies
Zorgwekkend: 
De steeds 
extremer wordende 
weersomstandig-
heden
Geluk: 
Met de familie op 
avontuur
Afzien: 
Sporten met mijn 
trainer Mike
Grootste ondeugd: 
Koekjes. ik kan met 
overtuiging bevestigen 
dat ik de grootste 
afnemer van koekjes 
op kantoor ben
Meest gelachen: 
Met oude maatjes 
van de lagere en 
middelbare school
Allergezondste:
Fietsen zonder batterij

‘in het buitenland zie 
je veel dubbellaagse 
distributiecentra.
in nederland kennen
we dat niet’


