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›› Weinig risico bij convenience winkelcentra
Convenience winkelcentra -gericht op
dagelijkse boodschappen- staan momenteel flink in de belangstelling bij beleggers.
Ze leveren al jarenlang een goed rendement. Convenience centra hebben doorgaans een beperkt risico en kunnen
convenience centra profiteren van de
vergrijzing die zich in snel tempo volstrekt.

• in het dagelijkse winkelsegment is de omzet
per m² in de 20 sterkst vergrijsde (winkel)
gebieden met 9% toegenomen, terwijl dit in
de minst vergrijsde winkelgebieden gelijk is
gebleven.

• Goede positionering ten opzichte de
toename van online winkelen
• Hoog niveau van bestedingen per
vierkante meter
• Weinig wisselingen van winkeliers
• Hoge bezettingsgraad
• Minder gevoelig voor conjunctuur en
consumenten vertrouwen
Grijze koopgolf
• Bij niet-dagelijkse producten is de koop
De demografische samenstelling van de
frequentie van 65-plussers substantieel lager
Nederlandse bevolking is sterk aan het
dan bij de jongere generaties. Ook liggen de
veranderen, metname door de vergrijzing.
bestedingen wat onder het gemiddelde.
In 2040, het hoogtepunt van het aantal
65-plussers, is naar schatting 26% van de
Bestedingen supermarkten groeien maar
bevolking 65-plusser. Vergrijzing heeft
de online bestedingen blijven achter
volgens onderzoeksbureau Q&A grote
Zoals bekend hebben branches als mode,
gevolgen voor de winkelsector. Nu veel
elektronica en speelgoedzaken te maken met
gemeenten de afgelopen jaren aanzienlijk
sterke concurrentie van het online verkoopzijn vergrijsd, is het mogelijk om het effect op
kanaal.
bestedingen in convenience winkelcentra na
te gaan. Voor deze analyse zijn de resultaten
Daarentegen zijn er ook branches die
van het Randstad Koopstromenonderzoek uit
nauwelijks tot veel minder concurrentie
2016 vergeleken met die van 2011
ondervinden, zoals branches in
“vergrijzing zorgt
en is per winkelgebied berekend
het dagelijks segment (voeding
hoe de omzet per m² zich in die vijf
en de ‘dagelijkse en wekelijkse’
voor meer omzet”
jaar heeft ontwikkeld, zowel voor
huishoudelijke boodschappen).
het dagelijks als niet-dagelijks segment.
In maart 2017 bleek uit onderzoek dat de
Vervolgens zijn de 20 winkelgebieden
online verkoop van boodschappen stagneergeselecteerd waar het aandeel 65-plussers
de: het marktaandeel bleef steken op 1,3%.
het hardst en het minst hard zijn toegenomen
en is gekeken wat het verschil in functioneren
In totaal werd er online voor € 450 miljoen
is De uitkomsten zijn opmerkelijk: er zijn grote
aan boodschappen gekocht. Echter, de totale
verschillen tussen dagelijkse en niet-dagelijkomzetgroei van supermarkten van € 660
se boodschappen:
miljoen lag zelfs nog hoger. Ambitieuze
VERSCHIL IN OMZET PER M2 2011-2016 (TOTAAL)

9%

Top 20
sterkste
toename
65+ers

Top 20
minst sterke
toename
65+ers

-1%

dagelijks

Top 20
sterkste
toename
65+ers

Top 20
minst sterke
toename
65+ers

niet-dagelijks

Grafiek1, bron: KSO 2016 en CBS (bewerking Altera)

De convenience winkelgebieden, met een
compleet en dominant aanbod in het dagelijks segment, zullen naar verwachting in de
toekomst weinig hinder ondervinden van het
online winkelen: dat laatste zal kunnen toenemen maar het blijft een beperkt aandeel
van de markt en de omzet. De beperkte groei
in online supermarktaandeel is grotendeels te
danken aan de functionele hiërarchische opbouw van het Nederlands winkellandschap.
Voor iedereen is een supermarkt dichtbij en
goed bereikbaar: dat is gemakkelijk. Hierdoor
is de concurrentie vanuit online minder sterk,
ook omdat de consument de meerwaarde
daarvan beperkt vindt.
ONLINE SUPERMARKTAANDEEL

Grafiek 3, bron: KSO 2016 (bewerking Altera)
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Grafiek 2, bron: SuperVastgoed & Supermarkt
en Ruimte 2017

Andere typen winkelgebieden hebben daarentegen wel degelijk te maken met serieuze
afvloeiing. Door het verschuiven van offline
naar online voor sommige branches en het
verdwijnen uit het winkelbeeld, ontstaat er
in deze winkelgebieden ruimte voor nieuwe
concepten die online geen kansen hebben.
Zo neemt bijvoorbeeld het horeca aanbod
zichtbaar toe. Iets wat door de consument

VERSCHIL IN % BESTEDINGEN EN % WVO BINNEN GEMEENTE
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prognoses van onder andere ING en
Rabobank, die een marktaandeel van zo’n
20 tot 25% in 2025 voorspelden, worden bij
lange na niet gehaald.

WEINIG RISICO BIJ CONVENIENCE WINKELCENTRA

erg gewaardeerd wordt, wanneer er gekozen
wordt voor een dagje winkelen. In dat opzicht wordt binnenstedelijk verblijf steeds
meer een combinatie van leisure, cultuur en
(vergelijkend) winkelen.
Convenience: hoog niveau bestedingen
per vierkante meter
Op basis van recent onderzoek1 is per type
winkelgebieden, per gemeente het aandeel
bestedingen berekend in het dagelijks en het
niet-dagelijks segment. Dit aandeel is afgezet
tegen het winkelvloeroppervlakte waarmee
het omzetpotentieel en de eventuele mate
van overbewinkeling duidelijk wordt (zie
grafiek 3).
Alle convenience winkelgebieden hebben een
bovengemiddelde vloerproductiviteit (omzet
per m²).
Het aandeel winkelvloeroppervlak in het
dagelijkse en niet-dagelijkse segment in
convenience centra binnen de gemeente is
dus lager dan het aandeel bestedingen in het
dagelijkse en niet-dagelijkse segment binnen
diezelfde centra in de gemeente.
Voor comparison winkelgebieden geldt over
het algemeen dat er binnen het dagelijks
segment enige sprake is van overbewinkeling.

Convenience: weinig wisselingen van
winkeliers
Mutaties zijn de belangrijkste aanleiding van
het ontstaan van leegstand. Daarom is onderzocht hoeveel verhuisbewegingen er per
winkelgebied zijn en wat dus de kans op
mutatie is. Hiervoor is gebruik gemaakt van
gegevens.afkomstig van Vastgoeddata. Hieruit
is het volgende te filteren:
• welke organisaties er binnen een geselec-

KANS OP MUTATIE IN A1-WINKELSTRATEN EN CONVENIENCE WINKELGEBIEDEN

Organisatie opgeheven

Verhuisd binnen winkelgebied

Grafiek 4, bron: KSO 2016 (bewerking Altera)

BEZETTINGSGRAAD PER TYPE WINKELGEBIED

Verhuisd buiten winkelgebied

teerd gebied zijn verhuisd uit het winkelgebied,
welke organisaties zijn opgeheven en welke
organisaties zijn verhuisd binnen het winkelgebied. In het onderzoek zijn de verhuis
bewegingen van organisaties in de detail
handel opgenomen die binnen de periode
2012 tot heden hebben plaatsgevonden.
• Vervolgens is een vergelijking gemaakt van
de acht sterkste winkelstraten van Nederland
wanneer wordt gekeken naar hoogte van de
huurprijs per m² met 8 convenience winkelcentra in de Altera portefeuille. Uit onderzoek blijkt
dat de kans op mutatie in A1-winkelstraten met
45% aanzienlijk hoger ligt dan in de Altera
convenience winkelcentra (30%). Verreweg de
belangrijkste reden hiervoor is opheffing van
de winkel. In A1-winkelstraten vinden wel iets
vaker verhuisbewegingen binnen het winkel
gebied plaats.
Convenience: hoge bezettingsgraad in
winkelgebieden
Alle convenience winkeltypen kennen een
bovengemiddelde bezettingsgraad, zoals af
te lezen is uit cijfers van Locatus (grafiek 5).
Overigens is ook de bezettingsgraad in de echt
grote binnensteden (comparison) met 94% nog
altijd hoog. En hoewel de gemiddelde bezettingsgraad in Nederland weer aan het stijgen is,
hebben vooral comparison winkeltypen
‘hoofdwinkelgebieden’ nog te maken met
relatief veel zichtbare leegstand.
Convenience winkelobjecten toekomst
bestendig
De gemiddeld steeds oudere consument zorgt
voor hoge bestedingen in het dagelijks
segment in de winkelgebieden die er voor
gemaakt zijn: de convenience winkelcentra
dicht bij de consument. Dit leidt tot goede
vloerproductiviteiten en een hoge bezettingsgraad. Wanneer het in het verleden stabiele
huurdersbestand in staat blijft flexibel in te
spelen op de trends in het consumentengedrag
(onder meer online aankopen), zijn de risico’s in
convenience centra beperkt en zijn deze als
beleggingscategorie toekomstbestendig.

Grafiek 5, bron: Locatus 2017 (bewerking Altera)
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KANSRIJKE SECTOREN IN DE BEDRIJFSRUIMTEMARKT

›› Kansrijke sectoren in de bedrijfsruimtemarkt
De economie verandert in rap tempo van
een aanbod naar een vraag gestuurde.
Dit wordt aangejaagd door technologische
en maatschappelijke verschuivingen.
Dit verandert de manier waarop mensen
werken en beïnvloedt de huisvestings
eisen. Zo ontstaan nieuwe kansrijke
sectoren, vooral in de steden. De kwaliteit
van het gebouw en de aard van de locatie
zijn cruciaal bij de huisvesting van deze
sectoren.
Maatschappelijke en technologische
context
Maatschappelijke factoren die invloed
hebben op de bedrijfsruimtemarkt zijn de
toename van de eisen van de consumenten
(time to market, op maat gemaakte producten), en de politieke en maatschappelijke
druk om (CO2) vervuiling terug te dringen en
zo de stedelijke leefbaarheid te verbeteren.
Hergebruik van grondstoffen en materialen
in een meer circulaire economie is daarbij
onontbeerlijk.

Dit heeft geleid tot een ingewikkelde distributie in de laatste kilometer tot de consument,
Het goed faciliteren van deze voortschrijd
waar de logistieke dienstverleners nu allemaal
ende technologie zorgt voor een economiindividueel de eindgebruiker beleveren. Dit
sche stimulans vanwege de toename aan
zorgt voor onnodige CO2-uitstoot en congeskennis, innovatie en efficiency. Robotisering,
tie. Dit staat haaks op de politieke en maatartificial intelligence (A.I.) en 3D
schappelijke wens om de leefprinting kunnen een geografi“Laatste kilometer: 50% baarheid van de steden te versche verschuiving van producgroten. Er is ook een steeds
van bezorgkosten”
tie veroorzaken. Locatiekeuzes
breder maatschappelijk draagzullen in sommige gevallen niet
vlak om transportbewegingen
(langer) afhankelijk zijn van het aanleveren
in steden te reguleren. Diverse gemeenten
van fysieke producten. De nabijheid van
hebben inmiddels al milieuzones ingesteld,
kennis en expertise alsmede de hulpbron
waarmee de grootste en meest milieubelas“technologie” zullen in belang toenemen.
tende voertuigen de toegang tot de (binnen)
De technologische innovaties maken het
steden wordt ontzegd.
mogelijk om de productie weer meer regionaal en lokaal te realiseren. Bedrijven kunnen
dan makkelijker hooggeschoold technologisch personeel vinden en zich dichter bij de
klant vestigen om die meer op maat én op
tijd te bedienen.
Vooral in de sectoren logistiek en de maakindustrie zullen zich veranderingen in het
vestigingspatroon gaan manifesteren, die
hierna nader worden toegelicht.
Urban Logistics
Door de complexere en snellere aanvoer
en afvoer is de distributie van goederen
veel arbeidsintensiever geworden. Door
de opkomst van e-commerce kenmerkt de
toeleveringsketen zich niet alleen door de
frequente leveringen met een kleine omvang
per zending, maar ook door het bi-directionele karakter van de goederenstroom.
De retourlogistiek is in enkele jaren tijd belangrijk geworden en is ook een maatschappelijk thema aan het worden. Daarmee zijn
logistieke centra niet meer de pakhuizen met
een vorkheftruck van vroeger, maar zijn ze
uitgegroeid tot de zenuwcentra van de keten.

De afleveringskosten van de laatste kilometer
zijn hoog: momenteel bedraagt het aandeel
circa 50% van de gehele supply chain kosten
in Europa. Bundeling op strategische locaties
aan de randen van het stedelijk gebied kan
grote winst opleveren op het gebied van
efficiency en milieu.
Het huidige distributiemodel loopt tegen zijn
grenzen aan, gezien de verwachte forse
stijging van de aan e-commerce gerelateerde
pakketvracht. Uit internationaal onderzoek
van Cushman & Wakefield in samenwerking
met P3 Logistics Parcs is gebleken dat tussen

2017 en 2021 het Europese volume pakketdistributie met 69% zal stijgen.
Voor Amsterdam wordt zelfs een verdubbeling (102%) voorzien.
De ambities van gemeenten om de luchtkwaliteit te verbeteren door het instellen van
milieuzones, kunnen het startsein geven voor
veranderingen in het vestigingspatroon van
de logistiek, waardoor een segment Urban
Logistics zich zal ontwikkelen. Momenteel zijn
er in 13 steden in Nederland milieuzones
ingesteld voor het vrachtverkeer. Ook steden
zonder milieuzone geven invulling aan het
Green Deal initiatief. Dit is een samenwerk
ingsverband van de ministeries I&M en EZ,
gemeentes, vervoerders, verladers, onderzoeksinstituten en brancheorganisaties zoals
de BOVAG, RAI, EVO,TLN, maar ook Natuur en
Milieu. Zij en inmiddels nog 70 partijen
hebben zich tot doel gesteld om emissievrije
bevoorrading van stadskernen te realiseren.
Momenteel biedt het platform de mogelijkheid om te experimenteren met allerhande
pilots, initiatieven en ervaringen uit te
wisselen. Het is de bedoeling om in een latere
fase de succesvolle pilots op te schalen naar
landelijk niveau om zo daadwerkelijk emissievrije stadslogistiek te realiseren.
Urban Manufacturing
De maakindustrie is van groot belang voor de
Nederlandse economie. De bijdrage aan het
bruto nationaal product is met circa 14%
aanzienlijk en vormt de basis van ongeveer
de helft van de Nederlandse exportwaarde.
De industrie heeft een divers karakter en
heeft haar pijlers in de omvangrijke voedingsmiddelenindustrie, de chemie, de machinebouw en de high Tech.
De toepassing van nieuwe technologie in de
hedendaagse industriële productie, zorgt
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ervoor dat de conventionele vestigingsplaatstheorieën in toenemende mate
kunnen worden herzien. De industrie, met
haar combinatie van arbeid en kapitaal,
gelegen tussen grondstof en markt, vindt
zichzelf steeds opnieuw uit met nieuwe
producten, uitgekiende productieprocessen
en een vergroot bewustzijn van het effect
op natuur en milieu. Robotisering van
productielijnen en de toepassing van nieuwe
productiemiddelen, zoals 3D printers, zullen
productie ook op een veel kleinere schaal
economisch aantrekkelijk is. Met andere
woorden: de factoren arbeid en transportkosten gaan een minder grote rol spelen
door een kapitaalintensieve productie
dichter bij de klant: in het stedelijk gebied.
Door technologische vooruitgang in de
wereld en maatschappelijke vooruitgang
(lees: hogere arbeidskosten) in Azië, wordt
productieverplaatsing minder aantrekkelijk.
Herziening van de bedrijfsstrategie,
organisatie en investeringsportfolio’s leidt
daarom steeds meer tot inshoring en
hervestiging van productieactiviteiten op
thuismarkten. Soms gaat het daarbij om het
terughalen van meer complexe bedrijfs

functies die beter dicht bij huis kunnen
worden uitgevoerd, maar soms ook om
hervestiging van ‘echte’ maakproductie.
Die wordt dan veelal ondersteund met
behulp van de allernieuwste productie
technologieën waardoor in veel gevallen
uiteindelijk competitiever (lees goedkoper)
geproduceerd kan worden.

Een belangrijke gemene deler in de locatiewensen is de aanwezigheid van hooggeschoold technisch personeel. In combinatie
met de toename van directe levering van op
maat gesneden producten betekent dit dat er
een sector Urban Manufacturing ontstaat,
met een grote behoefte aan bedrijfsruimten
in het stedelijk gebied.

Modern Manufacturing, de brede verzamelnaam voor productiebedrijven met een grote
high tech component en zeer hoge arbeids
productiviteit, vind vrijwel overal in Nederland plaats. Het zijn familiebedrijven die sterk
in een regio zijn verankerd, maar het zijn ook
spinoffs of spinouts van grote multinationale
ondernemingen, of het zijn buitenlandse
bedrijven op zoek naar kennis en innovatievermogen in Nederland. Het is een pluriforme
groep en dat maakt het nodig om een goed
analyse model te gebruiken om het locatieen/of objectprofiel te bepalen. Bij voorkeur
kiest deze groep bedrijven voor een op maat
gemaakte huisvestingsoplossing. Gezien de
forse investeringen in de productielijn en
-locatie, ligt een terughuurconstructie voor
de hand met bijbehorende lange termijn
afspraken.

Urbane locaties
De ontwikkelingen in onder meer deze
kansrijke sectoren betekenen dat er veel
kansen liggen voor bedrijfsruimten in het
stedelijk gebied (in steden groter dan 100.000
inwoners). Dit type locaties biedt vaak ook
invulling aan de huisvestingsbehoeften in
andere sectoren, zoals research-campussen
of de creatieve industrie. Zelfs kunnen ze
voorzien in de behoefte van echte nichemarkten zoals urban farming. Daarmee
liggen er voldoende kansen voor klein
schalige verouderde bedrijfsterreinen dicht
bij woongebieden, of locaties in die
woongebieden zelf. Flexibele gebouwen
toegesneden op technologische vooruitgang
en met een goede bereikbaarheid blijven
uiteraard een belangrijke randvoorwaarde.

›› De Groene Kaap als verbindende factor op Katendrecht
Altera heeft 356 woningen verworven
in het project De Groene Kaap op het
Rotterdamse Katendrecht. De bouw is
inmiddels gestart. Sander Geenen (projectmanager, gemeente Rotterdam), Paul
Vernooy (projectontwikkelaar, Stebru) en
Annemarie Maarse (sectormanager
Woningen, Altera Vastgoed) vertellen in
dit drieluik interview over hoe het allemaal
begon.
Een wijk in de lift
“De Fenixloodsen, Kaap Belvedere, Theater
Walhalla. Toen ik begon, was het er allemaal
nog niet”, vertelt Sander Geenen van de
gemeente Rotterdam. “De brug die Katen
drecht met de Wilhelminapier verbindt, was
net geopend. Dat de wijk in de lift zat, wisten
we al. Dat de gemeente grond wilde verkopen
voor ‘bijzondere woningen’ op de Kaap stond
vast. De woningmarkt verkeerde destijds zulk
in zwaar weer dat grootschalige bouwprojecten als De Groene Kaap geen zekerheid waren.
Grote vraag was of ‘een’ ontwikkelaar in
dergelijke risicovolle tijden voldoende
beleggers aan zich zou kunnen binden.”
Die vraag stelde Paul Vernooy, ontwikkelaar bij
Stebru, zichzelf ook. Maar hij zag vooral de
potentie van het gebied. “Met de komst van de
Rijnhavenbrug kreeg Katendrecht een enorme
impuls. Op de Wilhelminapier, met zijn
luxueuze woontorens, was er al sprake van
flinke prijsstijgingen. Maar inmiddels zag je
ook de prijzen ‘aan de overkant’ stijgen. Dat

Vlnr. Paul Vernooy van Stebru, Annemarie Maarse van Altera Vastgoed en Sander Geenen, projectmanager stadsontwikkeling bij de Gemeente Rotterdam

bood perspectief.” Een idee om een belegger
aan zich te binden had hij al. Eerder had
Altera van Stebru een woontoren met huurappartementen in het project Tourmalijn in
Ridderkerk gekocht, dat in februari 2018
wordt opgeleverd. Deze samenwerking
verliep zo goed dat het smaakte naar meer.
Dus toen de eerste plannen voor De Groene

Kaap ontstonden, was Altera een van de
partijen waar wij direct aan dachten.”
Geen anonieme woontorens
Stebru presenteerde haar plannen voor
een nieuwbouwwijk die sterk inzette op
het gemeenschapsgevoel. Geen anonieme
woontorens, maar een omgeving die

D E G R O E N E K A A P A L S V E R B I N D E N D E FAC TO R O P K AT E N D R E C H T

• 291 HUUR APPARTEMENTEN (45-140 M2 GO)
• 65 HUUR EENGEZINSWONINGEN (110-125 M2 GO)
• 94 KOOPWONINGEN
• 395 PARKEERPLAATSEN
• CA. 1500 M2 VOORZIENINGEN (HORECA)

uitnodigt tot ontmoetingen. Een aantrekkelijke mix van woningtypen. Vier stoere
havengebouwen waar vijf woontorens uit
verrijzen die via hoven, loopbruggen en
daktuinen met elkaar worden verbonden tot
een doorgaande groene route.

enthousiast maakte. Vanuit het oogpunt van
gebiedsontwikkeling was Sander Geenen op
zoek naar ‘verbindende factoren’ voor de
entree van de Kaap. “Voorzieningen voor de
1500 tot 2000 nieuwe bewoners van
Katendrecht, maar óók om nieuwe dagjesmensen en toeristen naar de stad te trekken.
De horeca en detailhandel in de plint van De
Groene Kaap, gecombineerd met de gastvrije
en groene binnenwereld, sluiten perfect aan
op die doelstellingen, en op de rest van de
ontwikkelingen in het gebied.”

Wat Annemarie Maarse, sectormanager
woningen bij Altera Vastgoed, aansprak aan
het concept? “Allereerst de diversiteit aan
woningen. Naast zeer ruime eengezinswoningen en zelfs penthouses komt er een
appartementenaanbod met woonoppervlakten van 45 tot 120 m2. Er
Hij vertelt verder over de
“Geen anonieme woontorens, vele projecten die worden
zijn dus volop mogelijkheden om aan verschillende
gerealiseerd. Frame
maar een omgeving die
groepen huurders een
Vastgoed realiseert in het
uitnodigt tot ontmoetingen”
woning te bieden die past
plangebied Bay House:
bij hun leefstijl en levenseen mix van wonen,
fase. Door de schaal van het project kunnen
winkelen en een hotel. Boven winkels en een
food market komen zo’n 200 koopappartewe aantrekkelijke gemeenschappelijke
voorzieningen en diensten aanbieden.”
menten. Ook is er ruimte voor een vier- of
vijfsterrenhotel met 200 kamers. Verder
ontwikkelen en bouwen Heijmans en IC
“In de plint is plaats voor commerciële
functies die het wonen in De Groene Kaap
Netherlands een woonproject van ongeveer
nog aantrekkelijker maken. We gaan op zoek
350 huurappartementen in de Bananenstraat.
naar ondernemers die zorgen voor een
Tot slot is de Duitse interieurspecialist
levendige uitstraling, zoals een brasserie,
Stilwerk van plan om een vestiging te openen
koffiebar of traiteur. Ook zorggerelateerde
in het monumentale pakhuis Santos.
functies of een kinderdagverblijf kunnen het
wonen aantrekkelijk maken. Tel daar de
Aanvullende services en diensten
gastvrije binnenwereld van De Groene Kaap
Altera en Stebru denken na over de verdere
op en je hebt een woonconcept te pakken
invulling van de gemeenschappelijke ruimtes
dat zich openstelt voor de hele buurt.”
in De Groene Kaap om het community-gevoel straks nog meer te versterken. AnnemaVerbindende factoren
rie: “Denk aan het aanbieden van aanvullenDat laatste is vooral wat de gemeente erg
de services en diensten, zoals een

gezamenlijke fitnessruimte en het organiseren van activiteiten zoals een hardloop- of
bootcampclub. Maar denk ook aan een
autodeel-concept. We bekijken de mogelijkheden om dat onder te brengen in De Groene
Kaap. En dan hebben we nog het idee om
stukjes daktuin open te stellen voor urban
farming door bewoners van het project. Zo
wordt wonen in De Groene Kaap nog leuker.
Dat alles in een omgeving die straks één van
de meest kosmopolitische van Rotterdam is.”

›› Sectoraal nieuws
ALTERA VASTGOED

Hoge GRESB duurzaamheid scores

hebben met vijf uit vijf sterren zelfs de hoogst
haalbare status behaald in deze onafhankelijke benchmark voor niet-beursgenoteerde
vastgoedfondsen.

De vastgoedfondsen van Altera Vastgoed
hebben – voor het derde jaar op rij – in het
gerenommeerde jaarlijkse GRESB duurzaamheidsonderzoek een internationale toppositie
behaald en het stempel “Green Star”
verkregen.

Dit resultaat bevestigt dat de eerder
ingeslagen koers leidt naar de juiste
performance. Het beleid is gericht op het
meetbaar terugbrengen van verbruik en
uitstoot door maatregelen die energie
besparen of duurzame energie opwekken.

Alle fondsen hebben de individuele score
verbeterd en het Woning- en Winkelfonds

Huurders profiteren hiervan door lagere
huurlasten. Altera zal in zijn strategie en
beleid voor duurzaamheid en ESG inzetten
op verdere intensivering van pragmatische
en heldere duurzaamheidsverbeteringen.
Daarbij wil Altera ook de duurzame ontwikkelingsdoelen van de UN in opnemen.

WONINGEN

500 woningen
In het tweede halfjaar heeft Altera ruim
500 woningen (in 4 projecten) toegevoegd
aan de pijplijn. In het centrum van Zeist zijn
40 appartementen aangekocht boven een
supermarkt (eveneens door Altera gekocht).
In Den Bosch zijn 91 appartementen met
2 commerciële ruimten verworven in het

project Belvedère in het Paleiskwartier.
De koopappartementen zijn nagenoeg
allemaal al verkocht. In Den Haag heeft
Altera 23 appartementen verworven in het
project Zuiderduinen.
Ten slotte is de koopovereenkomst met
Stebru getekend voor de realisatie van
356 woningen in De Groene Kaap in het
Rotterdamse Katendrecht. Alle vier de

projecten zijn inmiddels in aanbouw en
zullen vanaf 2019 worden opgeleverd.
Door de verkoop van drie complexen in
Enschede, Oldenzaal en Meppel is de
structuur van de woningportefeuille verder
geoptimaliseerd. De verkoop heeft geresulteerd in een nog sterkere concentratie in de
Randstad en flankgebieden.

WINKELS

Hogere bezettingsgraad
De positieve ontwikkeling van het econo
mische klimaat en het consumentenvertrouwen leidt tot hogere bezettingsgraden in de
gehele portefeuille.
Onder meer in Het Rond (Houten) zijn nieuwe
huurders gecontracteerd. Nieuwe formules
openen binnenkort hun deuren en zorgen
meer diversiteit in het winkelaanbod. Een
belangrijk onderdeel van de visie is de ver-

rijking met sterke (dag)horecaconcepten.
Dit past in de strategie om food en conven
ience te faciliteren in winkelgebieden voor
een sterk aanbod en een prettigere verblijfservaring. De afronding begin 2018 van het
succesvolle nieuwe “Vershof” illustreert dit.
The Barn Food opent op korte termijn in
Rotterdam aan de Korte Lijnbaan haar derde
horecazaak onder het motto: ‘from stable
to table’. Alle maaltijden zijn volledig biologisch, alleverpakkingsmaterialen zijn 100%
biologisch afbreekbaar zijn. Het pand wordt

door de ondernemers ingrijpend verbouwd
om de toekomstige gasten begin 2018 te
verrassen met dit succesvolle horecaconcept.
Het verhuren aan sterke, nieuwe en ver
rassende horecazaken past in de visie om
de Korte Lijnbaan te versterken met foodgerelateerde functies. Hierdoor krijgt het
een breder georiënteerd functieaanbod
en is hiermee complementair de Lijnbaan
waar met name fashion filiaalbedrijven
zijn gevestigd.

bouwbedrijf, groothandel in ICT componenten en een webshop voor tropische bomen
en planten.

ca. 4.500 m2. Tevens is een nieuw partij
gecontracteerd voor eveneens een ruimte
van ca. 4.500 m2 per 1 februari 2018.
De huurovereenkomst van zittende huurder
Nefab is verlengd en uitgebreid met ruim
1.400 m2 bedrijfsruimte voor 3 jaar.

BEDRIJFSRUIMTEN

Meer transacties
In de tweede helft van 2017 heeft een groot
aantal transacties plaatsgevonden in de
bedrijfsruimteportefeuille van Altera. In
Bleiswijk is een zittende huurder in december
verhuisd naar een grotere unit en is de
achtergelaten unit (per begin 2018) verhuurd
aan een nieuwe partij. Daarnaast zijn er drie
leegstaande bedrijfsunits verhuurd aan een

Door de verhuur van de laatste vier leegstaande bedrijfsunits in Business Court
Amsterdam is dit complex nu volledig bezet.
In Ekkersrijt te Son is met een bestaande
huurder een langjarig contract gesloten voor
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