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c o l u m n

v a s t g o e d c v ’s : 

Remmen los of losse remmen?
door prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS, verbonden aan Business Universiteit Nyenrode

“Wanneer particulieren massaal gaan kopen, is het tijd uit te markt te stappen.” Zo luidt 
een oude beleggerswijsheid. “stormloop op Cv’s”, “Kwart meer inleg in vastgoed-cv’s” kopt 
PropertynL in haar recente onderzoek naar nederlandse vastgoed-cv’s. er zijn in 2006 
maar liefst 100 nieuwe cv’s geïntroduceerd waarin ruim € 800 miljoen eigen vermogen is 
geïnvesteerd. moeten alle alarmbellen nu rinkelen?
ik kan mij nog goed de discussies van een paar jaar geleden herinneren over de kwets-
baarheid van beleggingen in vastgoed-cv’s wanneer de vastgoedmarkt in elkaar zou gaan 
zakken. de gouden jaren 1999-2001 waren immers voorbij en er was grote leegstand. Parti-
culieren zouden hun participaties dan niet gemakkelijk kwijt kunnen, omdat er sprake zou 
zijn van een product dat men aan de straatstenen niet zou kwijt kunnen. er is immers geen 
dagelijkse markt voor participaties en om fiscale redenen moesten alle participanten actief 
instemmen met verkoop van een participatie. er werden zelfs al lijstjes gepubliceerd met 
cv’s die in de problemen zaten. daarbovenop kwam nog een kritisch rapport van de afm, 
gebaseerd op openbare bronnen en interviews, waarin onder (veel) meer gewaarschuwd 
werd voor oververhitting, ‘fee driven products’, specifieke risico’s, kennisasymmetrie tus-
sen beleggers en aanbieders én over het verhoogde integriteitsrisico.
maar wie schetst onze verbazing. de groei van particuliere vastgoed-cv’s zet ongebreideld 
door. de markt trekt aan en ongekend lage aanvangsrendementen die tot voor kort alleen 
in het verre oosten te zien waren, liggen in het verschiet. Zeker, de remmen zijn niet 
helemaal los: er zijn grotere cv’s gekomen met meer gespreid vastgoed en de beleggers 
(iets) lagere rendementen voorgespiegeld. verder zijn de fiscale eisen voor overdracht van 
participaties versoepeld en wordt het ook voor fiscale beleggingsinstellingen mogelijk te 
ontwikkelen voor eigen portefeuille. alles op rolletjes. dus waarom dan gezeurd?
Wel, omdat er enige haarscheurtjes zichtbaar zijn geworden. de concurrentieslag op de 
nederlandse markt is verhevigd en oververhitting dreigt. Buitenlandse en nederlandse in-
stitutionelen leveren een felle strijd met vermogende particuliere beleggers en aanbieders 
om nederlandse a- en B-producten. er wordt geconcurreerd op eigen vermogen, op snel-
heid van beslissen en handelen. daarnaast hadden sommige cv’s eigenlijk gesloten moeten 
worden, maar zijn ze “nog niet verkooprijp.” aanbieders wijken uit naar het buitenland en 
raken daarmee ogenschijnlijk “uit het zicht.” 
Zolang de belegger bewust de risico’s neemt die bij een bepaald rendement horen, is dat tot 
daaraan toe. maar is die belegger zich wel “bewust” van alle risico’s? Wil hij zich eigenlijk 
wel op de hoogte (laten) stellen? hoe zit het met het toezicht?
de afm lijkt te aarzelen. in maart verscheen haar rapport op basis van een steekproef onder 
(slechts) 23 producten. de informatieverstrekking was volgens de opstellers van het rapport 
“in het algemeen onvoldoende om tot een afgewogen investeringsbeslissing te komen.” Uit 
het onderzoek kwamen “geen feitelijke bevindingen naar voren die wijzen op grote inte-
griteitsrisico’s” in de sector. Wel werd fijntjes opgemerkt dat het toezichtinstrumentarium 
niet toereikend is om diepgravende onderzoeken in te stellen naar aBC-constructies of on-
gewenste praktijken. Tegelijkertijd krijgt de afm door nieuwe prospectusrichtlijnen steeds 
minder meldingen binnen. Kortom, het moet vooralsnog van zelfregulering door de markt 
komen. en het is bekend dat die zich niet altijd gemakkelijk in het gareel laat brengen.
Waarschijnlijk zal de toezichthouder bij gebrek aan voldoende zicht wel andere antennes 
uitsteken. en dat is wel zo verstandig. 
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p r i v at e  v a s t g o e d f o n d s e n :

Van innovatie naar volwassenheid?
Gerjan Vos en  Jos Janssen

Tot voor kort waren direct vastgoed en beursgenoteerde vastgoedaandelen (publieke vast-
goedfondsen) de enige manieren om in vastgoed te beleggen. recent heeft zich een derde 
vorm ontwikkeld: het beleggen in niet-beursgenoteerd vastgoed ofwel in private vastgoed-
fondsen. de omslag kwam vlak na de millenniumwisseling toen de iTC luchtbel uiteenspatte 
en de beurzen slecht presteerden. gezien de snelle ontwikkeling en de korte historie is er 
nog weinig bekend over deze vastgoedsector. insiders zijn goed geïnformeerd over de ins en 
outs van deze markt en inrev (gevestigd in amsterdam) heeft een begin gemaakt om meer 
transparantie te creëren op europees niveau. Toch is de markt nog intransparant: informatie 
over de fondsen kan niet makkelijk, bijv. via internet, gevonden worden. er zijn nauwelijks 
analistenrapporten, de liquiditeit van de participatie in een fonds is zeer gering en bench-
marks zijn beperkt aanwezig. ondanks die beperkingen is het belegd vermogen van de pri-
vate vastgoedfondsen inmiddels groter dan dat van de vastgoedaandelenfondsen. vergeleken 
met direct vastgoed en vastgoedaandelen is er nog weinig over geschreven en gepubliceerd. 
nu het beleggen in deze vastgoedcategorie erg populair is geworden, is het wellicht een goed 
moment om op het reilen en zeilen van vastgoedfondsen in te gaan. 
in het eerste artikel over de europese markt van private vastgoedfondsen geven Lisette van 
doorn en Pieter hendrikse hun opinie over de europese markt. Ze tonen niet alleen aan 
dat het aantal vastgoedfondsen de laatste tien jaar enorm is gegroeid en in vele opzichten 
volwassen geworden, maar laten ook zien dat er nog voldoende uitdagingen liggen om de 
beleggingssector professioneler te laten opereren om alle groeiplannen goed te kunnen ac-
commoderen. 
de analyse over de europese markt voor de private vastgoedfondsen wordt verder doorge-
voerd in het artikel van dirk Brounen, hans op ’t veld en ville raitio. deze studie vergelijkt 
daarbij het beleggen in niet-beursgenoteerde private vastgoedfondsen en met het beleggen in 
beursgenoteerde publieke vastgoedfondsen.
het specifieke risico van directe vastgoedportefeuilles is een karakteristiek probleem voor 
beleggers in vastgoed. Private fondsen kunnen hiervoor een uitweg bieden, maar het arti-
kel van andrew Baum toont aan dat sommige fondsen meer bruikbaar kunnen zijn voor 
bepaalde vastgoedsectoren en landen dan anderen. data van commercieel vastgoed in het 
verenigd Koninkrijk worden gebruikt om de fondsproblematiek te analyseren en geven aan 
welke fondsen meer of minder bruikbaar zijn. het artikel laat ook zien of de fondsen, die mo-
menteel beschikbaar zijn in de markt, groot genoeg zijn om de noodzakelijke risicoreductie 
te bieden.
in de studie van raymond satumalaij en fons Lute is met behulp van ‘synthetische’ rende-
mentsreeksen voor privaat vastgoed een allocatiestudie uitgevoerd voor de drie KLm pen-
sioenfondsen. de onderzoeksresultaten wijzen uit dat privaat vastgoed een belangrijke rol 
moet krijgen in een internationaal gediversifieerde indirecte vastgoedportefeuille. 

Wat is de balans van deze artikelen? Private vastgoedfondsen verdienen een plaats in de be-
leggingsportefeuille maar gezien de vraagstukken waarmee de fondsen geconfronteerd wor-
den is er nog veel werk aan de winkel, zowel voor de praktijk als voor onderzoekers, om de 
markt naar volwassenheid en transparantie te laten uitgroeien.
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n i e t - g e n o t e e r d e  v a s t g o e d f o n d s e n

De Europese Stand van Zaken
Dirk Brounen, Hans Op ’t Veld en Ville Raitio

Sinds de tegenvallende beursjaren vlak na de millenniumwisseling is het beleggen 

in vastgoed immens populair geworden. Zowel kleine particuliere als grote profes-

sionele investeerders zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om hun geld 

uit te kunnen zetten in het relatief sterk presterende onroerend goed. 

het leeuwendeel van deze geldstroom richting de vastgoedmarkt is afkomstig van de gro-
tere institutionele beleggers die tegenwoordig indirect willen beleggen in vastgoed. dat in-
directe beleggen kan immers heel eenvoudig door posities op te bouwen in één van de 600 
verschillende vastgoedinvesteringsmaatschappijen die wereldwijd aan aandelenbeurzen 
genoteerd staan. het comfort van het relatief snel en goedkoop kunnen aan- en verkopen 
van deze vastgoedaandelen is inmiddels alom bekend. Uiteraard heeft ook dit voordeel zijn 
nadeel. de verhandelbaarheid van beursgenoteerde vastgoedaandelen verhoogt namelijk 
het koersrisico door dagfluctuaties die niet aan de vastgoedmarkt zijn gerelateerd. ander-
zijds is het arbeidsintensieve beheer van een vastgoedportefeuille opgebouwd uit betrek-
kelijk illiquide objecten ook bepaald niet vrij van praktische bezwaren. 
gelukkig bestaat er nog een derde alternatief naast het zelf verzamelen en beheren van 
vastgoedobjecten en het simpelweg beheren van een portefeuille van vastgoedaandelen 
– de niet-genoteerde vastgoedfondsen. van enige afstand beschouwd, lijken deze fondsen 
het beste van twee werelden in zich te verenigen. Zo bieden zij enkel en alleen vastgoedge-
relateerd rendement zonder dat de belegger zelf het arbeidsintensieve beheer en selectie-
werk hoeft uit te voeren. 
Toch is het beleggen via deze niet-genoteerde vastgoedfondsen geen onverdeeld genoegen. 
niet-genoteerde fondsen werden lange tijd geassocieerd met schaarse informatie, hoge 
kosten, troebele investeringsstijlen en een onoverzichtelijk woud aan fondsstructuren. 
door het ontbreken van een beursnotering ontbrak daarnaast nog eens de mogelijkheid 
om als belegger van gedachte te kunnen veranderen en de stukken snel weer van de hand 
te kunnen doen. inmiddels is de europese markt voor niet-genoteerde vastgoedfondsen 
gegroeid en in vele opzichten volwassen geworden. deze studie bespreekt de laatste stand 
van zaken op basis van unieke gegevens die stammen uit de databanken van zowel inrev 
(de europese vereniging voor investeerders in niet-genoteerde vastgoedfondsen) als in-
vestment Property databank (iPd).

Een snel groeiende markt
vastgoedfondsen kennen in europa een lange geschiedenis. Zo stammen nederlandse 
fondsen als Uni-invest en Wereldhave respectievelijk uit 1924 en 1930. maar op grotere 
schaal kreeg de populariteit van het indirect beleggen in onroerend goed pas vorm gedu-
rende de jaren tachtig. in figuur 1 staat de ontwikkeling van de europese indirecte vast-
goedmarkt kort weergegeven. Zowel de aantallen als de vastgoedwaarde van de genoteerde 
en niet-genoteerde ondernemingen zijn hieruit af te lezen. de cijfers laten zien dat beide 
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deelmarkten in omvang enorm zijn gegroeid in de afgelopen twintig jaren. de totale vast-
goedwaarde die te vinden is in de portefeuille van de genoteerde fondsen is in deze periode 
ruim vervijftienvoudigd en het aantal genoteerde vastgoedinvesterings-maatschappijen is 
sinds 1985 gegroeid van ongeveer 50 tot ruim 150. 
ook de niet-genoteerde fondsen hebben een indrukwekkende opmars doorgemaakt. vooral 
de groei in het aantal fondsen is daarbij opmerkelijk te noemen. Waar in 1985 nog slechts 
50 fondsen in europa te vinden waren is dit aantal vandaag de dag opgelopen tot ruim 
400 stuks. in omvang is de niet-genoteerde markt echter minder snel gegroeid. Zo is de 
gemiddelde portefeuillewaarde van een niet-genoteerd fonds gelijk aan ruim 760 miljoen 
euro, terwijl het doorsnee genoteerde fonds inmiddels een portefeuille beheert van 3,1 mil-
jard euro. Uiteraard lopen deze bedragen binnen de deelmarkten sterk uiteen. de duitse 
fondsen gaan aan kop met gemiddeld 1,9 miljard euro aan omvang tegenover de Portugese 
fondsen met amper 200 miljoen euro onder beheer. 

Figuur 1:  Marktontwikkeling van de portefeuillewaarde en het aantal Europese  
genoteerde en niet-genoteerde vastgoedfondsen (in miljarden euros).  
Hierbij zijn de Duitse open-ended funds meegerkende in het overzicht van niet-genoteerd vastgoed. 

Stijlen en structuren: een overzicht
over het algemeen beheren de niet-genoteerde fondsen in europa een vastgoedportefeuille 
die gespreid is over verschillende vastgoedsectoren. slechts een kwart van alle fondsen speci-
aliseert zich in één enkele sector, welke dan doorgaans de winkelsector blijkt te zijn. verder 
valt op dat de investeringsstijlen van de niet-genoteerde fondsen uiteen lopen in risico- en 
rendementsverwachting en de wijze waarop fondsen het rendement realiseren. fondsen 
worden doorgaans geclassificeerd aan de hand van een viertal stijlen, te weten core, core-
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plus, value-added en opportunistic. de meest defensieve fondsen worden de core-fondsen 
genoemd, waarbij de fondsmanager met weinig tot geen vreemd vermogen streeft naar een 
rendement dat 3% tot 5% boven het rendement van risico-arme staatsobligaties uitsteekt. 
Wanneer het doelrendement iets hoger ligt, 5% tot 7% boven de staatsobligaties, spreekt men 
vaak van core-plus fondsen. aan het andere uiterste van het rendements-risico spectrum treft 
men de opportunistische fondsen, welke op grote schaal (meer dan 75% van vastgoedwaarde) 
gebruik maken van vreemd vermogen, streven naar vooral rendement uit de aan- en verkoop 
van objecten en rekenen op een totaal jaarrendement dat 12% hoger ligt dan het rendement 
op staatsobligaties. de vierde en laatste categorie fondsen zijn de value-added fondsen, welke 
een meer gematigde koers varen. Zij financieren tussen de 30% en 70% van hun investerin-
gen met vreemd vermogen, betrekken een groter deel van het rendement uit het verhuren 
van panden en streven naar een gematigdere 7% tot 12% rendementsopslag. 
Uiteraard zijn alle vier de soorten terug te vinden op de europese markt. Tabel 1 laat echter 
duidelijk zien dat het merendeel van de niet-genoteerde vastgoedfondsen te boek staat als 
core-fonds en dat slechts een kleine minderheid de opportunistische stijl hanteert. 
naast de stijlindeling is tevens een verschil in een aantal fondsstructuren te maken. Zo is er 
een belangrijk verschil tussen de finite (eindige) fondsen waarvan de looptijd op voorhand 
beperkt is tot gemiddeld ongeveer zeven jaren en de infinite (oneindige) fondsen waarvan 
de levensduur in principe geen beperkingen kent. Tabel 1 laat zien dat hoewel in aantal de 
finite fondsen de boventoon voeren in europa, de grotere omvang van de portefeuille van 
infinite fondsen ervoor zorgt dat zij het merendeel van de totale waarde van de niet-geno-
teerde markt vertegenwoordigen. daarbij springen vooral de duitse fondsen in het oog. 
Zoals eerder vermeld is hun omvang ongekend in europa. de grootste duitse fondsen 
zijn fondsen die gericht zijn op particuliere beleggers. deze fondsen hebben een zoge-
naamde open-end structuur. dat wil zeggen dat het aantal uitstaande aandelen variabel is. 
het fonds neemt aandelen terug indien investeerders verkopen willen en geeft aandelen uit 
indien nieuw kapitaal nodig blijkt. Zodoende biedt het fonds liquiditeit. het nadeel hiervan 
is dat het fonds de toe- of uitstroom van geld slecht kan reguleren. mede daarom kent het 
merendeel van de vastgoedfondsen in europa een closed-end structuur waarbij het aantal 
aandelen constant is, en handel dus onder de investeerders geregeld moet worden. 

Tabel 1:  Fondsstijlen en -structuren 
Fonds-stijl Aantal fondsen Portefeuille waarde % van totaal
Core  275 237.3 72.2
Value-added 147 58.5 17.8
Opportunity 59 32.7 10.0
Total 481 328.5 100.0
Fonds-structuur Aantal fondsen Portefeuille waarde % van totaal
Infinite life  192 196.8 59.9
Finite life 289 131.7 40.1
Total 481 328.5 100.00

Rendementen in beeld
het meest interessant aan elke belegging zijn natuurlijk de prestaties. Zowel het rende-
ment als het risico zijn hierin belangrijk. doordat de beursnotering onbreekt is het volgen 
van de prijs van het aandeel onmogelijk voor niet-genoteerde fondsen. de informatie over 
prestaties komt daardoor minder vaak beschikbaar en bleef lange tijd voorbehouden tot de 
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groep van beleggers in het fonds. Zeker bij fondsen die slechts eenmaal kapitaal ophalen 
bij beleggers ontbreekt de noodzaak om doorlopend verslag te doen van het gerealiseerde 
rendement. slechts in de marketing fase werden doorgaans prognoses en doelstellingen 
gepubliceerd. de moderne belegger wil echter graag op basis van een bewezen track-record 
en gerealiseerde rendementen een beleggingsbeslissing baseren. 
om helderheid te gaan bieden over de prestaties van de niet-genoteerde markt hebben 
zowel  inrev voor europa als de Britse aref (association of real estate funds) en hsBC 
Bank in het vK in samenwerking met het Britse iPd gewerkt aan indices die het totale 
rendement van zowel de europese als Britse niet-genoteerde fondsen weerspiegelen. in 
tabel 2 staan de rendementen op basis van deze indices weergeven. Ter vergelijking geven 
we ook de totale rendementen van de corresponderende genoteerde vastgoedmarkten. in 
de inrev index zijn 144 niet-genoteerde fondsen uit geheel europa opgenomen. de Britse 
hsBC/aref index bevat informatie over de prestaties van 60 fondsen. deze Britse fond-
sen maken tevens deel uit van de inrev index. Zowel voor de europese als de Britse niet-
genoteerde index laat tabel 2 rendementen zien die iets lager zijn dan voor de genoteerde 
fondsen

Tabel �: Rendementen van genoteerde versus niet-genoteerde vastgoedfondsen
 Genoteerde markt Niet-genoteerde markt
 GPR General  GPR General  INREV HSBC-AREF
 EU UK  (EU) (UK)

1990 -8.77% -10.08%  NA -8.91%
1991 0.81% -4.94%  NA -3.16%
1992 -8.52% -20.95%  NA -3.55%
1993 34.70% 93.22%  NA 14.42%
1994 -6.79% -14.18%  NA 13.42%
1995 0.87% 4.70%  NA 2.55%
1996 9.65% 25.63%  NA 8.69%
1997 14.38% 28.53%  NA 15.06%
1998 1.58% -13.97%  NA 13.07%
1999 5.34% 13.44%  NA 14.70%
2000 9.71% 18.73%  NA 13.10%
2001 1.73% -1.45%  9.40% 6.57%
2002 5.73% -0.27%  13.00% 10.74%
2003 12.05% 24.23%  4.70% 12.96%
2004 17.06% 39.03%  4.30% 20.96%
2005 15.38% 24.98%  13.20% 20.40%
     
Gemiddelde 10.39% 12.92%  8.92% 9.44%
Standaard dev. 11.10% 27.98%  4.31% 6.24%

Tegelijkertijd constateren we dat het risico, gemeten hier als jaarlijkse standaard deviatie, 
beduidend lager is in beide niet-genoteerde markten. de dynamiek van de cijfers over de 
jaren heen vertonen grote samenhang met die van de genoteerde evenknie. dit betekent 
dat de niet-genoteerde vastgoedaandelenmarkt een interessant alternatief kan bieden voor 
genoteerde fondsen, weliswaar op een meer bescheiden rendement-risico niveau.  
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aan de hand van deze nog jonge rendementsreeksen hebben wij een eerste verkenning ten 
aanzien van de positie van niet-genoteerde vastgoedfondsen binnen de gemengde porte-
feuille uitgevoerd. hierbij hebben wij het historische rendement, risico en de samenhang 
tussen aandelen, obligaties en niet-genoteerde fondsen voor het verenigd Koninkrijk be-
studeerd en gebruikt als basis bij het bepalen van de optimale portefeuille
 
Figuur �:  optimale beleggingsportefeuilles met en zonder niet-genoteerde vast-

goedfondsen

figuur 2 laat zien dat het toevoegen van niet-genoteerde vastgoedfondsen aan een porte-
feuille bestaande uit aandelen en obligaties zowel het spectrum van risico- en rendement-
profielen uitbreidt als verbetert. Zo blijkt dat het toevoegen van niet-genoteerde fondsen bij 
een risico van 10% marginaal hogere rendementen mogelijk maakt. Belangrijker is echter 
het verschil dat waar te nemen is aan de linker zijde van de figuur. niet-genoteerde vast-
goedfondsen stellen beleggers in staat om te beleggen in portefeuille met lagere risico-
profielen dan enkel alleen op basis van aandelen en obligaties. Uit deze eerste analyse 
blijkt duidelijk dat deze beleggingscategorie gezien kan worden als een verrijking voor de 
portefeuille. 

Dynamiek van de kapitaalstromen
de populariteit van niet-genoteerde fondsen is de laatste jaren veel in de aandacht geweest. 
sommigen spreken zelfs al van een ‘Wall of money’ die ook via de niet-genoteerde vehikels 
de vastgoedmarkten overspoelt. deze vloedgolf is echter een duidelijk getijde wanneer een 
wat langere termijn wordt beschouwd. Zo hebben wij in figuur 3 de kapitaalstromen rich-
ting de duitse niet-genoteerde fondsen afgezet tegen de inverse van de prestaties van de 

10,1%

10%

9,9%

9,8%

9,7%

9,6%

9,5%

9,4%

9,3%

Aandelen, Obligaties en
Niet-genoteerd vastgoed

Aandelen, Obligaties

Standaard deviatie

R
en

de
m

en
t

2%0% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

PRQ-2007-02-OPMAAK.indd   10 12-06-2007   16:10:20



Property Research Quarterly   |   juni 2007   |   11

t
h

e
m

a
: p

r
iv

a
t

e
 v

a
s

t
g

o
e

d
f

o
n

d
s

e
n

o
n

d
e

r
z

o
e

k
s

e
r

v
ic

e

duitse beurs.1 deze afbeelding vertoont een opmerkelijke verwantschap. het is duidelijk 
dat de instroom in niet-genoteerde fondsen het sterkst is ten tijde van zwakke beursjaren, 
terwijl bij een goed presterende beurs betrekkelijk weinig geld wordt geïnvesteerd in niet-
genoteerd vastgoed. dit fenomeen staat binnen de behavioral finance literatuur bekend als 
sector rotatie en wordt vaak verklaard door kudde-gedrag onder beleggers waarbij de massa 
de tijdelijk goed presterende sector volgt. 

Figuur �:  Kapitaal in- en uitstroom in Duitse vastgoedfondsen versus de prestaties 
van de beurs

instroom in de niet-genoteerde markt is dus onvoorspelbaar. de uitstroom van kapitaal 
kent lijkt wel een duidelijke structuur te kennen. aangezien het merendeel van de fondsen 
een beperkte looptijd heeft, is op voorhand duidelijk wanneer het kapitaal weer vrijvalt. 
figuur 4 toont het verloop van deze geplande fondsbeëindigingen. hieruit blijkt dat een 
groot deel van het geïnvesteerde kapitaal naar verwachting weer vrijvalt in de komende vijf 
jaren. Uiteraard kunnen deze bedragen weer in andere of zelfs nieuwe fondsen worden 
herbelegd. maar de belegger kan afhankelijk van het beursklimaat ook anders besluiten. 
het positieve aspect van deze ontwikkeling is dat deze constante stroom van vrijvallende in-
vesteringsgelden gezien kan worden als een vorm van liquiditeit. door de beperkte looptijd 
kan een investeerder door in fondsen van verschillende leeftijden te beleggen een porte-
feuille creëren waarvan jaarlijks automatisch een deel van het geld weer beschikbaar komt 
voor eventuele herallocatie.
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1.  Aangezien de instroom van kapitaal naar vastgoed doorgaans oploopt wanneer de aandelenbeurs in mineurstemming verkeert, illus-
treren wij dit verband door het rendement van de beurs als inverse weer te geven tegenover de instroom van kapitaal naar vastgoed.
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Figuur �: Geplande fondsbeëindigingen verdeeld over de jaren

Conclusies
niet-genoteerde vastgoedfondsen zijn de laatste twee decennia aan een stevige opmars 
door europa begonnen. deze studie brengt deze onwikkeling in kaart en voorziet in een 
transparant overzicht van de markt. Cijfermateriaal dat nu voor het eerst voorhanden is 
geeft de mogelijkheid om investeringsstijlen en fondsstructuren te onderscheiden en de 
feitelijke prestaties van deze niet-genoteerde markt te rapporteren. de prestaties van de 
niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen laten zien dat er interessante mogelijkheden schuil 
gaan in deze markt. dit geldt vooral voor de beleggers die op zoek zijn naar een behou-
dend rendement en risicoprofiel en die korte termijn liquiditeit niet noodzakelijk achten. 
de kapitaalstromen die de laatste jaren deze niet-genoteerde fondsen hebben bereikt zijn 
grillig van karakter en lijken sterk af te hangen van de prestaties van concurrerende be-
leggings-sectoren. het lijkt erop dat indien deze markt zich verder kan ontwikkelen als 
een behouden en stabiele thuishaven voor geduldig kapitaal. hiervoor is noodzakelijk dat 
met een hogere frequentie en op steeds grotere schaal informatie over prestaties beschik-
baar komen. als hieraan voldaan wordt, wacht een mooie toekomst , ook (of misschien 
zelfs juist) zonder de beurs. het gedrag en de profielen van niet-genoteerde fondsen lijkt 
steeds meer in lijn te geraken met de genoteerde tegenhangers. Zo wordt bedrijfsinforma-
tie steeds transparanter, neemt liquiditeit toe en vindt er steeds vaker wisselwerking plaats 
tussen beide markten.    

Over de auteurs  Dirk Brounen is universitair hoofddocent aan de RSM Erasmus University 
in Rotterdam. Hans Op ’t Veld is senior strateeg structured investments bij PGGM Invest-
ments, Ville Raitio is research manager bij INREV

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Number of terminating funds

N
um

be
r 

aa
nd

 v
al

ue
 o

f p
la

nn
ed

 fu
nd

 te
rm

in
at

io
ns

 (
va

lu
e 

in
 b

n)

Total asset value to be terminated (in billion euros)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PRQ-2007-02-OPMAAK.indd   12 12-06-2007   16:10:22



Property Research Quarterly   |   juni 2007   |   1�

t
h

e
m

a
: p

r
iv

a
t

e
 v

a
s

t
g

o
e

d
f

o
n

d
s

e
n

o
n

d
e

r
z

o
e

k
s

e
r

v
ic

e

%
110
105
100

95
90
85
80
75
70

‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05

Totaal Direct Indirect

Figuur �. Performancemeting British Land

r e c t i f i c at i e

In het laatste nummer van Property Research Quarterly van april 2007 is abusievelijk 
een fout geslopen.

In het artikel “Performance van beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen” ge-
schreven door Bart de Bont en Jeroen de Heus is op pagina 18 bij figuur 3 de verkeerde 
grafiek geplaatst.

Hieronder het juiste figuur 3
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Managing specific risk 
in property portfolios
Prof Dr Andrew Baum, University of Reading, UK

Keywords: real estate investment; specific risk; unlisted vehicles.

1. Introduction - specific risk and property
Property is currently seen as an attractive investment class. global allocations have been 
increasing steadily through the early years of the new millennium.  many markets appear 
to have delivered high relative returns and low relative risk, defined as low volatility of 
returns, relative to other asset classes over three, five, 10 and 15 year periods. Yet success-
ful investment in property is challenging.  Property is illiquid, making it difficult or slow 
to trade at market value.  it is also ‘lumpy’.  Lumpiness – the large and uneven sizes of 
individual assets – means that diversification within property portfolios may prove to be 
more challenging than in equity and bond portfolios.  direct property investment requires 
considerably higher levels of capital investment when compared to securities, and even 
with significant investment typical property portfolios contain high levels of specific risk. 
This fact, coupled with the growing globalisation of property portfolios, largely explains the 
recent boom in indirect vehicles - as shown in figure 1- offering alternative, less ‘lumpy’, 
routes into the asset class.

Figure 1: The PFR European universe of unlisted funds 
Source: Property Funds Research (www.propertyfundsresearch.com)

specific risk in property, whether measured as standard deviation or as a tracking error 
against a benchmark, is a key problem for international investors.  it arises through large 
average property capital values (lot sizes), through an uneven distribution of these values 
and through the inability of investors to match competitors’ portfolios, as each property is 
unique.  Property funds offer a way to limit this problem, as all three issues are minimised 
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by investing indirectly by using diversified funds.  But this paper shows that specific risk 
varies significantly between sectors, and unlisted funds may be more useful in some sec-
tors and countries than others.  This is not simply a function of lot size but also of ‘diver-
sification power’ within sectors, defined as the efficiency of specific risk reduction through 
adding properties.  data from the UK is used to illustrate this issue and to show where the 
use of funds would be most useful.  it also examines whether the funds currently available 
are large enough to offer the necessary risk reduction.
investors who have targeted property as an asset class will most likely be seeking to re-
plicate the benchmark performance with few surprises; after all, the decision to invest in 
property is often based on an analysis of historic risk and return characteristics produced 
from a market index or benchmark. The tracking error of a portfolio is therefore likely to be 
seen as an additional and unrewarded risk.  managers may as a result be charged with mi-
nimising tracking error - but with limited sums to invest.  This is a very difficult challenge: 
how many properties are needed to reduce tracking error to an acceptable level?  

various studies, all of which concentrate on portfolios of properties of mixed types and geo-
graphies, have suggested that the appropriate number of properties is very large.  relevant 
sources include the seminal work of markowitz (1952), evans and archer (1968) and elton 
and gruber (1977). a limited number of studies investigate risk reduction and portfolio 
size in the property market. They include Brown (1988), Brown and matysiak (2001), mor-
rell (1993) and schuck and Brown (1997). it is concluded that many assets are needed to 
reduce risk to the systematic level when value-weighting returns, depending on the degree 
of skewness of property values in the portfolio. 
it is also well known that the necessary level of capital required to replicate the market 
will be greatly dependent on the segments of property in which one wishes to invest, as 
different segments of the property market exhibit vastly different lot sizes. for example, it 
appears obvious that a very large allocation of cash may be needed to invest in a sufficient 
number of shopping centres to replicate the performance of that segment with a low trac-
king error. 

in addition, there are significant differences in the performance characteristics of proper-
ties within the different segments.  Properties in some segments – for example London 
offices - may experience higher variations in return than others, resulting in the probability 
that more properties will be needed to minimise tracking error within the segment.  if 
London offices are also relatively expensive, the problem of assembling a market-tracking 
portfolio at reasonable cost is magnified.  The vital question is again: how many properties 
are needed to reduce tracking error to an acceptable level?  

�.  The research 
We used market data to examine the extent of the problem of specific risk for domestic 
UK property investors. We examined how much cash would have been be needed over 
a specific period to limit the tracking error of a group of properties within one segment 
to a given risk target. We then compared the results across segments; and we draw some 
conclusions about those segments where diversification is relatively easy and those where 
it is relatively hard.  

Where diversification is difficult, the use of diversified indirect vehicles may help investors 
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to achieve allocations to the ‘difficult’ segments.  allocations to direct property would be 
limited to segments of the direct property market in which the desired level of diversifica-
tion requires lower levels of capital investment. obvious candidates for this are segments 
that are characterised by comparatively low average lot values, but also (and less obviously) 
those segments within which efficient diversification is available at the property level (with 
low correlations between the returns on properties within the same segment).  We exa-
mine, in a UK context, which those sectors are.

The methodology used was as follows.  first, we used simulated portfolios of properties 
comprising  randomly selected properties located within each market segment to examine 
the number of assets needed within each segment to achieve particular levels of tracking 
error against iPd annual and monthly benchmarks (as proxied by the relevant index).  

To produce low tracking errors, returns on the simulated single-sector property portfolios 
would need to be highly correlated with returns on the sector.  This is more likely to be the 
case if returns on the portfolios have a similar variance to the sector variance of returns. 
The greater the average single property variance is in comparison to the sector variance, 
all other things being equal, the greater will be the tracking error. The more correlated the 
properties within a sector portfolio are, all other things being equal, the greater will be the 
tracking error. Low tracking errors will result when single property variance is low and 
properties within a sector are highly correlated with each other.

second, we examined the amount of money needed to achieve particular levels of tracking 
error within each segment against the benchmarks.  in order to do this we took account of 
the average lot size of assets within each segment.  

Clearly, shopping centres have larger average lot sizes than standard shop units.  all things 
being equal, more money will be needed to reduce tracking error within the shopping cen-
tre segment than within the standard shop unit segment.  however, the co-variance issue 
referred to above means that all things are not equal.   meaningful results are only available 
when the two factors are combined.  The result for shopping centres, for example, is not 
exactly as one would expect, wholly as a result of the co-variance effect.

a sample of annual direct UK property returns was assembled and grouped by each of nine 
standard segments (defined by property type and geographic location) in collaboration with 
investment Property databank (iPd). The data used is derived from the iPd UK Universe 
and covers properties held continuously over the period 1990 to 2004, thus providing 15 
data points for each property (with two exceptions, where data limitations required a slight-
ly shorter analysis period). Table 1 lists the property type/geographic segmentation used 
and the respective sample size (number of properties) used in this study.  
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Table 1: segmentation and data 
Property type Geographic location Sample size
Standard shops UK 381
Retail warehouse UK 33
Shopping centre UK 26
Other retail UK 60
Office London 73
 South East 45
 Provincial 38
Office park UK 26
Industrial UK 130
Source: IPD, July 2005

iPd provided the following data for each segment:

· the average variance of individual properties,
· the average co-variance of individual properties 
· the average co-variance of individual properties with the iPd market segment returns
· the average lot value as of June 2005 for each segment.

Using this data, simulated portfolios of direct properties were constructed with increasing 
numbers of properties for each segment. The portfolio sizes range from one to 100 un-
derlying properties. for each portfolio the expected (simulated) tracking error against the 
respective market segment was computed. 

The method used assumptions of an average single property variance, average property 
co-variance, average co-variance with the benchmark and the benchmark variance can be 
altered from segment to segment to reflect the segment-specific average return volatility 
characteristics.  historic data is used throughout and the value of the results is conditioned 
by this limitation. 

�.  Research results
Table 2 shows the risk reduction effect of increasing the number of underlying assets who-
se returns are not perfectly correlated. as the number of underlying assets in a portfolio 
is increased the specific risk element of the portfolio is reduced; as the portfolio size tends 
to the market, the portfolio’s risk approaches the market (systematic or non-specific) risk 
level. 

To achieve a 5% tracking error, the results are as follows.  fewest properties are needed in 
the shopping centre segment, followed by office parks, retail warehouses, south east offi-
ces, provincial offices and industrials; and most in the London office segment, followed by 
other retail.  The full results are shown in Table 2.
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Table �: number of properties needed to achieve tracking error targets
     Of properties 5% tracking 4% tracking 3% tracking 2% tracking
Segment error error error error
Standard shops 6 9 16 34
Retail warehouses 4 6 12 47
Shopping centres 3 4 6 11
Other retail 8 12 20 34
London offices 10 16 30 81
South East offices 5 7 12 24
Provincial offices 5 8 12 23
Office parks 4 6 11 21
Industrials 5 8 14 33

Source: Property Funds Research

The co-variance of returns between individual shopping centres and the segment coupled 
with the small number of properties present in the segment at any time mean that only 
three properties will reduce the tracking error to 5%; only 11 are needed to achieve 2%.  

on the other hand, the high variance of London office returns coupled with the correla-
tion characteristics of properties in this segment means that on average 10 properties are 
needed to achieve a 5% tracking error, and no less than 81 properties are needed to reduce 
tracking error within the segment to 2%.  These results ignore the average costs of buying 
properties in these segments, which are shown in Table 3.

Clearly, while shopping centres are apparently easy to diversify, they are not cheap.  a 
£40m average lot size compares with average values of between £4.6m and £7.2m in the 
standard shop, other retail, industrial and south east and provincial office segments.

Table �: average lot sizes by segment
Property type Geographic location Average lot value (£m)

Standard shops UK 4.6
Retail warehouse UK 21.5
Shopping centre UK 39.5
Other retail UK 5.0
Office London 15.2
 South East 7.2
 Provincial 7.2
Office park UK 10.0
Industrial UK 6.4

Source: IPD, July 2005

Table 4 combines the impact of average lot sizes and the efficiency of diversification within 
segments.  The figures show the reduction in tracking error achieved by increasing levels 
of investment.  
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Table �: capital investment required for target tracking errors
Capital required (£m) 5% tracking 4% tracking 3% tracking 2% tracking
Segment error error  error error
Standard shops 28 42 74 157
Retail warehouses 86 129 259 1,013
Shopping centres 118 158 237 434
Other retail 40 60 100 169
London offices 152 243 455 1,229
South East offices 36 50 86 172
Provincial offices 36 58 87 166
Office parks 40 60 110 210
Industrials 32 51 90 212
Total  568 851 1,498 3,762

Source: Property Funds Research / IPD, August 2005

Table 4 shows the differing levels of required capital investment in the UK direct property 
market by segment to achieve reducing levels of tracking errors within each segment.  fi-
gure 2 illustrates how tracking error falls in one segment – London offices – as investment 
increases.
The required capital investment depends on both the efficiency of diversification within the 
segment and upon the average lot size within each segment.  investors with higher levels of 
risk aversion require more capital investment in property segments in order to reduce the 
specific risk component of the portfolio to the desired level.  

Figure �: tracking error and portfolio value in London offices

Source: PFR/IPD, August 2005 

To achieve a given tracking error, the least investment is needed in the standard shop, pro-
vincial office, other retail and south east office segments; most investment is needed in the 
London office, retail warehouse and shopping centre segments.  
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The Pfr Private Property UK database included (at september 2005) data on 254 unlisted 
property vehicles worth a combined £59.1 billion.  Within this universe, 115 are diversified 
funds and 139 are sector- or segment- specialist. Table 5 shows the number and size of fund 
available within each segment. 

Table �: Private Property UK specialist funds
Property type No of vehicles GAV (£m)

Standard shops 5 539
Retail warehouse 11 7,502
Shopping centre 18 8,862
Other retail 7 1,192
London office 15 2,662
South East office 2 215
Provincial office 4 436
Office park 6 1,519
Industrial 15 3,229
Source: Property Funds Research, September 2005

Table 5 suggests most choice for investors exists in the shopping centre segment.  The 
London office segment appears under-supplied: £1.22bn is needed to produce a diversified 
fund at the 2% tracking error level but the total market of 15 funds has only just over twice 
this value.  none of the available funds – average gross asset value £177m – is big enough.

�.  Risk and return on private funds: the impact of leverage

This problem is limited and altered by the fact that funds are leveraged.  a financial struc-
ture of 50% equity and 50% debt means that half of the required investment only is needed 
to attain the same exposure.  This increases the appeal and efficiency of unlisted vehicles 
even more.  Unfortunately, this factor carries with it financial risk, which to some extent 
will offset the reduction in specific risk. 

The inrev index, which began in 2001, measures annual net asset value (nav) based 
performance for non-listed real estate funds investing in europe.  The 2006 index release 
covers 206 funds with an nav of €153bn.

Performance since 2001 has averaged 13.67% compared to 9.35% for the ungeared direct 
property market measured by the investment Property databank (iPd), out-performance 
of just over 4%. (The european market has for this purpose been proxied by the iPd pan-
european index (available at the time of writing for the period 2002-5) and estimates for 
2001 and 2006 derived from simple averages of iPd country indices with a double weight 
applied to germany.)
  
The inrev index ( see figure 3) describes a classic J-curve relative to the market, showing 
how fund set-up and acquisition costs damage early year returns as funds are being esta-
blished.  figure 3 also shows how funds out-performed the direct index by around 10% per 
annum over the 2005-6 period.
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Figure �: The performance of unlisted funds and the direct market 

Source: INREV, IPD, PFR

in the inrev index release for 2006, inrev reported fund returns split by gearing level. 
a low-geared fund has a gearing level of less than 50% of nav (gearing of roughly 33% of 
gross asset value or gav); medium gearing is defined as 50-150% of nav (33% - 60% of 
gav) and high gearing is above 150% of nav (above 60% of gross asset value or gav).
in 2006 inrev-classified high-geared funds out-performed low-geared funds with returns 
of 29.9% against 10.2% respectively.  This huge difference may be explained by other fac-
tors as well as gearing, but it almost certainly illustrates the power of leverage in a strong 
capital growth environment.

�.  Conclusion
specific risk is a function of lot size and diversification efficiency.  sectors in which the 
performance of individual assets is similar and where lot sizes are high are difficult to di-
versify. investing in unlisted funds is an attractive way to reduce the specific risk inherent 
in direct property investing, but despite rapid growth in the universe more vehicles are 
needed in certain sectors before efficient diversification is available.  Leverage in increases 
the appeal of unlisted funds, as this has improved returns and even less equity capital is 
needed to gain access to large portfolios, but leverage carries with it financial risk which 
will offset to some extent the risk reduction which investors require.  The market is as yet 
highly immature, and time will tell which of these is the dominant driver of risk and return 
characteristics of unlisted funds.
The research described in this paper shows that specific risk varies significantly between sec-
tors, and unlisted funds may be more useful in some sectors (and, by extension, countries) 
than others.  data from the UK is used to show that the use of funds would be most useful in 
the London office market .  it also shows that the funds currently available are large enough 
to offer the necessary risk reduction in most sectors, but not in London offices.
We examined how much cash would have been be needed over a specific period to limit the 
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tracking error of a group of properties within one segment to a given risk target. To achieve 
a 2% tracking error, as much as £1.22bn may be required (London offices); at the other 
extreme, a standard shop portfolio of £28m can be expected to produce returns within a 
5% tracking error, as in this sector diversification is relatively easy. The result for shopping 
centres is not exactly as one would expect: these assets have large lot sizes, but a small 
number of assets produces efficient and effective diversification, wholly as a result of the 
co-variance effect (Table 4).
as a result of this and of the propensity of mangers to create products in this sector, Table 
5 suggests most choice for investors exists in the shopping centre segment.  on the other 
hand, the London office segment appears under-supplied: the total market of 15 funds has 
only just over twice the £1.22bn value required for a 2% relative risk.  none of the available 
funds – average gross asset value £177m – is big enough.  at the 5% risk level,  there is 
adequate choice.

investing in unlisted funds is an attractive way to reduce the specific risk inherent in direct 
property investing, but despite rapid growth in the universe more vehicles are needed in 
certain sectors – specifically London offices - before efficient diversification is available.
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p r o p e r t y  r e s e a r c h  Q u a r t e r l y : 

Call for papers
Property research Quarterly signaleert nieuwe ontwikkelingen in de wetenschapsgebieden 
die relevant zijn voor de vastgoedsector: economie, sociale geografie, bouwkunde, planolo-
gie maar ook bijvoorbeeld bestuurskunde. de uitgave biedt een podium voor analyses en 
discussies die kunnen bijdragen aan de verdere ont-wikkeling van de vastgoedsector. voor 
de editie december 2007 roept de redactie auteurs op rond het  thema:

Demografische krimp en vastgoedmarkt

de vastgoedsector zal de komende jaren steeds meer te maken krijgen met herstructure-
ring van bestaand stedelijk gebied. de tijd van grootschalige nieuwbouw in uitleglocaties 
is voorbij. na de groeikernen uit de jaren zeventig en tachtig en de vineX-locaties uit de 
jaren negentig zal het accent steeds meer verschuiven naar de binnenstedelijke bouwloca-
ties. nederland staat immers aan de vooravond van demografische krimp. de bevolking 
groeit nauwelijks nog en zal volgens de huidige prognoses na 2035 teruglopen. 
voor de vastgoedmarkt betekent demografische krimp dat kwaliteit belangrijker wordt dan 
kwantiteit. Projectontwikkelaars en gemeenten moeten zich een goed beeld vormen van de 
vraag in de markt en van de mate van courantheid van het bestaande vastgoed in het licht 
van die vraag. het gaat immers niet meer om uitbreiding van de voorraad maar om ver-
nieuwing van de bestaande voorraad. in een periode van demografische krimp is de vraag 
naar nieuwbouw immers vooral vervangingsvraag; vraag die voortkomt uit het feit dat het 
bestaande vastgoed kwantitatief en kwalitatief niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. 
in de markt voor commercieel vastgoed is dit al enige tijd zichtbaar. het zal niet zo lang 
meer duren voordat de woningmarkt volgt.

de redactie daagt academici en praktijkmensen uit artikelen in te sturen die betrekking 
hebben op belangrijke thema’s rond dit onderwerp, de bijdrage moet zijn gebaseerd op 
eigen wetenschappelijk of toegepast onderzoek, of becommentarieerd onderzoek van der-
den. onderwerpen waaraan kan worden gedacht zijn:
• analyses van regionale verschillen in demografische krimp
• Consequenties van demografische krimp voor de woningmarkt
• demografische veranderingen en woonvoorkeuren
•  Consequenties van de demografische krimp voor de kantorenmarkt, de winkelmarkt en 

de markt voor bedrijfspanden
• veranderende kwaliteitseisen aan commercieel vastgoed
• veranderende bestedingspatronen  en de winkelmarkt
• Binnenstedelijke herstructureringsopgave
• Buitenlandse ervaringen 

auteurs die een bijdrage willen leveren, kunnen  voor 1 september 2007 een korte opzet 
van artikel inzenden. het definitieve artikel dient uiterlijk 15 oktober 2007 binnen te zijn 
bij de redactie. de auteursrichtlijnen treft u elders in dit blad aan. 
 
Correspondentieadres: vogon@propertynl.com
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Privaat vastgoed in de strategische 
allocatie van een pensioenfonds
Raymond Satumalaij en Fons Lute 1

Na een aantal decennia in direct vastgoed te hebben belegd, besloten de drie KLM 

pensioenfondsen in 1999  om te onderzoeken of de diversificatie van de vast-

goed portefeuille kon worden verbeterd door internationalisering in uitsluitend 

indirect vastgoed. Beschikbare data blijft een punt van aandacht. Met behulp van 

‘synthetische’ rendementsreeksen voor privaat vastgoed is een allocatiestudie uit-

gevoerd. De studie wijst uit dat privaat vastgoed een belangrijke rol moet krijgen in 

een internationaal gediversificeerde indirecte vastgoedportefeuille.

in 1999 hebben de KLm pensioenfondsen besloten om de uitvoering van het beleggings-
beleid te wijzigen van intern naar extern beheer. nadat dit in 2000 was gerealiseerd werd 
besloten te onderzoeken of de diversificatie van de vastgoedportefeuille kon worden verbe-
terd door internationalisering door middel van indirect vastgoed. 
om het vastgoedbeleggingsbeleid voor de drie KLm pensioenfondsen vorm te geven heeft 
Blue sky group in 2001 een studie uitgevoerd naar de gewenste allocatie binnen de vast-
goedportefeuille. de beleggingsportefeuille was overwegend indirect belegd in privaat ne-
derlands vastgoed. een optimalisatiestudie moest uitwijzen of een portefeuillespreiding 
over publiek en privaat onroerend goed in europa en de verenigde staten tot een betere 
beleggingspropositie zou leiden ten opzichte van de bestaande vastgoedportefeuille. de op-
timalisatie stelde hoge eisen aan de gehanteerde datareeksen. de gehanteerde data waren 
uniek en zijn verkregen door samenwerking met een amerikaanse vastgoedconsultant. 
Correctie van de data voor de management- en transactiekosten en het gebruik van vreemd 
vermogen bij private fondsen bleek belangrijk voor de uitkomsten. 
allereerst wordt stilgestaan bij de datareeksen voor indirect vastgoed. aan bod komen de 
selectie van de tijdreeksen, de aspecten zoals fondskosten en financieringsstructuur waar 
rekening moet worden gehouden bij indirect vastgoed en de data dat is gehanteerd bij de 
studie. daarna wordt in dit artikel ingegaan op de studie en de resultaten, maar vooral wor-
den enkele specifieke aandachtspunten benadrukt bij het uitvoeren van een breed opge-
zette vastgoed allocatiestudie. deze aandachtspunten zijn: kwaliteit van data, onderscheid 
tussen privaat en publiek vastgoed, valutarisico en beperkingen van een ‘mean-variance’ 
optimalisatie.

1) Fund Manager Onroerend Goed (tot 30 april j.l.) respectievelijk Hoofd Beleggingen bij Blue Sky Group te Amstelveen.
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Data en methodiek

Selectie van tijdreeksen
vastgoedstudies waarbij tijdreeksen nodig zijn, leveren vaak problemen op. het aantal re-
presentatieve indices is het afgelopen decennium toegenomen, maar de meeste indices 
hebben een relatief korte historie. een tweede punt betreft de representativiteit van de data. 
de meeste vastgoedindices geven het rendement weer dat behaald is op beleggen in direct 
vastgoed. daarbij wordt geen rekening gehouden met de invloed van de financieringsstruc-
tuur van private fondsen op het rendement en met druk op het rendement door de kosten 
van het fonds (bijvoorbeeld managementkosten).

als oplossing voor het gebrek aan lange reeksen is in deze studie gebruik gemaakt van aan-
gepaste ‘synthetische’ vastgoed rendementsreeksen voor privaat vastgoed. de vastgoedren-
dementen zijn bepaald aan de hand van markthuren en aanvangsrendementen, waarbij 
rekening is gehouden met transactie- en exploitatiekosten, leegstand en huurcontracten. 
door de lengte van huurcontracten en wijze van huurherziening (bijvoorbeeld in het ver-
enigd Koninkrijk alleen opwaartse huurherziening) kunnen de synthetische rendements-
reeksen grotere schommelingen vertonen dan de indexrendementen. 
om de verschillen tussen de synthetische reeksen en de beschikbare indices te reduceren 
zijn synthetische reeksen aangepast door regressies uit te voeren op de beschikbare in-
dices met deze reeksen. achtergrond hiervan was dat de waardering van het vastgoed in 
een index rekening houdt met de lengte van huurcontracten, terwijl dat niet geldt voor de 
waardeontwikkeling in de synthetische reeks. door middel van regressieberekeningen is 
hiervoor gecorrigeerd.
de regressie is een lineaire regressie en heeft de volgende vorm: synthetische reeksen = al-
pha + beta * vastgoedindices. door vervolgens de data van de vastgoedindices in te vullen in 
de formule volgt een aangepaste synthetische reeks dat meer rekening houdt met de lengte 
van huurcontracten. met deze aangepaste reeks voor privaat vastgoed is de optimalisatie 
uitgevoerd. over de periode 1985-2000 waren initieel 29 reeksen beschikbaar.

Correctie voor de financieringsstructuur en fondskosten
een verschil tussen de rendementen van direct vastgoed en de rendementen van private 
fondsen wordt veroorzaakt door de invloed van financiering met vreemd vermogen en 
fondskosten op het rendement. deze kunnen per type privaat vastgoedfonds verschillen. 
de markt voor private vastgoedfondsen kan op basis van de beleggingsstijl worden onder-
verdeeld in ‘core’, ‘value add’ en ‘opportunistisch’ fondsen. ‘Core’ fondsen zijn het minst 
risicovol wat betreft beleggingsstrategie, rendementsverwachting en financiering, en ‘op-
portunistisch’ fondsen zijn het meest risicovol. het aanbod van private vastgoedfondsen 
wereldwijd wordt gedomineerd door ‘value add’ en ‘opportunistische’ fondsen. in europa 
bestaan de ‘core’ fondsen voornamelijk uit landenfondsen, vooral in het verenigd Konink-
rijk (figuur 1).
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Figuur 1 - Aanbod van private fondsen �00� (in aantallen)

Bron: INREV, Townsend Group (2005)

vastgoedfondsen, zowel publieke als private, worden gekenmerkt door het gebruik van 
vreemd vermogen en additionele fondskosten. het percentage vreemd vermogen varieert 
van circa 30% van het totaal vermogen bij ‘core’ fondsen tot 75% van het totaal vermogen bij 
‘opportunistische’ fondsen. de data voor privaat vastgoed is gecorrigeerd voor de aanwezig-
heid van vreemd vermogen. in de studie is uitgegaan dat van een financieringsstructuur 
met gemiddeld 50% vreemd vermogen. er is een opslag van 150 basispunten boven de 
rente op staatsleningen gehanteerd als aanname voor de kosten van vreemd vermogen.
de additionele kosten van private fondsen hangen samen met de kosten voor het fonds-
beheer en de investeringskosten .voor het fondsbeheer wordt een management fee tussen 
100 en 200 basispunten van het eigen vermogen gevraagd. daarnaast hebben deze fond-
sen een bepaalde looptijd dat opgedeeld kan worden in drie fasen: investeren, exploiteren 
en verkopen. deze investeringskosten voor aan- en verkoop en herontwikkeling drukken 
op het rendement, maar doorgaans moet de belegger hiervoor een aparte fee betalen.
in deze studie is verondersteld dat de investeringskosten in vijf jaar worden afgeschreven 
(figuur 2).

A
an

ta
lle

n

0

30

60

90

120

150

OpportunistischEnhance/ value addCore

Verenigde Staten Europa

PRQ-2007-02-OPMAAK.indd   26 12-06-2007   16:10:30



Property Research Quarterly   |   juni 2007   |   �7

t
h

e
m

a
: p

r
iv

a
t

e
 v

a
s

t
g

o
e

d
f

o
n

d
s

e
n

o
n

d
e

r
z

o
e

k
s

e
r

v
ic

e

Figuur � - Overzicht van investeringskosten in verschillende landen.

Bron: Blue Sky Group (2001)

deze kosten zijn aanzienlijk hoger dan het beleggen in publiek vastgoed. voor het beleg-
gen in publiek vastgoed via een externe vermogensbeheerder is alleen management fee 
verschuldigd. afhankelijk van het belegd vermogen van een institutionele belegger is het 
management fee gemiddeld 50 basispunten.

Meetverschillen tussen het rendement van publiek en privaat vastgoed
Beleggers verschillen van mening of publiek vastgoed een volwaardig alternatief vormt 
om een vastgoedportefeuille in te richten. Bij Blue sky group wordt publiek vastgoed ge-
zien als een onderdeel van de vastgoedportefeuille. dit is vooral gebaseerd op een studie 
van giliberto en mengden (1996). Zij stellen vast dat de lage correlatie tussen publiek en 
privaat vastgoed wordt veroorzaakt door het feit dat de huuropbrengsten van het onder-
liggende vastgoed in beide markten verschillend wordt geprijsd. de waarderingshorizion 
speelt hierbij een belangrijke rol. Wordt hiervoor gecorrigeerd, dan blijkt dat beide beleg-
gingsvormen sterk met elkaar samenhangen.

Data-afbakening en input optimalisatie
de data wordt afgebakend door de regio’s en het aantal beschikbare reeksen per sector (in 
een beperkt aantal landen zijn woning indices beschikbaar). de regio’s die in de studie zijn 
meegenomen beperkt zich tot de verenigde staten en europese unie. operationele over-
wegingen en de beschikbaarheid van vastgoeddata vormden de belangrijkste overwegingen 
om ons te beperken tot de vastgoedmarkten in deze twee regio’s. 
de sectorale verdeling was geen primair doel vanwege het ontbreken van voldoende sec-
torspecifieke fondsen. desondanks is de optimale allocatie naar sectoren ook in de studie 
meegenomen.in de twee bovengenoemde markten zijn de sectoren woningen, winkels, 
kantoren en bedrijfsgebouwen in het onderzoek meegenomen. 
voor vastgoedaandelen worden drie reeksen meegenomen. voor de verenigde staten (Wil-
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shire real estate securities index), het verenigd Koninkrijk (gPr vK index) en europa 
exclusief het verenigd Koninkrijk. (gPr europa ex vK index). de afzonderlijke landenin-
dices zijn niet gehanteerd, omdat de vastgoedaandelenportefeuille extern wordt beheerd 
met de bovengenoemde indices als benchmark. daarnaast zou dit leiden tot een toename 
van het aantal reeksen. 

voor de optimalisatie (en het bepalen van een efficiënte grenslijn) is gebruik gemaakt van 
een ‘mean variance’ analyse. een belangrijk element in deze methode vormt de correlatie/ 
covariantie matrix. naarmate rendementen een geringe samenhang vertonen, zullen ze 
een onderdeel vormen van de efficiënte grenslijn.
als rendementsverwachting is het historische rendement gehanteerd (zie figuur 3). Ten 
tijde van de studie bleken de aanvangsrendementen boven het lange termijn gemiddelde te 
liggen. hieruit werd geconcludeerd dat er op dat moment geen sprake was van overwaarde-
ring. het rechtvaardigde het gebruik van de historische rendementen als schatter voor het 
hanteren van de te verwachten rendementen. 

Studie en resultaten

De kwaliteit van de data
een belangrijk verschil tussen vastgoed en de andere meer traditionele beleggingen als 
aandelen en obligaties is de beschikbaarheid van beleggingsproducten om een strategie in 
te vullen. de 29 submarkten kunnen gegeven de soms hoge onderlinge samenhang leiden 
tot ongewenste oplossingen die door het ontbreken van beleggingsproducten in de praktijk 
niet uitvoerbaar zijn. Tussen de 29 reeksen blijkt in een groot aantal gevallen sprake te zijn 
van een correlatie groter dan 0.6. in de optimalisatie vallen verschillende segmenten bui-
ten de optimale portefeuille, doordat zij slechts beperkte toegevoegde waarde bieden. dit 
bevestigt ander empirisch onderzoek waaruit blijkt dat optimalisatie kan leiden tot moeilijk 
uitvoerbare uitkomsten (michaud, 1989). het opleggen van restricties biedt dan soelaas 
om meer realistische portefeuillecombinaties te creëren. Uiteraard moet dat prudent ge-
beuren. 
in gemiddeld 21% van de gevallen was er sprake van een correlatie groter dan 0,6 en voor 
een individuele markt kon dit oplopen tot 41%. om te voorkomen dat de relatief korte 
lengte van elke reeks van invloed zal zijn op de correlatie/covariantie matrix en de uitein-
delijke optimalisatie zijn clusters gevormd. een cluster waarborgt representativiteit van de 
verschillende deelmarkten in de geoptimaliseerde uitkomsten. de clusters zijn gebaseerd 
op de hoge correlatie van de verschillende sectoren in verschillende europese landen. eu-
ropa is opgedeeld in vier regio’s: het verenigd Koninkrijk en ierland, West-europa (neder-
land, België, frankrijk en duitsland), noord-europa en Zuid-europa (italië en spanje). het 
aantal reeksen is door de clusters gereduceerd van 29 tot 17. 
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Figuur � - Rendement en risico van de 17 clusters

Bron: Blue Sky Group (2001)

Liquiditeit van een markt is van belang voor een belegger bij zijn beleggingsbesluit. dit 
geldt zeker als vastgoedportefeuilles worden beheerd van meer dan €1 miljard. als proxy 
voor de liquiditeit is de marktomvang van een cluster genomen. de marktomvang wordt 
als filter gebruikt om te voorkomen dat de optimalisatie in de praktijk niet uitvoerbaar is 
(doordat de optimalisatie als resultaat bijvoorbeeld 100% in kantoren in ierland oplevert). 
als maximumgrens voor een allocatieweging is 5 keer de weging op basis van de marktom-
vang genomen.
door bovengenoemde clustering en beperking van de allocatiewegingen wordt de optimi-
zer “getemd”. het voorkomt dat relatief kleine landen als ierland, België en nederland in 
de optimale portefeuille dominant naar voren komen.

Valuta risico
Uit de correlatieberekeningen blijkt dat de relatie tussen valutaschommelingen en inter-
nationale vastgoedrendementen gering en negatief is. internationale vastgoeddiversificatie 
introduceert dus een nieuw risico en daarmee een punt van aandacht. Uit de studie blijkt 
dat een portefeuille zonder valuta afdekking een hogere volatiliteit heeft, terwijl er geen 
hoger rendement tegenover staat. het voor risico gecorrigeerde rendement is zonder valuta 
afdekking aanzienlijk lager dan een portefeuille met volledige valuta afdekking (figuur 4). 
dit heeft ook zijn weerslag op de allocatie. als de valuta risico niet wordt afgedekt dan is het 
belang in europees vastgoed aanzienlijk groter dan wanneer het valuta risico wordt afge-
dekt. ook de allocatie naar publiek en privaat vastgoed wordt beïnvloed door valutaschom-
melingen. Zonder valuta afdekking is het belang in publiek vastgoed lager ten opzichte van 
privaat vastgoed. 

Re
nd

em
en

t e
n 

st
an

da
ar

d 
de

vi
at

ie

Vastgoedmarkten 1985-2000
Standaard Deviatie
Gem.rendement
Rendement/Standaard deviatie.

Re
nd

em
en

t g
ed

ee
ld

 d
oo

r s
ta

nd
aa

rd
 d

ev
at

ie

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

VK va
stg

oedaandelen

Europa va
stg

oedaandelen

VS va
stg

oedaandelen

VS bedrijf
sgebouwen

VS winkels

VS ka
ntoren

VS woningen

VK & Ierla
nd bedrijf

sgebouwen

VK & Ierla
nd winkels

Zuid Europa winkels

West E
uropa winkels

Noord Europa ka
ntoren

Zuid Europa ka
ntoren

VK & Ierla
nd ka

ntoren

West E
uropa ka

ntoren

VK & Ierla
nd woningen

West E
uropa woningen

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

PRQ-2007-02-OPMAAK.indd   29 12-06-2007   16:10:32



�0   |   juni 2007    |    Property Research Quarterly

Figuur � – Valutarisico in de optimale portefeuille 

Bron: Blue Sky Group (2001)

het is dus economisch rationeel om het valutarisico dat ontstaat door internationale diver-
sificatie volledig af te dekken. dit is in lijn met empirische bevinden in aLm studies voor 
pensioenfondsen die binnen Blue sky group zijn uitgevoerd. daaruit blijkt dat het totale 
portefeuillerisico afneemt naarmate het valutarisico meer wordt afgedekt. 

Mean Variance analyse en de implementeerbaarheid
de optimalisatie van de 17 (sub) markten via een mean-variance analyse heeft geleid tot 
portefeuille samenstellingen die in de praktijk implementeerbaar zijn. de resultaten blij-
ken sterk afhankelijk van het gevoerde valutabeleid. het onderzoek heeft duidelijk richting 
gegeven aan de totstandkoming van een beter gespreide vastgoedportefeuille. hoewel pu-
bliek vastgoed als een alternatief wordt gezien om in internationaal vastgoed te beleggen, 
laat de optimalisatie zien dat er in institutionele vastgoedportefeuilles een duidelijke rol 
voor privaat vastgoed is weggelegd. 

rekening houden met het afdekken valuta risico en gecorrigeerd voor de financierings-
structuur en de hoge kosten van privaat vastgoed blijkt dat het aantrekkelijk is om privaat 
vastgoed onderdeel te laten zijn van de indirecte vastgoedportefeuille.
de studie toont aan dat een internationale diversificatie in indirect vastgoed het rendement 
en risico van de vastgoedportefeuille verbetert. de vastgoedportefeuille bestond in 2001 
voor 75% uit privaat vastgoed in nederland. de optimale portefeuille is bepaald aan de 
hand van de sharp ratio van de gehele vastgoedportefeuille (figuur 5). de portefeuilles met 
de hoogste sharp ratio’s bestaan voor 50 tot 80% uit internationaal privaat vastgoed. in de 
berekeningen in 2001 is uitgegaan van een valutabeleid dat 50% afdekt. inmiddels is deze 
hedgeratio naar 100% gebracht. op grond van de sharp ratio is gekozen voor een geogra-
fische verdeling tussen de verenigde staten en europa van 50/50. de daarbij behorende 
verdeling tussen publiek en privaat vastgoed kwam uit op 40% en 60%. 

portefeuille combinaties op de efficiënte grenslijn
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Figuur � - Sharp ratio’s van internationale portefeuillecombinaties

Bron: Blue Sky Group (2001)

op basis van de studie hebben de KLm pensioenfondsen de allocatie in de vastgoedporte-
feuille gewijzigd. Ultimo 2006 is het belang in nederlands privaat vastgoed terug gebracht 
naar 20%, grotendeels ten gunste van internationaal publiek vastgoed. Participatie in in-
ternationale private vastgoedfondsen heeft ook plaatsgevonden. daarvoor geldt echter dat 
de beschikbaarheid en liquiditeit ervan beperkingen opleggen aan de snelheid waarmee 
dit kan worden uitgevoerd. Bij de implementatie van een dergelijke beleidswijziging moet 
daarom rekening gehouden worden met een faseverschil in de mutaties tussen publiek en 
privaat vastgoed.

Conclusies
de data om vastgoed allocatiestudies uit te voeren, blijft een punt van aandacht en zijn 
nog verre van ideaal. voorlopig blijft dit zo. synthetische reeksen kunnen een alternatief 
vormen. aanpassing van de beschikbare data is noodzakelijk om praktisch uitvoerbare uit-
komsten te krijgen. het clusteren van de data naar relevante regio’s en categorieën is een 
eerste aanpassing. een tweede aanpassing is het opnemen van de marktomvang als maat-
staf voor liquiditeit. door het gewicht te bepalen in de totale marktomvang kan een limiet 
worden gesteld aan de maximale weging van een regio en/ of sector.
de studie heeft tot het inzicht geleid dat internationale spreiding van de vastgoedportefeuil-
le zin heeft. het valutabeleid van de belegger vormt daarbij wel een belangrijk aandachts-
punt. ook rekening houdend met financieringsstructuur en de relatief hogere kosten van 
private vastgoedfondsen blijkt het aantrekkelijk om private vastgoedfondsen op te nemen 
in een indirecte vastgoedportefeuille. 
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The road ahead: Prepare for a bumpy one
In the past ten years, the European non-listed real estate funds market has de-

veloped from a dirt track into a paved road one with street lights available and a 

strongly improved visibility. What will the future bring us?

Lisette van Doorn and Pieter Hendrikse 1

The european real estate investment market has seen massive change. from a small, lo-
cally focused market, it has become a true investment market, characterised by e.g. high 
turnovers and continuous product development on an international scale. 
about ten years ago the first changes started to emerge. institutional investors started to re-
view their investment portfolios and in particular the real estate section with the following 
key words playing a central role in the review: diversification, outsourcing and internatio-
nalisation. in a nutshell this led to the emergence of a new market in europe: the market 
for non-listed real estate funds.
however, some issues hampered the rapid development of this new market, the most im-
portant of which are the lack of relevant information and poor transparency. inrev was 
established in 2002/2003 for this specific purpose. initially, inrev’s goal was to gather 
information and provide this to the members, focused on fulfilling the needs on institutio-
nal investors in the non-listed real estate funds. 
in less than four years the market developed such that it now starts to show signs of matu-
rity in terms of size. The european non-listed real estate funds market has grown from 156 
funds, € 130 bn at the start of inrev in 2003 to a current size of 478 funds, € 326 bn. 

so far only positive news. however, the market is progressively  starting to show two faces. 
The first one is still a smiling face: continued strong interest from investors, also shown by 
the ongoing capital commitments made by investors, strong performance of non-listed real 
estate funds, continued product development, and increasing levels of transparency.
The second is a troubled face, the market is starting to experience more uncertainties: 
funds have difficulty investing the capital raised, a considerable number of funds face their 
exit in the next 3-5 years and property yields have reached amazingly low levels. although 
the level of transparency has increased, the market cannot yet be considered transparent. 

in this paper, we will discuss the developments currently influencing the market in more 
detail. following this review, we will present our view on the future of the european real 
estate investment market.

Ongoing strong demand for real estate
investors continue to show strong interest to invest in real estate in general and non-listed 
real estate funds in particular. Two recent inrev surveys confirm this trend. The inrev 
Capital raising survey, which analysed equity capital flows into non-listed real estate funds 
in 2006, showed that institutional real estate investors continued to pour billions of eu-
ros into european non-listed property funds last year. The survey covered 63 institutional 
non-listed real estate funds, which raised €10.2 billion in 2006. This is estimated to have 

1)CEO INREV respectively CEO ING Real Estate/ Investment Management/ Europe
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encompassed nearly a third of the funds raising capital last year that were included in 
inrev’s database. furthermore, U.s. investors have significantly increased their participa-
tion in european non-listed funds. This is a clear sign of the growing globalisation of the 
real estate investment markets. a relatively new and active investor group, funds of funds, 
committed 10% of all equity. This shows a widening of the investor base, which helps to 
further diversify the weight of capital, reducing the risk should there be a sudden drought 
in one of these capital flows.

according to inrev’s 2007 investment intentions survey, this trend is not expected to 
change on short notice. almost 80% of the respondents expect to increase their alloca-
tion to non-listed real estate funds in the next two years. as shown in figure 1, this shows 
that non-listed funds remain the most favoured route for increasing real estate exposure,  
though unlike 2006, a small minority of investors are expecting to maintain or even decre-
ase their relative allocations to unlisted property during 2007. 

Figure 1: Predicted change in real estate allocation (in next � years)

INREV Investment Intentions Survey 2007

Product development: shift to value-added
This strong interest from investors over the last couple of years has led to the development 
of a european market with an impressive size. We are now talking about a market compri-
sing almost 500 funds, with total market value of € 326 bn. figure 2 shows that the total 
market has more than doubled during the past 10 years. The institutional part of the mar-
ket, which excludes the german open ended funds targeted at private investors, has grown 
even more rapidly – this part of the market has more than tripled in the past decade.
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Figure �: Non-listed market growth

INREV, IDP, January 2007

however, when looking at the current product range, the development has been even more 
impressive. more and more countries introduce reiT-type structures to expand the pro-
duct palette for investors. derivatives are currently ‘the flavour of the month’ and we see 
more funds offering liquidity provisions. Probably the most visible product development 
has been the increasing availability of funds investing according to different investment 
styles. 

for investors the key determinant for fund selection is investment style, with core funds 
being the least risky ones and opportunistic funds the riskiest investment class, characte-
rised by high target returns and aggressive use of leverage. during the past five years, the 
more risky value added and opportunity funds have taken over an increasing share of the 
total market. This development can be explained in a number of ways:
- lack of core properties & products
- investors’ demand for enhanced returns
- increased cross-border investments
- access to low-cost debt. 

Both value added as well as opportunistic funds typically diversify their investments in 
several countries and use high levels of gearing. The increased interest from institutional 
investors to invest in real estate internationally coupled with the introduction of the single 
currency and low interest rates have given this part of the market a considerable boost. 
figure 3 shows a clear preference for value added funds, based on the results of inrev’s 
investment intentions survey 2007.
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Figure �: Investors prefer value-added funds 

INREV Investment Intentions Survey 2007

The reasons mentioned above explaining the shift towards higher risk investments com-
bined with the current scarcity of investment property have led to another interesting deve-
lopment. new regions and sectors are becoming of continued interest to investors. Where 
Central europe was the main focus for investors less than four years ago, they now have 
already shifted their focus eastwards. Ukraine, Turkey, and romania are the ‘new kids on 
the block’. at the same time investments in “alternative” real estate such as health care 
facilities, hotels, infrastructure etc. all see quite strong interest, while a few years ago no 
one bothered due to the more complicated management issues. making investments in 
these new regions and sectors a success will definitely require the right asset and property 
management skills, as much of the value of these properties is still ‘hidden’. 

High un-invested capital ratios
in the current tight real estate investment market, it is important to take into account the 
pressure that funds face when having to invest the capital that has already been committed 
by investors. The Un-invested Capital ratio (UCr) is a measure for gauging the deploy-
ment of capital from finite life funds with an assumed total investment target. a high UCr 
indicates a high level of un-invested capital. for example, a ratio of 60% indicates that the 
fund still has 60% of its capital to invest in order to reach its pre-defined target for gross 
asset value (gav).
recent research from inrev, published in its Quarterly report no. 14 february 2007, on 
un-invested capital ratios revealed that the average UCr for value-added funds declined to 
42% in 2007 from 53% in 2005. at the same time, the ratio for opportunity funds jumped 
to 63% from 51% two years ago, and for core funds it increased to 45%, from 43% over the 
same period. These figures indicate that quite a substantial amount of capital, which has 
already been committed, is waiting to find its way into property.

The research also revealed that there were relatively high ratios of un-invested capital for 
eastern european and industrial sector real estate funds. These markets are still relatively 
small and not yet very liquid, and many funds are now targeting them. moreover, especially 
in these markets, the weight of money may lead to additional downward pressure on yields, 
not completely justified by the risks in the respective markets.
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Exit of non-listed real estate funds
at the same time that quite a number of funds struggle to get invested, another conside-
rable number of funds are facing their exit in the next 3-5 years. figure 4 shows 235 funds 
with gav €108.2bn are scheduled to expire in the period from 2007-2017. Considering the 
share this makes up of the total market, this might have a high impact on the real estate 
funds market, and even more important, on the underlying property market. Yet, it is dif-
ficult to estimate the impact, mostly because there are a variety of options to choose from, 
e.g. rollover, listing on a stock exchange, liquidation and in the end investor demand will be 
most important in the decision.

Figure �: Exit non-listed real estate funds

INREV, IPD, January 2007 

Transparency and performance: better informed investment decisions 
following the developments stated above, such as the considerable ratios of un-invested 
capital, approaching exits of non-listed funds and increasing investment into new sectors 
and countries, the need for transparency and a solid performance measurement tool has 
grown enormously. This development was also stimulated by the increasing professiona-
lism within investment companies. as a consequence real estate is considered as ‘just’ 
another asset class and reviewed as such. 
To satisfy investor demand, inrev created the inrev index, which measures the perfor-
mance of non-listed real estate funds in europe. according to the index, performance of 
non-listed real estate funds has been very strong in the past few years. in 2006, institu-
tional funds returned 20.9% (see figure 5). although one might think this is due to the 
gearing used in the funds, gearing levels of the funds measured in the index are still quite 
modest. The average level for institutional funds is around 25%. decreasing property yields 
have been the main performance driver. 
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Figure �: Strong performance non-listed real estate funds 

INREV index

We would expect the median long-term return figure for the industry to be somewhere in 
the range of 10% to 14%, and consider the 2006 return as a very high investment return. 
This level of return probably cannot be sustained indefinitely, as capital growth is expected 
to slow down with the current very low yields. 

The Future
The key question now is: what will the road ahead look like? Will the road be flat, so we can 
continue at the current speed, or will the road get bumpy, so we need to slow down and 
steer carefully? Well, one thing is clear: tough times are ahead!

real estate may have just have had another positive year, we could hold our head up high 
against the other asset classes, however, we are not sure we will be able to do so in the years 
to come. We expect more pressure on real estate returns. We doubt whether current prices 
capture all the risks in the market. do prices still reflect a proper assessment of the property 
and market risk or has it become a reflection of the weight of capital? in some instances, 
it would seem more and more to be the case, especially if we look at the yield gap between 
core and value-added/opportunistic properties, e.g. a 5% yield for a core shopping centre 
in france when compared to a 6% yield for an office building in Bucharest. We have seen 
this situation before in the equities markets in 2000. Where real estate benefited then, 
other asset classes might benefit now!! and this may already be happening. at the end 
of april, the dow Jones hit the 13,000 mark, only one month after it reached the 12,000 
level. Whatever the right answer may be, the current situation shows that we will definitely 
face more competition from other asset classes, as the vulnerability of real estate as an as-
set class is increasing. at the current low yield levels, real estate has become much more 
sensitive to external shocks and this vulnerability is even bigger due to the large number 
of real estate funds which face their exit in the next 3-5 years: reinvestment decisions still 
have to be made!
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The non-listed real estate funds market needs to further increase transparency: This is only 
possible with the full commitment of all players in the non-listed real estate funds market, 
both fund managers and investors! 
Considering the current size of the real estate market when compared to the size of the real 
estate investment market in europe, we still see enough growth potential to facilitate the 
investor demand for real estate. however, much of the growth will be focused on properties 
which require active refurbishment or redevelopment, i.e. active management, as these are 
not considered as investment grade property according to current definitions. 
Therefore, in the next couple of years, the key distinguishing factor between successful 
managers and funds will be the ability to add value to the properties, in other words the as-
set and property management capabilities. acquisition power has been the most important 
distinguishing factor in the last few years. in the next few years, it will come down to un-
locking the value which managers priced in when doing acquisitions. sale and leasebacks 
are a good example of this. furthermore, we will see the same with investment in ‘non-tra-
ditional’ sectors, such as hospitals, hotels, student housing etc.
how to measure the success of funds and managers? This may seem to be an easy question, 
however, the key difficulty is in the word ‘measure’. so far, the only measurement tool has 
been the target return of the fund. however, due to the J-curve performance development 
of closed-end non-listed funds, it is difficult to measure during the lifetime, whether the 
fund is on track related to the fund’s targeted performance. The continuing  development 
of a performance index will be key, with such coverage and data quality that it can act as a 
benchmark. This benchmark should be tailored to the fund’s investment style and specific 
characteristics. .
another consequence of investing in properties currently not considered as investment 
grade, is the increased uncertainty related to the price paid and ‘true value’. This uncer-
tainty increases when the value depends to a large extent on subjective estimates about 
potential future income streams and value development. The adoption by the industry of a 
common approach for defining the net asset value for a fund will be a prerequisite for the 
industry to measure fund value and performance. it will ensure the discussion is about the 
right issues: the key components of the future value estimate, instead of administrative and 
accounting issues.
all these developments will definitely affect the growth rate of the industry going forward. 
We will continue to see the growth rate related to the introduction of new funds levelling 
off. The improvements to the transparency and information flow will support the positio-
ning of the sector such that it is here to stay and that the allocation to real estate, which we 
have seen increasing in the last couple of years, is not a conjunctural but structural issue. 
The more the industry adopts general guidelines and acts in line with other asset classes, 
the more robust the allocations to real estate will turn out to be.
so, together we can make the road ahead more flat with clear visibility to ensure the traffic 
will remain and investors want to travel this road.
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Huurprijzen van winkelpanden: 
meer dan alleen locatie?
Locatie, locatie, locatie, het zijn de magische woorden voor het goed kunnen func-

tioneren van een winkelpand. Geldt dit ook voor het bepalen van de huurprijs per 

m2? Uiteraard, zullen velen van u zeggen. In dit artikel bespreken we een model 

waarmee op een relatief eenvoudige manier huurprijzen voor winkelpanden kun-

nen worden geschat, waarbij ook andere factoren dan de locatie worden gebruikt. 

Het blijkt dat de factoren ‘m2 VVO’, ‘aantal passanten’ en ‘Randstad’ het meest 

verklarend zijn.

Dirk Jan Lucas en Karen Huizer
(ING Real Estate Investment Management Research en Strategy)

Tijdens het taxeren van de huurprijs van een winkelpand wordt in de praktijk een markt-
conforme huur bepaald. dit betekent dat een pand wordt vergeleken met soortgelijke win-
kelpanden. een probleem hierbij is dat winkelpanden heterogeen zijn. het is daarom erg 
lastig om identieke winkelpanden te vinden en dus te bepalen wat de marktconforme huur-
prijs zal zijn. hiervoor is de mening van experts met specifieke kennis van de locatie erg 
belangrijk. Toch is het ook voor experts moeilijk om panden met elkaar te vergelijken, en 
te bepalen of de huur voor een bepaald pand hoger of lager moet zijn dan voor het min of 
meer vergelijkbare pand. aangezien er een groot scala aan mogelijk relevante kenmerken 
is, is het niet altijd duidelijk welke factoren er precies van belang zijn en wat de exacte 
invloed van die factoren is. in dit artikel zullen we een hedonisch model presenteren dat 
bepaalt welke factoren van invloed zijn op de huurprijs. 

de basis voor de hedonische regressiemethode is gelegd door rosen (1976), in navolging 
van Lancaster (1966). rosen stelt dat de prijs, die wordt betaald voor een bepaald goed, de 
som is van de prijzen die de markt geeft voor de verschillende karakteristieken die verband 
hebben met het goed. evans (1995) verklaart de werking van het hedonisch model met het 
volgende simpele voorbeeld: stel je voor dat je inkopen gaat doen bij een supermarkt die 
niet de individuele prijzen geeft voor de artikelen die er gekocht worden; bij het afrekenen 
wordt alleen de totale prijs van de winkelwagen afgerekend. als iedere klant na afloop 
gevraagd zou worden wat ze hebben gekocht en wat ze hebben betaald, en dit wordt bij 
genoeg klanten gedaan (tenminste zoveel als er verschillende artikelen zijn), dan kan de 
prijs van de individuele artikelen worden achterhaald door het oplossen van een set van 
opeenvolgende vergelijkingen. de winkelwagen is in dit geval het heterogene goed en de 
artikelen zijn de afzonderlijke attributen van dat goed. in andere woorden, het winkelpand 
is het heterogene goed en de factoren die de huurprijs beïnvloeden zijn de attributen van 
het goed. dit betekent dat wanneer je van genoeg winkelpanden (de winkelwagen) de huur-
prijs weet, je kunt achter halen welke factoren die huurprijs bepalen en wat de invloed van 
die factoren op de huurprijs is (artikelen en prijs van de artikelen).
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Factoren die huurprijs beïnvloeden
Uit literatuuronderzoek zijn 37 factoren naar voren gekomen die mogelijk invloed kunnen 
hebben op de huurprijs van winkelpanden. deze factoren hebben wij onderverdeeld in drie 
categorieën: macro-, meso-, en micro niveau. Zij zijn gepresenteerd in tabel 1. factoren op 
macroniveau beschrijven de economische en demografische aspecten van de omgeving 
van het winkelgebied waarin het pand gelegen is. de mesoniveau factoren zeggen iets over 
het winkelgebied en microniveau factoren geven specifieke karakteristieken van het pand 
zelf weer. 

Tabel 1, Variabelen in de dataset
Macroniveau  Mesoniveau Microniveau

Bron: ING REIM Research & Strategy

Gelegen in Randstad
Inwoners stad
Inwoners binnen 
2 km van winkelpand
Inwoners binnen 
5 km van winkelpand
Inwoners binnen 
10 km van winkelpand
Vrij besteedbaar 
inkomen (stadsniveau) 
Inkomen (4-positie 
postcodeniveau)
Bevolkingsgroei
(stadsniveau)
Bevolkingsgroei
(4-positie postcodeniveau)

Groei besteedbaar 
inkomen (stadsniveau)
Groei inkomen 
(4-positie postcodeniveau

Winkelgebied Hoofdtype
Winkelgebiedtypering
Absolute 
passantenstroom
Aantal trekkers

Grootte VVO winkelgebied

Grootte VVO volgende 
winkelgebied
Grootteverschil (met 
volgende winkelgebied)
Afstand tot volgende 
winkelgebied (in meters)
Concurrentie effect 
winkelgebied (Verschil/
afstand^2)
Afstand tot station 
in meters)
Afstand tot Bus/Tram/
Metro (in minuten lopen)
Afstand tot dichtstbijzijnde
parkeergarage (in meters)
Aantal panden met 
betaald parkeren
Aantal parkeergarages 
binnen een straal van 1 km
Afstand tot snelweg 
in meters)
Voetgangersgebied % 
Leegstand %

Afstand pand tot centrum
van het winkelcentrum 
Pand gelegen aan 
voetgangersgebied
Leeftijd (in jaren)

Grootte winkelunit 
m² VVO)
Gelegen op verdieping

Contracttermijn(in mnd)

Maanden tot einde 
contract 
Maanden dat het 
contract loopt

Branche van huurder 
(o.a. Mode&Luxe)
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Model voor huurprijs vaststelling
voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de nederlandse winkelpanden uit de vastgoed-
portefeuilles van ing real estate. de 1521 panden zijn gelegen op a1-, a2- en perifere lo-
caties in gemeentes verspreid over heel nederland. de uitkomsten van het onderzoek zijn 
dan ook representatief voor deze locaties, maar zullen voor B- en C-locaties slechts een 
indicatie zijn. de beschikbare data van de panden is gekoppeld aan databases van iPd, Lo-
catus en het CBs, om zoveel mogelijk relevante gegevens te verkrijgen. We hebben het na-
tuurlijke logaritme van de huurprijs per vierkante meter gemodelleerd, zodat de geschatte 
coëfficiënten zijn te interpreteren als procentuele bijdragen aan de huurprijs. Uit regres-
sie-analyse blijken 9 van de 37 onderzochte factoren van statistische betekenis te zijn voor 
verklaring van de huurprijs. met deze factoren wordt 73.6% van de huurprijs bepaald. deze 
factoren zijn:
· vierkante meter verkoop vloer oppervlak,
· Passantenstroom
· gelegen in randstad
· afstand tot het volgende winkelgebied
· gelegen op verdieping of in kelder
· mode & Luxe
· Winkelgebiedtypering “grootschalige concentratie”
· afstand van het winkelpand naar het centrum van het winkelgebied
· aantal inwoners in de stad

de uitkomsten van het model zijn hieronder gepresenteerd in tabel 2.

Tabel �, Regressie-uitkomsten voor modellering ln (huur/m�)
Modelsamenvatting      

 R R² Aangepaste R² Standaard fout van de schatting
 0,860 0,739 0,736 0,296 
 
Model   
 tot percentage omgerekende coëfficiënt t-waarde  significantie
(Constante)  72,03 0,000
M2 VVO (log) -19,27 -15,61 0,000
Absolute passantenstroom (1000) 1,49% 12,25 0,000
Randstad 30,89% 9,16 0,000
Afstand tot het volgende winkelgebied (km) 0,28% 7,56 0,000
Verdieping -42,31% -9,03 0,000
Groep Mode & Luxe 10,44% 4,21 0,000
Winkelgebied typering grootschalige concentratie -32,12% -6,58 0,000
Afstand centrum winkelcentrum (log) -6,76% -4,99 0,000
Inwoners stad (√) 0,04% 4,27 0,000 
   

Bron: ING REIM Research & Strategy

Uit de resultaten van het model blijkt dat de meest significante en dus meest invloedrijke 
factor voor de huurprijs per m2 het aantal m2 vvo is. het effect dat deze variabele heeft op 
de huurprijs is niet lineair, maar logaritmisch. als een pand van 200 m2 met 100 m2 ver-
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kleind wordt dan stijgt de huurprijs met 13,8% per vierkante meter, terwijl een verkleining 
van 100 m2 de huurprijs van een pand van 2000 m2 slechts 1,1% doet stijgen. als tweede 
komt uit het model dat als het aantal passanten met 1000 toeneemt, de huur met € 1,49 
stijgt. verder geldt voor de huurprijs per vierkante meter dat deze 30,9% hoger is wanneer 
het pand in de randstad ligt. voor winkelpanden in een grootschalige concentratie (gdv / 
Pdv locatie), zoals meubelpleinen en bouwmarkten, is de huurprijs 32,1% lager. huurders, 
die opereren in het mode en luxe segment betalen gemiddeld een 10,4% hogere huurprijs. 
daarnaast wordt op de verdieping of in de kelder 42,3% minder huur betaald. de drie ove-
rige variabelen geven aan dat er een hogere huur betaald moet worden voor winkelpanden 
op locaties dichter bij het centrum van het winkelcentrum, in grotere steden en verder weg 
van concurrerende winkelcentra. 

Locatie, Locatie, Locatie en ….
van de negen factoren die van invloed zijn op de huurprijs zijn er zes gerelateerd aan de 
locatie van het winkelpand. de andere drie factoren hebben te maken met het winkelpand 
zelf. het antwoord “locatie, locatie, locatie” op de vraag wat de huurprijs van een winkel-
pand beïnvloed is dus grotendeels waar, maar niet volledig. specifieke locatiekarakteristie-
ken bepalen samen met een aantal pandeigenschappen de huurprijs van een winkelpand.

Hulpmiddel in de praktijk
door de uitkomsten van dit model is het mogelijk zonder expert met ‘fingerspitzengefühl’ 
de huurprijs van een winkelpand te schatten. de factoren uit het model kunnen helpen 
om verschillende panden met elkaar te vergelijken en zo de juiste huur te bepalen. door 
gebruik te maken van het model kunnen niet alleen panden in de straat met elkaar ver-
geleken worden, maar ook panden die in andere steden liggen. Bijvoorbeeld een grote 
modezaak gelegen in het hoofdwinkelgebied in Utrecht heeft een huur van €1.000 per m2. 
middels het model is het nu mogelijk om te bepalen wat een soortgelijke huurder met een 
vergelijkbaar winkelpand in de binnenstad van gouda zou betalen als huur. voor de negen 
bepalende factoren dienen dan de waarden in het model ingevuld te worden voor de situ-
atie in gouda. op basis van het model zou dan de huurprijs in gouda uitkomen op € 500 
(zie tabel 3 en tabel 4).

Tabel �, Input variabelen voor Utrecht en Gouda
Kenmerk Utrecht Gouda
Absolute passantenstroom 55250 32600
Afstand tot het 
volgende winkelgebied 44.7 km (Utrecht – A’dam) 24.7 km (Gouda – Den Haag)
Inwoners stad 283000 71797

Bron: ING REIM Research & Strategy
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Tabel �, Calculatie verschil in huurprijs
Variabele Invloed op huurprijs Calculatie
M2 VVO (log) -19,27% Beiden gelijk
Absolute passantenstroom (x 1000) 1,49% (55250-32600)/1000*1.49 = 33.7% 
Gelegen in Randstad 30,89% Beiden gelijk
Afstand tot het volgende winkelgebied 0,28% (44.7km – 24.7)*0.28% = 5.6
Gelegen op verdieping -42,31% Beiden gelijk
Groep Mode & Luxe 10,44% Beiden gelijk
Winkelgeb. typering grootschalige concentratie -32,12% Beiden gelijk
Afstand centrum winkelcentrum (log) -6,76% Beiden gelijk
Inwoners stad (√) 0,04% (√(283000)-√(71797))*0.04% = 10.6%
Gouda goedkoper dan Utrecht  49.9%

Bron: ING REIM Research & Strategy

de huurprijs in gouda voor een a1 pand identiek aan een a1 pand waarvoor €1000 per m2 
betaald wordt in Utrecht is volgens het model (1-0.499)*€1000 = €500.9. dit komt redelijk 
overeen met de werkelijkheid. volgens de winkelalmanak zijn de huren op de Kleiweg in 
gouda tussen de 375 en 525 euro, en in Utrecht in de L. elisabethstraat tussen de 900 en 
1150 euro.

een andere toepassing van het model is het toetsen van de huurniveaus in een vastgoedpor-
tefeuille. met het model kunnen panden uit de portefeuille met elkaar worden vergeleken 
en kan op eenvoudige wijze ontdekt worden waar mogelijkheden zijn om huurstijgingen te 
realiseren. voor de belegger is dit een zeer praktisch instrument om zijn direct rendement 
op de vastgoedinvestering te optimaliseren. ook kunnen ontwikkelaars hun voordeel doen 
met het model. voor nieuwe projecten kan er een snelle berekening worden gemaakt van 
de mogelijke huren op de nieuwe winkellocatie. 
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Het perspectief van 
kleinschalige kantoren in Utrecht
Hoewel uit vroeger onderzoek bleek dat de grootstedelijke kleinschalige kantoren-

markt meer dan de helft van het totale aantal zelfstandige kantorenpanden omvat 

en ruim 70% van de kantoorhoudende organisaties minder dan 20 werknemers 

heeft (Korteweg 1991), is er vanuit de markt en overheden nooit in structurele mate 

aandacht voor dit segment van de kantorenmarkt geweest. Uit dit recent in Utrecht 

afgenomen onderzoek naar kleine kantoorhoudende bedrijven komen echter ver-

rassende resultaten naar voren.

F.W.J. van de Lustgraaf

Beperkte aandacht voor kleinschalige kantoorhoudende bedrijvigheid
het uitgangspunt van dit onderzoek is de in onze ogen beperkte aandacht voor het klein-
schalige kantoorsegment. de focus van wetenschappelijk- en marktonderzoek heeft altijd 
bij grootschaliger vastgoed en grotere bedrijven gelegen. vooral door de invloed van de be-
drijfseconomische wetenschap is de aandacht voor startende en kleine ondernemers ech-
ter gegroeid (zie bijvoorbeeld schutjens & Wever 1999, Wennekers & Thurik 1999, stam 
2006). deze ontwikkeling heeft uiteindelijk ook zijn weerklank bij de overheden gevonden 
en heeft geleid tot vorming van bijvoorbeeld startersbeleid op gemeentelijk niveau. een 
concreet resultaat is onder andere het gereedkomen van verscheidene bedrijfsverzamel- 
gebouwen, marktpartijen hebben inmiddels ook op het kleinschalige segment ingespeeld 
door het herontwikkelen van grootschalige kantoren naar kleinere units (stijnenbosch, 
2006). 
Tot een structurele impuls van onderzoek naar de gebruikers van kleinschalige kantoor-
huisvesting heeft de genoemde beweging in de bedrijfseconomische wetenschap echter 
niet geleid. de onderzoeksactiviteiten op de nederlandse kantorenmarkt zijn sterk op het 
grootschalige segment van kantoorhuisvesting geconcentreerd gebleven. 

de grens tussen de ‘grootschalige’ en ‘kleinschalige’ segmenten komt het duidelijkst naar 
voren in de gangbare kantorenmarktanalyses van marktpartijen als Jones Lang Lasalle, dy-
namis en dTZ. Transacties, aanbod en opname worden vaak tot een minimumoppervlakte 
van 500m2 vvo bijgehouden. Kantoorruimten die qua grootte onder deze grens liggen 
worden in deze onderzoeken niet meegenomen. vooral de grootte en aard van de vraag 
naar de kleinschalige kantoorruimte blijkt onzichtbaar.

ondanks duidelijk aanwijsbare redenen hiervoor, bijvoorbeeld het soms wat onduidelijke 
karakter van kleinschalige kantoren (hierbij kan gedacht worden aan functiemenging en 
de grenzen van het begrip ‘kleinschalig’), lijkt ook een andere vooronderstelling over het 
marksegment verder onderzoek lange tijd tegengehouden te hebben. Zo werd het aandeel 
van de kleinschalige markt (de ruimten kleiner dan 500m2 vvo) voor kantoren in het 
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totaal traditioneel als kleiner dan 5% aangenomen (Bak, 2001). Uit onderzoek blijkt ech-
ter dat in amsterdam het aandeel kleinschalige kantoor- en bedrijfsruimte 13% bedraagt 
(eZ amsterdam, 2004). Bovendien komt een recenter onderzoek tot de conclusie dat dit 
aandeel zelfs 16% is (Bhh, 2006). ook blijkt de vraag naar deze kleinschalige kantoor- en 
bedrijfsruimten in de hoofdstad groeiende (Lindhout, 2004). hoewel de situatie in am-
sterdam, zijnde de hoofdstad met een relatief groot aanbod kleinschalige ruimten in het 
historische centrum, in de praktijk nogal verschilt van andere nederlandse steden, zou 
er wellicht sprake kunnen zijn van een ondergewaardeerd segment in de kantorenmarkt. 
reden temeer om in een andere stad (Utrecht) op bedrijfsniveau de aard en grootte van de 
ruimtevraag verder te onderzoeken. 

Opzet en uitvoering
in een poging meer helderheid te verkrijgen over de kleinschalige kantoorgebonden be-
drijvigheid (of kleine kantoorgebruikers) en hun eerder genoemde vraag naar ruimte is er 
onderzoek op bedrijfsniveau verricht in de gemeente Utrecht. in een enquête gericht aan 
kantoorhoudende bedrijven met 2 tot 20 werknemers is getracht meer te weten te komen 
over de aard en grootte van de ruimtevraag van kleinschalige kantoorgebruikers, het econo-
mische potentieel van deze groep bedrijven en hun positie op de kantorenmarkt. 
via de bedrijvendatabase van de Kamer van Koophandel (handelsregister online) is er 
een selectie uitgevoerd hierbij zijn alle bedrijfsbranches getoetst aan de kenmerken van 
kantoorgebonden werkgelegenheid, . 
ieder bedrijf dat antwoordde diende zelfstandig en uniek te zijn wat betreft de meetbare 
variabelen voor het onderzoek. het uiteindelijke steekproefkader van kleine kantoorhou-
dende bedrijven in de gemeente Utrecht bevatte 1312 bedrijven, waarvan er aselect 500 zijn 
geselecteerd en vervolgens benaderd. Uiteindelijk heeft 21% van de kleine kantoorbedrijven 
gereageerd (105 cases) waarvan 100 bedrijven binnen de doelgroep van kleine kantoorge-
bruikers vielen. 

de inhoudelijke zwaartepunten van de enquête lagen onder andere in de bedrijfshistorie, 
de huisvestingssituatie van de bedrijven, het economisch potentieel en de (toekomstige) 
ontwikkeling van omzet en vraag naar kantoorruimte.

Tevredenheid over huidige huisvesting, ontevredenheid over aanbod kantoorruimte
de kleinschalige kantoorbedrijven uit het onderzoek worden vaak vanuit huis opgestart 
(58,2%), waarbij in een later stadium een passender bedrijfsruimte gezocht wordt. van 
de bedrijven huist op het moment van de enquête nog slechts 30,3% in een ruimte aan 
huis, de rest is inmiddels verplaatst. het bedrijfsverzamelgebouw is binnen de gemeente 
Utrecht inmiddels ook populair als locatie: 27,3% van de bedrijven is hier tegenwoordig 
gehuisvest. Zie ook figuur 1.
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Figuur 1 - Startlocatie en tegenwoordige locatie

de kleine kantoorgebruikers blijken over het algemeen tevreden over hun huidige huisves-
ting. een merendeel (63%) van de respondenten vindt dat de ruimte die zij gebruiken goed 
of zeer goed aan hun wensen beantwoordt. slechts een klein deel (13,5%) van de responden-
ten is minder of helemaal niet tevreden met de huisvesting. Bedrijven die uiteindelijk be-
sluiten te verhuizen ondervinden vaker problemen dan ‘blijvers’: het aandeel dat concessies 
moet doen ten opzichte van de te betrekken huisvesting is groot (58,1% tegen 27,9%). dit is 
opvallend gezien de eerder gevonden tevredenheid die onder de ondernemers heerst over 
de huisvesting. deze concessies liggen met name op het vlak van prijs, representativiteit en 
grootte van de ruimte, het voorzieningenniveau en de parkeergelegenheid.

Figuur � - Meest gedane concessies in zoekproces naar nieuwe kantoorruimte
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Opmerking: % is van het totale aantal bedrijven dat concessies deden, er waren meerdere antwoorden mogelijk bij deze vraag.
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de bedrijven van 100 tot 500m2 doen minder vaak concessies dan de kleinere bedrijven 
(35,9% tegen 44,4%). opvallend is ook dat deze kleinere bedrijven (<50m2, 50-100m2) 
hun kantoorruimte veel intensiever benutten dan dat de grotere bedrijven dat doen. Zo is 
de gemiddelde werkplek per persoon bij een bedrijf dat minder dan 50m2 ruimte gebruikt 
slechts 12,6 m2. de tevredenheid met de hoeveelheid ruimte valt voor deze kleinere res-
pondenten ook wat lager uit, al blijkt er geen significant verband tussen grootte van de in 
gebruik zijnde ruimte en tevredenheid. 

Eisen en wensen grootteafhankelijk
de belangrijkste redenen bij de beslissing om te vestigen op de huidige locatie lijken de 
prijs en grootte van de ruimte en de representativiteit van het pand te zijn, gevolgd door 
bereikbaarheid per auto en parkeergelegenheid. onder de kleinschalige kantoorgebruikers 
blijken de eisen en wensen die aan de huisvesting gesteld worden echter ook afhankelijk 
van de grootte van het bedrijf. de kleinste bedrijven (<100m2 in gebruik) houden het meest 
rekening met het scheiden of combineren van werken en wonen. opvallend is vooral dat de 
kleinere bedrijven de aanwezigheid van een goede iCT-infrastructuur significant belangrij-
ker vinden. grotere bedrijven (100-500m2) hebben juist meer behoefte aan representativi-
teit, bereikbaarheid per auto en parkeergelegenheid.
 
Gestage maar duidelijke werkgelegenheids-ontwikkeling
de onderzoeksresultaten geven blijk van een hoge mate van hoogopgeleide werkgelegen-
heid onder kleine kantoorhoudende bedrijvigheid. dit hangt natuurlijk voor een groot deel 
samen met de selectiecriteria die gebruikt zijn, zoals het onderzoeksgebied, de keuze voor 
universiteitsstad Utrecht en de focus op de creatieve werkgelegenheid. Bijna driekwart 
(74,7%) van alle werkzame personen bij de respondenten blijkt hoogopgeleid. er is ook 
sprake van een positieve werkgelegenheidsontwikkeling: ruim 50% van de bedrijven heeft 
sinds de start een groei in arbeidsplaatsen bewerkstelligd. 

Regionaal stuwend karakter 
opvallend is ook dat de omzet van de kleinschalige kantoorbedrijven uit de steekproef voor-
namelijk bovenregionaal, of buiten de provincie, wordt gegenereerd. het gemiddelde aan-
deel van binnen de gemeente (lokaal) gegenereerde omzet blijkt in het totaalplaatje slechts 
een kwart van het geheel uit te maken, en 56% van de omzetten vindt zijn oorsprong zelfs 
buiten de provincie. Kleine kantoorbedrijven richten hun vizier dus verder dan hun lokale 
of regionale omgeving, en ontplooien daarmee economische activiteiten die als ‘regionaal 
stuwend’ kunnen worden omschreven. 
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Figuur �

ook verwachten respondenten vaak een positieve ontwikkeling van hun omzet in de nabije 
toekomst. maar liefst 44% van de ondernemers zien hun omzet met meer dan 30% groei-
en tussen nu en medio 2009. nog eens 32% voorspelt een beperktere groei van 10-30%. 
slechts 2% verwacht dat de omzet van het bedrijf over drie jaar met 10% of meer geslonken 
zal zijn. deze zeer positieve verwachtingen zijn ondanks het gunstige economische kli-
maat toch verassend te noemen. 

Figuur � - Verwachting omzetontwikkeling komende � jaar

Descriptive Statistics   
  N Sum Mean

11 Geografie omzet tegenwoordig lokaal 95 2.447 25,76
11 Geografie omzet tegenwoordig regionaal 95 1.720 18,11
11 Geografie omzet tegenwoordig landelijk 95 4.894 51,52
11 Geografie omzet tegenwoording internationaal 95 428 4,51
11 Geografie omzet over 3 jaar lokaal 89 2.150 24,16
11 Geografie omzet over 3 jaar regionaal 88 1.607 18,26
11 Geografie omzet over 3 jaar landelijk 88 4.462 50,70
11 Geografie omzet over 3 jaar internationaal 88 610 6,93
Valid N (listwise) 88

 Aandeel nu Aandeel over 3jr.
Omzet lokaal (Gemeente) 25,76% 24,16% 
Omzet regionaal (Provincie) 18,11% 18,26%
Omzet landelijk (Nederland) 51,52% 50,70% 
Omzet internationaal (Europa, rest van de wereld) 4,51% 6,93%

Ja, omzetgroei > 30%
Ja, omzetgroei > 10% < 30%
Nee, omzet blijft gelijk 
(tussen10% groeien 10% krimp)
Nee, inkrimping 
(meer dan 10% krimp)
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Aanzienlijke ontwikkeling ruimtevraag
de kleinschalige kantoorgebruikers zijn ondervraagd naar hun ruimtevraag over 3 jaar. 
ook hier is sprake van een verwachtingsvraag maar de resultaten zijn er niet minder opval-
lend door. de vraag naar kleinschalige kantoorruimte lijkt onder de Utrechtse bedrijven 
in de nabije toekomst sterk toe te nemen. er is de respondenten gevraagd hoeveel extra 
ruimte zij over drie jaar nodig hebben. Wordt er uitgegaan van de gemiddelde toekomstige 
ruimtevraag van de respondenten dan is de groeiverwachting voor alle bedrijven uit het 
steekproefkader voor medio 2009 ruim 70.000 m2. de gehele bandbreedte van de respons 
is hier een minimum van 39.300 m2 en een maximum van 103.400 m2. dit grote verschil 
is te wijten aan het feit dat er niet naar een exact antwoord is gevraagd, maar dat er een 
indicatie kon worden gegeven door een grootteklasse aan te geven van de in de toekomst 
benodigde ruimte (bijvoorbeeld 0-49 m2, 50-100 m2 etc. extra). van deze aanzienlijke posi-
tieve ontwikkeling in de gemeente Utrecht kan ruim 45.000 m2 onderbouwd worden door 
de eerdere onderzoeksresultaten. Wordt namelijk de gerealiseerde werkgelegenheidsgroei 
in het verleden (0,43 arbeidsplaats per jaar) voortgezet dan zal de ruimtebehoefte na 3 jaar 
45.000 m2 bedragen een en ander is schematisch weergegeven in figuur 5.

Figuur �

het optimisme van de ondernemers is met de onderbouwde ruimtegroei zeker geen lucht-
kasteel, ook gezien de huidige positieve ontwikkeling van de economische conjunctuur. 

Betekenis voor kantorenmarkt in andere steden?
de gevonden karakteristieken van de Utrechtse kleinschalige kantoorgebruiker lijken al 
met al interessant met betrekking tot de verdere ontwikkeling van kleinschalige kantoor-
ruimte. met name de toekomstige ruimtevraag van de ondervraagde gebruikers is een con-
crete aanwijzing dat er ook potentie aanwezig is in dit deel van de vastgoedmarkt. 

de karakteristieken van de kleine kantoorgebruikers in Utrecht zijn hoogstwaarschijnlijk 
geen correcte maatstaf voor andere middelgrote en grote steden. Waar er, mede door de aan-
wezigheid van hogeschool en Universiteit, veel creatieve bedrijvigheid aanwezig is, geldt 
dit lang niet voor elke nederlandse stad (marlet & Woerkens 2004). verder kent iedere stad 
haar eigen push- en pullfactoren met betrekking tot kleine en startende bedrijvigheid, 

Verwachting ruimte extra nodig (3jr), uitslag respondenten verbreed 
naar steekproefkader

  95% bandbreedte
Bij lage inschatting 39.360 m2 35500-43200 m2

Bij gemiddelde inschatting 71.392 m2 64400-78400 m2 
Bij hoge inschatting 103.425 m2 93300-113560 m2 
 
Onderbouwd door in het verleden 
gerealiseerde werkgelegenheidsgroei: 45.696 m2
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dit gezegd hebbende menen wij wel dat een extrapolatie naar een groter gebied niet ge-
schuwd moet worden, met de bovengenoemde kanttekeningen in het achterhoofd. 
de gemeente Utrecht kent een in gebruik zijnd kantooroppervlak van ruim 2,1 miljoen m2 
(vastgoedmonitor 2005). als het totale oppervlak binnen de g31 (31 middelgrote en grote 
nederlandse steden) op 20 miljoen m2 wordt gesteld dan betekent dit dus per saldo een 
bijna vertienvoudiging van de ruimtebehoefte binnen de gemeente Utrecht. in de praktijk 
zal deze groei ongetwijfeld niet in iedere stad op dezelfde schaal plaatsvinden. deze uit-
komsten zijn daarom slechts bedoeld als scenario ter indicatie. een en ander is zichtbaar 
gemaakt in figuur 6, waarbij de lage, gemiddelde en hoge verwachtingen plus het 95% 
interval ook zijn weergegeven. 

Figuur �

Extrapolatie van verwachte 
ruimtebehoefte over 3 jaar, 
Utrecht en G31

Utrecht 
(2,1 miljoen m2 bvo)

G31 (20 miljoen m2 bvo)

Ruimtevraag onderbouwd 
door werknemersgroei in 
het verleden

45.696 m2 435.200 m2

Lage inschatting 
ruimtebehoefte

39.360 m2 346.285 m2

Gemiddelde inschatting 
ruimtebehoefte

71.392 m2 679.923 m2

Hoge inschatting 
ruimtebehoefte

103.425 m2 985.000 m2

Lage inschatting ruimte-
behoefte - 95% bandbreedte

35500-43200 m2 338.095 - 411.428 m2

Gemiddelde inschatting 
ruimtebehoefte - 95% 
bandbreedte

64400-78400 m2 613.333 - 746.666 m2

Hoge inschatting ruimte-
behoefte - 95% bandbreedte

93300-113560 m2 888.571 - 1.081.523 m2
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Het perspectief van kleinschalige kantoren
er zit al met al nog veel perspectief in de markt voor kleinschalige kantoren in de gemeente 
Utrecht. de vraag naar kleinschalige kantoorruimte onder de responderende kantoorge-
bruikers zal in de nabije toekomst aanzienlijk groter worden. als het stereotype van de 
kleinschalige ondernemer met een lokaal klantenbestand, werkend vanuit een kantoor aan 
huis en wars van groei al bestond dan weerleggen de onderzoeksresultaten dit. het meest 
concrete resultaat van het onderzoek betreft de verwachting van ruimtebehoefte in de na-
bije toekomst (3 jaar). deze toekomstige behoefte aan kleinschalige kantoorruimte blijkt 
in alle mogelijke scenario’s aanzienlijk. mochten deze cijfers representatief zijn voor een 
groter geografisch schaalniveau in nederland, bijvoorbeeld de g31, dan is er sprake van een 
forse ontwikkelingsopgave. 

geïnteresseerden kunnen verder kennis nemen van het onderzoek. Contact kan worden 
opgenomen via f.w.j.vandelustgraaf@students.uu.nl.                                                             
                                         
Dit onderzoek is tot stand gekomen tijdens een stageverblijf bij BUITEN, bureau voor 
Economie en Omgeving, gevestigd te Utrecht. Mijn begeleider van BUITEN is Drs. Joost 
Hagens.
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Gebiedsontwikkeling, 
de presterende gemeente
De wederopbouw van de wijk Roombeek na de vuurwerkramp in Enschede is met 

hoge ambitie aangepakt. De transformatie naar een toekomstgerichte wijk én het 

proces - ondermeer hoge participatie van de getroffenen - wordt door velen als 

voorbeeld voor herstructurering gezien. Het gemeentelijk Projectbureau Wederop-

bouw, waar alle disciplines met mandaat bijeen waren gevoegd, speelde een belan-

grijke rol bij het proces. 

door Francien de Groot

de stelling in “integrale aanpak Wederopbouw roombeek” is: de realisatie van gebiedsont-
wikkeling en complexe vastgoedontwikkeling wordt bevorderd door een besluitvaardige, 
ondernemende (gemeentelijke) overheid.1 dit vereist  aan gemeentelijke kant organiserend 
vermogen en bundeling in één gemandateerde organisatie, een ondernemende rol (entre-
preneur) en in de stad zelf besef van urgentie. een gemeente die zodanig opereert en zich 
daarnaast bewust is van het belang van co-sturing (governance) in plaats van be-sturing 
(government), is daarmee een zakelijke en betrouwbare partner.
in 2004 is de wederopbouw van de wijk roombeek na de vuurwerkramp in enschede op 
deze (vooronder)stellingen onderzocht.  vervolgens is aan de hand van twee andere pro-
jecten in delft en heerenveen nagegaan  in hoeverre mogelijk kritische succesfactoren in 
enschede ook elders aanwezig waren .

Onderzoek wederopbouwaanpak Enschede: wetenschappelijke theorieën
in het onderzoek “integrale aanpak Wederopbouw roombeek” worden drie theorieën be-
schreven die bepalend zijn voor succes bij complexe stedelijke herstructureringsprocessen. 
deze theorieën handelen over organiserend vermogen, over policy windows en over het 
managen van beleidsprocessen. van den Berg e.a.2 definiëren organiserend vermogen als: 
“het vermogen om alle actoren zodanig in te zetten dat er nieuwe antwoorden komen op 
fundamentele ontwikkelingen en zodanig beleid geïmplementeerd wordt dat duurzame 
ontwikkeling ontstaat”.
het theoretisch raamwerk om het organiserend vermogen te kunnen onderzoeken, bestaat 
uit de volgende pijlers:
· de administratieve organisatie en de verschillende publieke actoren daarbinnen  
· de strategische netwerken tussen deze publieke actoren en private partijen
· leiderschap en ondernemingszin van de hoofdpersonen
· de ruimtelijke en economische condities van een regio ( kansen en bedreigingen)
· integrale visie en strategie
· politiek draagvlak
· maatschappelijk draagvlak

1) Francien de Groot: Wederopbouw Roombeek
2) ̀ European Cities in the Knowledge Economy` (2004) door L. van den Berg, Peter Pol, Willem van Winden en Paulus Woets, alsmede 

de eerdere studie L. van den Berg, E. Braun en J. van der Meer: The organising capacity of Metropolitan Regions (1996)
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Figuur 1 - Het dynamisch verband tussen deze pijlers ( de ‘performance’) is het 
resultaat van de interactie tussen de pijlers

in zijn theorie over “ Policy windows” betoogt Kingdon3 dat de afzonderlijke processen en 
discussies in verschillende arena’s op bepalende tijdstippen aan elkaar gelinkt c.q. gekop-
peld moeten worden om werkelijke doorbraak (in de gebiedsontwikkelingsterminologie 
“transformatie”) te bewerkstelligen.4

Kingdon spreekt over de “vuilnisbak theorie”: de kans voor een idee of oplossing kan ver-
geleken worden met een vuilnisbak, waarin verschillende problemen, en oplossingen door 
verschillende participanten worden gedumpt. naast de twee stromen van problemen en be-
leidsideeën is er de derde stroom: de politieke arena. slechts af en toe ontstaat dan een be-
slissend moment waarbij problemen, beleidsideeën en het politieke momentum bij elkaar 
komen. dit “policy-window”, een opening tussen de drie stromen, biedt het momentum 
om tot besluitvorming en uitvoering te komen. 
“Policy-entrepreneurs” zijn daarin van belang. Zij hebben een neus voor het voorzien van 
het momentum, waarbij zich kansen voordoen om ideeën en oplossingen werkelijkheid 
te maken. Ze zitten bovenop de situatie, combineren informatie, en handelen snel. in de 
termen van Kingdon: ‘They’re waiting for the big wave’. als  Policy-entrepreneurs op cruci-
ale plekken in een organisatie zitten, kunnen ze een actieve cultuur in de hele organisatie 
teweeg brengen. 
Bekkering e.a.5 noemen  in hun boek managen van processen het mKdh-model als een 
belangrijk instrument voor de procesmanager. het model representeert de parameters 
macht, Kracht, draagvlak en haalbaarheid. door stil te staan bij deze vier parameters in 
het proces (gekoppeld aan een bepaald idee en ideehebber) wordt de beweging in het pro-
ces even bevroren om de stand van zaken te kunnen begrijpen en te kunnen delen met alle 
betrokkenen. 

Visie en Strategie

Strategisch netwerken

Presentatie van organiserend vermogen

Private sectorPublieke sector

Leiderschap
Politiek draagvlak

Maatschappelijk draagvlak
Ruimtelijk economische omstandigheden

3) J.W. Kingdon: Agenda´s, Alternatives and Public Policies, 2e editie.
4)  De scope in deze studie is breder dan gebiedsontwikkeling, namelijk de nationale politiek van de Verenigde Staten. Kingdon 

analyseert welke factoren er toe leiden, dat soms jarenlange stagnerende problematiek, ogenschijnlijk toevallig opeens tot een breed 
gedragen oplossing of doorbraak komen.

5) T. Bekkering, H.Glas, D. Klaassen en J.Walter (2001) Management van processen. Succesvol Realiseren van complexe initiatieven.
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Figuur � 

deze benadering is interessant. Want naast de factoren die al genoemd zijn bij organise-
rend vermogen, wordt hier ook het belang aangegeven van factoren als macht en kracht. Ze 
zijn voor dit artikel vrij vertaald naar de kritische succesfactor “bevoegdheid en middelen”. 
dit is een relatief harde factor in vergelijking met de andere. 

Situatie
voor de wederopbouw van roombeek werd een interdisciplinaire Projectdienst Wederop-
bouw ingericht. deze dienst bundelde alle gemeentelijke verantwoordelijkheden. Boven-
dien opereerde de dienst als entrepreneur ten opzichte van alle andere betrokken partijen 
de fysieke, sociale en economische disciplines, inclusief de grondexploitatie en overige 
financiële taken, opereerden vanuit de Projectdienst onder één directeur (gelijkwaardig 
aan de andere directeuren en lid van het concernmanagementteam). de opeenvolgende 
gemeentelijke deeltaken (van slopen en ruimen tot en met bestemmingsplanprocedures) 
werden onder verantwoordelijkheid van deze projectdienst uitgevoerd.
Politiek bestuurlijk werd gekozen voor één portefeuillehouder in het College en één raads-
commissie. 
deze gemeentelijke rol is betrekkelijk ongebruikelijk bij gebiedsontwikkeling. enerzijds 
omdat alle bevoegdheden in één dienst werden gebundeld. anderzijds doordat intensief 
met alle betrokken partijen werd samengewerkt vanuit het besef van co-sturing. dit bete-
kende niet één (statische) PPs organisatie met vaste partijen gedurende het hele proces, 
maar telkens wisselende allianties.

Onderzoeksopzet
voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt van een analysekader. het kader bestaat uit ne-
gen potentiële kritische succesfactoren. deze succesfactoren zijn afgeleid van elementen 
uit de drie theorieën die hierboven beschreven zijn.6

in de eerste plaats de bepalende elementen uit de theorie van organiserend vermogen uit 

Macht

Ideehebber

Idee

Kracht Haalbaarheid

Draagvlak

Visie en 
strategie

Leiderschap
Pol. Ambt.

Strategi-
sche net-
werken

Pol.
maatsch.
Draagvlak

Doelgerichte 
organisatie

Bevoegd-
heden en 
middelen

Ruimt.
econ.
condities

Toevallige
kansen

Concern/
bestuur  8 plus  8         8plus   6,5   8  8 min  8 8 plus  8 plus

De reguliere 
diensten  7         8   6,5   8,5  8,5  9 min 8,5  8,5

Medewerkers 
PBW   8 plus  8         8plus   7   8,5  8  8 9,5  8

De belangen-
verenigingen 
van bewoners 
en ondernemers   8    8         8   8   8  7,5  8 8

Geen 
zicht

Samenwerkings-
partners en 
maatsch.inst.    8  8         8min   7   7,5  8  8plus 8,5  8min

Totaalgemiddeld 8 -  8  7   8- 8 8+ 8,5 8

6)  NB: er zijn ook andere vormen van succes (financieel, markttechnisch). In dit artikel gaat het om de kritische succesfactoren in het 
proces en de organisatie.
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figuur 1. in de tweede plaats het gebruik van “policy windows”  (vertaald in het grijpen van 
toevalskansen). als laatste zijn twee factoren uit de project- en procesmanagementtheo-
rieën toegevoegd: “bevoegdheid en middelen” en “doelgerichte organisatie”. 
de negen factoren zijn door middel van semi-gestructureerde diepte-interviews ter beoor-
deling aan 28 respondenten  voorgelegd. de geïnterviewden waren allen betrokken bij de 
wederopbouw en verdeeld in vijf verschillende (belangen-)groepen (verticale kolom van 
figuur 3). van elk van de succes factoren (horizontaal in figuur 3), is uiteindelijk in de vorm 
van een rapportcijfer gewogen in welke mate deze volgens de respondenten heeft bijgedra-
gen aan het succes van de wederopbouw. het cijfer is het gemiddelde van de betreffende 
groep, waarbij de variatie liep tussen 6 en 10.

Figuur � -  belang en zwaarte van verschillende  elementen in de performance van 
het projectbureau wederopbouw

Resultaten
als eerste valt op dat alle elementen uit het analysekader relatief hoog scoren. Ze worden 
door de respondenten gezien als  bepalend voor het eindresultaat. interessant is bovendien 
dat de waardering voor het projectbureau als daadkrachtige voorpost van de gemeente niet 
alleen extern maar ook intern gemeentelijk wordt gewaardeerd. 
de concentratie van zoveel verschillende deskundigheden in combinatie met krachtig amb-
telijk en bestuurlijk leiderschap (zie ook het hoge rapportcijfers voor beiden) maakten het 

Visie en 
strategie

Leiderschap
Pol. Ambt.

Strategi-
sche net-
werken

Pol.
maatsch.
Draagvlak

Doelgerichte 
organisatie

Bevoegd-
heden en 
middelen

Ruimt.
econ.
condities

Toevallige
kansen

Concern/
bestuur  8 plus  8         8plus   6,5   8  8 min  8 8 plus  8 plus

De reguliere 
diensten  7         8   6,5   8,5  8,5  9 min 8,5  8,5

Medewerkers 
PBW   8 plus  8         8plus   7   8,5  8  8 9,5  8

De belangen-
verenigingen 
van bewoners 
en ondernemers   8    8         8   8   8  7,5  8 8

Geen 
zicht

Samenwerkings-
partners en 
maatsch.inst.    8  8         8min   7   7,5  8  8plus 8,5  8min

Totaalgemiddeld 8 -  8  7   8- 8 8+ 8,5 8
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mogelijk om alle kansen die zich voordeden ook snel op te pakken. daar waar de lijnor-
ganisatie beschouwd wordt als in toenemende mate problematisch (stroperige besluitvor-
ming waarbij alle disciplines en hiërarchische lagen hun goedkeuring moeten geven en 
bovendien vooral vanuit het eigen vakspecialisme naar de situatie kijken), is het interes-
sant te zien hoe een zelfstandige, multidisciplinaire projectdienst door respondenten als 
een effectief instrument wordt gezien om doelgericht en vanuit inhoudelijk leiderschap de 
wederopbouwopgave ter hand te nemen.  
de meest bepalende factoren uit het analysekader zijn volgens de respondenten de ruim-
telijke economische condities (ook wel “sense of urgency” genoemd). Ze worden meteen 
gevolgd door het aan dit model toegevoegde element van “bevoegdheid en middelen” (uit 
de theorieën over projectmanagement afkomstig). 
opvallend is dat juist de reguliere diensten (die zelf midden in de stroperige besluitvor-
mingsprocessen  en de verkokering zitten) de meest bepalende factor van het succes zien 
in de gemandateerde dienst. in de interviews zijn het echter ook de maatschappelijke 
samenwerkingspartners (bijvoorbeeld de beide corporaties) die pleiten voor volledig ge-
mandateerde projectdiensten, omdat met deze diensten direct snel en effectief zaken kan 
worden gedaan.  
verder wordt het inschieten op toevallige kansen hoog gewaardeerd. als eerste voorbeeld 
van “policy windows” komt de vuurwerkramp zelf naar voren. hier komen de drie stromen 
samen: de ramp waarmee een hele wijk is weggevaagd, het grotestedenbeleid met haar 
visie op de integrale wijkaanpak en de landelijke politieke focus (als reactie op de lakse 
houding bij de Bijlmerramp en bij de vuurwerkramp in Culemborg). daardoor was het 
rijk bereid tot snelle publiek-publieke samenwerkingsafspraken. dat bood enschede de 
mogelijkheid haar verantwoordelijkheid te nemen. 
ook tijdens de wederopbouw werd telkens ingeschoten op onverwachte kansen (het betrek-
ken van de oude grolsch-locatie en een vinexlocatie bij het plangebied, het alom toepassen 
van breedband, het binnenhalen voor de regio zo belangrijke Telematica-instituut, het con-
centreren en accommoderen van een aantal belangrijke cultuurfuncties in roombeek, de 
inzet op 50 procent particulier opdrachtgeverschap enzovoort). 
het telkens oppakken van nieuwe kansen en het tonen van durf ( entrepreneurschap)  
wordt verklaard door krachtig ambtelijke en bestuurlijke leiderschap  in combinatie met 
de aanwezigheid van zoveel uiteenlopende deskundigheden en dito netwerken binnen het 
projectbureau. vooral belangrijk was echter dat het projectbureau snel kon handelen als 
gevolg van de concentratie van alle (gemeentelijke) bevoegdheden.

Toepasbaarheid voor andere situaties en steden 
aan de respondenten in enschede is de vraag voorgelegd of zij de aanpak van een zelfstan-
dige projectdienst ook toepasbaar achten in andere situaties. interessant is dat responden-
ten die afkomstig zijn van gemeentelijke diensten en het concern een zelfstandige dienst 
eerder als uitzondering dan als regel zien. 
de gemeentelijke medewerkers van de Projectdienst, het raadslid en de externe partners 
en belangenverenigingen zien veel vaker mogelijkheden en bevelen dit vaker aan zowel 
binnen enschede als naar andere steden. daarbij is er een onderscheid in de mate waarin 
er sprake is van unieke situaties:
•  bij rampen/ exogene urgente gebeurtenissen wordt door alle respondenten een zelfstan-

dige multidiciplinaire projectdienst aanbevolen als  beste garantie voor resultaat. Welke 
disciplines er vervolgens bij elkaar gebracht moeten worden, hangt sterk af van het on-
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derwerp dat aan de orde is. een milieu- of natuurramp heeft andere disciplines nodig dan 
een stad waar mensen zwaar getroffen zijn. overigens kan een “ramp” ook economisch 
zijn, zoals bijvoorbeeld in het verleden het geval was in enschede toen de textielfabrieken 
gelijktijdig sloten. of in eindhoven waar men zijn Philips hoofdkwartier zag vertrekken 
naar amsterdam

•  ook bij grote meerjarige complexe projecten wordt een sterke multidisciplinaire Project-
dienst door de meerderheid van de respondenten  wel gezien als goede organisatievorm. 
dit kunnen de “extra” projecten zijn waar het gewone apparaat kwantitatief of kwalita-
tief niet voor is toegerust (bijvoorbeeld Leidse rijn of arnhem Centraal.). echter hier is 
slechts een deel van de reguliere ambtelijke organisatie een voorstander van. 

•  ruime toepasbaarheid van een Projectdienst à la roombeek bij grote gebiedsontwikkelin-
gen of herstructureringsopgaven wordt door de reguliere ambtelijke organisaties niet als 
oplossing gezien. Binnen de andere betrokken groepen respondenten bevelen meerderen 
een tijdelijke multidisciplinaire dienst wel aan bij  herstructureringswijken en transfor-
matieprocessen. met name de woningcorporaties hebben een grote voorkeur om in de 
meest complexe wijken met een aparte gemeentelijke multidisciplinaire dienst te werken. 
Zij zien het voordeel om met één organisatie zaken te doen èn de brede deskundigheid 
(sociaal, fysiek en economisch) als belangrijkste factoren. 

Kritische succesfactoren in andere projecten
de kritische succesfactoren van roombeek zijn niet uniek voor enschede. Ze zijn ook van 
belang in andere situaties aan de hand van ervaringen in delft en heerenveen is nagegaan 
welke rol sense of urgency bundeling van bevoegdheden en middelen in andere projecten 
spelen.

Herstructurering na-oorlogse woonwijk De Poptahof Delft
deze wijk  verloedert sinds de jaren ’90. in 2005 wordt een PPs-organisatie gestart voor 
herstructurering van de wijk. Uiteindelijk kan binnen negen maanden een programma 
worden gepresenteerd met een koppeling naar het fysieke programma. 
de eerste succesfactor: een gemeenschappelijk erkende urgentie ontbreekt in dit project. 
de PPs-organisatie wordt niet breed (h)erkend. ook andere naoorlogse wijken moeten 
worden aangepakt terwijl de ontwikkeling van de spoorzone en de binnenstad grotere pri-
oriteit hebben. vanuit gemeentelijke afdelingen wordt regelmatig aangegeven dat maatre-
gelen in de Poptahof niet intensiever mogen zijn dan elders.
de tweede belangrijke succesfactor, bevoegdheid en middelen, lijkt met de PPs-organisa-
tie op het eerste gezicht geregeld. Bij betere beschouwing ligt dit anders.  er is weliswaar 
een gemeenschappelijke exploitatie maatschappij met een tweehoofdige stuurgroep en 
één directeur, maar deze is alleen gericht op fysieke investering. er is geen bundeling tot 
één projectdienst met menskracht, en er is geen bundeling van overige middelen en be-
voegdheden. menskracht en middelen moeten vanuit de reguliere organisatie losgeweekt 
worden. hetzelfde geldt voor het programma en de activiteiten. deze moeten goedgekeurd 
worden door alle afdelingen en portefeuillehouders. dit betekent dat de snelheid en kwa-
liteit, die in enschede door de ene gemandateerde projectdienst kon worden bereikt, in de 
Poptahof niet wordt bereikt. 
daar waar de fysieke herstructurering dankzij de PPs kan worden aangepakt, start het 
sociaal en economisch programma met achterstand. Toevallige kansen worden lang niet 
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allemaal gesignaleerd of gerealiseerd doordat betrokkenen niet samen in één organisatie 
werken en doordat elk initiatief vele goedkeurders vereist.  

Voorzieningeneiland Skoatterwâld in Heerenveen
in het hart van de nieuwe wijk skoatterwald is een multifunctionele accommodatie voor 
basisonderwijs, zorg, welzijn, een buurtsuper en horecagelegenheid. Begin 2000 start 
de samenwerking. in 2003 sluiten gemeente en corporatie een intentieverklaring om de 
voorziening samen te ontwikkelen. medio 2005 ontstaat een impasse omdat de negen sa-
menwerkende partijen het oneens zijn over het concept. Tegelijkertijd maken partijen zich 
zorgen over de hoogte van de huurprijzen. 
de belangrijkste succesfactor namelijk de sense of urgency, is in principe in het project 
aanwezig - de wijk wordt al deels bewoond -, maar verschilt per partner. 
voor wat betreft de andere kritische succesfactor: één projectorganisatie met bevoegdheden 
en middelen ligt de zaak niet eenvoudig. de laatste gemeentelijke reorganisatie heeft on-
dermeer geresulteerd in twee ontwikkelteams, waar menskracht, middelen en bevoegdhe-
den zijn samengebracht om de verschillende (grote) projecten in de stad te realiseren. 
de (externe) projectleider is binnen zo’n ontwikkelteam ondergebracht, waarmee intern 
gemeentelijk een duidelijke positie is verkregen. er is een rechtstreekse lijn naar (één) 
verantwoordelijk wethouder en naar het College. de samenwerking tussen gemeente en 
corporatie berust echter eerder op goede persoonlijke verhoudingen dan op harde afspra-
ken. de intentieovereenkomst blijkt multi-interpretabel. 
aan beide kanten wordt beseft dat afspraken harder moeten worden vastgelegd. medio 
2006 wordt tussen gemeente en corporatie een koop- en realisatieovereenkomst gesloten. 
Bovendien sluiten  alle gebruikers en gemeente en corporatie een samenwerkingsovereen-
komst. Tenslotte worden tussen de corporatie en de toekomstige gebruikers huurovereen-
komsten gesloten. 
in 2006 zijn er geen vertragingen meer opgetreden en zijn de betrokken partijen het eens. 
inmiddels loopt de aanbesteding van het voorzieningencluster en kan de gemeentelijke 
projectleiding worden overgedragen aan de opgerichte gebruikersvereniging en corporatie 
(als bouwer en verhuurder). 

Conclusie 
door een zelfstandige gemeentelijke organisatie te formeren heeft enschede een belang-
rijke stap gezet op weg naar realisatie. een dergelijke dienst is onafhankelijk ten opzichte 
van de bestaande diensten, heeft een directe lijn naar het College, bundelt benodigde disci-
plines, heeft eigen middelen en bij voorkeur een externe sterke inhoudelijke directeur met 
(landelijk) gezag. 
in het algemeen kan gesteld worden dat de respondenten in enschede die afkomstig zijn 
van gemeentelijke diensten en het concern een zelfstandige dienst eerder als uitzonde-
ring dan als regel zien. de andere groepen respondenten daarentegen zoals de maatschap-
pelijke partners maar ook de mensen van het Projectbureau  en de betrokken bewoners 
zien graag de formule van het Projectbureau wederopbouw ruimer toegepast.  het (be-
houdende) standpunt vanuit de reguliere diensten is opmerkelijk omdat  andere actoren 
(politiek, externen) er wel de meerwaarde van zien. hoewel de reactie goed verklaarbaar is 
(zelfstandige projectorganisaties ondergraven de stabiliteit en structuur van de ambtelijke 
organisatie), worden ze door externe partijen wel ervaren als effectiever en doelgerichter. 
Bovendien zijn de reguliere diensten wel overtuigd van het nut van de projectdienst bij 
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de wederopbouw , terwijl hier aanvankelijk scepsis over bestond. daarmee blijft de vraag 
interessant in hoeverre de instelling van een zelfstandige gemeentelijke organisatie meer-
waarde heeft voor projecten in het algemeen. 
in de beschreven situaties van delft en heerenveen lijkt het erop dat twee van de meest be-
palende onderliggende succesfactoren, de sense of urgency en het bundelen van bevoegd-
heden en middelen- van belang zijn voor een effectieve aanpak. Pas als die voorwaarden 
gerealiseerd zijn, kan de gemeente als entrepreneur optreden en met ander partners goede 
afspraken maken, en dus een presterende partner zijn.
een beperkte PPs-organisatie zoals in delft - met instandhouding van afzonderlijke be-
voegd heden en middelen bij de verscheidene (gemeentelijke) vakafdelingen- werkt belem-
merend, zeker als er geen gemeenschappelijke urgentie voor een project bestaat. 
in heerenveen blijkt in het begin van het traject van het voorzieningeneiland geen van 
beide factoren goed aanwezig te zijn. vanaf het moment dat de gemeente prioriteit geeft 
aan het project en er bovendien duidelijke afspraken tussen gemeente en corporatie wor-
den gemaakt, worden de kwaliteit en snelheid verhoogd. 
de ervaringen in roombeek, heerenveen en delft pleiten ervoor dat gemeenten vaker de 
durf tonen om een gemandateerde interdisciplinaire “projectdienst” in te richten als krach-
tige voorpost bij complexe gebiedsontwikkeling en vastgoedontwikkeling.

Over de auteur: Francien de Groot is procesmanager en adviseur bij Inbo Adviseurs Ruimte 
& vastgoed. Dit artikel is gebaseerd op haar master-thesis in kader van haar opleiding Mas-
ter City-Developer.
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Eerstelijnsvastgoed : een verkennend onderzoek naar huisvesting in de eerste- 
lijnszorg  | Michiel Cuppen. – Amsterdam, 2007.
de zorg in nederland is sterk aan het veranderen. enerzijds wordt de financiële structuur 
gewijzigd door de (beperkte) marktwerking, anderzijds verandert de zorg als gevolg van de 
druk van de vergrijzing en de veranderende opstelling van patiënt en arts. Centraal in de 
eerstelijnszorg staat de huisarts, die fungeert als poortwachter van de zorg. door verster-
king van de relatief goedkope eerstelijnszorg wordt getracht de kosten in de dure tweede- 
en derdelijnszorg te beperken. onderzocht is op welke wijze de bestaande locatietheorieën 
toepasbaar zijn op de huisvesting van de eerstelijnszorg (huisartsen, fysiotheapeuten,
oefentherapeuten). Conclusie is dat met name de locatietheorieën die opgang doen in de 
detailhandel en dienstverlening toepasbaar zijn in de eerstelijnszorg. als voorbeeld is voor 
de regio eindhoven de ruimtelijke en demografische spreiding van de voornaamste actoren 
in de eerstelijnszorg onderzocht.voor projectontwikkelaars en beleggers biedt dit mogelijk-
heden  om te participeren in de huisvesting van de eerstelijns zorg. Wel dient er rekening 
gehouden te worden met de mores van de zorgsector. fulltext versie van masterthesis in het 
kader van de msre opleiding, jaargang 2007, aan de amsterdam school of real estate.
 
 
Omzethuur en de waarde van winkelcentra  | Sebastiaan Buvelot, Amsterdam, 2007 
door het toenemende actieve beheer van winkelcentra in nederland is er op de neder-
landse winkelvastgoedmarkt een toenemende interesse in het toepassen van een omzet-
gerelateerde huurprijs. de onzekerheden met name met betrekking tot de hoogte van de 
huurinkomsten en de uiteindelijke effecten op de waardering van winkelvastgoed zijn voor 
de nederlandse winkelvastgoedmarkt nog nooit in kaart gebracht. deze thesis heeft tot doel 
deze onzekerheden weg te nemen en aan te geven wat de effecten zijn van het toepassen 
van omzethuur op de waardering van winkelcentra. hierbij zijn allereerst de omzetbeïn-
vloedende factoren in kaart gebracht, waarna middels een huur/omzetmodel in wordt ge-
gaan op de effecten van het toepassen van een omzet gerelateerde huurprijs op de uiteinde-
lijke waardering van winkelcentra. op basis van historische cijfers is inzichtelijk gemaakt 
wat de gevolgen van het toepassen van verschillende huurvarianten op de waardering van 
een winkelcentra kunnen zijn. fulltext versie van masterthesis in het kader van de msre-
opleiding aan  de amsterdam school of real estate.
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De groei tot stad : centrumontwikkeling van groeisteden in Nederland   
| W. Debets, Amsterdam, 2007
steden en vooral stadscentra zijn de laatste decennia herontdekt als aantrekkelijke vesti-
gingsmilieus voor huishoudens, ondernemers, voorzieningen en faciliteiten. voormalige 
groeisteden , zoals Zoetermeer en Purmerend,  willen zich ontwikkelen van suburbane 
gebieden naar volwaardige steden, met bijbehorend stadscentrum en voorzieningen. 
hiertoe zijn veel van deze steden druk bezig hun stadscentra te herontwikkelen en te ver-
sterken, om zo het imago en de concurrentiepositie van de stad als geheel te verbeteren. 
Uiteindelijk moet op deze wijze waarde worden toegevoegd, niet alleen aan het nieuw te 
ontwikkelen vastgoed, maar aan het stadscentrum als geheel. het theoretisch kader omvat 
aandachtspunten en succesfactoren voor herontwikkeling van stadscentra en centrumont-
wikkeling, welke zijn getoetst aan de specifieke situatie van een aantal voormalige groeiste-
den. Uit de casestudies over alphen aan den rijn, spijkenissse en  hoofddorp kunnen con-
clusies getrokken worden over hoe centrumontwikkelingen in groeisteden in de praktijk 
plaats vindt, hoe deze zich verhouden tot literatuur of voorbeelden elders, en hoe integraal 
en toekomstgericht zij zijn opgezet. fulltext versie van masterthesis in het kader van de 
msre-opleiding, jaargang 2007, aan de amsterdam school of real estate.
 
 
Stimuleren van gentrification : een onderzoek naar de mogelijkheden van 
de gemeentelijke overheid om gentrification in oude stadswijken te stimuleren  
| C. Bosscher, Rotterdam, 2007
onderzoek naar de mogelijkheid en wijze waarop de rotterdamse gemeentelijke overheid 
een proces van gentrification zou kunnen stimuleren. dit is oorspronkelijk een natuur-
lijk proces dat ervoor zorgt dat een achtergestelde oude wijk wordt opgewaardeerd door 
de komst van hoger opgeleide bewoners. onderzoek heeft uitgewezen dat gemeentelijke 
overheden hiertoe het gebruikte instrumentarium dienen af te stemmen op het karakter 
van de desbetreffende wijk. Woningcorporaties moeten hun woningtoewijzings- en –ver-
koopbeleid aan kunnen passen met het oog op dit proces. aanbevolen wordt een trekker 
van het proces aan te wijzen en een gedragscode op te stellen die gentrification in gang 
kunnen brengen, samenwerking van actoren in de wijk staat hierbij centraal. gevonden 
resultaten zijn tevens in te zetten in andere rotterdamse wijken. fulltext versie van mas-
terthesis in het kader van de msre-opleiding, jaargang 2007, aan de amsterdam school 
of real estate.
  
Samengesteld door de Amsterdam School of Real Estate. Zie ook www.vastgoedkennis.nl

PRQ-2007-02-OPMAAK.indd   61 12-06-2007   16:10:48



Property Research Quarterly   |   maart 2007   |   ����   |   juni 2007    |    Property Research Quarterly

Richtlijnen voor auteurs
Grondslag
aan artikelen liggen de resultaten van concreet onderzoek ten grondslag. het kan zowel 
gaan om fundamenteel wetenschappelijk onderzoek als om toegepast wetenschappelijk 
onderzoek. de resultaten van onderzoek moeten breed toepasbaar zijn. onderzoek dat be-
trekking heeft op individuele locaties of regio’s, past niet in de formule. daarnaast biedt 
de redactie ruimte voor opiniërende artikelen. ook die vinden echter hun basis in onder-
zoek.
de redactie streeft naar een aantrekkelijke afwisseling van langere en kortere artikelen. de 
maximale lengte is circa 2000 woorden. 

Opbouw
een artikel is bij voorkeur als volgt opgebouwd:
• een korte, prikkelende inleiding met de belangrijkste conclusies (maximaal 75 woorden)
• een beschrijving van het onderzoek, met accenten op: 
 - de wetenschappelijke betekenis van het onderzoek, 
 - de belangrijkste conclusies
 - de betekenis van de onderzoeksresultaten voor de vastgoedpraktijk
 - een korte beschrijving van de onderzoeksmethodiek.
het verdient aanbeveling te vermelden op welke manier geïnteresseerde lezers kennis kun-
nen nemen van de onderzoeksresultaten.
auteurs dienen (een selectie van) hun bronnen op te nemen.

Procedure
de redactie stelt het op prijs wanneer auteurs een outline van hun voorgenomen artikel toe-
zenden. op basis hiervan kan de redactie beoordelen of een uitwerking tot een volledig ar-
tikel zinvol is. artikelen worden beoordeeld door een vakredacteur en een externe referent. 
er is zoveel mogelijk sprake van een tweezijdig blinde beoordeling. auteurs ontvangen 
opmerkingen via de vakredacteur waarna aanpassingen kunnen plaatsvinden.
door het artikel aan te bieden aan Property research Quarterly verklaart de auteur dat het-
zelfde niet tegelijkertijd elders ter publicatie wordt aangeboden. de uiteindelijke beslissing 
tot plaatsing wordt genomen door de redactie. de redactie kan altijd een artikel weigeren 
of inplannen voor een volgend nummer. veranderingen in de tekst die slechts de leesbaar-
heid ten goede komen zonder noemenswaardige inhoudelijke gevolgen, kunnen door de 
redactie zonder overleg met de auteur worden aangebracht. 

Wijze van aanleveren
voor aanlevering gelden de volgende technische richtlijnen:
• artikelen: als ms Word-bestand
• gebruikte illustraties (grafieken, tabellen, stroomschema’s): separaat aanleveren
•  de onderliggende data voor grafieken: als separaat ms excel-bestand (alleen waarden, 

zonder formules)
• kaartmateriaal: als ePs-bestand (adobe illustrator). 

voorstellen voor artikelen kunnen digitaal worden aangeleverd via: 
vogon@propertynl.com
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ERES Conference �007  1�th Annual European Real Estate Society Conference
27 – 30 juni 2007, Londen
Informatie: www.eres.org

Sustainable Urban Areas
25 – 28 juni 2007, rotterdam
Informatie: www.enhr2007rotterdam.nl 

Afire meeting: Is Risk mispriced
28 juni 2007, amsterdam
Informatie: www.afire.org

Congres Nationale Conferentie Leefbaarheid
28 juni, nieuwegein
Informatie: www.sbo.nl

Congres Vastgoedmarkt Provincie Utrecht
29 juni, soest
Informatie: www.vastgoedinstituut.nl 

Europe’s geographical challenges: science meets policy
20 – 23 augustus 2007, amsterdam
Informatie: www.eugeo2007.org 

Congres Vastgoedmarkt Limburg
29 augustus 2007, valkenburg
Informatie: www.vastgoedinstituut.nl 

Congres Winkelvastgoed
5 september 2007, Bussum
Informatie: www.vastgoedinstituut.nl

Congres Vastgoed in de zorg
13 september 2007, amsterdam WTC
Informatie: www.vastgoedinstituut.nl

Studiemiddag VOGON: Het landelijk gebied
20 september, amsterdam
Informatie: www.vogon.nl

Jaarlijks Symposium VOGON: Alternatief Vastgoed
9 november
Informatie: www.vogon.nl
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