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tekst Martijn de Meulder, Sonny Motké beeld Martin Dijkstra 

Het ooit zo vruchtbare vastgoedland is verworden tot een postnucleaire 
oorlogszone. de sector die ooit hofl everancier was voor de Quote 500, 
lijkt ten onder te gaan door toedoen van een driekoppig monster: 
een kantorenoverschot, geldgebrek en angstige banken. ‘Je kunt niet 
zeggen dat de markt overspannen is; er is gewoon geen markt meer. 
en geen hoop, want dat is uitgestelde teleurstelling.’ waar gaat dit heen, 
en wie overleeft er in het vastgoed?
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Evert Kroon

Lesley Bamberger

Het is drukkend warm, Sky Radio-achtige 
deuntjes klinken op de achtergrond. Wie 
een voet over de drempel van het Holland 
Property Plaza zet, wordt ogenblikkelijk 
gegrepen door de zware lucht van bitter-
ballen en bier. Zo op het eerste gezicht lijkt 
er weinig aan de hand op de Real Expo, het 
jaarlijkse feestje voor serieuze vastgoed-
partijen in West-Europa, daags na het 
Oktoberfest in München. De grote Neder-
landse partijen zijn allemaal aanwezig: 
bankvertegenwoordigers, traditionele 
beleggers en Quote 500-leden drommen 
vrolijk bijeen bij wat oranjegetinte stands. 
Maar niets is wat het lijkt op dit feestje. ‘We 
gaan liever lachend ten onder dan met een 
traan. Er worden hier geen deals gemaakt; 
de mensen houden elkaar vooral warm in 
crisistijd’, erkent Paul Voogd, uitbater van 
het Holland Property Plaza.
Iets verderop, in een rustige hoek van de 
beursvloer, vertelt Rudy Stroink een 
soortgelijk verhaal: ‘Het is allemaal nep wat 
je hier ziet. De mensen houden elkaar nog 

steeds de hand boven het hoofd. Beseffen ze 
nóg niet hoe het zit? Die projecten hier, 
zoals de uitbreiding van de Zuidas, zullen 
over dertig jaar nog niet af zijn.’ Stroink is 
tot ver over de grenzen van vastgoedland 
bekend. Het voormalige opperhoofd van 
ontwikkelaar TCN wierp zich drie jaar 
geleden in de media al luidkeels op als 
onheilsprofeet voor de sector. Nu is het 
gewezen Quote 500-lid tegen zijn zin aan-
wezig op de beurs. ‘Vanwege mijn netwerk 
heeft TCN me gevraagd om hier aanwezig 
te zijn. Ik houd niet zo van deze beurs; het  
is allemaal show. Wanneer deze crisis ein-
delijk eindigt, is onzeker. De Nederlandse 
vastgoedwereld moet intussen leren om-
gaan met de scheuren in zijn broek, maar 
men doet niets. Niet afwaarderen is als een 
Chinese marteltechniek: we verliezen nu 
één vingerkootje per dag. Dan kun je jezelf 
beter één keer echt goed pijn doen.’

BReed gedRagen Sentiment
Wie een beetje rondvraagt in het Neder-
landse commerciële vastgoed, zou er  
subiet depressief van worden. Want wat 
Stroink vertelt op de Real Expo, is inmid-
dels een breed gedragen sentiment in de 
sector. Er zijn de afgelopen twee decennia 
in enorm tempo kantoren en winkelcentra 
gebouwd, meegevoerd op de vleugels van  
de economische voorspoed. En dat ging  
zó lang zó goed dat banken maar al te graag 
meefinancierden. Maar dat financieren,  
zo weten we nu, was niet zo slim. Sterker 
nog: dat was nogal stom. Talloze vastgoed-
bedrijven kunnen de rentelasten van die 

leningen niet meer dragen, of moeten ze 
herfinancieren, iets wat in de stilgevallen 
vastgoedmarkt een schier onmogelijke 
opgave is. Alleen degenen met veel vet op 
de botten overleven de kantorencrisis.
Een bouwmiljardair uit het oosten van het 
land die liever niet met naam wil worden 
genoemd, zegt: ‘Het is duidelijk dat de on-
roerendgoedmarkt echt op zijn gat ligt. Er  
is een enorme politieke en financiële crisis 
gaande. Die zal nu wel zo’n beetje op zijn 
dieptepunt zijn, maar er is totaal geen 
markt.’ Deze bouwer is een van de sterkere 
vastgoedpartijen in Nederland – ‘ik beleg 
vooral in Duitsland en daar is de markt 
stabieler’ –  maar ook hij ondervindt veel 
hinder van het huidige klimaat. ‘De Neder-
landse vastgoedmarkt zit op zestig procent 
van de waarde van 2008. De vraag waar 
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David Hart

iedereen mee worstelt, is wat de stenen nu 
nog waard zijn. Er wordt niks verkocht, dus 
het is eigenlijk onmogelijk je portefeuille te 
taxeren. Kopers – als ze er al zijn – zijn zeer 
voorzichtig en veel partijen hebben proble-
men met het aflopen van financieringen die 
ze zijn aangegaan op het hoogtepunt van de 
markt: rond 2006, 2007.’
Maar vastgoed is meer dan alleen kantoren. 
De complete Nederlandse vastgoedmarkt 
– projectontwikkelaars, huisjesmelkers, 
beleggers, handelaren – is vastgeroest. 
Neem de traditionele handelaren, de uit-
ponders. Nu zij met het droogvallen van de 
woningmarkt niets meer omzetten, is hun 
cashflow opgedroogd. Dat is gezien de door- 
lopende kosten en in een financierings-
markt als deze een zeer oncomfortabele 
vaststelling.

tom & JeRRy 
Hoe giftig die combinatie is, weet tom 
moeskops beter dan wie ook. Moeskops en 
zijn ex-zakenpartner Harrie van de moes-
dijk behoorden tot de markantere onroe-
rendgoedhandelaren van Nederland. De 
ondergang van hun gezamenlijke Straet 
Holding, waarmee ook hun exit uit de Quo-
te 500 dit jaar een feit was, is exemplarisch 
voor de problemen van veel collega’s: veel 
leverage, weinig cashflow. Het duo heeft 
sinds het omvallen van Lehman Brothers te 
maken gehad met een drieklapper aan 
tegenslag. Zo blijkt allereerst uit het jaar-
verslag van Straet Holding over 2009 dat ze 
zo’n 75 miljoen euro aan privévermogen 
konden terugstorten naar hun bedrijf om 
dat in leven te houden. Bedrijfsschulden 
aan hen privé moesten ze kwijtschelden. 

Het eigen vermogen van Straet verschrom-
pelde in dat boekjaar van 38 miljoen tot 
drie miljoen euro en de waarde van de 
vastgoedbezittingen slonk van ruim hon-
derd miljoen naar 32 miljoen euro. Ten 
tweede hadden ze enkele jaren geleden nog 
voor bijna een miljard euro aan vastgoed in 
handen, maar nu is hun vastgoedfonds 
bijna leeg, doordat ze veel hebben verkocht 
aan Homburg Invest en het Duitse IMW. Ze 
ruilden dat vastgoed in voor aandelen in die 
fondsen, die nu nagenoeg waardeloos 
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zijn. Daarmee waren de problemen voor 
‘Tom en Jerry’ nog niet voorbij. Afgelopen 
september oordeelde de rechter dat ze  
52 miljoen euro moeten betalen aan voor-
malig huisbankier ABN Amro. Het geschil 
draaide om een lening van dertig miljoen 
euro die ze privé afsloten in 2006. Als rots-
vast fundament voor deze miljoenen brach-
ten de heren hun 152 ‘deuren’ tellende 
vastgoedportefeuille te Eindhoven in. Het 
beroep in deze zaak loopt nog, maar van  
het ooit zo glanzende imperium van het 
duo, omlijst door een eigen vliegtuig, een 
Ferrari-collectie en een heuse Bugatti 
Veyron ter waarde van ruim een miljoen,  
is weinig meer over.
Van de Moesdijk reageert kalm. ‘Heel de 
wereld staat in brand, landen zijn failliet, 
dus dat twee jongens uit Eindhoven het 
zwaar hebben is niet zo raar.’ Moeskops 
zegt nog hoop te hebben op herstel. ‘Laat ik 
zeggen dat de afgelopen periode een echte 
leerschool is geweest en ons met beide 
benen op de grond heeft gezet. We hebben 
flink moeten afschrijven, maar juist door je 
aan te passen aan de nieuwe realiteit kun je 
overleven.’ En de vooruitzichten zijn roze 
gekleurd, zo stelt – of bluft – hij. ‘We zijn 
bezig met nieuwe deals, vooral in de Duitse 
woningmarkt en in de energiesector, waar-
mee ik denk de situatie ten goede te kunnen 
keren. Maar de gouden tijden in het vast-
goed zijn zeker voorbij.’
Moeskops en Van de Moesdijk zijn bij lange 
na niet de enige gevallen Quote 500-leden 
die in zwaar weer verkeren. Leo geeris 
bijvoorbeeld werd in september zelfs per-
soonlijk failliet verklaard, nadat hij niet 

meer in staat bleek een aantal Duitse vast-
goedprojecten te betalen waarvoor hij 
persoonlijk had meegetekend. Geeris zegt 
een vierklapper aan tegenslag te hebben 
gehad. ‘De moeizame situatie op de vast-
goedmarkt, het restrictieve kredietbeleid 
van banken, het feit dat enkele niet-vast-
goedbeleggingen minder snel tot wasdom 
kwamen dan verwacht en het feit dat ik bij 
buitenlandse activiteiten in zee ben gegaan 
met partners die minder capabel bleken 
dan verwacht.’ 
En wat te denken van Richard Homburg? 
Met zijn Nederlands-Canadese, beursgeno-
teerde Homburg Invest haalde hij in het 
afgelopen decennium 440 miljoen euro op 

in de vorm van langlopende obligatielenin-
gen, vooral via particulieren die – lekker 
gemaakt door rendementsbeloften van 
zeven tot tien procent – grif naar het fonds 
gireerden. Maar met het uitbreken van de 
crisis, en daarmee de stokkende instroom 
van nieuw geld, implodeerde zijn impe-
rium. De koers van het fonds zeeg ineen 
(van negen euro in 2009 tot achttien cent 
nu) en in mei dit jaar werd Homburg door 
de AFM gedwongen af te treden als voorzit-
ter van zijn eigen beursfonds. De betonbaron 
verliet vorig jaar al spoorslags Amsterdam 
en vestigde zich definitief in Zwitserland. 
Zijn villa in Zuid zou te koop staan.

KeiHaRd de LaagSte HuuR 
Een van de grote problemen van het vast-
goed is het opdrogen van wat ooit het bloed 
ervan was: een onophoudelijke stroom 
financieringen. Want nu vastgoed massaal 
in waarde is gedaald en banken moeten 
afschrijven op hypotheken die er drie jaar 
geleden nog buitengewoon solide uitzagen, 
zijn ze weinig happig om nieuw groeigeld te 
verstrekken. Peter göbel, directeur van 
ING Real Estate: ‘Wij waren en zijn een 
conservatieve financier; we bieden geen te 
hoge financiering ten opzichte van de waar-
de van het vastgoed en een goede prijs in 
verhouding tot het risico. Maar in kritische 
tijden word je nog kritischer. We verstrek-
ken nu vooral beleggingsfinancieringen of 
soms een bouwfinanciering van duurzaam 
vastgoed dat al is verhuurd of verkocht. En 
alleen aan klanten die al vele jaren in vast-
goed ondernemen en ook uit zichzelf nooit 
de meest agressieve leverage zochten. 

te huur: 7 miljoen m2

Het centrale idee achter het ontwikkelen van commercieel vastgoed is 
om een stel goede huurders binnen te halen, zodat de inkomsten voor 
een mooie plus zorgen op de balans van een vastgoedbedrijf. Maar daar-
mee komen we ook meteen op een centraal onderdeel van het  probleem: 
een pand zonder huurder levert niets op, kost alleen maar geld en is  
– zeker als het gevestigd is in een kantorenpark met meer leegstand – 
vaak zeer moeilijk opnieuw te verhuren. Want de Nederlandse kantoren-
markt verkeert nog altijd in een staat van contractie, weet makelaarsclub 
NVM Business. De hoeveelheid leegstaande kantoorruimte steeg  
de eerste helft van dit jaar tot een nieuw record van zeven miljoen 
 vierkante meter, vier procent meer dan een half jaar eerder. Door deze 
toename van het aanbod stond halverwege 2011 bijna vijftien procent 
van de kantorenvoorraad in ons land te huur.

Coen van Oostrom

Tom Moeskops
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Met hen kunnen we ook nu zonder proble-
men nog zaken doen.’ Overigens claimt 
Göbel dat hij nog maar ‘een klein percen-
tage’ van de uitstaande leningen heeft afge-
stempeld. ‘We hebben afgelopen jaren 
minder hoeven afschrijven dan bedrijven 
die wellicht minder conservatief financie-
ren. In 2011 zal dit niet anders zijn. Vergele-
ken met andere landen is er in Nederland 
relatief minder afgewaardeerd op vastgoed, 
maar de nabije toekomst is niet florissant. 
Verdere waardedaling ligt op de loer, vooral  
op de B- en C-locaties. Het A1-segment zal 
relatief goed blijven, ook al worden daar nu 
nog steeds hoge prijzen voor betaald als 
gevolg van een flight to quality. ’
Op dit moment heeft ING, volgens cijfers 
van de Nederlandse Mededingingsautori-

teit, bijna de helft van de markt in handen; 
voor de crisis was dat een kwart. SNS 
 Properties, ooit de nummer twee van 
 Nederland, is helemaal gestopt nadat het 
enkele honderden miljoenen moest af-
schrijven op de vastgoed(leningen)porte-
feuille en technisch failliet ging. SNS heeft 
nog zes procent van de markt, net als ABN 
Amro, terwijl NIBC de twee nipt voorblijft 
met acht procent. De grote nummer twee in 
commercieel vastgoed is tegenwoordig 
Rabobank-onderdeel FGH, met een markt-
aandeel van 23 procent; was: achttien pro-
cent. Maar ook die groei is uiterst relatief, 
weet een FGH-directeur die anoniem wil 
blijven. ‘Momenteel is 95 procent van alle 
Nederlandse transacties van ons, maar  
ook wij hebben zwaar moeten afschrijven. 

We gaan niet bij de pakken neerzitten, maar 
laat ik zeggen dat we niet te veel op herstel 
hopen. Want dat is uitgestelde teleurstel-
ling. De markt is ziek. Op zich werkt dat wel 
louterend op de populatie vastgoedhandel-
aren; de gelukszoekers met matjes in de nek 
en Ferrari’s zijn er niet meer. Maar er zijn 
nauwelijks nog deals en intussen gaan 
huurders keihard voor de laagste prijs.  
Ik sprak laatst iemand die ervan uitging  
dat de huurder voor zestig procent van de 
vraagprijs wilde huren. Zo hangt de vlag 
erbij. Dit gaat gewoon nog heel lang duren, 
en het ergste moet nog komen.’

mee in de VaL
Met het wegvallen van de financieringen 
stopt automatisch de activiteit in het vast-
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goed. Dat wordt extra versterkt door de 
Basel 3-bankakkoorden, die ervoor zorgen 
dat banken minder mogen uitlenen en  
het onaantrekkelijk maken om vastgoed-
leningen te verstrekken als de koper niet 
veel eigen geld meeneemt. De situatie is 
daardoor omgekeerd evenredig aan die 
voor de crisis, toen vastgoedbeleggers  
juist weinig kapitaal nodig hadden om veel 
te mogen lenen. Toch is er ook een meer 
fundamentele drift onder de problemen 
dan geld alleen, vindt Coen van oostrom 
(Quote 500 nr.447, € 65 miljoen), frontman 
van de Rotterdamse projectontwikkelaar 
OVG. ‘Uiteindelijk zijn de problemen van de 
vastgoedmarkt vooral te herleiden tot twee 
kernoorzaken: er is in voorgaande jaren 
veel te veel gebouwd, en datgene wat er is 
neergezet, is niet wat huurders nog willen. 
De manier waarop we over werk nadenken 
is de afgelopen jaren nogal veranderd, maar 
de plannen van veel projectontwikkelaars 
stoelen nog op het oude kantooridee: een 
plek waar je van negen tot vijf zit. Maar 
huurders willen andere gebouwen dan er 
nu zijn. Denk aan aanpassingen voor flexi-
bel werken, waardoor bedrijven fysiek 
kleiner worden, en groene voorzieningen. 
In die enorme voorraad oude kantoren wil 
niemand meer werken. Als je zulke gebou-
wen bezit, heb je een enorm probleem.’
Hoe enorm dat probleem voor heel het land 
zou kunnen worden, schetste De Neder-
landsche Bank dit jaar in haar halfjaar-

rapport: ‘Het overgewaardeerde vastgoed 
vormt op dit moment een gevaar voor de 
stabiliteit van het financiële systeem als 
geheel.’ Als er moet worden afgeschreven, 
kunnen vastgoedhandelaren en project-
ontwikkelaars failliet gaan en in hun val  
de balansen van banken en daarmee grote 
delen van de niet direct vastgoedgerela-
teerde economie meesleuren.

CReatieVe deStRuCtie
Valt er dan alleen nog maar te huilen in  
het vastgoed? Natuurlijk niet. Wie praat 
met Lesley Bamberger (Quote 500 nr.24, 
€ 1 miljard) van de Kroonenberg Groep 
krijgt zelfs het idee dat stenen nog steeds de 
beste belegging zijn. Maar dan wel winkels. 
‘En op A1-locaties’, stelt Bamberger zelf-
verzekerd. ‘Toen ik begon in 1996, bedroeg 
de vierkantemeterprijs in bijvoorbeeld  
de Kalverstraat rond de 1600 gulden,  
nu ligt die tussen de 2500 en 3000 euro. 
Misschien dat de prijzen de laatste tijd iets 
onder druk staan ten opzichte van voor-
gaande jaren, maar ze zijn nog altijd flink 
hoger dan op het moment dat wij kochten, 
voornamelijk in de twintigste eeuw.  
Wij zijn een vastgoedbelegger voor de heel 
lange termijn. We verkopen in principe 
niets en doen alles – ontwerp, onderhoud, 
beheer – met onze eigen mensen. Die stra-
tegie betaalt zich nu terug.’ 
Ook zijn Rotterdamse collega david Hart 
(Quote 500 nr.236, € 125 miljoen) zegt goed 

te zitten. ‘Wij doen logistiek en bedrijfs-
ruimtevastgoed, haventerreinen, termi-
nals en wat kantoren. Op de laatste catego-
rie na, valt daarin nog best wat te verdie- 
nen. We knappen zelf alles op en verhuren 
het weer. Afgelopen jaar hebben we in 
totaal 160 duizend vierkante meter ver-
huurd – voor gemiddeld vijf jaar – ter waar-
de van 7,8 miljoen euro. En ik heb nog wat 
stille reserves. Het gaat dus wel goed; mijn 
portefeuille is nu zelfs meer waard dan  
een paar jaar geleden. Toch liggen ook in 
mijn hoek van de markt de aan- en verkoop 
plat. Je kunt niet zeggen dat de markt over-
spannen is, want er is gewoon geen markt.  
Mensen vinden panden te duur en doen dus 
niks. Als je het mij vraagt, moet er nog een 
recessie overheen, want vooralsnog waar-
deert niemand af.’ 
Van Oostrom denkt er net zo over. ‘Het 

Geert DuizenDstraal
HooGste positie nr.120
2008, € 250 miljoen
exit 2009

Geert ensinG
HooGste positie nr.383
2008, € 74 miljoen
exit 2009

leo Geeris
HooGste positie nr.421
2009, € 60 miljoen
exit 2010

evert Kroon
HooGste positie nr.322
2007, € 80 miljoen
exit 2009

Joop lelivelD
HooGste positie nr.373
2003, € 50 miljoen
exit 2011

tom moesKops
HooGste positie nr.86
2007, € 275 miljoen
exit 2011

Harrie van 
De moesDiJK
HooGste positie nr.92
2007, € 260 miljoen
exit 2011

Harry muermans
HooGste positie nr.166
2004, € 110 miljoen
exit 2009

GiJs van Der sanDe
HooGste positie nr.278
2000, € 56 miljoen
exit 2009

ruDy stroinK
HooGste positie nr.252
2007, € 100 miljoen
exit 2009

Familie vermeer
HooGste positie nr.357
2007, € 74 miljoen
exit 2010

GouKe visser
HooGste positie nr.278
2004, € 73 miljoen
exit 2008

tom Westermeier 
en zonen
HooGste positie nr.78
2004, € 240 miljoen
exit 2011

Baisse Bij de 
 BetonBaronnen  

Ooit schitterden ze in de Quote 500, 
maar sinds het uitbreken van de 

kredietcrisis, in de herfst van 2008, 
zijn de vermogens van een aantal 

vastgoedtycoons gedecimeerd.  
Wie vielen het diepst?

Harrie van de Moesdijk
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is juist goed dat er eens flink aan de boom 
wordt geschud in de sector. Ik noem dat 
creatieve destructie. Nu gaat het eigenlijk 
niet eens zozeer om omvallen, bedrijven 
doen gewoon veel minder dan ze zouden 
willen.’ Bamberger: ‘Er zijn in de goede tijd 
heel veel mensen in het vastgoed gestapt, 
ook cowboys die even snel binnen wilden 
lopen. Ik heb niks tegen die mensen, maar 
wat zij doen heeft niets te maken met wat 
wij doen. Nu, met economische tegenwind, 
zie je ze bijna niet meer. De ware vast-
goedondernemers zijn boven komen drij-
ven. En dat lijkt mij een goede zaak voor de 
professionalisering van de markt.’

VeRBouwen en SLoPen 
Wat moet er gebeuren om de vastgoed-
sector overeind te helpen? Piet eichholtz, 
hoogleraar vastgoedfinanciering aan de 
Universiteit van Maastricht, heeft weinig 
vertrouwen in de zelfregulerende werking 
van de stenenwereld. ‘Ik zie de oplossing 
niet uit de markt zelf komen’, verklaart hij. 
‘Het punt is gewoon dat er een overaanbod 
is dat weg moet. Sommige eigenaren van 
onroerend goed moeten echt pijn gaan 
lijden. Dat moeten ze erkennen en dan gaan 
saneren, alleen doet niemand dat. Logisch, 
want als jij je kantoorgebouw sloopt, kan  
je buurman daar vervolgens van profiteren 
en eventuele huurders onderbrengen.  
De oplossing ligt dus in handen van de 
verschillende overheden.’ Dat is ironisch, 
want volgens Eichholtz is een deel van de 
crisis juist veroorzaakt door gemeenten. 
‘Die dachten vooral aan de eigen bedrijven-
terreintjes en niet aan het grotere belang 
van het land. Dat deden ze vroeger ook met 
industrieterreinen, waarop de commissie 
Noordanus in 2008 op zeer effectieve  
wijze de rem heeft gezet. Datzelfde zou nu 
moeten gebeuren met kantorenparken. 
Noordanus II: alleen bouwen als het écht 
moet. En vooral: herstructureer verpau-
perde terreinen. Als gemeenten nu nog 
projecten doorzetten en subsidiëren, 
 moeten ze ook accepteren dat andere 
 gebieden verder zullen wegzakken. Denk  
in Amsterdam aan het megaproject aan de 
Zuidas. Als ze dat doorzetten, gaan Zuid-
oost en Sloterdijk nog verder achteruit. 
Heel fijn voor de Zuidas, maar is het fijn 
voor de stad?’
Eichholtz ziet de oplossing dus in herstruc-
tureren, verbouwen en slopen. ‘Als je eens 
nuchter naar ons land kijkt, gaat het econo-
misch gezien eigenlijk helemaal niet slecht. 

We hebben vrijwel geen werkloosheid en 
met twee procent een prima economische 
groei. Maar zelfs met de huidige volledige 
werkgelegenheid hebben we al een waan-
zinnige leegstand in de kantorenmarkt.  
Dat is geen recessie, maar demografie.  
De beroepsbevolking groeit gewoon niet 
meer. Zelfs al trekt de economie verder aan, 
dan nog raken al die kantoren niet vol. 
Verpaupering en daarmee verrommeling 
van het landschap is onvermijdelijk. Voor 
vastgoedbezitters betekent het afschrijven, 
ook op al die gebouwen die jarenlang leeg-
staan, waarschijnlijk nooit meer worden 
verhuurd en nu nog met vooroorlogse 
 waarderingen in de boeken staan.’

BuLLdozeRS eRoVeRHeen
De mening van Eichholtz is er een die veel 
insiders in het vastgoed onderschrijven. 
Zoals de Huizense bouwer Bert Verwelius 
(Quote 500 nr.155, € 195 miljoen), die naast 
wat commercieel vastgoed een aanzienlijk 
areaal aan woonhuizen exploiteert.  
‘De lege bende moet worden aangepakt in 
Nederland en daarom zijn we begonnen 
met herontwikkeling. Maar het grote 

 probleem zit in Den Haag: dáár moet wat 
gebeuren. Als je negentien procent btw 
moet betalen over wat je gaat bouwen, dan 
is dat erg veel. Er moet juist politieke mede-
werking komen in de vorm van subsidies. 
Gemeenten moeten intussen stoppen met 
het bedenken van nieuwbouw voor bedrij-
ven; dat is een absolute no go. Ze doen dat 
nu enkel nog om hun zakken te vullen. En al 
die leegstaande panden? Weg met die zooi, 
bulldozers eroverheen. Doe er iets creatiefs 
mee, maak er een sportterrein van. Daarbij 
is een grote rol weggelegd voor de banken. 
Het is ook een bankencrisis, en zij willen zo 
weinig mogelijk risico nemen, maar we zijn 
nu aan het doorschieten. Banken moeten 
soepeler worden met financiering. Dat er 
nog niet veel bedrijven zijn omgevallen, 
komt doordat de sector nog veel vet op de 
botten heeft.’
Ook Bamberger is voor de sloopkogel. ‘De 
realiteit is dat er simpelweg onvoldoende 
huurders zijn. Er zou bijvoorbeeld een potje 
moeten komen bij de gemeente, zodat die 
een locatie tegen de oorspronkelijke grond-
prijs kan terugkopen. Wat er met die kanto-
ren moet gebeuren? Voor zover niet heront-

V.l.n.r: Evert Kroon, Dik Wessels, Rudy Stroink, Joop Leliveld
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suikerooms
‘Hebt u tegenwoordig al eens met de banken gesproken? Weet u hoe 
die gesprekken gaan? Nee, van de banken moet niemand in het 
 vastgoed het nog hebben.’ lou Bartels (76) zegt het op docerende 
toon vanaf zijn dertig meter lange motorjacht, dobberend voor de 
Côte d’Azur. Het is een publiek geheim dat een aantal Quote 500- 
leden vele bibberende vastgoedcollega’s met een ‘cashdippie’ in 
 leven houdt. ‘Ik doe zelf helemaal niets meer met vastgoed, maar uw 
verhaal is mij niet onbekend. Maar wie ik steun en op welke manier, 
gaat u natuurlijk niets aan. Voor mij zijn het uiteindelijk allemaal 
 beleggingen.’ Wij weten na wat belletjes wel meer over de redders in 
nood van de nooddruftigen. dik Wessels hield onder anderen evert 
kroon overeind en redde de Haagse projectontwikkelaar Cumulus 
Vastgoed, maar nam de laatste jaren ook minstens vijf bouwbedrijven 
over. Ongetwijfeld niet alleen uit barmhartigheid, maar opvallend is 
het zeker. Limburgs rijkste, henk stienstra, hield de gevallen vast-
goedbelegger jan-dirk Paarlberg op de been met miljoenenleningen 
toen deze een paria werd bij de banken. harry muermans klopte aan 
bij de familie dura en bouwer joop leliveld kreeg een miljoenen-
injectie van Cor van Zadelhoff om zijn Midreth Bouw aan de praat te 
houden. Tevergeefs, overigens. marcel Boekhoorn schatte twee jaar 
geleden al dat minstens 250 mensen hem om financiële hulp hadden 
gevraagd, maar hielp in 2009 alleen zijn vrienden tom moeskops en 
harrie van de moesdijk. ronny rosenbaum, die vrijwel alleen in 
winkelpanden op A1-lokaties in grote steden belegt, is ook al ‘tig keer’ 
om geld gevraagd. ‘Maar ik ben natuurlijk geen bank en in de meeste 
panden ben ik niet geïnteresseerd.’

wikkelbaar: afbreken. Veel kantoren zijn 
ook slecht gebouwd en voldoen gewoonweg 
niet aan de huidige eisen. Ook zullen er  
nog steeds veel kantoren moeten worden 
afgewaardeerd, al zou ik het liever her-
waarderen willen noemen. Dertig procent 
van de oude kantorenvoorraad zal moeten 
verdwijnen.’
En nu? Hoe diep is de gifbeker intussen 
leeggedronken? Kunnen we weer voorzich-
tig over betere tijden in de stenen gaan 
denken? Van alle geïnterviewden is onze 
bouw miljardair uit het oosten veruit het 
meest positief. ‘Ik geloof wel dat de crisis nu 
op z’n ergst is. En natuurlijk is onroerend 
goed niet opeens finito. Maar je moet je 
realiseren dat van elk object dat vandaag 
wordt gebouwd, de kostprijs ook de waarde 
vertegenwoordigt, en niets meer. Er gaat 
gesloopt worden en er komt inflatie. Dat  
zal helpen. En er is gewoon meer zekerheid 
van de politiek en de banken nodig voordat 
er ook maar iets gaat gebeuren. Dat kan  
nog heel lang duren.’ Hoe lang: een aantal 
jaren? Het blijft even stil, een diepe zucht 
en dan: ‘Jaren? Wat zou ik graag willen dat 
dát waar was…’ 
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