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Abstract - Nederlands 

In dit onderzoek wordt de beleggingspotentie van leisure-vastgoed in het algemeen en de 

verschillende subsectoren van leisure-vastgoed inzichtelijk gemaakt. Het ontworpen instrument, de 

leisure-vastgoed matrix, is een handvat voor de belegger om de subsectoren van leisure-vastgoed 

onderling op een drietal variabelen, namelijk de groeiverwachting, het risico en de 

exploitatiekosten te vergelijken. Het instrument geeft een onderlinge vergelijking van de leisure-

vastgoed subsectoren, maar geen prognose van het rendement. De belegger krijgt inzicht in de leisure-

vastgoedsector en kan het instrument gebruiken bij de beslissing over de beleggingspotentie van een 

subsector, door zijn doelstellingen naast de resultaten van de leisure-vastgoed matrix te leggen. Op basis 

van de uitkomsten kan de belegger een inschatting maken van het minimaal benodigde 

rendement. 

 

 

Abstract - English 

This research will give a better understanding of the investment potential of leisure real estate and 

the sub sectors of leisure real estate. A theoretical instrument, the leisure real estate matrix, has been 

developed. The three variables, growth expectation, risk and exploitation costs are the basis of this 

instrument as these determine the expected return on investment. With the leisure real estate matrix, the 

investor can easily gain a better understanding of the heterogeneous leisure real estate sector. The exact 

value of the return on investment cannot be predicted by the matrix as it only provides a relative 

comparison of the leisure real estate sub sectors. However, the investor can use the instrument to 

make an investment decision for a sub sector by comparing his or her investment goals to the results from 

the leisure real estate matrix. Based on this comparison, the investor can also determine the 

minimum return on investment in a specific sub sector. 
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Voorwoord 

Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek dat ik heb uitgevoerd van augustus 2006 tot en met 

maart 2007 bij ING Real Estate in Den Haag. In dit onderzoek is een instrument ontwikkeld dat de 

beleggingspotentie van leisure-vastgoed in het algemeen en de verschillende subsectoren van leisure-

vastgoed inzichtelijk maakt.  

 

Na acht jaar studeren komt middels dit onderzoek een einde aan mijn studie aan de Technische Universiteit 

Eindhoven, faculteit Bouwkunde. Tijdens mijn studietijd heb ik niet alleen veel kennis over bouwkunde en 

vastgoed opgedaan, maar daarnaast veel geleerd van commissie-, bestuurswerk en van de studenten en 

docenten om me heen. Aan het volgen van colleges, het studeren en werken in de Hal, de gezellige thee- en 

lunchpauzes, introductieweken, sportverenigingen, studievoorlichting, studentenfeesten, studeren in 

Stockholm en studiereizen heb ik vele goede herinneringen.  

 

Bij het tot stand komen van dit afstudeerverslag hebben veel mensen om me heen me geholpen, 

gemotiveerd en enthousiast gemaakt. In dit voorwoord wil ik de gelegenheid aangrijpen om al deze mensen 

hiervoor te bedanken!  

 

In de eerste plaats wil ik mijn afstudeercommissie, Robert Weisz, Kees Kokke en Karen Huizer bedanken voor 

alle tijd, interesse, moeite en energie die ze in mij hebben gestoken. Daarnaast wil ik alle collega’s en 

medestagiaires van de afdeling Research & Strategy van ING Real Estate bedanken. Ik kon bij ieder van hen 

altijd terecht voor vragen, een goed verhaal of gewoon om gezellig te lunchen. In het speciaal wil ik Jan-

Sebastian van Lissum en Dirk Jan Lucas bedanken, aangezien ze me in de eerste paar maanden van mijn 

afstuderen hebben begeleid en Jaap van Berkel en Maarten van der Spek omdat hij mij de kans hebben 

gegeven bij ING Real Estate af te studeren. 

 

Verder wil ik mijn bouwkunde-, hockeyvriendinnetjes en alle andere vrienden bedanken voor alle motivatie, 

begrip en het vertrouwen dat jullie in me hadden. Marcus, Harm en Basjan jullie bedankt voor het doorlezen 

van het rapport en de feedback daarop. Ten slotte Dennis, ouders en zusjes super bedankt voor de 

onvoorwaardelijke steun tijdens mijn studie en jullie aanstekelijke positieve instelling tijdens het 

afstudeeronderzoek.  

 

Marike Koopmans 

Eindhoven, mei 2007  
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Samenvatting 

Aanleiding en probleemdefinitie van het onderzoek 

Een tweetal ontwikkelingen op het gebied van leisure en vastgoed hebben zich voorgedaan. Deze 

ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de belegger in toenemende mate interesse toont in de leisure-

vastgoedsector. Deze twee ontwikkelingen zijn:  

 

1. een toenemende vraag naar leisure-activiteiten met als gevolg een groeiend aantal leisure-

voorzieningen en 

2. een toenemende vraag naar vastgoed als belegging, waardoor op de beleggingsmarkt is schaarste aan 

kwalitatief vastgoed is ontstaan. Beleggers zijn hierdoor op zoek naar alternatieve vastgoedcategorieën, 

zoals bijvoorbeeld leisure vastgoed, om in te beleggen. 

 

In Nederland wordt nog relatief weinig belegd in leisure-vastgoed. Kadans Vastgoed, Zeeland Investments 

Beheer, ING Real Estate, Annexum Invest zijn voorbeelden van bedrijven die fondsen hebben opricht waarin 

leisure-vastgoed is ondergebracht. ING Real Estate Investment Management belegt wel in leisure-vastgoed, 

maar heeft op dit moment nog weinig inzicht in de leisure-vastgoedsector als beleggingscategorie 

en wil dit inzicht vergroten. Het gebrek aan inzicht is te wijten aan de intransparantie, illiquiditeit en de 

grote diversiteit aan vastgoed-producten in de leisure-vastgoedsector.  

 

In dit onderzoek wordt het volgende doel gesteld:  

Het onderzoek is opgesplitst in twee onderzoeksvragen:  

 

 

 

Het onderzoek heeft betrekking op de Nederlandse leisure-vastgoedmarkt en redeneert vanuit het perspectief 

van de belegger. Daarnaast worden wel gegevens van de leisure-vastgoedmarkt uit andere landen gebruikt 

om de beleggingspotentie te bepalen, aangezien van de Nederlandse leisure-vastgoedmarkt weinig tot geen 

gegevens zijn. Verder wordt uitgegaan van solidaire leisure-objecten en direct vastgoed. Leisure-vastgoed is 

Hoe kan inzichtelijk worden gemaakt welke leisure-vastgoed subsector(en) potentie hebben 

om in te beleggen, gebaseerd op de rendementen en de risico’s?  

Heeft leisure-vastgoed potentie als vastgoedbeleggingscategorie?  

Het inzichtelijk maken van de beleggingspotentie van leisure-vastgoed om vervolgens, 

gebaseerd op de rendementen en risico’s, een instrument te ontwikkelen ter ondersteuning 

van de beslissing tot het wel of niet direct beleggen in één of meer subsector(en) van leisure-

vastgoed.  
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tenslotte gedefinieerd om het onderzoek af te kaderen. Leisure-vastgoed wordt in dit onderzoek als volgt 

gedefinieerd:  

 

 

Middels dit kader is geïnventariseerd welke leisure-vastgoed subsectoren onder leisure-vastgoed vallen om in 

dit onderzoek de beleggingspotentie van leisure-vastgoed in het algemeen en de leisure-vastgoed 

subsectoren te beoordelen.  

 

De beleggingspotentie van de leisure-vastgoedsector 

De beleggingspotentie van de leisure-vastgoedsector is bepaald aan de hand van kwalitatieve en 

kwantitatieve gegevens uit de literatuur, interviews en gegevens van de vastgoedmarkt.  

 

In de eerste plaats zijn de kenmerken en de vraag naar en het aanbod van leisure-vastgoed op de huidige 

leisure-vastgoedmarkt onderzocht. Geconcludeerd is dat leisure-vastgoed kan worden getypeerd als een 

zelfstandige vastgoedsector met eigen kenmerken en beleggingskarakteristieken. Voorbeelden 

hiervan zijn de combinatie van het beleggen in het vastgoed en de exploitant, de beperkte alternatieve 

aanwendbaarheid en weinig professionele exploitanten per leisure-vastgoed subsector.  

Bewezen is dat in Groot Brittannië het totaal aantal investeringen in leisure-vastgoed toeneemt, maar 

ook in Nederland is een groeiende interesse naar leisure-vastgoed. De markt voor leisure-vastgoed in 

Nederland omvangt ongeveer 12% van de verkooppunten. Het aandeel aan leisure-vastgoed op de vrije 

markt daarentegen is nog klein van omvang, maar heeft wel potentie om te groeien in de toekomst, doordat 

steeds meer exploitanten hun vastgoed aanbieden op de vrije markt. Een aantal subsectoren van leisure-

vastgoed vertoont geen samenhang met de consumptieve bestedingen en het BNP, waardoor deze 

subsectoren een diversifier in een vastgoedbeleggingsportefeuille kunnen zijn. 

 

In de tweede plaats is met behulp van historische datareeksen van de IPD het rendement-risico profiel 

van leisure-vastgoed in Groot Brittannië kwantitatief beoordeeld. Uit de leisure-vastgoed benchmark van de 

IPD volgt dat in Groot Brittannië de leisure-vastgoedsector een aantrekkelijk rendement-risico profiel 

heeft. Doordat de Britse vastgoedmarkt enkele jaren voorloopt op de Nederlandse vastgoedmarkt kan 

verwacht worden dat deze trend zich doorzet naar Nederland.  

 

‘Leisure-vastgoed is het totale aanbod van commercieel en/of gesubsidieerd duurzaam 

vastgoed waarin leisure de hoofdfunctie is en als doel heeft de consument, eventueel 

afgestemd op specifieke doelgroepen op dat moment te amuseren, te ontspannen of een 

belevenis te laten meemaken.’  
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Geconcludeerd is dat leisure-vastgoed in het algemeen beleggingspotentie heeft. Binnen de leisure-

vastgoedsector lopen wel de groottes van de investering en het beheerwerk, de locaties, de huurprijsniveaus, 

etcetera, sterker uiteen dan in andere vastgoedsectoren. Leisure-vastgoed kan daarom als zeer 

heterogeen worden gekarakteriseerd. Dit maakt deze categorie complex. Deze heterogeniteit kan ervoor 

zorgen dat de subsectoren van leisure-vastgoed het resultaat van de benchmark uitdempen en 

afzwakken. De rendementen en risico’s van de subsectoren kunnen lager of hoger uitvallen dan de 

rendementen en risico’s van de benchmark. Door de heterogeniteit in de vastgoedsector is onbekend in welke 

subsector van leisure-vastgoed geïnvesteerd kan worden om soortgelijke resultaten als de leisure-benchmark 

van de IPD te behalen. Om inzicht te verkrijgen in de subsectoren van leisure-vastgoed is de leisure-

vastgoed matrix ontwikkeld. 

 

De leisure-vastgoed matrix  

In het onderzoek is een theoretisch instrument, de leisure-vastgoed matrix, ontwikkeld die de 

beleggingspotentie van de leisure-vastgoed subsectoren op eenvoudige wijze inzichtelijk maakt door de 

subsectoren onderling te vergelijken. De drie variabelen: 

groeiverwachting, risico en exploitatiekosten, vormen 

hierbij de uitgangspunten, omdat deze bepalend zijn voor 

de hoogte van het verwachte rendement. Voor ieder van 

deze drie variabelen is een model opgezet, die worden 

geïntegreerd in de leisure-vastgoed matrix.  

 

In het groeiverwachtingmodel wordt de groeiverwachting van het huurprijsniveau, dat wordt 

veroorzaakt door de vraag van de consument naar leisure-activiteiten, beoordeeld. De trends van de 

macro-economische variabelen: demografie, economie, technologie en politiek, vormen hierbij de variabelen 

voor het ontworpen model. De classificatie die volgt uit het groeiverwachtingmodel laat zien dat de leisure-

vastgoed subsector schouwburg/concerthal/theater de hoogste groeiverwachting en de leisure-vastgoed 

subsector kinderspeelhal de laagste groeiverwachting heeft. 

 

In het risicomodel worden de groottes van de risico’s van de leisure-vastgoed subsectoren 

beoordeeld aan de hand van een vijftal actoren, namelijk de exploitant, de politiek, de consument, de 

concurrentie en het vastgoed. Uit het beoordelen van de risico’s volgt dat het risicomodel naast de totale 

grootte van het risico, op een snelle en eenvoudige wijze inzicht geeft in de verdeling van de risico’s middels 

het leisure-vastgoed risicomodel. De classificatie die volgt uit het risicomodel laat zien dat de leisure-

vastgoed subsector dansschool het laagste risico en de leisure-vastgoed subsector skibaan het hoogste risico 

heeft.  

Risico 
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In het exploitatiekostenmodel worden de kosten, die worden gemaakt voor het verhuren van het 

vastgoed, beoordeeld. De vaste kosten (levensduur van het object en verzekeringen) en de 

onderhoudskosten (onderhoudskosten en schoonmaak van de buitenzijde van het object) zijn de variabelen 

in het model. In het model worden de kosten per vierkante meter onderzocht. De classificatie die volgt uit 

het exploitatiekostenmodel laat zien dat de leisure-vastgoed subsector cafés de laagste exploitatiekosten en 

de leisure-vastgoed subsector subtropisch zwemparadijs de hoogste exploitatiekosten heeft.  

 

De belegger krijgt middels de matrix op een eenvoudige wijze inzicht in de heterogene leisure-

vastgoedsector. Over de absolute hoogte van het te verwachten rendement kunnen nog geen uitspraken 

worden gedaan, aangezien in de leisure-vastgoed matrix de subsectoren relatief met elkaar worden 

vergeleken. De belegger kan wel het instrument gebruiken bij de inschatting van de beleggingspotentie van 

een leisure-vastgoed subsector, door zijn doelstellingen naast de resultaten van de leisure-

vastgoedmatrix te leggen. Op basis van de classificatie, die voortkomt uit de leisure-vastgoed matrix, kan 

de belegger een inschatting maken van het minimaal te verwachten rendement dat hij wil behalen. De 

leisure-vastgoed matrix bekijkt de leisure-vastgoed subsectoren op subsectorniveau, waardoor de 

gemiddelde groeiverwachting, risico’s en exploitatiekosten van de subsectoren onderling kunnen worden 

vergeleken. Het effect van de vraag vanuit de beleggersmarkt, locatie, huurprijsniveaus, omvang van de vrije 

markt zijn in het instrument voor de gehele leisure-vastgoedsector als gelijk aangenomen. 

 

De matrix kent scores toe aan de groeiverwachting, risico’s en exploitatiekosten, daardoor worden de 

leisure-vastgoed subsectoren geclassificeerd in vier groepen: ‘Core Belegging Leisure’, ‘Enhanced 

Belegging Leisure’, ‘Opportunity Driven Belegging Leisure’ en ‘Unattractive Belegging Leisure’. De 

figuur op de volgende pagina licht de vier groepen toe. 

 

 

‘ Core Belegging Leisure’  
 
Lage groeiverwachting, laag risico en hoge of lage 
exploitatiekosten. De subsectoren die binnen kwadrant C 
vallen zijn standaard leisure-vastgoedproducten om in te 
beleggen en zijn een goede aanvulling op een leisure-
vastgoedporteuille.  
 

‘Enhanced Belegging Leisure’  
 
Hoge groeiverwachting, laag risico en hoge of lage 
exploitatiekosten. De subsectoren die binnen kwadrant A 
vallen zijn het aantrekkelijkst om in te beleggen. 

 

‘Opportunity Driven Belegging Leisure’ 
 
Hoge groeiverwachting, hoog risico en lage of hoge 
exploitatiekosten. De subsectoren die binnen kwadrant B 
vallen zijn aantrekkelijk voor beleggers die iets meer 
risico willen nemen en willen profiteren van een 
huurgroei die op kan treden. Bij hoge exploitatiekosten 
moet wel een goede mogelijkheid om het vastgoed te 
verkopen aanwezig zijn indien langdurige leegstand 
optreedt.  

‘Unattractive Belegging Leisure’  
 
Lage groeiverwachting, hoog risico en hoge of lage 
exploitatiekosten. De subsectoren die binnen kwadrant D 
vallen zijn het minst aantrekkelijk om in te beleggen. Het 
beleggen in deze subsectoren wordt in de meeste 
gevallen afgeraden.  
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Het groeiverwachting-, risico- en exploitatiekostenmodel zijn naar eigen inzicht ingevuld en door twee 

collegae nogmaals ingevuld en gecontroleerd op de volledigheid. Als resultaat volgt uit de matrix dat de 

leisure-vastgoed subsectoren golfbaan, camping, cafés en sportaccommodatie, die onder de groep 

‘Enhanced Belegging Leisure’ vallen, relatief gezien het aantrekkelijkst zijn om in te beleggen, gezien de 

hoge groeiverwachting, het lage risico en de lage exploitatiekosten. De leisure-vastgoed subsectoren: 

attractiepark, stadion, discotheek en bioscoop, vallen onder de groep ‘Unattractive Belegging Leisure’. Deze 

subsectoren hebben relatief gezien de laagste groeiverwachting, de hoogste risico’s en de hoogste 

exploitatiekosten en zijn het minst aantrekkelijk om in te beleggen.  

 

Positionering leisure-vastgoed op de vastgoedmarkt 

De resultaten van de leisure-vastgoed subsectoren uit de leisure-vastgoed matrix zijn vergeleken met de 

resultaten van andere vastgoed (sub)sectoren (wijkwinkelcentra, GDV/PDV locaties, e.d.) om de subsectoren 

van leisure-vastgoed te positioneren op de vastgoedmarkt. Deze subsectoren zijn ingevuld in de matrix en 

vergeleken met de subsectoren van leisure-vastgoed. Geconcludeerd kan worden dat, als wordt gekeken 

naar het aspect ‘risico’, een groot aantal leisure-vastgoed subsectoren in Nederland 

beleggingspotentie heeft. Beleggen in leisure-vastgoed blijkt altijd risicovoller te zijn dan beleggen in 

de winkelvastgoedsector, maar een groot aantal leisure-vastgoed subsectoren heeft hetzelfde 

risico als de subsectoren van de kantorenvastgoedsector.  

 

Om het instrument te beoordelen op de volledigheid en nauwkeurigheid is een casestudy verricht. In de 

casestudy is een bestaand object beoordeeld. Hieruit is naar voren gekomen dat de leisure-vastgoed 

matrix naast een goede classificatie is te gebruiken als een benchmark op objectniveau. Bij het 

invullen van de leisure-vastgoed matrix kunnen de waarden voor de groeiverwachting, het risico en de 

exploitatiekosten af wijken van het gemiddelde van de leisure-vastgoed subsector, waardoor de belegger 

weet of deze belegging beter, gelijk of slechter presteert dan de subsector.  

 

Voor ING RE is een advies geschreven met betrekking tot het beleggen in leisure-vastgoed. Dit advies is te 

vinden in paragraaf 13.3 van dit onderzoek. 

 

 

Kort samengevat heeft de leisure-vastgoedsector in het algemeen beleggingspotentie. De leisure-

vastgoed matrix kan worden gebruikt om meer inzicht te verkrijgen in de beleggingspotentie van de 

subsectoren van leisure-vastgoed. Een aantal subsectoren van leisure-vastgoed heeft een hoge 

beleggingspotentie en een aantal subsectoren zijn minder aantrekkelijk. De leisure-vastgoed matrix 

kan daarnaast dienen als benchmark op objectniveau.  
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Het gebruik van de leisure-vastgoed matrix om de subsectoren van leisure-vastgoed te 

classificeren en onderling te vergelijken op subsectorniveau wordt sterk aanbevolen. Daarnaast 

wordt aanbevolen de leisure-vastgoed matrix te gebruiken als benchmark voor leisure-vastgoed 

objecten op objectniveau. Wel is het aan te raden de leisure-vastgoedmatrix te optimaliseren en te 

valideren. Het beleggen in leisure-vastgoed wordt aanbevolen met name in subsectoren: 

golfbaan, camping, café en sportaccommodatie die vallen  in het kwadrant ‘Enhanced 

Belegging Leisure’.  
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Executive summary 

Motivation and problem definition 

In the fields of leisure and real estate two developments can be identified that have caused an increasing 

interest of investors in leisure real estate. These two developments are:  

 

1. An increase in the demand for leisure activities, resulting in a increasing number of leisure facilities;  

2. Because of an increased demand for real estate in general there is a lack of high quality real estate on 

the investment market. As a result, a demand for new alternative real estate categories has arisen. One 

of these new categories is leisure real estate.  

 

Relatively few investments in leisure real estate have been made in the Netherlands. Kadans Vastgoed, 

Zeeland Investments Beheer, ING Real Estate and Annexum Invest are examples of companies which have 

launched investment funds with a focus on leisure real estate. At the moment, ING Real Estate does invest in 

leisure real estate, but does not have enough understanding of this real estate category. This lack of 

understanding is the result of non-transparency, low liquidity and product diversity within this leisure 

real estate sector. The objective of this research is to provide ING Real Estate with a better understanding of 

the leisure real estate market.  

 

Keeping this information in mind, the objective of this research has been formulated as follows: 

 

The research objective has been divided into two research questions: 

 

 

 

The research concerns the Dutch real estate market from the perspective of the investor. Because little data 

of Dutch leisure real estate is available, some data is retrieved from other countries. Based on this 

information, the investment potential of leisure real estate is determined. The research focuses on direct real 

Does leisure real estate have potential as a real estate investment category?  

The objective is to provide an improved understanding of the investment potential of leisure 

real estate. This understanding should result in an instrument that allows making a well-

founded assessment of the investment potential of all sub sectors of the leisure real estate 

market based on returns and risks.  

How can leisure real estate sub-sectors which have investment potential, be identified based 

on returns and risks? 



 

 

Beleggen in leisure-vastgoed   Marike_Koopmans_-_mei_2007

   

XII 

estate and independent leisure objects. Lastly, the definition of leisure real estate is given to define this 

research.  

 

Using this definition the sub sectors of leisure real estate are identified. This allows the assessment of the 

investment potential of leisure real estate in general and of the sub sectors specifically.  

 

The investment potential of the leisure real estate market 

The potential of the leisure real estate market is determined by both qualitative and quantitative data from 

literature, interviews and from the real estate market.  

 

Firstly, the real estate characteristics and the current demand for and supply of leisure real estate have been 

analysed. It is concluded that the leisure real estate can be characterised as a self-supporting real estate 

sector with its own real estate characteristics. Examples are the combination of investing in real estate 

and the exploitation, the limited alternative use of the objects and the small number of professional investors 

per leisure sub sectors.  

The total number of investments in leisure real estate in Great-Britain is increasing. Also in the 

Netherlands the interest in leisure real estate is on the rise. The leisure real estate market in the Netherlands 

accounts for about 12% of all points of sale. However, its contribution to the total free real estate market is 

still rather limited. Nevertheless, it has potential for future growth, since more and more operators are 

offering their real estate properties on the free market. A number of visitors of leisure activities show 

no correlation with consumer expenditures and the GNP, which means that these sectors can be 

diversifiers in real estate investment portfolios.  

 

Secondly, the risk-return profile of leisure real estate in Great Britain has been assessed quantitatively 

by means of historical data from the IPD. Their leisure benchmark demonstrates that in Great-Britain, the 

leisure real estate sector has attractive risk-return profiles. Since the British real estate market is 

considered to be a few years ahead of the Dutch real estate market, this development is also expected to 

take place in the Netherlands.  

 

The general conclusion is leisure real estate has investment potential. Within the leisure real estate 

sector, the size of the investments, the managing effort, the locations, the rental price levels etcetera vary 

more than in other real estate sectors. Therefore, this sector can be characterised as very heterogeneous, 

‘Leisure real estate is defined as the total supply of commercial and/or subsidized sustainable 

real estate objects in which leisure is the main function. In this case, leisure includes the 

entertainment or the recreation of consumers, or special groups of consumers, at a specific 

time and place.’  
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making it a complex sector. This heterogeneity can cause the returns and risks of the various sub 

sectors to level each other out in the benchmark. This may lead to over and under prediction of the 

returns and risks of the various sub sectors. Also, because of the heterogeneity it is not clear which sub 

sector of leisure real estate performs similar to the IPD leisure-benchmark. The leisure real estate matrix has 

been developed to improve the understanding of the leisure real estate sub sectors. 

 

The leisure real estate matrix 

In this research, a theoretical instrument, the leisure 

real estate matrix, has been developed. This instrument 

improves the understanding of the investment potential of 

the leisure real estate sub sectors by a relatively 

straightforward method of comparison. The three variables, 

growth expectation, risk and exploitation costs are the 

basis of this instrument as these determine the expected 

return on investment. For these variables, separate models have been created which have been integrated in 

the leisure real estate matrix.  

 

In the growth expectation model, the expected growth of the rental price level is assessed, which is 

caused by the consumer demand for leisure activities. The macro-economic variables, demographics, 

economy, technology and politics are the variables in this created model. The classification resulting from this 

model shows that the sub sector theatre/concert hall has the highest growth expectation, while the sub 

sector indoor fun park/arcade for children is expected to grow the least. 

 

The risk model assesses the risks of the leisure real estate sub sectors based on five types of 

factors, in example: the operator, the government, the consumer, the competition and the real estate 

object. From this risk assessment follows the leisure real estate risk model. This model provides in a quick 

and simple manner the total risk of an investment as well as the composition of the total risk in terms of the 

different factors. The classification resulting from this model shows that the sub sector dancing school has 

the lowest risk, while the sub sector indoor snow slope has the highest. 

 

The costs related to leasing leisure real estate objects are assessed in the exploitation cost model. 

The fixed costs (life expectation of the object and insurance cost) and the maintenance cost (cost of 

maintenance and cleaning of the outside of the object) are the variables of this model, in terms of costs per 

square metre. The classification resulting from this model shows that the sub sector bars has the lowest 

exploitation cost, while the sub sector subtropical swimming pool has the highest exploitation cost. 
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With the leisure real estate matrix, the investor can easily gain a better understanding of the 

heterogeneous leisure real estate sector. The exact value of the return on investment cannot be 

predicted by the matrix as it only provides a relative comparison of the leisure real estate sub sectors. 

However, the investor can use the instrument to make an investment decision for a sub-sector by 

comparing his or her investment goals to the results from the leisure real estate matrix. Based on 

this comparison, the investor can also determine the minimum return on investment in a specific sub 

sector. The leisure real estate matrix assesses the leisure real estate sub sectors at the sub sector level, 

which enables a comparison of the average of the growth expectation, the risks and the exploitation costs of 

all sub sectors. The effects of variations for the different sub sectors in terms of demand from the investors’ 

market, renting price levels and size of the free market are not taken into account in the instrument. 

 

This matrix assigns scores to the growth expectation, risks and exploitation costs. It gives the following 

classification of the leisure real estate sub sectors: ‘Core Investment Leisure’, ‘Enhanced 

Investment Leisure’, ‘Opportunity Driven Investment Leisure’ and ‘Unattractive Investment 

Leisure.’ The figure below describes this classification in more detail. 

 

 

The leisure real estate matrix has been filled out and verified by two peers. The result of the matrix shows 

that the leisure real estate sub sectors golf course, camping site, bars, sport accommodation can be placed in 

the group ‘Enhanced Investment Leisure’ and are the most attractive to invest in. Because of the high 

growth expectation, the low risk and the low exploitation costs, these sub sectors are the most attractive. 

The sub sectors amusement park, stadium, club and cinema are placed in the group ‘Unattractive Investment 

 

‘Core Investment Leisure’  
 
Low growth expectation, low risk and high or low 
exploitation costs. The sub sectors that can be placed 
within quadrant C are core leisure real estate products 
for investments and a good addition to a leisure real 
estate portfolio.  
 

‘Enhanced Investment Leisure’  
 
High growth expectation, low risk and high or low 
exploitation costs. The sub sectors that can be placed in 
quadrant A provide the most attractive investment 
opportunities.  

‘Opportunity Driven Investment Leisure’ 

 
High growth expectation, high risk and low or high 
exploitation costs. The sub sectors that can be placed in 
quadrant B provide more attractive investment 
opportunities for investors that are prepared to take a 
higher risk and want to profit from a potential increase of 
the rental prices. The expected return is also higher. In  
case of high exploitation costs the chances of selling the 
real estate property should be good, in case of  a long-
term vacancy.  
 

‘Unattractive Investment Leisure’  
 
Low growth expectation, high risk an high or low 
exploitation costs. 
The sub sectors that can be placed within quadrant D are 
the least attractive to invest in. Investment in these sub 
sectors is not recommended in most cases. 
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Leisure’. Because of the low growth expectation, the low risk and the high exploitation costs these sub 

sectors are the least attractive. 

 

Positioning leisure real estate on the real estate market 

The sub sectors that are presented in the leisure real estate matrix are compared to other real estate sub 

sectors (in example office business parks and retail small suburban areas) in order to position the leisure real 

estate sub sectors on the real estate market. Concerning the variable risk, it can be concluded that a large 

number of leisure real estate sub sectors in the Netherlands have investment potential. There 

appears to be a higher risk involved in leisure real estate investments than in investments in retail. 

However, a large number of leisure real estate sub sectors have similar risks as investments in 

office buildings. 

 

A case study has been performed in order to assess the completeness and accuracy of the instrument. An 

actual object has been evaluated in the case study. This has indicated that in addition to a good 

classification on a sub sector level the leisure real estate matrix provides a benchmark at the level 

of individual objects. If the leisure real estate matrix is filled in it provides specific values for growth 

expectation, risks, and exploitation costs. This allows the investor to evaluate the result of this particular 

investment relative to the average result of the sub sector.  

 

The advice regarding investment in leisure-real estate which has been written specially for ING RE can be 

found in paragraph 13.3.  

 

 

 

In general the leisure real estate sector has investment potential. In conclusion, the leisure real 

estate matrix can be used to obtain a better understanding of the investment potential of the various 

sub sectors of leisure real estate. A number of sub sectors of leisure real estate have high 

investment potential, while a few sub sectors are less attractive. The leisure real estate matrix can also 

serve as a benchmark on the level of objects. 

The application of this leisure real estate matrix is highly recommended both as an instrument of 

classification of the sub sectors and as a benchmark on the level of individual objects. Real estate 

investments in the sub sectors, golf course, camping site, bars and sport accommodation are 

all placed in the quadrant ‘Enhanced Investment Leisure’ and are therefore especially 

recommended.  



 

 

Beleggen in leisure-vastgoed   Marike_Koopmans_-_mei_2007

   

XVI 

Inhoudsopgave  

 

Abstract - Nederlands ........................................................................................................................... II 
Abstract - English................................................................................................................................. II 
Voorwoord .........................................................................................................................................IV 
Samenvatting ......................................................................................................................................V 
Executive summary ..............................................................................................................................XI 
Inhoudsopgave ..................................................................................................................................XVI 

 

Deel 1 Aanleiding en probleemdefinitie  

1 Aanleiding van het onderzoek .........................................................................................................1-2 
1.1 Vraag naar en toevoeging aan leisure-producten...................................................................... 1-2 
1.2 Leisure-vastgoed als belegging............................................................................................ 1-5 

2 Probleemdefinitie........................................................................................................................2-9 
2.1 Probleemsignalering ........................................................................................................ 2-9 
2.2 Doelstelling en onderzoeksvragen ........................................................................................ 2-9 
2.3 Onderzoeksmodel.......................................................................................................... 2-11 
2.4 Afbakening van het onderzoek .......................................................................................... 2-13 
2.5 Methode van onderzoek .................................................................................................. 2-14 

 

Deel 2 Leisure-vastgoed als nieuwe alternatieve beleggingscategorie 

3 Definitie van leisure-vastgoed ....................................................................................................... 3-16 
3.1 Bestaande definities van leisure-vastgoed............................................................................ 3-16 
3.2 Leisure in het algemeen.................................................................................................. 3-17 
3.3 Definitie van leisure-vastgoed .......................................................................................... 3-20 
3.4 Inventarisatie van leisure-vastgoed .................................................................................... 3-20 

4 Kenmerken van leisure-vastgoed.................................................................................................... 4-23 
4.1 Verzamelen en beoordelen van de kenmerken van leisure-vastgoed ............................................ 4-23 
4.2 Homogene kenmerken van leisure-vastgoed.......................................................................... 4-24 

5 De beleggingscategorie leisure-vastgoed .......................................................................................... 5-27 
5.1 Leisure-vastgoed versus overige beleggingscategorieën ........................................................... 5-27 
5.2 Vraag en aanbod van leisure-vastgoed vanuit de beleggersmarkt ................................................ 5-30 
5.3 Rendementen en risico’s van leisure-vastgoed ...................................................................... 5-32 
5.4 Het antwoord op de eerste onderzoeksvraag......................................................................... 5-36 

6 Rendement en risico................................................................................................................... 6-42 

 

Deel 3 De leisure-vastgoed matrix 

6.1 Relatie rendement en risico ............................................................................................. 6-42 
6.2 Rendement ................................................................................................................. 6-44 
6.3 Risico ........................................................................................................................ 6-46 

7 Bouwstenen van het instrument..................................................................................................... 7-48 
7.1 De bouwstenen van het instrument .................................................................................... 7-48 
7.2 De leisure-vastgoed matrix .............................................................................................. 7-51 

 

 



 

 

Beleggen in leisure-vastgoed   Marike_Koopmans_-_mei_2007

   

XVII 

 

8 Groeiverwachtingmodel .............................................................................................................. 8-52 
8.1 Identificeren van de variabelen van het groeiverwachtingmodel ................................................ 8-52 
8.2 Meten van de groeiverwachting......................................................................................... 8-56 

9 Risicomodel ............................................................................................................................. 9-58 
9.1 Identificeren variabelen van het risicomodel ........................................................................ 9-58 
9.2 Meten van de risico’s ..................................................................................................... 9-63 
9.3 Beheersbaarheid van de risico’s ........................................................................................ 9-67 

10 Exploitatiekostenmodel ...................................................................................................... 10-70 
10.1  Identificeren van de variabelen van het exploitatiekostenmodel ..............................................10-70 
10.2 Meten van de exploitatiekosten .......................................................................................10-73 

11 Leisure-vastgoed matrix ...................................................................................................... 11-75 
11.1 Integratie van de leisure-vastgoed matrix ...........................................................................11-75 
11.2 Resultaat van de leisure-vastgoed matrix............................................................................11-80 
11.3 Vergelijking met de overige vastgoedsectoren .....................................................................11-81 

12 Casestudy ter illustratie en evaluatie van de leisure-vastgoed matrix .............................................. 12-87 
12.1 Beschrijving van de casestudy .........................................................................................12-87 
12.2 Resultaat van de casestudy.............................................................................................12-88 
12.3 Evaluatie van de leisure-vastgoed matrix............................................................................12-91 

 

Deel 4 Conclusies en aanbevelingen 

13 Conclusies en aanbevelingen ................................................................................................ 13-94 
13.1 Conclusies..................................................................................................................13-94 
13.2 Aanbevelingen ............................................................................................................13-96 
13.3 Advies voor ING Real Estate ............................................................................................13-98 

Literatuurlijst ..............................................................................................................................13-102 
Bijlagen .....................................................................................................................................13-108 

 

 

 



 

 

Beleggen in leisure-vastgoed   Marike_Koopmans_-_mei_2007

   

1-1 
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1 Aanleiding van het onderzoek 

De afgelopen jaren heeft zich een tweetal ontwikkelingen op het gebied van leisure en vastgoed voorgedaan. 

Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de belegger in toenemende mate interesse toont in de 

leisure-vastgoedsector. Deze twee ontwikkelingen zijn: 

 

1. De consument wil steeds meer recreëren en geld uitgeven aan vrijetijdsbestedingen. De exploitanten van 

leisure-voorzieningen zijn steeds professioneler en actiever op zoek naar nieuwe unieke producten om de 

toenemende vraag tegemoet te komen en onderscheidend te zijn. Projectontwikkelaars en gemeenten 

voegen steeds meer leisure-voorzieningen aan projecten en steden toe om consumenten aan te trekken 

en zich te onderscheiden van de concurrent. Het resultaat is dat het aantal leisure-voorzieningen 

toeneemt.  

2. Op de beleggingsmarkt is een toenemende vraag naar vastgoed, enerzijds door een groeiend vertrouwen 

in de vastgoedmarkt en anderzijds doordat er meer kapitaal in de vastgoedmarkt in omloop is. In de 

vertrouwde vastgoedsectoren, als winkel- en kantorenvastgoed is hierdoor een schaarste aan 

vastgoedproducten ontstaan, waardoor beleggers op zoek zijn naar alternatieve vastgoedcategorieën om 

in te beleggen.  

 

De bovenstaande ontwikkelingen worden hieronder verder toegelicht.  

  

1.1 Vraag naar en toevoeging aan leisure-producten 

1.1.1 Vraag naar leisure-producten  

Entertainment speelt tegenwoordig een belangrijke rol in ons leven. De consument wil in zijn vrije tijd leuke 

dingen doen en zoveel mogelijk tegelijk. In de citaten hieronder is te lezen dat de hedendaagse consument 

een grote honger naar belevenissen en nieuwe ervaringen heeft [Metz, 2002].  

 

 

‘In de beleveniseconomie is tijd schaarser dan geld. We willen geprikkeld worden, genieten, iets beleven, 

van alles uitproberen. Je gaat niet meer een middag skeeleren, nee je gaat en skeeleren en kanoën en 

mountainbiken en boogschieten en een klimwand proberen. Door deze honger naar belevenissen, al dan 

niet door de commercie aangewakkerd, worden de plekken waar we onze vrije tijd doorbrengen steeds 

multifunctioneler.’ [Metz, 2002]  

‘De pret heeft Nederland veroverd. Vrije tijd is meer dan de tijd die je zelf naar believen kunt besteden, 

het is uitgegroeid tot alomtegenwoordige cultuur van fun met een reusachtige economische betekenis.’ 

[Metz, 2002]  
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De term ‘vrije tijd’ omvangt alle vormen van vrijetijdsbesteding. De consument kan zijn vrije tijd binnens- of 

buitenshuis besteden. De actieve, buitenhuiselijke en op genot gerichte vormen van vrijetijdsbesteding 

worden onder de term leisure geschaard. Met genotgerichte vormen van vrijetijdsbesteding wordt gedoeld op 

alles wat te maken heeft met vrijetijdsbesteding, entertainment, recreatie en plezier [Van Golen, 2006]. 

Voorbeelden hiervan zijn het bezoeken van een attractiepark of een museum.  

 

De consument heeft tegenwoordig, in tegenstelling tot 40 jaar geleden, een grote keuze aan leisure-

activiteiten. Ski-, wildwater- en golfbanen zijn hier voorbeelden van. De ontwikkeling is een reactie op de 

toenemende vraag vanuit de consument naar leisure-producten. In tabel 1 is te zien dat sinds 

1990/91 13% meer dagtochten in Nederland worden ondernomen. De uitstapjes vanaf vakantieadressen zijn 

niet meegerekend. De afgelopen tien jaar heeft een verschuiving plaatsgevonden van hobby’s en het 

bezoeken van verenigingen naar meer individuele recreatieve dagtochten. In de tabel is een aantal 

voorbeelden van dagrecreatie weergegeven. De totale groei aan dagtochten bestaat voor ongeveer 70% uit 

betaalde dagrecreatie [CBS, 2005]. 

 

Tabel 1  |   Toename dagrecreatie in Nederland 1990/’91, 1995/'96 en 2001/'02 [CBS, 2005]  

Aantal deelnemers (x 1 miljoen) 

  1990/’91         1995/’96       2001/’02 Voorbeelden dagrecreatie 

(excl. uitstapjes vanaf vakantieadres ) 

Groei 1995/’96 
= 100 

Bezoek attractiepunt, 
bezienswaardigheid, 
Evenement 

N/A 90 110 
 

122 

Film, toneel, concert e.d. N/A 41 58 141 

Uit eten, café, disco e.d. N/A 145 166 114 

Wandelen N/A 59 65 111 

Recreatief winkelen  N/A 129 113 87 

Overig (verenigingen en hobby’s) N/A 129 112 89 

  1990/’91         1995/’96          2001/’02 
Totaal aantal dagtochten 

(excl. uitstapjes vanaf vakantieadres ) 

Groei 1990/’91 
=100 

Totaal aantal dagtochten  867 936 982 113 

 

Het verlangen om te recreëren blijkt ook uit figuur 1. In de figuur is een flinke toename van het aantal 

activiteiten in recreatie en cultuur te zien. Opvallend is dat bestedingen aan recreatie en cultuur blijven 

stijgen, wanneer de consumptieve bestedingen in het binnenland in 2003 stabiliseren [CBS, 2006]. In 

Nederland is de trend waar te nemen dat de consument bij een recessie na de vaste lasten het 

minst snel bezuinigt op vrijetijdsactiviteiten en de vrijetijdsindustrie is een lichte afgeleide van de 

consumptieve bestedingen [MKB, 2005]. De totale bestedingen in de sector recreatie en cultuur zijn in 

‘Health, education will evolve as major sectors of the real estate industry, paralleling the present 

classification of shops, offices and industry, which are fast disaggregating and lacking in cohesion… 

Leisure and recreation will become an increasingly important part of everyone’s life, and a growing 

challenge to creative abilities of the real estate industry.’ [Property Counsel of Australia, 1999]  
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tien jaar gestegen met ongeveer 5%. De Nederlandse consument heeft in 2004/’05 in totaal 63 miljard 

euro uitgegeven aan  

 toegang, deelname, huur, consumpties, etcetera [TNS 

NIPO, 2006; NRIT, 2006; RPB, 2006]. In tegenstelling tot 

de toename in bestedingen is het aantal uren vrije tijd dat 

de consument tot zijn beschikking had de afgelopen dertig 

jaar afgenomen van 45,3 uren per week tot 41,2 uren per 

week. Per uur wordt meer geld aan leisure-activiteiten 

besteed [SCP, 2006].  

Het bedrijfsleven besteedt ook steeds meer aan 

bedrijfsuitjes. In totaal is in 2006 3.3 miljard euro aan 

leisure-activiteiten uitgegeven. De huur van congres- en 

vergaderruimten tijdens uitjes is hierbij inbegrepen 

[Walraven, 2007].  

 

De bovengenoemde ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de werkgelegenheid in de leisure-sector is 

toegenomen en de leisure-sector is gegroeid tot een zelfstandige marktsector in Nederland [Sociaal 

Cultureel Planbureau, 2004]. Tussen 1993 en 2004 is de werkgelegenheid in de vrijetijdsindustrie in 

Nederland in totaal met 59% toegenomen. De totale werkgelegenheid is in tegenstelling tot de 

vrijetijdsindustrie met 26% toegenomen [RPB, 2006]. In 2005 had 5% (347.000 banen) van alle werkenden 

een baan in de vrijetijdsindustrie. Dit percentage zal groeien naar 5,5% in 2015 [MKB, 2005]. Volgens de 

Koninklijke Vereniging MKB-Nederland [2005] is de vrijetijdsindustrie ‘een centrale economische en sociale 

steunpilaar van onze huidige samenleving’. 

1.1.2 Leisure als vastgoedsector  

 

In de citaten hierboven is te lezen dat in Nederland steeds meer leisure-vastgoed wordt ontwikkeld, 

zoals attractieparken, theaters of musea. De groei van leisure-producten is een sterk samenspel tussen de 

vragers naar en aanbieders van leisure-activiteiten. De gemeenten, ontwikkelaars en exploitanten springen 

ten eerste in op de vraag van de consument en ten tweede voegen ze steeds meer leisure toe om zich te 

onderscheiden van de concurrent [Metz, 2002].  
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Figuur 1  |  Toename consumptieve 

bestedingen van huishoudens in o. recreatie en 

cultuur van 1995 - 2003 [CBS, 2007] 

 

- ‘Steden strijden om Nationaal Historisch Museum’ [Volkskrant, 2007; Algemeen Dagblad, 2007] 

- ‘Plannen voor mega ijscentrum in Lelystad’ [PropertyNL, 2007] 

- ‘De aantrekkelijkheid van Amsterdam wordt vooral bepaald door het grote cultuuraanbod, de 

aanwezigheid van twee universiteiten en de vele restaurants’ [Vastgoedmarkt, 2007a] 

- ‘AGOVV wil nieuw stadion met leisurepark’ [Vastgoedmarkt, 2007b] 

 

-
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Er zijn enkele redenen voor de vergroting van het huidige leisure-bestand. De exploitant van leisure-

activiteiten zal steeds nieuwe unieke producten moeten toevoegen om de consument te blijven trekken. 

Hierdoor zal ook steeds nieuw leisure-vastgoed worden ontwikkeld. De gemeenten willen leisure-vastgoed 

toevoegen om de huidige bewoners in hun stad te behouden en om nieuwe bewoners en bezoekers aan te 

trekken [Metz, 2002]. De ontwikkelaar voegt in nieuwe ontwikkelingen regelmatig de functie leisure toe om 

het project een onderscheidend karakter te geven of om de verblijfsduur van de consument te verlengen. Tot 

op heden zien ontwikkelaars leisure vaak als een toegevoegde waarde in een gebied, zoals in een 

winkelcentrum of woonwijk en niet als een doel op zich.  

 

In tabel 2 is te zien dat in 2004 een fors aantal ontwikkelingsplannen klaar lag om toegevoegd te worden aan 

de huidige voorraad van leisure-voorzieningen [NRIT, 2005]. In de laatste kolom is te zien hoeveel procent 

aan leisure-voorzieningen in iedere subsector wordt toegevoegd. Geconcludeerd kan worden dat in Nederland 

binnen de leisure-sector nog steeds veel nieuwe voorzieningen aan het huidige bestand worden toegevoegd. 

Mede door de vele ontwikkelingen op vastgoedgebied is volgens Cornet [2002] een nieuwe vastgoedcategorie 

ontstaan, namelijk de leisure-vastgoedsector. 

 

Tabel 2  |  Top negen investereringsplannen in Nederland naar type object [Bewerking NRIT, 2004; 

Pleisureworld, 2005] 

 

1.2 Leisure-vastgoed als belegging 

1.2.1 Beleggen in leisure-vastgoed  

 

Historisch gezien was in beleggingsportefeuilles en vastgoedfondsen alleen traditioneel vastgoed, zoals 

winkel-, kantoor-, woningen- en logistiek vastgoed, ondergebracht. De markt van deze vastgoedsectoren is 

redelijk transparant, waardoor de kans groot is dat het van te voren verwachte rendement daadwerkelijk 

wordt uitgekeerd. Door de grotere populariteit van vastgoed en een stijgende vraag naar kwalitatief 

Nummer Leisure-subsectoren 
Aantal 
plannen 

Gemiddelde investering 
(x 1 miljoen) 

Toevoeging aan het huidige 
bestand in 2004 (%)  

1 Musea 130 11,2                    15.7 (t.o.v. 2003) 

2 Grote sportaccommodaties 104 11.5 2.6 

3 Hotels 95 8.8 N/A 

4 Recreatiegebieden 72 7.9 N/A 

5 Bungalowparken 61 28.8 N/A 

6 Sporthallen 58 4.3 N/A 

Jachthavens 56 20.3 5.2 
7 

Fiets-, wandel- en ruiterpaden 56 9.7 N/A 

Multiculturele centra 41 10.1 N/A 

Zwembaden 41 9.9 5.4 9 

Kampeerterreinen 41 2.2 1.8 

‘Leisure property is now coming of age as an institutional grade investment, with the emergence of 
specialist funds and greater transparency in the sector.’ [IPD, 2006a] 

‘Opnieuw zijn de aanvangsrendementen van commercieel vastgoed gedaald als gevolg van de 
aanhoudende beleggingsvraag.’ [PropertyNL, 2006c] 
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commercieel vastgoed is een schaarste aan traditioneel vastgoed ontstaan [Cushman & Wakefield, 2006]. 

Deze schaarste aan vastgoed heeft ervoor gezorgd dat de vastgoedobjecten in waarde zijn gestegen en de 

aanvangsrendementen zijn gedaald. De aanvangsrendementen zullen naar verwachting op den duur niet 

meer kunnen dalen, waardoor de waardegroei minder explosief is en het moeilijker wordt om een hoger 

rendement te behalen [Huizer, 2006]. 

Voor beleggers was dit een reden om op zoek te gaan naar nieuwe en alternatieve vastgoedmarkten, 

waar hogere aanvangsrendementen kunnen worden behaald. Dit heeft enkele jaren geleden 

geresulteerd in een stijgende vraag naar leisure-vastgoed. De IPD heeft geconcludeerd dat het beleggen in 

leisure-vastgoed nog in de kinderschoenen staat [IPD, 2006a].  

In figuur 2 is de evolutie van de diverse concepten binnen de winkel- en leisure-vastgoedmarkt te zien. 

Leisure-vastgoed bevindt zich in het beginstadium. Dit betekent dat de aanvangsrendementen nog kunnen 

dalen bij een toenemende interesse naar leisure-vastgoed, waardoor de belegger zou kunnen profiteren van 

een waardegroei van het vastgoed. Hotelvastgoed daarentegen is een stadium verder, aangezien hier de 

waardegroei reeds is opgetreden door een toenemende interesse in dit type vastgoed.  

 

 

 

 

De beleggers waren lange tijd niet geïnteresseerd in de leisure-vastgoedmarkt. Twijnstra Gudde 

[2002] geeft hiervoor de volgende redenen: 

- door ‘mislukte’ leisure-projecten als bijvoorbeeld ‘Archeon’ of ‘Gelredome’; 

- door een hoog risicoprofiel van de sector; 

- door de geringe marktexpertise binnen de financiële instellingen en 

- door het geringe aantal professionele exploitanten. 
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Factory Outlet  

 Introductie              Groei          Groei/volwassenheid   Volwassenheid 

Regional Shopping  

Urban Entertainment Centers 
Amusement parks  

Fitness  

Hotels Retail  

Leisure 

Concepten  

 

Hotels 

Figuur 2  |  Evolutie van retail en leisure concepten (West Europa)  
[Bewerking Pradera 2005] 

‘In the UK the volume of investment in commercial leisure schemes has grown significantly over the last 

decade. In  the early 1990’s transaction volumes seldom went over £100m, but since then an increasing 

recognition of the attractions of the sector (as well a general enthusiasm for property investments in 

general), particularly amongst the institutions, has led to volumes of £675m in 2004 and just under £1bn 

in 2005.’ [Savills, 2006] 

0 
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De meningen over leisure-vastgoed zijn verdeeld. De voorbeelden hierna geven inzicht in de verschillende 

meningen over leisure-vastgoed als belegging.  

 

Enerzijds zijn er positieve meningen over leisure-vastgoed, zo zegt Schellekens [2006] dat de leisure-

vastgoedsector een aantrekkelijk risicorendement profiel heeft. Boers en Hermkens geven aan dat in 

beleggingen in horecavastgoed aantrekkelijke rendementen zijn te behalen. De rendementen zijn hoger dan 

die bij beleggingen in bedrijfsruimten met een lager risicoprofiel [PropertyNL, 2006a]. Bastiaansen en 

Kooijman [2002] geven als voorbeeld aan dat het voor beleggers een groot bezwaar is dat ze afhankelijk zijn 

van de exploitatieresultaten van het leisure-vastgoed. Ze stellen dat als de exploitant zelf de inbouw van het 

vastgoed verzorgt, de risico’s worden verlaagd.  

Nozeman [2004] is anderzijds minder positief over leisure-vastgoed. Hij stelt dat dit type vastgoed zeer 

risicovol is en dat beleggers geen inzicht hebben in deze categorie, zoals is te lezen in het citaten hieronder 

[Ratingen 2004]. Looykens [2004] is net als Nozeman minder te spreken over leisure-vastgoed en geeft als 

reden dat leisure-vastgoed lage rendementen heeft bij een hoog risicoprofiel [Harms, 2004]. 

 

 

1.2.2 Vastgoedfondsen met leisure-vastgoed  

In Nederland is een klein aantal vastgoedfondsen waarin wordt belegd in leisure-vastgoed. 

Hieronder worden enkele leisure-vastgoedfondsen toegelicht.  

In 1999 is Zeeland Investments Beheer (ZIB) opgericht als 100% deelneming van Roompot Recreatie 

Beheer. ZIB bezit nu negen vastgoedfondsen met daarin recreatief vastgoed [Van Boom & Van den Brink, 

2005].  

Kadans Vastgoed heeft een leisure-vastgoedfonds (Bibitor) opgericht, waarin een 70-tal horecagelegenheden 

is ondergebracht. Dit bedrijf heeft dit fonds opgericht in samenwerking met de bierbrouwerij Inbev en de 

dochteronderneming Immobrew. Zowel het vastgoedfonds Bibitor als Immobrew is eigenaar van het 

vastgoed. Inbev huurt de panden en staat doordoor garant voor de huur. Het debiteurenrisico is daardoor 

niet meer aan de orde, omdat Inbev een kredietwaardige onderneming is en de kans op faillissement zeer 

klein is [Schellekens, 2006].  

Nozeman: ‘Ik denk eerlijk gezegd dat het winkelcentrum met themabars, restaurants, bioscoop, disco, 

ijsbaan (leisure) hier geen grote vlucht zal nemen. Voor beleggers betekent dit grote risico’s, zowel in 

termen van alternatieve aanwendbaarheid als afhankelijkheid van de kwaliteit van de huurders. Beleggers 

in winkelvastgoed hebben domweg geen verstand van hotels en bioscopen, daar blijven ze liever buiten.’ 

[Ratingen, 2004].’ 

Looykens: ‘… en ten tweede kan leisure zonder kassa’s nooit functioneren. Zonder retail is er geen geld 

mee te verdienen. Met uitzondering van de casino-achtigen is er zonder retail en horeca niet voldoende te 

verdienen om op een goede locatie de belegger een redelijke vierkantemeterprijs te betalen en continuïteit 

te realiseren [Harms, 2004].’  
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ING Real Estate (ING RE) heeft in een aantal fondsen leisure-vastgoed opgenomen, zoals het Holland Casino 

te Eindhoven en een aantal horecagelegenheden verspreid over Nederland. Het casino en een aantal 

horecagelegenheden zijn verworven, omdat ze bij de koop van winkelcentra inbegrepen waren. Een aantal 

cafés is in samenwerking met Grolsch verworven. ING RE kon via het opnemen van horeca-vastgoed in het 

Dutch Retail Fund І hogere rendementen behalen. De fondsmanagers van het Dutch Retail Fund І zijn van 

mening dat de horecagelegenheden geen goede toevoeging op de vastgoedportefeuille zijn, omdat leisure-

vastgoed andere risico’s heeft dan winkelvastgoed [Vermaas & van der Togt, 2006].  

 

Meer voorbeelden van leisure-vastgoedfondsen zijn weergegeven in tabel 3 De lijst geeft een indicatie welke 

leisure-vastgoedfondsen op de vastgoedmarkt zijn gebracht. De prestatie van de fondsen komt in hoofdstuk 

5 aan de orde. 

 

Tabel 3  |  Voorbeelden vastgoedfondsen en vastgoedobligaties die beleggen in leisure-vastgoed 

 

 

 

 

Nationaal Leisure-vastgoed 
subsector 

Opmerkingen Bron 

Stage Entertainment  Theaters Komt nog op de markt Boom & Slettenhaar [2005] 

Kadans Vastgoed Bibitor Eetcafés & restaurants  70 horecagelegenheden Kadans Vastgoed [2006] 

ING RE retail fund  Cafés & casino  Deels in samenwerking 
met Grolsch 

ING RE [2006] 

ING RE Entertainment Fund  Pubs & hotels 2004 ING RE [2006] 

Maatschap Landschap ‘t Loo Recreatiepark Ontwikkelingsfonds Boom & Slettenhaar [2005] 

Berckheijde  Recreatiepark Komt nog op de markt Boom & Slettenhaar [2005] 

Zeeland Investments Beheer Recreatieparken 9 fondsen totaal Boom & Slettenhaar [2005] 

Mojo Concerts Muziektheater Ontwikkelingsfonds Boom & Slettenhaar [2005] 

Annexum Invest Casino CV Boom & Slettenhaar [2005] 

WaardeVastGoed Holland Skibaan CV Boom & Slettenhaar [2005] 

Internationaal Leisure-vastgoed 
subsector 

Opmerkingen Bron 

Macquarie  Attractieparken & 
bowlingbaan 

Australië  Macquarie Leisure [2003] 

ING RE entertainment fonds Cafés   ING RE [2007] 

König & Cie Restaurants CV Boom & Slettenhaar [2005] 

Miller Developments Bioscopen  £ 78 miljoen Miller Developments [2006] 

Euro American Investors  Leisure-vastgoed Ontwikkelingsfonds Boom & Slettenhaar [2005] 

Phanos Capital Group Leisure-vastgoed Vastgoedobligatie Boom & Slettenhaar [2005] 

In dit hoofdstuk zijn twee ontwikkelingen op het gebied van leisure-vastgoed besproken. Deze 

ontwikkelingen hebben tot gevolg dat leisure-vastgoed meer aandacht trekt als mogelijke 

investeringscategorie. In het volgende hoofdstuk wordt naar aanleiding van deze ontwikkelingen het 

probleem gedefinieerd.  
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2 Probleemdefinitie 

In dit hoofdstuk wordt het probleem van het onderzoek gedefinieerd en het onderzoeksplan opgesteld. In de 

laatste paragraaf wordt toegelicht welke methoden zijn gehanteerd in het onderzoek.  

 

2.1 Probleemsignalering 

Real Estate Investment Management is een business line van ING Real Estate. De activiteiten van Investment 

Management worden uitgevoerd voor beleggers die niet de expertise hebben om te beleggen in de diverse 

vastgoedsectoren [ING RE, 2006].  

Het beleggen in vastgoed heeft aan populariteit gewonnen de afgelopen jaren. Daarnaast is er een dusdanig 

grote hoeveelheid kapitaal in de markt, dat een schaarste aan kwalitatief vastgoed is ontstaan en de 

aanvangsrendementen in de traditionele vastgoed beleggingscategorieën historisch laag zijn.  

Dit heeft ertoe geleid dat op de afdeling Research & Strategy van Real Estate Investment Management 

onderzoek wordt verricht naar nieuwe vastgoedcategorieën of regio’s om in te beleggen. De leisure-

vastgoedsector is één van deze nieuwe categorieën.  

 

ING Real Estate Investment Management heeft op dit moment weinig inzicht in de leisure-vastgoedsector als 

beleggingscategorie en wil dit inzicht vergroten. De vraag is naar voren gekomen of onderzocht kan 

worden welke investeringskarakteristieken deze vastgoedcategorie heeft en of leisure-vastgoed 

potentie heeft om in te beleggen, gebaseerd op rendementen en risico’s. 

 

2.2 Doelstelling en onderzoeksvragen 

2.2.1 Doelstelling 

 De doelstelling is tweeledig, namelijk:  

 

2.2.2 Onderzoeksvragen 

Uit de doelstelling volgen de twee onderstaande onderzoeksvragen: 

 

 

Hoe kan inzichtelijk worden gemaakt welke leisure-vastgoed subsector(en) potentie hebben 

om in te beleggen, gebaseerd op de rendementen en de risico’s?  

Het inzichtelijk maken van de beleggingspotentie van leisure-vastgoed om vervolgens, 

gebaseerd op de rendementen en risico’s, een instrument te ontwikkelen ter ondersteuning 

van de beslissing tot het wel of niet direct beleggen in één of meer subsector(en) van leisure-

vastgoed.  

Heeft leisure-vastgoed potentie als vastgoedbeleggingscategorie?  
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2.2.3 Deelvragen  

Het onderzoek bestaat uit vier onderdelen, namelijk:  

 

- Deel 1: Inleiding en probleemdefinitie 

- Deel 2: Beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag 

- Deel 3: Beantwoorden van de tweede onderzoeksvraag 

- Deel 4: Conclusies en aanbevelingen 

 

Uit de onderzoeksvragen komen in het tweede, derde en vierde onderdeel van het onderzoek de volgende 

deelvragen naar voren: 

  

 

 

 

 

 

 

Deel 4: Conclusies en aanbevelingen 

Welke conclusies kunnen worden getrokken ten aanzien van de probleemdefinitie? 

Welke aanbevelingen volgen uit de conclusies?  

Deel 2: Leisure-vastgoed een nieuwe alternatieve beleggingscategorie 

Wat is leisure-vastgoed en welke leisure-subsectoren behoren tot deze vastgoedsector?  

Wat zijn de kenmerken van leisure-vastgoed? 

Waarin is leisure-vastgoed anders dan andere beleggingscategorieën?  

Hoe ziet de huidige beleggingsmarkt voor leisure-vastgoed eruit? 

Deel 3: De leisure-vastgoed matrix   

Wat houden de begrippen rendement en risico’s in? 

Hoe kunnen de rendementen en risico’s van de subsectoren van leisure-vastgoed bepaald worden? 

Waarin verschillen de rendementen en risico’s van leisure-vastgoed van die van het overige commerciële 

vastgoed?  

Hoe kan het ontworpen instrument worden getoetst op volledigheid en nauwkeurigheid?  

Welke conclusies volgen uit deze toetsing?  
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2.3 Onderzoeksmodel 

2.3.1 Het onderzoeksmodel 
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2.3.2 Toelichting op het onderzoeksmodel 

Het onderzoeksmodel bestaat uit vier onderdelen, zoals is vermeld in paragraaf 2.2.3. Deze delen zijn in het 

onderzoeksmodel in het oranje aangegeven. De stappen die worden genomen in de onderdelen worden 

hieronder kort toegelicht. 

 

3. In het eerste gedeelte van het onderzoek, hoofdstuk 1 

en 2, wordt de aanleiding van het onderzoek beschreven 

en de probleemdefinitie opgesteld.  

4. In het tweede gedeelte van het onderzoek wordt 

antwoord gegeven op de eerste onderzoeksvraag. In 

hoofdstuk 3, 4 en 5 worden daarom de volgende 

onderwerpen onderzocht: 

a. de definitie van leisure-vastgoed wordt 

opgesteld om het onderzoek af te kaderen;  

b. de kenmerken van leisure-vastgoed worden 

onderzocht en 

c. de beleggingscategorie leisure-vastgoed 

wordt inzichtelijk gemaakt. 

5. In het derde gedeelte van het onderzoek wordt 

antwoord gegeven op de tweede onderzoeksvraag. In de hoofdstukken 6 tot en met 12 worden daarom 

de volgende stappen genomen:  

a. het theoretische kader wordt gevormd van de begrippen rendement en risico. Dit hoofdstuk 

vormt de basis voor het instrument dat wordt ontwikkeld; 

b. de bouwstenen van het ontworpen instrument worden toegelicht; 

c. de drie modellen waar het ontworpen instrument uit bestaat, worden toegelicht en 

uitgewerkt; 

d. in dit gedeelte worden de drie modellen geïntegreerd. De resultaten worden naast de 

subsectoren van winkel- en kantorenvastgoed gelegd om de subsectoren van leisure-

vastgoed te vergelijken met de overige vastgoedcategorieën en  

e. in het laatste gedeelte van deel drie wordt middels het doen van een casestudy het 

ontworpen instrument geïllustreerd. Daarnaast worden de volledigheid en nauwkeurigheid 

van het instrument getoetst.  

6. In het vierde gedeelte van het onderzoek, hoofdstuk 13, worden de conclusies geformuleerd en de 

aanbevelingen die hieruit volgen. 

  

Figuur 3 |  Stappen die worden genomen in  
het onderzoek  
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2.4 Afbakening van het onderzoek 

Het onderzoek wordt op de volgende gebieden afgebakend: 

- De belegger, overheid, financier, ontwikkelaar en gebruiker benaderen vastgoed allemaal vanuit een 

andere invalshoek. Dit onderzoek zal redeneren vanuit het perspectief van de belegger, omdat het 

wordt uitgevoerd voor de business line Investment Management van ING RE.  

- Het onderzoek wordt gedaan voor de Nederlandse leisure-vastgoedmarkt. De reden hiervoor is, dat 

leisure-vastgoed sterk afhankelijk is van de trends en ontwikkelingen op nationaal niveau en de 

cultuurverschillen in een land. Het ontworpen instrument wordt daarom alleen ingevuld voor de 

Nederlandse leisure-vastgoedmarkt. Om het instrument te ontwikkelen wordt wel over de grenzen 

gekeken om extra informatie te verkrijgen; 

- Het onderzoek heeft betrekking op direct vastgoed, omdat de risico’s en rendementen van het leisure-

vastgoed zelf worden onderzocht; 

- In deel 2 van het onderzoek wordt de beleggingspotentie van leisure-vastgoed in het algemeen 

onderzocht.  

- Een belegger onderzoekt een aantal aspecten alvorens hij een vastgoedobject verwerft. Hij bepaalt in de 

eerste plaats in welke sector of welke regio hij wil beleggen en daarna in welk specifiek object en locatie. 

In dit onderzoek wordt de beleggingspotentie van leisure-vastgoed en de leisure-vastgoed subsectoren 

onderzocht. Het onderzoek wordt in deel 3 van het onderzoek uitgevoerd op subsectorniveau. De 

regio en locatie van een object blijven buiten beschouwing. Om de leisure-vastgoed subsectoren op 

sectorniveau te analyseren en de subsectoren onderling te vergelijken wordt voor iedere subsector een 

standaard object en standaard locatie aangenomen. De standaard locatie is de soort locatie, 

binnenstedelijk, stedelijk, buitenstedelijk gebied of rand van de stad, waar meer dan 50% van de 

leisure-objecten uit een subsector van leisure-vastgoed zich bevinden (bijlage 7); 

- In het onderzoek wordt uitgegaan van solitaire objecten in de verschillende subsectoren van leisure-

vastgoed. Gemengd gebruik (‘mixed use’) met winkel-, kantoren, bedrijfsruimten/logistiek vastgoed of 

andere subsectoren van leisure-vastgoed wordt buiten beschouwing gelaten om de complexiteit van het 

onderzoek te beperken.  
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2.5 Methode van onderzoek 

Type onderzoek 

Het onderzoek is een exploratief en ontwerpgericht onderzoek. In de eerste plaats wordt inzicht gegeven in 

de beleggingscategorie leisure-vastgoed en daarna is een instrument ontworpen, dat de belegger 

ondersteuning kan bieden bij de beslissing om wel of niet te beleggen in één of meer subsector(en) van 

leisure-vastgoed.  

 

Onderzoeksbronnen 

De gehanteerde literatuur in dit onderzoek is geput uit bibliotheken, tijdschriften, databanken, onderzoeken 

en publicaties op het gebied van vastgoed en leisure. De artikelen en de publicaties komen voort uit 

wetenschappelijke en vakgerelateerde tijdschriften en bibliografische databanken. Naast de bibliografische 

databanken is gebruik gemaakt van statistische databanken. In de literatuurlijst is een lijst met de 

gehanteerde tijdschriften en databanken opgenomen. In het onderzoek is zo weinig mogelijk gebruik 

gemaakt van internet en media, omdat de betrouwbaarheid van deze informatie niet gewaarborgd is. Van 

deze bronnen is wel een aantal keren gebruik gemaakt om voorbeelden te geven van bijvoorbeeld risico’s of 

fondsen van leisure-vastgoed. In de eerste plaats is zoveel mogelijk data vanaf 2000 gehanteerd. De reden 

hiervoor is dat de vastgoedsector zeer veranderlijk is en de data snel veroudert. In het theoretische kader 

(hoofdstuk 6) zijn bronnen gehanteerd die minder recent zijn. Dit vormt geen probleem, omdat deze 

theorieën in veel wetenschappelijke onderzoeken en artikelen nog steeds worden gehanteerd.  

 

In deel twee van het onderzoek zijn interviews met vastgoedprofessionals afgenomen om in korte tijd veel 

definities en kenmerken van leisure-vastgoed te verzamelen (hoofdstuk 3 en 4). Deze interviews zijn 

individueel en ongestructureerd met open vragen afgenomen om een grote diversiteit aan data te 

verzamelen. De resultaten uit de interviews is vergeleken met literatuur, dat is voortgekomen uit de 

bovengenoemde literatuurbronnen, om de betrouwbaarheid van de resultaten van de interviews te 

waarborgen. In hoofdstuk 5 is gebruik gemaakt van kwantitatieve data uit de databanken van de IPD en 

ROZ/IPD om de beleggingspotentie van leisure-vastgoed te bepalen.  

 

In deel drie hebben bovengenoemde literatuurbronnen de basis gevormd voor het ontworpen instrument 

(hoofdstuk 6 tot en met 10). Dit instrument is naar eigen inzicht ingevuld en door twee collegae nogmaals 

ingevuld en gecontroleerd op de volledigheid. Om de uitkomsten van het instrument te vergelijken met de 

overige vastgoedsectoren is in hoofdstuk 11 gebruik gemaakt van de statistische databank van de ROZ/IPD. 

In hoofdstuk 12 is het ontworpen instrument aan de hand van een casestudy getoetst op nauwkeurigheid en 

volledigheid.  
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DEEL 2:  LEISURE-VASTGOED EEN NIEUWE 

ALTERNATIEVE BELEGGINGSCATEGORIE 

 

 

 

 

 

 

Heeft leisure-vastgoed potentie als vastgoedbeleggingscategorie?  

 

Hoofdstuk 3   Definitie leisure-vastgoed 

Hoofdstuk 4  Kenmerken leisure-vastgoed  

Hoofdstuk 5   De beleggingscategorie leisure-vastgoed 
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3 Definitie van leisure-vastgoed 

Hoofdstuk 3 is het eerste onderdeel van deel twee in dit onderzoek. De definitie van leisure-vastgoed vormt 

het kader voor het onderzoek. In dit hoofdstuk wordt daarom leisure-vastgoed gedefinieerd om uiteindelijk te 

inventariseren welk vastgoed van de leisure-subsectoren tot deze vastgoedcategorie behoort. Dit kader is 

benodigd om in dit deel (hoofdstuk 4 en 5) van dit onderzoek antwoord te geven op de eerste 

onderzoeksvraag. De volgende vier onderwerpen worden in dit hoofdstuk aan de orde gesteld:  

 

- Bestaande definities leisure-vastgoed 

- Leisure in het algemeen  

- Definitie leisure-vastgoed 

- Inventarisatie subsectoren van leisure-vastgoed 

                                                                                                                                                         

3.1 Bestaande definities van leisure-vastgoed 

Allereerst wordt onderzocht of een bestaande definitie kan worden gebruikt als het kader voor dit onderzoek. 

Keeris [1997], Ruis [2001] en ten Have [2002] hebben allen leisure-vastgoed gedefinieerd (bijlage 1). Deze 

definities kunnen niet als definitie worden gehanteerd, omdat ze elkaar tegenspreken. Het is hierdoor 

onduidelijk welke definitie leisure-vastgoed juist definieert. De volgende voorbeelden van de 

tegenstrijdigheden kunnen worden gegeven:  

- In de definitie van Keeris [1997] is leisure alleen een ondersteunende factor voor bijvoorbeeld een 

winkelcentrum. Ten Have [2002] en anderen zien leisure-vastgoed in tegenstelling tot Keeris [1997] als 

een zelfstandig object, zoals een casino of een dierentuin.  

- Ten Have [2002] stelt dat horeca en resorts niet tot leisure-vastgoed behoren, omdat ze geen 

ontspanning bieden. Uit de definities van Ruis [2001] en anderen volgt dat deze objecten wel tot leisure-

vastgoed kunnen worden gerekend, en dus horeca en resorts wel ontspanning aan de consument bieden.  

- In de definitie van Ten Have [2002] staat dat het vastgoed waar de consument naartoe gaat om lichaam 

en geest te ontspannen onder leisure-vastgoed kan worden geschaard. De andere definities geven aan 

dat het vastgoed waar een belevenis of ervaring kan worden opgedaan ook tot leisure-vastgoed kan 

worden gerekend.  

 

Een overeenkomst tussen alle definities is dat deze gebaseerd zijn op de functiekarakteristieken van 

het vastgoed. Om deze reden worden het begrip leisure en de relatie tussen leisure en vastgoed in de 

volgende paragrafen onderzocht om voor dit onderzoek een definitie voor leisure-vastgoed op te stellen. De 
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bestaande definities vormen wel de basis voor de definitie van leisure-vastgoed binnen dit onderzoek, die 

wordt beschreven in paragraaf 3.3. 

 

3.2  Leisure in het algemeen 

In deze paragraaf wordt het begrip leisure beschreven, een overzicht gegeven van gelegenheden waar de 

consument kan recreëren en de relatie tussen leisure en vastgoed onderzocht om de 

functiekarakteristieken van dit type vastgoed te bepalen. 

3.2.1 Begripsomschrijving van leisure  

Het begrip leisure is op vele manieren omschreven en gedefinieerd. Veel van deze definities zijn summier en 

onvolledig. Het CBS omschrijft de activiteiten die bij leisure horen en de Van Dale geeft alleen een vertaling 

van het Engelse woord leisure. Het MKB-nederland [2005] geeft een definitie van de ‘vrijetijdsindustrie’. De 

definitie is niet bruikbaar, omdat alleen de leisure-voorzieningen met een (boven)stedelijke 

verzorgingsfunctie, waarvoor een toegangsprijs moet worden betaald, tot leisure worden gerekend [MKB, 

2005]. Uit de verschillende definities van leisure (bijlage 1) komt naar voren dat leisure altijd gericht is op:  

 

- Amusement, ontspanning of beleving  

- Buitenshuis 

- Op dat specifieke moment 

 

Deze criteria worden meegenomen in de definitie van leisure-vastgoed, omdat ze de functiekarakteristieken 

van leisure-vastgoed beschrijven.  

De recreatieve sector gebruikt, zoals aan de orde is gekomen in deze paragraaf, de term leisure om een 

activiteit aan te duiden. De vastgoedmarkt gebruikt de term leisure om de nieuwe vastgoedcategorie leisure 

aan te duiden [Cornet, 2002]. In dit onderzoek wordt de term op dezelfde twee manieren gebruikt. 

 

 

Figuur 4  |  Leisure 
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3.2.2 Indeling van leisure 

Tabel 4 laat zien waar de consument allemaal kan recreëren. De leisure-subsectoren zijn onderverdeeld in 

een aantal groepen om de lijst overzichtelijker te maken. Leisure-vastgoed kan vanuit het perspectief van de 

belegger gezien niet op deze wijze worden geclassificeerd. De reden hiervoor is dat binnen de groepen vele 

verschillen zijn, wanneer gekeken wordt naar de investeringskarakteristieken. Een zwembad heeft een ander 

rendement-risico profiel dan een dansschool of een tennishal, waardoor ze niet binnen één groep vallen. In 

paragraaf 3.4 wordt geïnventariseerd welke subsectoren van leisure-vastgoed, uit de onderstaande tabel, tot 

leisure-vastgoed worden gerekend.  

 

Tabel 4  |  Indeling van subsectoren van leisure [samenvoeging lijsten Fakton, 2006; KVK, 2006; MKB, 2005; 

NRIT, 2004] 

 

3.2.3 Leisure in relatie tot vastgoed 

De recreatieve sector rekent de Nijmeegse vierdaagse en een binnenstad tot leisure. De consument gaat er 

naartoe om zich te amuseren en het kan worden gezien als een vorm van buitenhuiselijke op genot gerichte 

vormen van vrijetijdsbesteding op dat specifieke moment [Van Golen, 2006]. De vraag is of deze leisure-

activiteiten in relatie staan met de sector vastgoed.  

 

Figuur 5 laat vier vormen van leisure zien. Deze indeling komt voort uit een bestaande indeling die 

betrekking heeft op leisure-elementen die een winkelcentrum versterken [Keeris, 1997; Clement & 

Gianotten, 1996]. De categorie Actieve Leisure Zelfstandig is de enige categorie, die beschikt over 

‘duurzaam vastgoed waarin leisure de hoofdfunctie is’. Dit aspect wordt meegenomen bij het bepalen van de 

definitie van leisure-vastgoed. De figuur wordt in de volgende alinea’s toegelicht.  

 

 

Health en Sports Outdoor recreatie Entertainment(dagdeel) 

- Beachhal 
- Dansschool 
- Fitnesscenter 
- Kunstijsbaan 
- Klimhal 
- Manege  
- Sauna/thermencomplex 
- Skatehal 
- Skibaan 
- Sportaccommodatie 
- Squashcentrum 
- Tennishal 
- Zwembad 

- Festivalterrein 
- Golfbaan 
- Minigolf  
- Park 
- Rodel/Kabelbaan 
- Speeltuin 
- Sportveld 
- Uitkijktoren 
- Wandel-, fiets- en ruiterroutes  
- waterski (kabel) 

- Automatenhal 
- Bioscoop 
- Bowlingcenter  
- Casino 
- Kartbaan 
- Kinderspeelhal  
- Lasergame 
- Museum/galerij 
- Pool/biljart/snooker 
- Retailtainment  
- Stadion 
- Schouwburg/concerthal/theater  

Horeca Entertainment (dag) Accommodatie 

- Cafés  
- Cafeteria/lunchroom 
- Discotheek 
- Partycentrum 
- Restaurant 

- Attractiepark  
- Beursgebouw/evenementenhal 
- Dierentuin 

- Camping 
- Groepsaccomodaties  
- Leisure hotel 
- Recreatiepark/resort 
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Leisure is in de eerste plaats op te delen in actieve en passieve leisure. De eerste groep is leisure dat de 

consument actief vermaakt, zoals horeca of een klimwand. De tweede groep bestaat uit leisure-elementen 

die worden toegevoegd om het gevoel van een consument te prikkelen of een functie te ondersteunen of 

versterken. Bijvoorbeeld een kunstwerk of een decor met leisure-elementen in een winkel. De laatst 

genoemden voegen amusement toe, maar op een passieve manier. Passieve leisure behoort niet tot leisure-

vastgoed, omdat dit type leisure volgens de definitie van vastgoed [Keeris, 2001] niet tot vastgoed kan 

worden gerekend (bijlage 1).  

 

Leisure is in de tweede plaats op te delen in zelfstandige en onzelfstandige leisure. Als leisure 

onzelfstandig is, ondersteunt het een andere sector, bijvoorbeeld een ballenbak in een winkel of een 

fitnessruimte in een kantoorgebouw. De hoofdfunctie is winkelen of werken waar een leisure-component 

aanwezig is. Andersom geldt het ook, namelijk als een leisure-activiteit bijvoorbeeld kinderopvang of winkels 

herbergt, wordt deze tot zelfstandige leisure gerekend als de hoofdfunctie leisure is [Ruis, 2001].  

 

De kanttekening moet worden gemaakt dat sectoren als wonen, werken en leisure steeds sterker met elkaar 

worden verweven en afhankelijk zijn van elkaar, waardoor het moeilijk is om te bepalen wanneer het 

bijvoorbeeld winkel- of leisure-vastgoed betreft. In een pretpark komen steeds meer winkels en in een 

winkelcentrum bevinden zich ook een aantal leisure-functies [Kooijman, 2006]. Bij het afbakenen van het 

onderzoek is aangegeven, dat gemengd gebruik (‘mixed use’), in dit onderzoek niet wordt meegenomen. De 

verwevenheid van de functies blijft in het onderzoek verder buiten beschouwing.  

 

 

 

 

 

 

 
Actief Passief 

Zelfstandig 

 
Actieve Leisure 
Zelfstandig 

 
Voorbeeld: Sauna/theater 

 
Passieve Leisure 

Zelfstandig 
 
Voorbeeld: Kunstvoorwerp  

Onzelfstandig 

 
Actieve Leisure 
Onzelfstandig 

 
Voorbeeld: Klimwand in een 

winkel/Koffiecorner in  
supermarkt 

 
Passieve Leisure 
Onzelfstandig 

 
 

Voorbeeld: Decor  
van een winkel 

Figuur 5  |  Vier vormen van leisure [bewerking Clement & Gianotten, 1996; Keeris 1997] 
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3.3 Definitie van leisure-vastgoed  

De bestaande definities van Keeris [1997], Ruis [2001] en ten Have [2002] en de bevindingen in paragraaf 

3.2.1 en 3.2.3 vormen samen de basis van de definitie van leisure-vastgoed. Als deze aspecten worden 

samengevoegd kan leisure-vastgoed als volgt worden gedefinieerd: 

 

 

Naast de definitie worden de volgende randvoorwaarden gesteld:  

 

 

3.4 Inventarisatie van leisure-vastgoed 

In de voorgaande paragrafen is bepaald welke vormen en typen leisure er zijn en wat de definitie van leisure-

vastgoed is. In deze paragraaf wordt de definitie van leisure-vastgoed naast de opgestelde lijst van leisure-

activiteiten gelegd uit paragraaf 3.2.2. Hieruit volgt welke typen vastgoed tot deze vastgoedcategorie 

behoren en verder worden gebruikt in het onderzoek.  

 

De leisure-subsectoren die zijn genoemd bij de groep ‘health en sports’, ‘entertainment’ en 

‘dagrecreatie’ beschikken allemaal over een duurzame accommodatie. Daarnaast is bij alle subsectoren de 

hoofdfunctie leisure, waardoor deze subsectoren tot de vastgoedcategorie leisure-vastgoed behoren.  

 

Volgens de definitie van leisure-vastgoed valt de subsector ‘horeca’ onder leisure-vastgoed. De consument 

gaat naar een horeca gelegenheid om zich te amuseren, te ontspannen of om te genieten van de kwaliteit 

van het eten en drinken en een atmosfeer die ergens hangt. De horeca-exploitant faciliteert de consument in 

een dienst op een specifiek moment met behulp van goederen en diensten die gericht zijn op amusement. De 

goederen worden terplekke geconsumeerd, waardoor de categorie horeca niet tot de detailhandel kan worden 

gerekend (bijlage 1 voor de definitie van winkels). De consument neemt geen product mee naar huis, maar 

slechts een ervaring.  

Leisure-vastgoed =  Het totale aanbod van commercieel en/of gesubsidieerd duurzaam 

vastgoed waarin leisure de hoofdfunctie is en dat als doel heeft de 

consument, eventueel afgestemd op specifieke doelgroepen op dat 

moment te amuseren, te ontspannen of een belevenis te laten 

meemaken.  

 

Randvoorwaarden      -     Tijdsduur: enkele minuten tot weken  

- Concepten: traditioneel tot vernieuwend  

- Afgebakend terrein met daarop kleinschalige tot grote (meer dan 1000m2) 

voorzieningen  

- Niveau: lokaal, regionaal, bovenregionaal, landelijk of internationaal niveau 

- Zelfstandig actief functionerend 
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In de literatuur wordt veel gesproken over ‘funshoppen’ ofwel ‘vermaakgerichte detailhandel’. Volgens 

Metz [2002] is ‘winkelen een vorm van recreatie geworden en 

funshoppen een dagje uit’. Deze vorm van leisure kan niet tot 

leisure-vastgoed worden gerekend. Het hoofddoel van het 

funshoppen is niet om de consument te laten ontspannen, maar om 

zoveel mogelijk goederen, die niet terplekke worden 

geconsumeerd, te verkopen. De typen leisure, die worden 

toegepast in vermaakgerichte detailhandel, kunnen worden 

getypeerd als passieve of actieve onzelfstandige leisure (figuur 5). Markthallen, bazaars, outlet centers, 

sport- of vermaak gerelateerde detailhandel behoren tot de sector winkels. De detailhandel, die niet puur 

gericht is op het verkopen van producten aan de consument, maar ook om ze te amuseren, wordt wel 

‘retailtainment of shopertainment’ genoemd. Voorbeelden van vergaande vervaging tussen leisure en 

retail zijn in de onderstaande citaten te lezen. Als voorbeelden kunnen: ‘Nike Town, Autostadt en Donner 

Rotterdam (boekhandel)’ worden genoemd. ‘Niketown’ is behalve een winkel ook een theater en museum. In 

‘Autostadt’ is een museum gehuisvest en in ‘Donner Rotterdam’ is het verkoopoppervlak uitgebreid met een 

internetcafé, antiquariaat, café-restaurant en een theater [Metz, 2002]. Het hoofddoel van de exploitant bij 

de ‘Autostadt’ is om de consument iets te laten beleven en deze kennis te laten maken met een product. Het 

kan worden getypeerd als de subsector ‘museum of attractiepunt’. De andere twee exploitanten van 

‘Niketown en Donner Rotterdam’ stellen wel als hoofddoel het verkopen van producten op dat moment, 

waardoor het tot retail wordt gerekend.  

 

 

 

  

‘Outdoor recreatie’ als parken, recreatiegebieden, outdoor speeltuinen of festivalterreinen die geen 

commercieel duurzaam vastgoed op hun grond hebben staan, kunnen niet tot leisure-vastgoed worden 

gerekend. Wandel-, fiets-, skate- en ruiterroutes vallen niet onder leisure-vastgoed door het ontbreken van 

commercieel vastgoed. Deze typen leisure worden in het onderzoek verder buiten beschouwing gelaten.  

‘In sommige winkels (bijvoorbeeld NikeTown) vervaagt de grens dusdanig dat mensen het winkelgevoel 

kwijtraken. Bij de ene vorm gaat de inmenging van entertainment verder dan bij de anderen. Er is bij 

deze winkels duidelijk sprake van grensvervaging tussen leisure en shopping. … Koolhaas probeert in zijn 

ontwerp als het ware een grijs gebied te creëren waarin het winkelen niet de overhand heeft [Fokkink, 

2004].’ 

‘Bij de ‘Themed’ stores is er gekozen voor veel algemenere thema’s zoals films, muziek of de tropen. Bij 

succesvolle gethematiseerde winkels zie je vaak dat het thema zelf het merk wordt[Fokkink, 2004].’  

Terug naar de productie kan dus gezien worden als een trend. Een aantal autoproducenten in Duitsland 

heeft deze trend aangegrepen om bij hun klanten een sterke merkentrouw te ontwikkelen. De eerste die 

met een eigen experience-park kwam was Volkswagen met hun Autostadt [Fokkink, 2004].’  

Figuur 6| Autostadt Volkswagen 



 

 

Beleggen in leisure-vastgoed   Marike_Koopmans_-_mei_2007

   

3-22 

In de ‘hotelsector’ kunnen twee doelgroepen worden onderscheiden, namelijk de zakelijke en de leisure-

reizigers. De hotels die gericht zijn op de zakelijke reiziger worden niet gerekend tot leisure-vastgoed. De 

zakelijke reiziger gaat niet naar dit hotel om zich te amuseren, maar gebruikt deze puur accommoderend. 

Binnen de toeristische markt zijn er hotels, die gericht zijn op het accommoderen van de consument en 

hotels die gericht zijn op het vermaken van de consument. Alleen de laatste groep kan tot leisure-vastgoed 

worden gerekend. Voorbeelden zijn ‘Het Efteling Hotel’, ‘Euro Disney Hotels’ of Spa Hotels. Resorts en 

recreatieparken kunnen tot leisure-vastgoed worden gerekend, omdat deze dienen ter vermaak van de 

consument. 

 

Tabel 5 geeft een overzicht van de leisure-vastgoed subsectoren die in dit onderzoek worden 

meegenomen. De subsectoren van leisure-vastgoed worden niet in groepen meegenomen, zoals in 

paragraaf 3.2.2, maar als zelfstandige subsectoren. De subsectoren lasergame en indoor golfbaan worden 

buiten beschouwing gelaten. De marktomvang van deze subsectoren is dusdanig klein dat deze subsectoren 

een relatief klein beleggingspotentieel hebben. Het beleggingspotentieel van een specifieke vastgoedsector 

wordt namelijk voor een groot deel bepaald door de omvang van de sector [Schoone, 2004]. Bij de subsector 

schouwburg/concerthal/theater wordt uitgegaan van theaters die in handen zijn van de publieke sector, 

aangezien dit veruit de grootste groep is binnen deze subsector van leisure-vastgoed.  

 

Tabel 5  |  Subsectoren van leisure-vastgoed 

 
Subsectoren van leisure-vastgoed 

- Attractiepark  
- Automatenhal 
- Beursgebouw/evenementenhal 
- Bioscoop 
- Bowlingcenter  
- Cafés  
- Cafeteria/lunchroom  
- Camping 
- Casino 
- Dansschool 
- Dierentuin  

- Discotheek  
- Fitnesscenter 
- Golfbaan 
- Groepsaccomodaties  
- Kartbaan 
- Kinderspeelhal  
- Kunstijsbaan 
- Klimhal 
- Leisure hotel 
- Manege  
- Museum/galerij  
- Partycentrum 
- Pool/biljart/snooker 

- Recreatiepark/resort 
- Restaurant  
- Sauna/thermencomplex 
- Schouwburg/concerthal/theater 
- Skatehal 
- Skibaan 
- Sportaccommodatie 
- Squashcentrum 
- Stadion 
- Subtropisch zwemparadijs 
- Tennishal  
- Zwembad 

 



 

 

Beleggen in leisure-vastgoed   Marike_Koopmans_-_mei_2007

   

4-23 

4 Kenmerken van leisure-vastgoed 

In dit hoofdstuk worden de algemene kenmerken van leisure-vastgoed onderzocht. De twee volgende 

onderwerpen komen aan de orde:  

 

- Verzamelen kenmerken leisure-vastgoed 

- Kenmerken leisure-vastgoed  

 

4.1 Verzamelen en beoordelen van de kenmerken van leisure-vastgoed  

De aspecten van leisure-vastgoed zijn verzameld door middel van het houden van interviews en het 

analyseren van presentaties over leisure-vastgoed. Tabel 6 geeft in de linker kolom aan welke aspecten door 

de verschillende bronnen zijn genoemd. Met behulp van literatuur is onderzocht of de aspecten daadwerkelijk 

kenmerken van de leisure-vastgoedsector zijn. Deze resultaten zijn weergegeven in de onderstaande tabel. 

In bijlage 2 is een tabel opgenomen, waarin is te lezen welke bronnen de kenmerken in de onderstaande 

tabel hebben genoemd. 

Tabel 6  |  Kenmerken van leisure-vastgoed voortgekomen uit interviews en literatuur [2006] 

Kenmerkend leisure-vastgoed 
Genoemde aspecten 

 
Kenmerk gehele 

sector 

Verschillend per 
subsector of 

object 

Niet kenmerkend 
leisure-vastgoed 

 
 

Jonge sector, weinig gegevens, intransparant   ◊ 
Het succes van leisure is vaak afhankelijk van de 
andere functies waar het mee geclusterd is 

  ◊ 

Leisure werkt goed samen met andere (leisure) 
functies 

  ◊ 

Steeds opnieuw investeren in het vastgoed om de 
trends te kunnen volgen 

◊   

Leisure is kapitaalintensief ◊   

Een grote relatie tussen de waarde van het object 

en activiteit of de huurder 
◊   

Grote verscheidenheid aan producten   ◊  

Weinig alternatieve aanwendingsmogelijkheden 

(inflexibel)/hoge kosten om het te herbestemmen  
◊   

Twijfel stijging eindwaarde (indirect rendement)  ◊   

Er is nooit een standaard oplossing   ◊  

Het gaat niet alleen om het vastgoed, maar ook om 

de ondernemer die in het pand zit. Vastgoed is een 

integraal onderdeel van het gehele verhaal. 

◊   

Weinig (professionele) exploitanten en weinig 

ervaring met deze groep huurders 

◊   

Unieke business met slechts enkele spelers   ◊  

Meer faillissementen dan in andere sectoren   ◊ 
Weinig ketenvorming ◊   

Leisure deinst op een andere golf mee, aangezien 

het afhankelijk is van de interesse en bestedingen 

van de consument en de bezettingsgraad 

◊   
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Uit de analyse is gebleken dat de aspecten: faillissement (bijlage 3), de afhankelijkheid van andere functies 

en het alleen samenwerken met andere functies geen kenmerken zijn van leisure-vastgoed [Kamer van 

Koophandel, 2006; CBS, 2006; Goudappel Coffeng, 2005; Schölvinck, 2004]. Een drietal aspecten is niet 

kenmerkend voor de gehele leisure-vastgoedcategorie, maar typeren een subsector van leisure-vastgoed of 

een leisure-vastgoed object. Deze kenmerken geven aan dat ondanks een groot aantal overeenkomstige 

kenmerken de leisure-vastgoedsector erg heterogeen is. Binnen de leisure-vastgoedsector lopen de 

groottes van de investering, wetgeving, grootte van het beheerwerk, locaties, huurprijsniveaus, etcetera, 

sterker uiteen dan in andere sectoren. Een subtropisch zwemparadijs, een horecagelegenheid en een indoor 

golfbaan zijn zeer uiteenlopend als wordt gekeken naar bovengenoemde aspecten. De stadsrand kan als 

‘prime location’ voor een zwembad of golfbaan worden gezien, terwijl voor een horecagelegenheid de 

binnenstad de beste locatie is. De grote heterogeniteit in de leisure-vastgoedsector is ontstaan, doordat alle 

subsectoren andere criteria stellen aan de locatie. Daarnaast zijn de constructie en de indeling van het 

vastgoed afgestemd op de bedrijfsuitoefening [Van Gool e.a., 2001; Kooijman 2006]. In tabel 7 zijn enkele 

voorbeelden uitgewerkt.  

 

Tabel 7  |  Voorbeelden van de heterogeniteit van leisure-vastgoed [Bewerking JLL, 2006a; Halter & Huizinga, 

2002]  

 Kantorenvastgoed  Winkelvastgoed Leisure-vastgoed 

Locatie 
CBD/bedrijventerreinen/aan de rand 

van de stad 
Binnenstad/wijk/rand van de 

stad  
Alle locaties 

Gelijksoortig- 
heid 

producten 

Groot, weinig variatie in het product 
behalve locatie en levensduur 

Homogeen in de 
gebouwstructuur. Heterogeen 
doordat het beïnvloed wordt 
door de functie (voorbeelden: 
buurt of wijkwinkelcentrum) 

Zeer grote verscheidenheid in 
producten, waardoor er zeer 
grote verschillen in merken, 
gebouwen, functie, service, 

etcetera optreedt. 

Classificatie 
kwaliteiten 
vastgoed 

Onderverdeling: 
Klasse A – nieuw, met een doel 

gebouwd en maximale specificaties 
Klasse B – ouder, meestal 
gerenoveerd, meestal geen 

airconditioning 
Klasse C – oudst, niet gerenoveerd, 

beperkte faciliteiten 

A1 winkelstraat 
A2 winkelstraat 

B locatie en GDV/PDV  

Leisure-vastgoed kan 
geclassificeerd worden naar 

functie, verder bestaan er niet 
echt classificaties gekeken 

naar de kwaliteiten vastgoed 
en service 

 

4.2 Homogene kenmerken van leisure-vastgoed  

De leisure-vastgoedsector heeft naast de grote heterogeniteit een groot aantal overeenkomstige kenmerken, 

zoals naar voren is gekomen in tabel 6 op de vorige pagina. Deze kenmerken worden in deze paragraaf 

verder toegelicht.  

 

- Beleggen in vastgoed en exploitant 

De belegger is afhankelijk van de prestaties van de exploitant. Bij een slechte service van de exploitant 

bestaat de kans dat een klant nooit meer komt en slechte reclame verspreid. De exploitatieresultaten kunnen 

hierdoor onder druk komen te staan. De belegger heeft daarnaast vaak zelf weinig kennis van het exploiteren 

van de specifieke leisure-activiteit. Dit is een verschil tussen het beleggen in leisure-vastgoed en bijvoorbeeld 
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in kantoren- of winkelvastgoed [Ten Have, 2002; Keeris, 2006; Kooijman, 2006]. Ten Have [2002] stelt dat 

dit type vastgoed uit drie componenten bestaat, namelijk het vastgoedobject, de roerende zaken en het 

bedrijf, welke moeilijk van elkaar te scheiden zijn. Het investeren in leisure-vastgoed betekent niet dat alleen 

wordt geïnvesteerd in stenen, maar ook indirect in de bedrijfsvoering.  

 

- Beperkte alternatieve aanwendbaarheid/hoge herbestemmingkosten 

Leisure-vastgoed kan als incourant worden getypeerd. De alternatieve aanwendbaarheid is in het algemeen 

laag en hoge kosten moeten worden gemaakt om het object te herbestemmen [De Jong, 2006].  

Het vastgoed is incourant omdat het vaak voor een specifieke gebruiker wordt ontwikkeld. Binnen de leisure-

subsectoren zijn grote verschillen, namelijk een restaurant kan voor minder kosten worden herbestemd dan 

een subtropisch zwemparadijs.  

 

- (Eind)Waarde van het vastgoed 

De eindwaarde van veel leisure-accommodaties is lastig te voorspellen, omdat het vastgoed sterk afhankelijk 

is van de grilligheden van de consument, de exploitant die in het object is gehuisvest en de kosten die 

moeten worden gemaakt om het object eventueel te herbestemmen [Wijburg, 2006]. Volgens De Jong 

[2006] zijn de beleggers op het moment van mening dat de eindwaarde van leisure-vastgoed relatief lager is 

dan dat van kantoren- en winkelvastgoed. Dit kan effect hebben op de rendementen van dit type vastgoed. 

Dit aspect wordt verder buiten beschouwing gelaten, omdat in dit onderzoek de vraag vanuit de 

beleggersmarkt niet wordt meegenomen. Dit komt nog aan de orde in paragraaf 6.2.  

 

- Kapitaalintensief 

 

De hoge investeringskosten en de korte economische levensduur hebben tot gevolg dat leisure-vastgoed 

kapitaalintensiever is dan ander vastgoed, zoals is te lezen in het citaat hierboven [Vastgoedmarkt, 2006]. 

Het vastgoed speelt bij een leisure-activiteit een grote rol in het bedrijfsproces, waardoor vaak specifieke 

voorzieningen in het vastgoed zijn aangebracht. Door de vele ontwikkelingen op de markt en de grilligheden 

van de consument kan het aantal bezoekers sterk variëren. Bij een toenemend aantal consumenten moeten 

bijvoorbeeld de installaties in het vastgoed worden aangepast. Daarnaast moet rekening worden gehouden 

met een snelle technische en een functionele veroudering [Van Gool e.a., 2001]. Afhankelijk van het type 

contract zal een belegger of exploitant moeten investeren in het vastgoedobject om de consument te 

‘Specifiek voor deze sector is de korte economische levensduur van het vastgoed (bijvoorbeeld 

sanitairgebouwen) en het feit dat de restwaarde nagenoeg nihil is. … Een recreatiebedrijf moet daarom 

zeer regelmatig met vernieuwingen komen. Om deze investeringen te kunnen doen, is een snelle 

afschrijving tot nul een absolute noodzaak.’ [Vastgoedmarkt, 2006] 
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behouden. Volgens Walraven [2007] zal een dagrecreatieve gelegenheid zal wel minimaal iedere drie jaar 

iets nieuws moeten bouwen of een verandering aan moeten brengen om de consument te blijven trekken.  

 

- Weinig (professionele) exploitanten per leisure-vastgoed subsector 

In de leisure-subsectoren zijn weinig professionele exploitanten te vinden. De kans is kleiner, vergeleken met 

de kantoren- en winkelsector, om een geschikte huurder te vinden bij faillissement of vertrek van de huidige 

huurder. Tussen de leisure-subsectoren zijn wel verschillen in de grootte van de marktomvang. In de 

subsector restaurant zijn meer restaurants dan bijvoorbeeld attractieparken in de subsector attractiepark, 

waardoor het relatief eenvoudiger is een professionele exploitant aan te trekken voor een restaurant. 

 

- Leisure-vastgoed is afhankelijk van de trends, interesse en bezettingsgraad 

Leisure-vastgoed is vergeleken met winkels-, kantoren- en bedrijfsruimten/logistiek vastgoed sterker 

afhankelijk van de trends en ontwikkelingen op de markt. De wensen en behoeften van de consument 

wisselen steeds sneller en de consument wordt steeds minder voorspelbaar. Dit kan een grote invloed 

hebben op de performance van een leisure-activiteit. De beleggers zijn daarom voorzichtig met het beleggen 

in dit type vastgoed [De Jong, 2006]. De bezettingsgraad is voor de belegger een graadmeter voor de 

performance van de leisure-activiteit en indirect van de rendementen die voortvloeien uit het vastgoed.  

 

- Relatief kleine marktomvang 

De totale marktomvang voor leisure-vastgoed is kleiner dan de marktomvang van kantoren- of 

winkelvastgoed. Daarnaast bestaat de leisure-sector uit vele kleine subsectoren. De markt voor indoor 

skibanen bijvoorbeeld is klein te noemen. In totaal zijn er 49 skirolbanen, 19 borstelbanen en 9 

kunstsneeuwbanen in Nederland.  

 

 

 

De leisure-vastgoed subsectoren hebben een zeer groot aantal overeenkomstige kenmerken, 

waardoor de leisure-vastgoedsector, ondanks de grote heterogeniteit, als een zelfstandige 

vastgoedsector kan worden gezien. In het volgende hoofdstuk wordt de leisure-vastgoedsector met de 

overige vastgoedsectoren vergeleken middels de beleggingskarakteristieken van leisure-vastgoed. 

Daarnaast wordt in dit deel van het onderzoek de beleggingspotentie van leisure-vastgoed geanalyseerd.  
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5 De beleggingscategorie leisure-vastgoed  

In dit hoofdstuk, het laatste onderdeel van deel twee van het onderzoek, wordt leisure-vastgoed als 

beleggingscategorie onderzocht. De volgende drie onderwerpen worden onderzocht om de beleggingspotentie 

van leisure-vastgoed te bepalen: 

 

- Leisure-vastgoed versus overige beleggingscategorieën  

- Vraag en aanbod leisure-vastgoed op de beleggingsmarkt 

- Rendement en risico van leisure-vastgoed 

 

5.1 Leisure-vastgoed versus overige beleggingscategorieën  

5.1.1 Beleggen in vastgoed  

Tot de jaren negentig werd voornamelijk belegd in aandelen en obligaties. Van alle beleggingen werd slechts 

5% belegd in vastgoed. Na de recessie in de jaren negentig wilden institutionele beleggers niet meer alleen 

in obligaties en aandelen investeren. Ze wilden hun risico´s spreiden, wat mogelijk bleek door het opnemen 

van vastgoed in de portefeuille. Vastgoed correleert namelijk negatief met obligaties en aandelen [Vlasveld, 

2005]. Andere voordelen zijn dat op vastgoed relatief gezien hogere directe rendementen dan op obligaties 

worden behaald en dat de rendementen van vastgoed, historisch gezien, stabieler zijn dan die van aandelen.  

 

Het beleggen in onder andere vastgoed is toekomstgericht en een zekerheid over de opbrengsten is niet 

gegarandeerd. De beslissing om te investeren is afhankelijk van aannames, verwachtingen en ramingen van 

de rendementen [Van Gool e.a., 2001]. De rendementen van vastgoedbeleggingen worden gegenereerd uit 

de directe (huurinkomsten) en de indirecte opbrengsten (kapitaalwaardegroei). De belangrijkste drie 

kenmerken van vastgoed zijn [Van Gool e.a., 2001]: 

 

- Direct vastgoed is een vermogensobject en productiemiddel; 

- Vastgoed is niet verplaatsbaar; 

- Vastgoed is slecht splitsbaar. 

 

Het derde kenmerk gaat echter niet meer geheel op. Letterlijk gezien is het vastgoed slecht splitsbaar, maar 

steeds meer juridische constructies omzeilen dit probleem.  
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5.1.2 Commercieel vastgoed  

De huidige commerciële vastgoedmarkt in Nederland wordt gevormd door kantoren-, winkel- en 

bedrijfsruimten/logistiek vastgoed [IPD, 2006d]. Commercieel vastgoed kan als volgt worden gedefinieerd: 

 

Leisure-vastgoed wordt gerekend tot commercieel vastgoed, omdat dit vastgoed gebruikt wordt voor het 

bieden van huisvesting en accommodatie aan non-profit en profitondernemingen. De verschillende sectoren 

van commercieel vastgoed hebben allemaal andere beleggingskarakteristieken en reageren anders op de 

ontwikkelingen in de markt, waardoor eigen rendement-risico profielen worden gevormd [Keeris, 1997; Van 

Gool e.a., 2001; Schoone, 2004; Van Boom & Van den Brink, 2005]. In het laatste deel van dit hoofdstuk 

wordt het rendement-risico profiel van leisure-vastgoed onderzocht.  

5.1.3 Leisure-vastgoed versus overig commercieel vastgoed  

In deze paragaaf wordt geanalyseerd op welke punten leisure-vastgoed afwijkt van de overige commerciële 

vastgoedsectoren en welke aspecten overeenkomen met de andere commerciële vastgoedsectoren.  

 

In tabel 8 worden de investeringscriteria van leisure-vastgoed vergeleken met de investeringscriteria van 

traditioneel commercieel vastgoed. In de lijst zijn, naast de kenmerken van leisure-vastgoed, de criteria 

opgenomen die een rol spelen bij de keuze tot het investeren in een vastgoedsector, zoals (in)transparantie 

en (il)liquiditeit.  

 

Tabel 8  |  Verlijking investeringscriteria vastgoed en leisure-vastgoed [Bewerking Pluijmers & Janssen, 2001; 

IPD, 2006a] 

Investeringscriteria traditioneel commercieel vastgoed Investeringscriteria leisure-vastgoed 

Historische rendementreeksen Jonge sector geen ‘track record’ 

Transparant en liquide Intransparant en illiquide 

Relatief korte huurcontracten Lange huurcontracten 

De belegging heeft een vastgoedkarakteristiek 
Door de afhankelijkheid van de exploitant heeft het meer 

het karakter van belegging in een bedrijf dan in vastgoed 

Grote investeringsomvang Weinig grote projecten 

Groot aanbod van huurders met kwaliteit en solvabiliteit Weinig grote professionele exploitanten  

Ruime herontwikkelings mogelijkheden van het object Eindwaarde twijfelachtig  

Courantheid belegging Weinig alternatieve aanwendingsmogelijkheden 

Grote marktomvang Kleine vrije markt (veel in eigendom)  

Vastgoed als productiewaarde  Vastgoed als consumptiewaarde 

 

De leisure-vastgoedsector kent momenteel positieve en negatieve criteria om wel of niet tot een investering 

in de vastgoedsector over te gaan. Een aantal voorbeelden wordt in de volgende alinea gegeven.  

‘Een begrip waarmee in het algemeen vastgoedobjecten worden aangeduid, welke gekenmerkt worden 

door het feit, dat deze objecten (hoofdzakelijk) worden gebruikt voor het bieden van huisvesting en 

accommodatie aan non-profit en profitondernemingen.’ [Keeris, 1997] 
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De leisure-vastgoedsector in het algemeen kent een aantal nadelige beleggingscriteria, namelijk de 

intransparantie, illiquiditeit en de kleine vrije markt. De belegger heeft minder zekerheid en grotere risico’s 

dan in de vertrouwde sectoren kunnen optreden. De belegger kan daarentegen hogere rendementen behalen, 

doordat een groeiende interesse in een leisure-vastgoed subsector kan leiden tot een waardegroei van het 

vastgoed. Daarnaast kan het aanbod op de vrije markt groeien, waardoor de bovenstaande de markt 

transparanter en meer liquide wordt. Het aanbod van leisure-vastgoed op de vrije markt wordt verder 

onderzocht in paragraaf 5.2.3.  

 

Tabel 9 geeft de beleggingscriteria van leisure-vastgoed nogmaals weer om de verschillen en de 

overeenkomsten tussen leisure-vastgoed en de overige commerciële vastgoedsectoren te laten zien.  

 

Tabel 9  |  Vergelijking beleggingskarakteristieken leisure-vastgoed met de overige vastgoedsectoren  

Beleggingskarakteristieken leisure-vastgoed  
Leisure-
vastgoed 

Kantoren-
vastgoed 

Winkel-
vastgoed 

Bedrijfsruimten/
logistiek- 
vastgoed 

Intransparant ◊   ◊ 

Illiquide ◊   ◊ 

Spreiding beleggingen ◊    

Weinig alternatieve aanwendbaarheid/hoge 
herbestemmingkosten ◊ ◊  ◊ 

Heterogeen karakter ◊   ◊ 

(Eind)waarde vastgoed ◊    

Kapitaalintensief ◊ ◊   

Combinatie van beleggen in vastgoed en exploitant ◊    

Weinig (professionele) exploitanten per leisure-
activiteit ◊ 

 
 ◊ 

Leisure-vastgoed is afhankelijk van de trends, 
interesse en bezettingsgraad  ◊ 

 
◊ 

 
 

Relatief kleine marktomvang ◊   ◊ 

     ◊ = kenmerkend 

 

Leisure-vastgoed wijkt op een groot aantal punten af van kantoren-, bedrijfsruimten- en winkelvastgoed. De 

spreiding van de beleggingen, de (eind)waarde van het vastgoed en de combinatie van beleggen in het 

vastgoed en de exploitant zijn kenmerkend voor leisure-vastgoed. Deze kenmerken gelden slechts in lichte 

mate voor de andere vastgoedsectoren en zijn daarom niet bij een andere vastgoedsector aangevinkt. De 

beschrijving van deze kenmerken is aan de orde geweest in hoofdstuk 4.  

Leisure-vastgoed vertoont de meeste overeenkomsten met bedrijfsruimten/logistiek vastgoed. De reden 

hiervoor is dat het vastgoed in deze vastgoedsectoren voor een specifieke gebruiker wordt ontwikkeld, 

waardoor een grote verscheidenheid aan vastgoedproducten is ontstaan. Dit heeft tot gevolg dat de 

alternatieve aanwendbaarheid bij zowel leisure- als bedrijfsruimten/logistiek vastgoed laag is. Daarnaast is 

de vrije markt voor beide vastgoedsectoren momenteel nog klein.  

De overeenkomsten tussen leisure- en winkelvastgoed zijn dat beide vastgoedsectoren afhankelijk zijn van 

de bestedingen en interesse van de consument en dat bij beide categorieën steeds meer ketenvorming 

optreedt. Bij leisure-vastgoed is dit wel op een kleinere schaal.  
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De overeenkomst tussen kantoren- en leisure-vastgoed is dat het ontwikkelen, upgraden of slopen van het 

object grote investeringen met zich meebrengt. De hoogte van de investeringen ontstaat deels door de grote 

hoeveelheid installaties die in een kantoor of leisure-object aanwezig is.  

Tabel 10 laat de correlaties zien tussen leisure-vastgoed en de overige vastgoedsectoren. Leisure-vastgoed 

heeft de sterkste samenhang met winkelvastgoed. De reden hiervoor is dat beide sectoren afhankelijk zijn 

van de bestedingen van de consument.  

 

Tabel 10  |  Correlaties leisure-vastgoed met de overige vastgoedsectoren in  

Groot Brittannië 1996-2005 [IPD, 2006b] 

 

 

 

 

 

 

 

Geconcludeerd kan worden dat de leisure-vastgoedsector een goede toevoeging kan zijn aan een 

beleggingsportefeuille. De vastgoedsector verschilt op een groot aantal aspecten van de overige 

commerciële vastgoedsectoren en correleert niet één op één met de andere vastgoedsectoren. Deze 

gegevens gelden wel alleen voor leisure-vastgoed in Groot Brittannië.  

 

5.2 Vraag en aanbod van leisure-vastgoed vanuit de beleggersmarkt 

5.2.1 Introductie leisure in de vastgoedmarkt  

Leisure is grofweg in vier fasen in de Nederlandse vastgoedmarkt geïntroduceerd. In de eerste drie fasen 

werd leisure via retail in de vastgoedwereld geïntroduceerd, waarna het is uitgegroeid tot een zelfstandige 

vastgoedsector [Kooijman, 2006; Huizer, 2006; Metz, 2002]. De vier fasen worden hieronder aangegeven.  

 

1. Leisure als ondersteunende factor; 

2. Leisure als verlenging van de verblijftijd; 

3. Leisure als onderscheidend karakter;  

4. Leisure als zelfstandige vastgoedsector. 

 

De kanttekening moet worden geplaatst dat leisure-vastgoed altijd al in de samenleving is geweest. De 

sector wordt nu pas binnen vastgoed erkend als een zelfstandige vastgoedcategorie [Cornet, 2002]. 

10 years 
Correlations 

Total 
Return 
Return 

Income 
Return 
Return 

Capital 
Growth 

between Other Property: Leisure  and Retail 0,81 0,80 0,81 

between Other Property: Leisure  and Office 0,31 0,87 0,35 

between Other Property: Leisure  and Industrial 0,53 0,73 0,54 

between Other Property: Leisure  and Shopping Centres 0,85 0,83 0,84 

between Other Property: Leisure  and Standard Shops 0,79 0,77 0,81 

between Other Property: Leisure  and Retail Warehouses 0,74 0,74 0,74 
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Voorbeelden hiervan zijn het Colosseum in Rome waar gladiatorengevechten werden gehouden en de 

Romeinse badhuizen waar men heen ging ter ontspanning. 

5.2.2 Vraag naar leisure-vastgoed op de beleggingsmarkt 

In Groot Brittannië is een groeiende vraag naar leisure-vastgoed waar te nemen (figuur 7). Het totale 

investeringsbedrag in leisure-vastgoed is de afgelopen 15 jaar fors gestegen en de afgelopen zes jaar 

verdubbeld. De toenemende vraag naar leisure-vastgoed in Groot Brittannië is veroorzaakt doordat 

[Savills, 2006; IPD 2006a]:  

1. In de leisure-vastgoedsector een hoger aanvangsrendement dan in winkelvastgoed kan worden 

behaald. Het verschil van 200 basispunten (premietoeslag van 2%) in de jaren ’90 is de laatste jaren 

wel gedaald naar 50 basispunten (premietoeslag van 0,5%).  

2. In de leisure-vastgoedsector kunnen huurcontracten vaak voor 20-25 jaar worden afgesloten. 

Dit neemt een groot deel van het risico weg. 

  

De toenemende vraag naar leisure-vastgoed in Groot Brittannië heeft tot gevolg gehad dat de 

aanvangsrendementen zijn gedaald en de waarde van het vastgoed is gestegen [Savills, 2006]. 

Figuur 8 geeft van een tweetal subsectoren van leisure-vastgoed, ‘leisure parks’ en ‘pubs’, de daling van de 

aanvangsrendementen weer. De ‘equivalent yield’ is de markthuur gedeeld door de marktprijs.  

De belegger in Groot Brittannië toont de grootste interesse in kleine leisure-vastgoed units. Het afgelopen 

jaar is een toenemend aantal transacties waargenomen in deze objecten. De reden hiervoor is dat de 

alternatieve aanwendbaarheid groter is dan van andere leisure-vastgoedobjecten en deze dus meer 

zekerheid bieden aan de belegger [Savills, 2006].  

Sinds de introductie van fase drie (paragraaf 5.2.1) zijn beleggers in Nederland zich ervan bewust dat leisure 

een toegevoegde waarde heeft, doordat het een aantrekkingskracht op de consument uitoefent. Een aantal 
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Figuur 7  |  Investeringen in leisure-vastgoed in Groot 

Brittannië [Savills, 2006; IPD, 2006a] 

Figuur 8  |  Daling ‘equivalent yield’ van ‘pubs’ en 
‘leisure parks’ in Groot Brittannië van 1997-2006 
[Savills, 2006] 
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beleggers implementeert leisure in bijvoorbeeld winkelcentra om daarmee het winkelcentrum aantrekkelijker 

te maken [Kooijman, 2002]. Daarnaast investeert een kleine groep beleggers in leisure-vastgoed, zoals is 

vermeld in de aanleiding (paragraaf 1.2.2).  

5.2.3 Aanbod van leisure-vastgoed op de beleggingsmarkt 

De IPD [2006a] heeft de huidige marktomvang van de leisure-vastgoedsector in een aantal Europese landen 

onderzocht. De marktomvang van de leisure-vastgoedsector is een zeer klein aandeel van de totale 

marktomvang van vastgoed waarin belegd wordt. De totale marktomvang van de leisure-vastgoedsector 

waarin belegd wordt, varieert in diverse landen tussen de 0% in Spanje tot 1,6% in Groot Brittannië ten 

opzichte van het totale aantal investeringen in de vastgoedsector (figuur 9).  

 

De totale marktomvang van de leisure-vastgoedsector in Nederland is ook zeer klein, omdat het 

grootste deel van het vastgoed in de leisure-sector in Nederland nog eigendom is van de exploitanten. De 

totale marktomvang van het leisure-vastgoed in Nederland heeft wel potentie om te groeien, aangezien 

meer dan  12% van alle verkooppunten in Nederland een leisure-voorziening betreft [Locatus, 2006]. 

De laatste jaren is de trend ontstaan dat 

exploitanten, nationale en lokale overheden hun 

leisure-vastgoed willen verkopen, zodat ze zich 

kunnen richten op de bedrijfsvoering [Spierts, 2007]. 

In Nederland worden momenteel zwembaden, musea, 

sportaccommodaties, theaters en dergelijk leisure-

vastgoed verkocht aan institutionele en particuliere 

beleggers en exploitanten van leisure-vastgoed. 

Beleggers brengen dit vastgoed onder in fondsen, 

vastgoed-cv’s of maatschappen [Van Boom & Van den 

Brink, 2006].  

 

5.3 Rendementen en risico’s van leisure-vastgoed 

In deze paragraaf worden in de eerste plaats de huidige rendementen van enkele leisure-vastgoed 

subsectoren aan de orde gesteld en daarna het rendement-risico profiel van leisure-vastgoed.  

5.3.1 Rendementen van de subsectoren van leisure-vastgoed 

De leisure-fondsen vormen een zeer klein deel van het totale aantal fondsen op de markt. Een aantal 

rendementen is bekend van fondsen die beleggen in subsectoren van leisure-vastgoed (tabel 11).  
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Figuur 9  |  Omvang markt leisure-vastgoed t.o.v. 
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Tabel 11  |  Indicatieve rendementen die geprognosticeerd zijn voor leisure-vastgoed subsectoren 

 

De rendementen in de tabel kunnen in het onderzoek niet worden gebruikt, omdat:  

1. Het is onbekend of de rendementen zijn geprognosticeerd op historische reeksen c.q. betrouwbare data; 

2. De rendementen zijn via verschillende methoden bepaald en kunnen niet met elkaar worden vergeleken. 

De BAR is een momentopname, terwijl de twee overige rendementsberekeningen betrekking hebben op 

een aantal jaren; 

3. Het is onbekend of de IRR met bruto of netto bedragen is berekend, terwijl de rendementen van de 

leisure-vastgoed subsectoren casino, muziektheater, skibaan en recreatiepark met netto bedragen zijn 

berekend.  

 

Ondanks dat de rendementen niet met elkaar kunnen worden vergeleken, is het opvallend dat de 

rendementen van leisure-vastgoed in Groot Brittannië in 2001 lager zijn dan de huidige rendementen die 

behaald worden op leisure-vastgoed in Nederland. De rendementen in Groot Brittannië zijn lager, doordat in 

de sector al langer en meer wordt geïnvesteerd, zoals is vermeld in paragraaf 5.2.2. De Nederlandse 

vastgoedmarkt loopt in het algemeen enkele jaren achter op de Britse vastgoedmarkt.  

5.3.2 Rendement-risico profiel van leisure-vastgoed 

Het rendement-risico profiel van leisure-vastgoed in Nederland kan door het ontbreken van historische data 

niet worden berekend. In Groot Brittannië daarentegen heeft de IPD [2006b] een benchmark opgezet voor 

leisure-vastgoed. Deze benchmark verstrekt gegevens van 1995 tot 2005. De benchmark is opgezet aan de 

hand van een klein aantal indicatoren, als de huurinkomsten en de kapitaalwaarde. De IPD in Groot 

Brittannië ziet de benchmark niet als een zelfstandige benchmark en schaart het nog onder winkelvastgoed. 

Rendement 

Subsector Internal 
Rate of 
Return 

Bruto 
Aanvangs- 
rendement 

* 
Land Bron 

Casino   10,60% Nederland Boom & Slettenhaar [2006] 

Horeca  6,95–12,50%  
7,25–7,90%   

Nederland 
Boers [2004]/ ING 

geprognosticeerd [2005] 

Muziektheater   10,20% Nederland Boom & Slettenhaar [2005] 

Recreatiepark   10,30- 12,00% Nederland Boom & Slettenhaar[2006] 

Skibaan  9,60%  10,60% Nederland Boom & Slettenhaar [2006] 

Bingo   5,0%   Groot Brittannië Savills [2006] 

Fitness  6,75%  Groot Brittannië Savills [2001] 

Fitness   7,00 – 7,25%   Groot Brittannië Savills [2001] 

Pubs  6,4%   Groot Brittannië IPD [2006a] 

Restaurants  6,2%  Groot Brittannië IPD [2006a] 

‘Leisure parks’ 7,00%    Groot Brittannië Savills [2001] 

Mix van leisure-
activiteiten 

 
5,68% 

 

 
Groot Brittannië IPD [2006a] 

* Netto exploitatiewinst en onbelaste verkoopwinst per jaar 
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Deze benchmark kan, ondanks deze beperking, meer inzicht verschaffen in de rendement-risico profielen van 

de beleggingscategorie leisure-vastgoed. De begrippen rendement en risico worden in dit hoofdstuk alleen 

gebruikt om middels datareeksen de beleggingspotentie van leisure-vastgoed in het algemeen te bepalen. In 

hoofdstuk 6 worden de twee begrippen verder toegelicht, aangezien het instrument, dat wordt ontworpen, op 

deze twee begrippen wordt gebaseerd.  

 

Leisure-vastgoed Benchmark  

De benchmark van de IPD heeft een omvang van 147 leisure-objecten, die in totaal een waarde van 3,2 

miljard euro hebben. In de benchmark zijn ‘leisure parks’, bioscopen, health clubs (fitnesscentra), 

bingohallen en andere objecten met een recreatieve functie opgenomen. De subsector ‘leisure parks’ is 

leisure-vastgoed waarin entertainment voor kinderen in combinatie met enkele winkels wordt aangeboden. 

Het zwaartepunt van de benchmark ligt voornamelijk bij de ‘leisure parks’, aangezien de twee ‘leisure parks’ 

die in de benchmark zijn ondergebracht in totaal 1,4 miljard euro waard zijn. In de benchmark zijn geen 

hotels opgenomen, waardoor de benchmark als een leisure-vastgoed portefeuille kan worden gezien. De 

objecten, die zijn opgenomen in de benchmark, zijn zelfstandige leisure-panden [IPD, 2006b]. Dit is in 

overeenstemming met de afbakening van dit onderzoek. De IPD kan geen uitspraken doen over de exacte 

groottes en locaties van de leisure-objecten. Bij het bepalen van het rendement-risico profiel van leisure-

vastgoed wordt aangenomen dat de benchmark representatief is voor de gehele leisure-vastgoedsector.  

 

Rendement-risico profiel van leisure-vastgoed  

De figuren 10 tot en met 13 geven de rendement-risico profielen van kantoren-, winkel-, 

bedrijfsruimten/logistiek- en leisure-vastgoed weer. Figuur 13 laat zien hoeveel de aanvangsrendementen 

van de verschillende vastgoedsectoren zijn gedaald.   
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Figuur 10   |  Rendement-risico profielen van het 

totale rendement van leisure-, winkel-, kantoren- en 

logistiek vastgoed over de periode 1994-2005           

[IPD, 2006b] 

Figuur 11  |  Rendement-risico profielen van het 

directe rendement van leisure-, winkel-, kantoren- en 

logistiek vastgoed over de periode 1994-2005           

[IPD, 2006b] 
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Figuur 12  |  Rendement-risico profielen van de 

indirecte rendement van leisure-, winkel-, kantoren- 

en logistiek vastgoed over de periode 1994-2005           

[IPD, 2006b] 

Figuur 13  |   Rendement-risico van het totale 

rendement van leisure-, winkel-, kantoren- en 

logistiek vastgoed van 1995 – 2005 [IPD, 2006b] 
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Figuur 14  |   Daling van de equivalent yield van leisure-, winkel-, 

kantoren- en logistiek vastgoed van 1995–2005 [IPD, 2006b] 

 

 

De volgende conclusies ten aanzien van de rendementen en risico’s van leisure-vastgoed kunnen worden 

getrokken:  

- Het totale rendement is aantrekkelijk in relatie tot de relatief lage risico’s. De hoogte van het totale 

rendement wordt voornamelijk veroorzaakt door de waardegroei van het vastgoed en niet door stijgende 

huren. De leisure-vastgoedsector is door de lengte van de huurcontracten nog niet cashflow gedreven 

[IPD, 2006a; Savills 2006]; 

- De volatiliteit van het directe rendement van leisure-vastgoed kan verklaard worden, doordat in de 

leisure-vastgoedsector vaak contracten met omzetgerelateerde huren worden afgesloten; 

- De volatiliteit van de gehele sector is laag vergeleken met de overige vastgoedsectoren. De waardegroei 

die is gerealiseerd in de sector kan de schommelingen in eventuele huurinkomsten eventueel hebben 

afgezwakt; 

- De daling van de aanvangsrendementen heeft tot gevolg gehad dat de waarde van leisure-vastgoed is 

toegenomen (figuur 14).  

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

25 

20 
~ 
w 
~ 
w 15 Q. 

~-
10 

"@ 

]i 
B 5 

0 

..._0:,0J'°' ._OJ~ ._0:.°'" .,_OJ°'to .._o,<f' -,,,t:Jr§) '1,,,;:,t:J" ,,,,t:J<:>'1.- '\,()()", ,fl~ ~t:J" 
~ Retail - Office - Hotels - Leisure (excl. hotel} 

'IO yrs annualised 12.3% 10.1% 

6.0% 

12.5% 

4 .6% 

10.9% 

4.6% Risk 5.5% 



 

 

Beleggen in leisure-vastgoed   Marike_Koopmans_-_mei_2007

   

5-36 

Geconcludeerd kan worden dat leisure-vastgoed in het algemeen een aantrekkelijk rendement-

risico profiel en een aantal sterke punten heeft, die worden meegenomen bij het beantwoorden van de 

eerste onderzoeksvraag. Een drietal aspecten daarentegen kan de betrouwbaarheid van de benchmark 

verminderen, namelijk: 

- Het aantal objecten in de benchmark is van 35 in 1996 toegenomen tot 147 objecten in 2005. Daarnaast 

ligt het zwaartepunt bij de twee ‘leisure parks’ die in de benchmark zijn opgenomen. De 

betrouwbaarheid van de benchmark kan hierdoor verminderen.  

- Lagging, een vertraging van de markt, kan zijn opgetreden, wat de waardestijging van de afgelopen paar 

jaar kan hebben veroorzaakt. Taxateurs schatten de waarden van het vastgoed op basis van historische 

gegevens, waardoor een vertraagde weergave van de markt waar te nemen is. De pieken en dalen in de 

markt worden in het geval van lagging later bereikt. 

- Tussen de leisure-vastgoed subsectoren zitten grote verschillen door de heterogeniteit van het type 

vastgoed. De zelfstandige ‘leisure parks’ hebben in de benchmark de afgelopen vijf jaar beter 

gepresteerd dan gemengde leisure-centra en zelfstandige leisure-units [Savills, 2006]. In de benchmark 

is sprake van ‘smoothing’. De risico’s van het vastgoed worden dan onderschat door de minder sterke 

uitslagen rondom de trend. In de benchmark kunnen de leisure-vastgoed subsectoren elkaar dempen of 

afzwakken, doordat ze negatief of niet met elkaar correleren. Een vertekend beeld van de leisure-

vastgoedsector kan worden gegeven.  

 

De bovengenoemde aspecten worden meegenomen in het beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag. In 

de volgende paragraaf wordt deze vraag beantwoord.  

 

5.4 Het antwoord op de eerste onderzoeksvraag 

De oude filosofie van de belegger was om te beleggen in vastgoed waarbij de performance van de huurder 

van het vastgoed zo weinig mogelijk een rol speelde [Keeris, 2006]. Leisure-vastgoed is hierdoor nooit een 

interessante beleggingscategorie geweest, omdat de belegger afhankelijk is van de prestaties van de huurder 

en zelf vaak weinig kennis heeft van het exploiteren van een specifieke leisure-activiteit. Door de schaarste 

aan kwalitatief vastgoed en de grote hoeveelheid kapitaal dat beschikbaar is op de beleggingsmarkt is meer 

interesse in de leisure-vastgoedsector gekomen. De beleggingscategorie leisure-vastgoed is inzichtelijk 

gemaakt en de eerste onderzoeksvraag: ‘heeft leisure-vastgoed potentie als 

vastgoedbeleggingscategorie?’ kan worden beantwoord. Het antwoord wordt gegeven met behulp van 

een SWOT-analyse, die de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen van de leisure-

vastgoedsector in Groot Brittannië en Nederland toelicht. Over de Nederlandse leisure-vastgoedmarkt is nog 

weinig bekend, daarom worden ook de gegevens van de Britse vastgoedmarkt gebruikt om de eerste 

onderzoeksvraag te beantwoorden.  
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 Sterke punten van leisure-vastgoed 

- De vraag naar leisure-vastgoed is de afgelopen zes jaar in Groot Brittannië verdubbeld. In Nederland is 

ook de vraag toegenomen, maar het is onbekend hoeveel (paragraaf 5.2.2). 

- In de leisure-vastgoedsector kunnen in Groot Brittannië relatief lange huurcontracten worden 

afgesloten, wat het risico voor de belegger vermindert. Beleggingen in leisure-vastgoed zijn vaak 

omzetgerelateerd, waardoor een goede huurder meer geld kan genereren (paragraaf 5.2.2).  

- In de leisure-vastgoedsector in Groot Brittannië kunnen hogere aanvangsrendementen worden behaald 

dan in de andere beleggingscategorieën (paragraaf 5.2.2). 

- De leisure-benchmark van de IPD in Groot Brittannië heeft een aantrekkelijk rendement-risico profiel, 

ervan uitgaande dat de portefeuille van de leisure-benchmark representatief is voor de gehele leisure-

vastgoedsector (paragraaf 5.3.2).  

- Uit de benchmark volgt dat leisure-vastgoed in Groot Brittannië minder volatiel is, met uitzondering van 

logistiek vastgoed, dan de kantoren- en winkelvastgoed. Dit zou kunnen komen door de waardestijging 

van het leisure-vastgoed die in Groot Brittannië is opgetreden (paragraaf 5.3.2).  

- De leisure-vastgoedsector kan in Nederland een goede aanvulling op de beleggingsportefeuille van een 

belegger zijn (diversifier), gekeken naar de beleggingskarakteristieken en de samenhang met de 

overige commerciële vastgoedsectoren. Door toevoeging van leisure-vastgoed in een 

beleggingsportefeuille zou het risico omlaag gebracht kunnen worden, ook gezien de resultaten van de 

leisure-vastgoed benchmark  (paragrafen 5.1.3 en 5.3.2).  

 

Zwakke punten van leisure-vastgoed 

- Het herontwikkelingspotentieel en de alternatieve aanwendbaarheid van leisure-vastgoed zijn laag. Dit 

zal in de toekomst zo blijven, doordat de meeste objecten specifiek voor een activiteit worden 

(her)ontwikkeld (paragraaf 4.2). 

- De leisure-vastgoedsector is in Groot Brittannië en Nederland tot dusver intransparant en illiquide, 

waardoor weinig historische data beschikbaar is. Hierdoor zijn de risico’s moeilijker in te schatten 

(paragraaf 5.1.3). 

- Veel leisure-vastgoed is in Groot Brittannië en Nederland nog eigendom van de exploitant, hierdoor is 

de vrije markt voor leisure-vastgoed nog relatief klein (paragraaf 5.2.3). 

- In de leisure-vastgoed benchmark is in Groot Brittannië slechts een klein aantal objecten opgenomen 

van de leisure-sector, wat de betrouwbaarheid van de benchmark kan verminderen. Daarnaast is de 

leisure-benchmark niet representatief voor de verschillende leisure-vastgoed subsectoren, maar alleen 

voor de leisure-vastgoedsector in het algemeen (paragraaf 5.3.2). 
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- In de leisure-vastgoedsector in Groot Brittannië is geen sterke stijging van de huren waar te nemen 

(paragraaf 5.3.2). 

 

Kansen voor leisure-vastgoed 

- Bij leisure-vastgoed wordt niet alleen belegd in het vastgoed, maar ook indirect in de bedrijfsvoering 

van de exploitant. Bij een goede huurder kunnen extra inkomsten worden gegenereerd. Dit hangt wel af 

van het type contract dat met de exploitant is afgesloten (paragraaf 4.2). 

- Een toenemende vraag kan leiden tot een waardestijging van het leisure-vastgoed. Dit heeft in Groot 

Brittannië deels plaatsgevonden. Deze waardestijging heeft in Nederland nog niet plaatsgevonden, 

waardoor de belegger hiervan zou kunnen profiteren (paragrafen 5.2.2 en 5.3.2).  

- De vrije markt voor de leisure-markt heeft in Nederland op dit moment nog een kleine omvang. De 

totale omvang daarentegen is meer dan 12% van alle verkooppunten in Nederland. Steeds meer 

exploitanten van leisure-vastgoed in Nederland bieden momenteel hun vastgoed aan op de 

beleggersmarkt. De marktomvang voor leisure-vastgoed heeft potentie om de komende jaren te 

groeien (paragraaf 5.2.2). 

 

Bedreigingen voor leisure-vastgoed 

- Op dit moment is er een schaarste aan vastgoed op de markt in Groot Brittannië en Nederland. Het is 

onduidelijk of de belegger nog steeds in leisure-vastgoed wil investeren als er geen schaarste meer is 

(paragraaf 2.1).  

- De kans bestaat dat de exploitanten het vastgoed niet verkopen voor de vrije markt. Dan zal de sector 

niet groeien en dus intransparant en illiquide blijven (paragraaf 5.2.3).  

- De heterogeniteit van de leisure-vastgoedsector kan ervoor zorgen dat in de benchmark door de 

verschillend tussen de subsectoren van leisure-vastgoed, de resultaten uitdempen en afzwakken, 

daardoor lijken de risico’s misschien lager dan ze zijn. Een irreëel beeld van leisure-vastgoed in het 

algemeen kan hierdoor worden verkregen (paragrafen 4.1 en 5.3.2). 
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Leisure-vastgoed in het algemeen heeft beleggingspotentie, gekeken naar de grote hoeveelheid 

sterke punten en de kansen die de leisure-vastgoedsector biedt. Hierbij is wel voornamelijk gebruik 

gemaakt van gegevens uit Groot Brittannië. Over de Nederlandse leisure-vastgoedmarkt is nog weinig 

bekend, maar wel is door een toenemende interesse. Doordat de Britse vastgoedmarkt enkele jaren 

voorloopt op de Nederlandse vastgoedmarkt kan verwacht worden dat deze trend zich doorzet naar 

Nederland.  

 

Door de heterogeniteit in de vastgoedsector is onbekend in welke subsector van leisure-vastgoed 

geïnvesteerd kan worden om soortgelijke of betere resultaten dan de leisure-benchmark van de 

IPD te behalen. Deze heterogeniteit kan ervoor zorgen dat de subsectoren van leisure-vastgoed het 

resultaat van de benchmark uitdempen en afzwakken. De rendementen en risico’s van de subsectoren 

kunnen misschien lager of hoger uitvallen de rendementen en risico’s van de benchmark. Daarnaast zijn 

alleen rendement-risico profielen van Groot Brittannië bekend.  

In het volgende deel van het onderzoek wordt daarom een verdiepingsslag gemaakt. Het doel is te 

onderzoeken welke subsector(en) van leisure-vastgoed in Nederland de meeste potentie hebben om in te 

beleggen, gebaseerd op de risico’s en rendementen. 
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DEEL 3:                De leisure-vastgoed matrix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe kan inzichtelijk worden gemaakt welke leisure deelsectoren potentie hebben om 

in te beleggen, gebaseerd op de risico’s en rendementen?  

 

Hoofdstuk 6  Rendement en risico 

Hoofdstuk 7   Bouwstenen instrument  

Hoofdstuk 8  Groeiverwachtingmodel 

Hoofdstuk 9    Risicowaarderingsmodel 

Hoofdstuk 10   Exploitatiekostenmodel  

Hoofdstuk 11   Leisure-vastgoed matrix  

Hoofdstuk 12   Casestudy ter illustratie van de leisure-vastgoed matrix  
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Expected return   

6 Rendement en risico  

Hoofdstuk 6 vormt het eerste onderdeel van deel 3 van dit onderzoek. Het hoofdstuk is een theoretisch 

kader van de begrippen rendement en risico. Deze twee aspecten vormen de basis voor het instrument dat 

wordt ontwikkeld in deel 3 van het onderzoek. In hoofdstuk 6 komen de volgende onderwerpen aan de orde:  

 

- De relatie tussen het rendement en het risico 

- Het begrip rendement 

- Het begrip risico 

 

6.1 Relatie rendement en risico 

6.1.1 Relatie rendement en risico 

 

 

De citaten hierboven geven de definities van Keeris [2001] van de begrippen rendement en risico weer. Het 

rendement is het totaal van de opbrengsten in relatie tot het geïnvesteerde kapitaal. Het risico is de kans dat 

het uiteindelijke behaalde rendement minder of meer is dan van te voren is aangenomen. Uit de definities 

blijkt dat het rendement en het risico met elkaar zijn verbonden. In figuur 15 is de relatie tussen het 

rendement en risico schematisch weergegeven. Hierin is te zien dat het risico (σ) de afwijking is van het 

rendement (Rgemiddeld). Hoe groter de afwijking is, hoe risicovoller het object is. Een risicovoller 

beleggingsobject wordt doorgaans gecompenseerd met een hoger rendement.  

 

 

Figuur 15 | Relatie rendement en risico [Geltner & 

Miller, 2001] 

Figuur 16 | Relatie rendement en risico [Geltner & 

Miller, 2001] 

‘Met risico wordt de mogelijkheid aangeduid in de zin van – afhankelijk van de context – gevaar, dan wel 

de grote kans op het optreden van een gebeurtenis, welk ingrijpt op het desbetreffende risicodragende 

object of aspect, met naar verwachting dientengevolge schade daaraan of verlies van het gestelde of 

bepaalde.’ [Keeris, 2001] 

‘Rendement is het geheel van baten of inkomsten over de beschouwde periode in verhouding tot het 

daarvoor geinvesteerd kapitaal.’ [Keeris, 2001] 
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6.1.2 Marktefficiëntie  

Figuur 16 geeft het lineaire verband weer tussen de te lopen risico’s en het daaraan verbonden minimale 

rendement. De verhouding tussen het rendement en het risico wordt de ‘Capital Market Line (CML)’ 

genoemd. De CML bestaat uit twee elementen, namelijk een risicovrij rendement (zeker rendement) en een 

premie dat voor het toenemende risico wordt verwacht. Dit is in de figuur aangegeven als ‘Rf’. Voor het 

risicovrije rendement wordt in de praktijk meestal het rendement op langjarige staatsobligaties aangenomen, 

omdat deze als risicovrij wordt gezien [Langbroek, 2003]. Voor andere beleggingen worden de risico’s vaak 

hoger geschat, waardoor de belegger een extra premie wil ontvangen, namelijk de risicopremie.  

De ‘Capital Market Line’ geeft de rendementen en risico’s weer onder ideale marktomstandigheden. Dit is een 

theoretische weergave van de markt, omdat in werkelijkheid geen enkele beleggingsmarkt een ideale 

marktsituatie kent. Geltner en Miller [2001] stellen dat de vastgoedmarkt minder efficiënt is dan bijvoorbeeld 

de markt voor aandelen en obligaties. De volgende aspecten veroorzaken de inefficiëntie van de 

vastgoedmarkt [Nelisse, 1992]:  

 

- Vastgoed is moeilijk deelbaar in kleinere eenheden en kent hoge eenheidsprijzen; 

- Een vastgoedbelegging is een relatief illiquide belegging; 

- Actief beheer speelt bij vastgoedbeleggingen een grote rol; 

- De transactiekosten maken bij vastgoed een substantieel groter aandeel uit van de transactieprijs dan bij 

aandelen; 

- Onroerend goed is heterogeen, namelijk elk gebouw is uniek, door locatie en fysieke kwaliteit; 

- Vastgoed wordt niet op een centrale markt verhandeld, waardoor de prijsgegevens niet systematisch 

beschikbaar zijn; 

- Aanpassingsprocessen op de vastgoedmarkt verlopen veel trager dan op de aandelenmarkt. 

 

In een inefficiënte markt zijn de verbanden tussen het rendement en risico niet altijd aanwezig. In een 

inefficiënte markt is het voor beleggers mogelijk om afwijkende rendementen te behalen door geluk, 

kennisvoorsprong, superieure bekwaamheid in forecasting of marktoverwicht [Nijmeijer, 2005]. De 

afwijkende rendementen kunnen niet systematisch worden behaald, omdat ofwel de kennisprong kan worden 

ingehaald door andere beleggers en geluk statistisch gezien niet altijd aanwezig kan zijn [Geltner & Miller, 

2001]. Voor vastgoedbeleggingen geldt doorgaans wel dat als het risico toeneemt, daar een hoger 

rendement tegenover staat. Hierdoor kunnen niet absurd hoge rendementen worden behaald bij minimale 

risico’s [Langbroek, 2003].  

 

In hoofdstuk 5 is geconcludeerd dat de leisure-vastgoedmarkt intransparant en illiquide is, wat kan leiden tot 

incorrecte inschattingen van het risico en rendement. De beleggingsmarkt van leisure-vastgoed is dusdanig 
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klein dat een juiste afspiegeling van de markt niet kan worden gegeven. De markt kan als inefficiënt worden 

getypeerd. De rendementen van de leisure-benchmark in paragraaf 5.3.2 hebben wel een betrouwbaar beeld 

van de leisure-vastgoed markt gegeven, maar zeggen weinig over de leisure-vastgoed subsectoren. In 

paragraaf 5.3.1 is een overzicht van rendementen gegeven van enkele leisure-subsectoren. Over die 

rendementen kunnen moeilijk uitspraken worden gedaan, aangezien de vraag is of ze de gehele sector 

vertegenwoordigen en waarheidsgetrouw zijn. De begrippen rendement en risico worden in de volgende 

paragrafen verder toegelicht om de behaalde risico’s en rendementen in de leisure-vastgoed subsectoren te 

kunnen interpreteren.  

 

6.2 Rendement  

Het totale rendement van vastgoed is op te splitsen in direct en indirect rendement. Het directe rendement is 

de netto opbrengst die uit de exploitatie van vastgoed voortkomt en het indirecte rendement is de 

waardegroei van een object [Langbroek, 2003; Van Gool e.a., 2001]. Het indirecte rendement kan beïnvloed 

worden door de vraag vanuit de markt of de beleggersmarkt, die is onderhevig aan constante veranderingen, 

waardoor dit aspect van het rendement niet eenvoudig is te bepalen. De vraag naar leisure-vastgoed vanuit 

de beleggersmarkt wordt om deze reden in het onderzoek verder niet meegenomen. In het onderzoek wordt 

alleen de vraag en aanbod van de huurder van leisure-vastgoed meegenomen. In dit onderzoek zijn de 

huidige rendementen verder niet bruikbaar en dient een instrument te worden opgezet om het verwachte 

rendement van de leisure-vastgoed subsectoren te benaderen.  

 

Het vaststellen van het verwachte rendement kan op een tweetal manieren, namelijk via een marktanalyse 

(waardeconcept) of door het vaststellen van een rendementspercentage (worthconcept). Hieronder worden 

beide methoden toegelicht:  

 

1. Waardeconcept 

Bij het waardeconcept worden de huidige transactiegegevens op de markt geanalyseerd en herleid tot het  

verwachte rendement. De investeringsbeslissingen worden met behulp van rekenmethoden, zoals de bruto-

aanvangsrendement (BAR)-methode, de discount cashflow (DCF)-methode of de internal rate of return 

(IRR)-methode, geanalyseerd [Ten Have, 2002; Van Gool e.a., 2001]. Aspecten als de koopprijs, ligging, 

huurprijsniveau, lengte huurcontract en het beheer dienen bekend te zijn om het rendement te bepalen [Van 

Boom & Van den Brink, 2005].  
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2. Worthconcept 

Bij het ‘worthconcept’ wordt de rendementseis niet bepaald door een analyse van de vastgoedmarkt, maar 

door een aantal aspecten welke het rendementspercentage bepaalt. Het rendement is op te delen in zes 

componenten [Ten Have, 2002], die zijn weergegeven in 

figuur 17. De genoemde componenten staan wel in relatie 

tot de vastgoedmarkt, maar worden niet rechtstreeks door 

de vraag op de markt beïnvloed. Het vereiste 

rendementspercentage is daardoor per belegger of eigenaar 

verschillend en afhankelijk van zijn of haar inschatting van 

de verschillende onderdelen waaruit het rendement is 

opgebouwd.  

 

De rendementen die voortkomen uit de twee genoemde concepten zijn verschillend van opbouw, doordat de 

concepten verschillende methoden hanteren om tot het verwachte rendement te komen. In tabel 12 zijn de 

verschillen naast elkaar gezet.  

 

Tabel 12  |  Kenmerken waarde- en worthconcept [Bewerking Ten Have, 2002] 

Waardeconcept Worthconcept 

- Rendementen gebaseerd op de markt 
- Theoretisch model waardoor snel eigen 

interpretatie en verlies marktevidence  

- Geen inzicht hoe het rendement is opgebouwd  - Inzicht in de opbouw van het rendement  

- Historische reeksen/ transactiegegevens/ 
huurprijsniveaus benodigd om de 
rekenmethoden te hanteren 

- Geen transactiegevens of historische reeksen 
benodigd 

 

Gezien de intransparantie, illiquiditeit, het gebrek aan onder andere historische gegevens en 

transactiegegevens van de leisure-vastgoedmarkt is het waardeconcept niet toepasbaar om de rendement-

risico profielen van de subsectoren van leisure-vastgoed te bepalen.  

Het worthconcept daarentegen kan uitkomst bieden bij het bepalen van de beleggingspotentie van de 

subsectoren van leisure-vastgoed. Het voordeel van het worthconcept is dat inzicht wordt gekregen in de 

opbouw van de rendementen van het vastgoed. De rendementen en risico’s van leisure-vastgoed kunnen 

worden benaderd. Het kan ook ondersteuning bieden bij het plaatsen van de subsectoren in een kader om ze 

te vergelijken met de overige vastgoedsectoren. Een nadeel van het worthconcept is dat het niet 

marktconform is en het een theoretische benadering van het rendement is. Dit vormt voor het onderzoek 

geen nadeel, omdat de subsectoren van leisure-vastgoed relatief ten opzichte van elkaar worden vergeleken.  

 

 

Het worthconcept biedt de mogelijkheid om inzicht te verkrijgen in de rendementen en risico’s van de 

subsectoren van leisure-vastgoed en wordt verder gebruikt in dit onderzoek.  

Inflatievergoeding 

Reëel rendement  

Managementvergoeding 

Exploitatiekosten 

Groeiverwachting 

Risicopremie 

Rendement 
 

Figuur 17 | De zes componenten van het  
rendement [Ten Have, 2002] 
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6.3 Risico 

In de volgende paragrafen worden de meetmethoden van risico aan de orde gesteld en beoordeeld op de 

bruikbaarheid voor dit onderzoek. 

6.3.1 Risicomaatstaven  

Bij het meten van vastgoedrisico’s wordt vaak gebruik gemaakt van statistische technieken en financiële 

rekenkundige instrumenten. Vanuit de beleggingsleer zijn er twee methoden om risicomaatstaven 

kwantitatief te beschrijven, namelijk de standaarddeviatie en de bèta. Naast deze methoden kan een 

gevoeligheidanalyse worden uitgevoerd, die vaststelt welke factoren een grote invloed hebben op het 

beleggingsresultaat [Hensen, 2005]. Hieronder worden de standaarddeviatie-, de bètamethode en de 

gevoeligheidanalyse kort toegelicht.  

 

1. Standaarddeviatie 

De standaarddeviatie is de maatstaf die gehanteerd wordt voor de te lopen beleggingsrisico’s [Van Wetten, 

1989]. Op basis van de gemeten rendementen uit het verleden kan het gemiddelde rendement worden 

berekend. De standaarddeviatie is de gemiddelde afwijking van het gemiddelde over een bepaalde periode. 

Voor het kwantificeren van de risico’s zijn historische reeksen benodigd.  

 

2. Bèta 

Door het opnemen van een aantal objecten in de portefeuille worden de specifieke risico’s weg 

gediversifieerd. Hierdoor zijn de rendementen van de portefeuille alleen gevoelig voor het marktrisico. Het 

marktrisico wordt uitgedrukt middels het symbool ß (bèta). De bèta geeft aan hoe de rendementen van een 

individueel beleggingsobject zich ontwikkelen ten opzichte van het rendement van de gehele portefeuille 

[Tazelaar, 2002]. De bèta is een relatieve maatstaf, terwijl de standaarddeviatie een absolute maatstaf is. 

Aan de bèta liggen ook het Capital Asset Pricing Model (CAPM) en de Arbitrage Pricing Theory (APT) ten 

grondslag.  

 

3. Gevoeligheidanalyse 

Een gevoeligheidanalyse wordt gemaakt indien meer inzicht moet worden verkregen in de gevoeligheid van 

veranderingen die kunnen optreden in de gestelde netto contante waarde of de rentevoet. Hiervoor is een 

groot aantal kwantitatieve gegevens benodigd, zoals de investering, tijdsduur, afzet, verkoopprijs en 

operationele kosten. De analyse geeft naast inzicht in de belangrijkste variabelen ook een indicatie van de 

mogelijke uitkomsten en de spreiding daarin. Een wijziging in deze gegevens leidt tot de verandering van de 

netto contante waarde. De belegger krijgt inzicht voor welke variabele de netto contante waarde het 

gevoeligst is [Hensen, 2005].  
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6.3.2 Risicomaatstaven en leisure-vastgoed 

De volgende uitspraken kunnen worden gedaan over de twee methoden en de gevoeligheidanalyse [Hensen, 

2005]:  

 

- De methoden belichten alleen het financiële aspect van beleggen, terwijl bij de uiteindelijke beslissing 

om al dan niet te beleggen ook gekeken dient te worden naar de strategische en sociale aspecten; 

- Elke poging tot systematische beoordeling van risico’s die op kunnen treden is beter dan helemaal geen 

beoordeling, ervan uitgaande dat de gebruikte methoden een rationele grondslag hebben; 

- Bij het gebruiken van een ingewikkeldere methode neemt het gevaar toe dat uit het oog wordt verloren 

dat er gewerkt wordt met schattingen. Hierdoor kan aan de berekeningen meer gewicht worden 

toegekend dan dat ze op grond van de kwaliteit van de variabelen verdienen; 

- Het nemen van beleggingsbeslissingen is een kwestie van het afwegen van de te verwachten 

rendementen en risico’s. Door het gebruiken van een rendementseis voor alle projecten, ongeacht hun 

risicokenmerken, wordt aan deze afweging in dit onderzoek geen recht gedaan; 

- Voor het gebruik van de methoden is een grote hoeveelheid kwantitatieve data nodig.  

 

 

Geconcludeerd kan worden dat de toepasbaarheid van de genoemde theorieën bij leisure-vastgoed zeer 

gering is. Van de verschillende leisure-sectoren zijn kwantitatieve gegevens benodigd om de 

risicomaatstaven en de gevoeligheidanalyse toe te passen. Van leisure-vastgoed zijn, behalve de leisure-

vastgoed benchmark van de IPD, weinig tot geen historische gegevens te verkrijgen, waardoor de 

uitkomsten van de genoemde methoden onbetrouwbaar zijn.  

Gezien de genoemde nadelen is een kwantitatieve beoordeling van het risico bij het beleggen in leisure-

vastgoed niet mogelijk, waardoor de risico’s kwalitatief benaderd moeten worden.  
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7 Bouwstenen van het instrument  

Een instrument is ontwikkeld om de beleggingspotentie van de subsectoren van leisure-vastgoed inzichtelijk 

te maken. In dit hoofdstuk, onderdeel van deel 3 in dit onderzoek, wordt een eerste impressie van het 

instrument gegeven. De volgende onderwerpen worden aan de orde gebracht: 

 

- De bouwstenen van het instrument 

- De leisure-vastgoed matrix 

 

7.1 De bouwstenen van het instrument 

7.1.1 De variabelen van het instrument 

Het instrument is gebaseerd op het worthconcept, zoals is aangegeven in hoofdstuk 6. De drie componenten 

van het rendement, reëel rendement, inflatiepremie en managementvergoeding, verschillen verwaarloosbaar 

of niet per subsector van leisure-vastgoed. De drie componenten worden in het onderzoek als een vast 

gegeven beschouwd. De groeiverwachting, risicopremie en exploitatiekosten daarentegen variëren 

per leisure-vastgoed subsector, waardoor deze componenten 

van invloed zijn op de hoogte van het verwachte rendement. De 

groeiverwachting heeft betrekking op de inkomsten, de 

risicopremie is de onverwachte fluctuatie die kan optreden in de 

inkomsten en de exploitatiekosten hebben betrekking op de 

kosten van een belegging. In het assenstelsel worden de 

variabelen grafisch weergegeven (figuur 18). De drie variabelen 

worden in de volgende alinea’s kort toegelicht.  

 

1. Groeiverwachting 

Een groei in het rendement kan veroorzaakt worden door enerzijds het vertrouwen dat investeerders in het 

vastgoed hebben, waardoor ze willen betalen en anderzijds door de markthuurontwikkeling [Ten Have, 

2002]. De ontwikkeling van de huur in de verschillende subsectoren van leisure-vastgoed door de vraag in 

de markt wordt in dit onderdeel van het ontworpen instrument beoordeeld. In hoofdstuk 8 wordt een 

groeiverwachtingmodel ontwikkeld om dit te beoordelen.   
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Risicopremie 

Exploitatiekosten 

Figuur 18 | De drie variabelen van de 

rendementsopbouw van leisure-vastgoed 
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2. Risicopremie  

Het risico dat gelopen wordt op een belegging wordt gecompenseerd met een risicopremie. De premie stijgt 

doorgaans naarmate de kans op schommelingen in de waarde van de belegging of in de periodieke cashflow 

van het rendement toeneemt. De groottes van de risico’s van de leisure-vastgoed subsectoren worden in dit 

deel van het ontworpen instrument beoordeeld. In hoofdstuk 9 wordt een risicomodel ontwikkeld om dit te 

beoordelen.  

 

3. Exploitatiekosten 

De exploitatiekosten zijn de kosten die volgen uit het verhuren van vastgoed. Onder deze kosten vallen niet 

de kosten die gemaakt worden om de activiteit die in het leisure-vastgoed gehuisvest is te exploiteren. De 

kosten die worden gemaakt voor het verhuren van leisure-vastgoed in de verschillende leisure-vastgoed 

subsectoren worden in dit onderdeel van het ontworpen instrument beoordeeld. In hoofdstuk 10 wordt een 

model voor de exploitatiekosten opgezet om dit te beoordelen. 

 

In hoofdstuk 11 worden de resultaten uit het groeiverwachting-, risico- en exploitatiekostenmodel 

geïntegreerd in het ontworpen instrument. 

7.1.2 De opbouw van het groeiverwachting-, risico en exploitatiekostenmodel 

Aan de hand van het drie-stappenplan van Berkhout (figuur 19) worden de drie modellen opgezet. De 

volgende stappen worden genomen om dit te bereiken:  

 

1. het identificeren van de variabelen groeiverwachting, risico’s en 

exploitatiekosten; 

2. het meten van de variabelen van de groeiverwachting, risico’s en 

exploitatiekosten en  

3. het beheersen van de risico’s.  

De groeiverwachting kan niet beheerst worden, omdat deze afhankelijk 

is van de economie. De exploitatiekosten kunnen beheerst worden, maar dit is specifiek per gebouw en 

exploitant, daardoor wordt dit verder niet toegelicht.  

 

De variabelen in ieder model worden aan de hand van een kwalitatieve analyse vastgesteld. Deze krijgen 

vervolgens scores en wegingen toegekend om de richting en grootte van de groeiverwachting en de 

grootte van de risico’s en de exploitatiekosten te bepalen. Door het bepalen van de groottes van de 

variabelen in de drie modellen ontstaat een drietal classificaties. Deze classificaties worden geïntegreerd 

in de leisure-vastgoed matrix. Met behulp van deze methode wordt de beleggingspotentie van de subsectoren 

inzichtelijk gemaakt. De berekende waarden zijn relatief, aangezien weinig tot geen kwantitatieve 

1. Beheersen 

2. Meten 

3. Identificeren 

Figuur 19  |   
Drie-stappenplan modellen 
[Bewerking Berkhout, 1997] 
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gegevens beschikbaar zijn om de variabelen absoluut te meten. Het groeiverwachting-, risico- en 

exploitatiekostenmodel worden naar eigen inzicht ingevuld en door twee collegae nogmaals ingevuld en 

gecontroleerd op de volledigheid. De drie ontworpen modellen hebben een aantal overeenkomstige aspecten. 

Deze aspecten worden hieronder toegelicht. 

 

- Variabelen  

In de modellen worden alleen de variabelen gebruikt die de subsectoren onderscheiden. De variabelen die 

specifiek gelden voor een exploitant of de gehele leisure-vastgoedsector omvangen, worden in dit onderzoek 

buiten beschouwing gelaten. In de desbetreffende hoofdstukken wordt toegelicht uit welke variabelen de 

modellen zijn opgebouwd. 

 

- Voorbeelden van de werking 

De drie modellen worden in ieder hoofdstuk toegelicht aan de hand van een tweetal voorbeelden. De 

voorbeelden verschillen per hoofdstuk om zoveel mogelijk subsectoren toe te lichten.  

 

- De gehanteerde scores en wegingen  

De variabelen krijgen scores toegekend om de subsectoren van leisure-vastgoed kwantitatief met elkaar te 

vergelijken. Bij het toekennen van de scores aan de variabelen heeft de gebruiker bij ieder model drie 

keuzemogelijkheden. De keuzemogelijkheden zijn beperkt gehouden om het voor de gebruiker niet te 

ingewikkeld te maken. Twee keuzemogelijkheden maken te weinig onderscheid tussen de subsectoren, 

daarom is voor drie keuzemogelijkheden gekozen. De groeiverwachting kent een negatieve en positieve 

groeiverwachting, waardoor hier de keuzemogelijkheden afwijken van de overige twee modellen (tabel 13).  

 

Tabel 13  | Scores die worden toegekend aan variabelen in de drie modellen 

 Groeiverwachtingmodel Risicomodel Exploitatiekostenmodel 

1  Positief effect 1  Laag risico 1 
Lage 

exploitatiekosten 

0  Geen effect 2 
Gemiddeld 

risico 
2 

Gemiddelde 
exploitatiekosten 

Scores 

-1 Negatief effect 3 Hoog risico 3 
Hoge 

exploitatiekosten 

In de modellen zijn wegingen aangebracht om de gebruiker meer vrijheid te bieden in het gebruik van het 

ontworpen instrument. De wegingen verschillen per model en worden in de desbetreffende hoofdstukken 

verder toegelicht.  

 

- Classificaties  

Uit het groeiverwachting-, het risico- en het exploitatiekostenmodel volgen de groottes van de 

groeiverwachting, het risico en de exploitatiekosten van de subsectoren. Deze waarden zijn gerangschikt en 



 

 

Beleggen in leisure-vastgoed   Marike_Koopmans_-_mei_2007

   

7-51 

opgedeeld in vier groepen om de subsectoren te classificeren. Tabel 14 geeft de betekenis van de vier 

groepen in ieder model weer.  

Tabel 14  | De betekenis van de groepen in de classificatie 

De classificatie van de waarden van de leisure-vastgoed subsectoren is bepaald aan de hand van het 

gemiddelde, de mediaan en de sprongen die optreden tussen de groottes van de groeiverwachting, het risico 

of de exploitatiekosten van de subsectoren. Een toelichting hierop is te vinden in bijlage 6.  

 

7.2 De leisure-vastgoed matrix  

Figuur 20 laat de opbouw van het ontworpen instrument, de leisure-vastgoed matrix, zien en figuur 21 laat 

zien hoe de matrix er uiteindelijk uit ziet. Hieronder worden de verschillende uitbeeldingen van de variabelen 

kort toegelicht: 

 

- De verticale as geeft de groeiverwachting weer met een pijl omhoog of een pijl omlaag. De pijl omhoog 

duidt op een hoge groeiverwachting en de pijl omlaag op een lage groeiverwachting.  

- De horizontale as geeft de grootte van het risico aan met pijl die de hoogte van de fluctuaties weergeeft. 

De linker pijl geeft een lage volatiliteit weer en de rechter pijl een hoge volatiliteit  

- De exploitatiekosten worden in de uiteindelijk leisure-vastgoed matrix weergegeven in de vorm van een 

grote of kleine bol (figuur 21). 

 

De subsectoren van leisure-vastgoed vallen in verschillende kwadranten, die ieder een andere betekenis 

hebben. De matrix wordt in hoofdstuk 11 verder toegelicht. De subsectoren worden ook vergeleken met de 

andere vastgoedsectoren, zoals kantoren- en winkelvastgoed om de leisure-vastgoed subsectoren in de 

vastgoedmarkt te plaatsen.  

In hoofdstuk 12 wordt een casestudy gedaan om de leisure-vastgoed matrix te toetsen op volledigheid en 

nauwkeurigheid. Dit wordt verder toegelicht in dit hoofdstuk.  

Classificatie 

Groepen Groeiverwachtingmodel Risicomodel Exploitatiekostenmodel 

A Zeer hoge groeiverwachting Zeer laag risico Zeer lage exploitatiekosten 

B Hoge groeiverwachting Laag risico Lage exploitatiekosten 

C Lage groeiverwachting Hoog risico Hoge exploitatiekosten 

D Zeer lage groeiverwachting Zeer hoog risico Zeer hoge exploitatiekosten 
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Figuur 20 | Opbouw leisure-vastgoed matrix  
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Figuur 21 | Ingevulde 
leisure-vastgoed matrix  
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8 Groeiverwachtingmodel  

Voor een belegger is naast de volatiliteit van het rendement, de 

groeiverwachting van het verwachte rendement een belangrijk gegeven. Het is 

voor een belegger van belang te weten hoeveel rek in de inkomsten van de 

leisure-vastgoed subsectoren zit. De volgende twee stappen worden in dit 

hoofdstuk genomen om de groeiverwachting van de leisure-vastgoed 

subsectoren te bepalen:  

 

- Identificeren variabelen groeiverwachtingmodel 

- Meten groeiverwachting subsectoren leisure-vastgoed 

 

8.1 Identificeren van de variabelen van het groeiverwachtingmodel 

8.1.1 Trends 

Het groeiverwachtingmodel is gebaseerd op de prognose van de toekomstige ontwikkelingen van de 

inkomsten van de subsectoren van leisure-vastgoed. Het is van belang deze ontwikkelingen mee te nemen in 

het verwachte rendement, omdat het beleggen in vastgoed een investering in de toekomst betreft. Het 

voorspellen van de toekomstige ontwikkelingen in een subsector van leisure-vastgoed is gericht op het 

analyseren van de trends en het signaleren van eventuele breekpunten die kunnen optreden [Keeris, 2001]. 

Met trends worden de ontwikkelingen over een lange periode bedoeld, in tegenstelling tot modes of rages die 

maar een korte levensduur hebben [Beunders & Boers, 2002].  

8.1.2 Invloedsfactoren van de groeiverwachting  

Een oorzaak-gevolg schema (figuur 22) is opgesteld om te onderzoeken welke variabelen de 

groeiverwachting van de inkomsten van leisure-vastgoed kunnen bepalen. De trends van de economische 

variabelen worden in het groeiverwachtingmodel gebruikt om de groeiverwachting van de 

subsectoren van leisure-vastgoed te bepalen. De volgende paragrafen lichten toe welke economische 

variabelen in het model worden gebruikt.  

 

Het rendement groeit door een huurgroei of een waardeontwikkeling van het vastgoed [Ten Have, 2002]. De 

huurgroei en indirect een deel van de waardegroei wordt veroorzaakt door de vraag vanuit de leisure-markt 

(exploitant en consument) [Keeris, 2001]. Als bijvoorbeeld de vraag naar leisure-vastgoed op de markt 

toeneemt, kan dit positief zijn voor de groei van de huur. De groei van de waarde van het object wordt, 

naast de huurgroei, veroorzaakt door de vraag uit de beleggersmarkt. In paragraaf 6.2 is bepaald dat de 

Groeiver-

wachting 

Stap 1: 
Identificatie 
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beleggervraag niet wordt meegenomen in dit onderzoek en deze wordt daarom in het groeiverwachtingmodel 

buiten beschouwing gelaten.  

De toekomstige vraag op de leisure-markt 

ontstaat onder invloed van drie typen 

economische variabelen, namelijk de macro, 

meso- en micro-economische variabelen. De 

beleggingspotentie van de verschillende 

subsectoren van leisure-vastgoed wordt 

onderzocht, daarom worden alleen de 

macro-economische variabelen gebruikt. De 

meso- en micro-economische variabelen 

hebben een effect op bijvoorbeeld objecten 

en regio’s in verschillende subsectoren van 

leisure-vastgoed en niet op de leisure-

vastgoed subsectoren.  

 

8.1.3 Componenten van het groeiverwachtingmodel 

In het model wordt bepaald welke trends in de macro-economische variabelen van invloed zijn op de 

toekomstige inkomsten van de leisure-activiteit en indirect op de subsectoren van leisure-vastgoed. De 

variabelen in het model worden bepaald middels de volgende twee componenten:  

 

1. Inkomsten  

 

De inkomsten op de leisure-markt zijn afhankelijk van twee componenten, namelijk de inkomsten uit de 

toegangsprijs (P) en het bezoekersaantal (Q).  

 

2. Macro-economische variabelen 

De trends van de macro-economische variabelen kunnen worden bepaald met de DESTEP-methode. De 

DESTEP-methode bestaat uit de volgende factoren: demografisch (D), economisch/financieel (E), 

sociaal/maatschappelijk/cultureel (S), technologisch (T), ecologisch/psychologisch (E) en 

politiek/institutionele omgeving/ruimtelijke ordening (P).  

Prijs (P) * Afzet (Q) = Inkomsten  

Waardeontwikkeling 
vastgoed 

Groeiverwachting rendement vastgoed 

Huurgroei 
vastgoed 

 

Vraag op de markt Vraag vanuit de 
beleggersmarkt 

Macro-economische variabelen 
 

Figuur 22 | Invloedsfactoren van de 

groeiverwachting op het rendement 
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8.1.4 Groeiverwachtingtabel  

In tabel 15 worden de trends van de macro-economische variabelen uitgezet tegen de twee variabelen die de 

inkomsten van een exploitant en indirect het leisure-vastgoed bepalen. De trends die van toepassing zijn op 

de leisure-markt zijn in bijlage 4 verder uitgewerkt. Van iedere trend is bepaald of deze een effect heeft 

op een verandering in de toegangsprijs of op het bezoekersaantal op sectorniveau. De tabel laat 

zien welke macro-economische variabelen effect hebben op de toegangsprijs, het bezoekersaantal of beide 

factoren.  

 

Tabel 15  | De trends van de DESTEP-methode die van invloed zijn op de toegangsprijs en de het 

bezoekersaantal 

 Trends macro-economische variabelen 

 Demografie Economie Sociaal Technologie Ecologie Politieke 

P ◊ ◊  ◊  ◊ 

Q ◊ ◊  ◊  ◊ 

 

De trends op sociaal/cultureel en ecologisch/psychologisch gebied verschillen per exploitant van leisure-

vastgoed, waardoor de trends geen kenmerk zijn van de subsector. De variabelen worden niet gebruikt in het 

model. Een voorbeeld van een sociaal/culturele trend is dat de consument nog steeds vraagt om 

authenticiteit en kleinschaligheid. Te denken valt aan kleine lokale ambachtelijke leisure-ondernemingen, 

zoals een kaasboerderij [Ruis, 2001]. Deze trend is niet specifiek per leisure-vastgoed subsector, maar past 

binnen iedere subsector. Een voorbeeld van een trend op ecologisch/psychologisch vlak is dat de consument 

steeds meer waar wil voor zijn geld en bereid is steeds meer aan belevenissen uit te geven [Beunders & 

Boers, 2002]. Deze trends is niet subsector specifiek, maar afhankelijk van een concept binnen een 

subsector.  

 

De hieronder beschreven trends worden in het model gehanteerd.  

Demografie 

De toenemende vergrijzing kan in de leisure-vastgoed subsectoren een effect hebben op de groei van het bezoekersaantal 

(Q).  

Het toenemende aantal allochtonen kan in de leisure-vastgoed subsectoren een effect hebben op de groei van het 

bezoekersaantal (Q). 

Het toenemende aantal Yups/DINKY’s kan in de leisure-vastgoed subsectoren een effect hebben op de groei van het 

bezoekersaantal (Q). Deze groep heeft ook meer geld te besteden. Dit heeft geen invloed op de prijsstijging van een 

toegangsprijs (P) van alle activiteiten in een subsector. Het is namelijk van het concept in een subsector afhankelijk hoe 

hoog de toegangsprijs is, daardoor blijft dit aspect buiten beschouwing.  

Het toenemende aantal alleenstaanden kan in de leisure-vastgoed subsectoren een effect hebben op de groei van het 

bezoekersaantal (Q).  
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Technologie 

Internet kan een positief effect op een leisure-vastgoed subsectoren hebben, doordat steeds meer activiteiten op internet 

kunnen worden geboekt. Daarentegen kan het een negatief effect hebben, omdat dat consument thuis kan blijven en de 

leisure-activiteit niet meer hoeft te bezoeken. Internet kan een positief of negatief effect hebben op de toegangsprijs (P) of 

het bezoekersaantal (Q). 

Het aanbod van technologie groeit, wat tot gevolg heeft dat de vrijetijdsbesteding steeds kapitaalintensiever wordt. De 

exploitant zal steeds opnieuw moeten investeren om de consument te behouden en opnieuw aan te trekken. Dit effect kan 

een negatief gevolg hebben op de toegangsprijs (P) van een leisure-activiteit, waardoor een aantal bezoekers weg kan 

blijven.  

 

Politiek 

De grond wordt steeds schaarser. Voor de huidige exploitanten in de subsectoren van leisure-vastgoed kan dit een positief 

effect hebben op het bezoekersaantal (Q) of de toegangsprijs (P). 

De politiek privatiseert steeds meer leisure-vastgoed subsectoren, waardoor subsectoren commerciëler worden. Dit kan een 

positief of negatief effect hebben op de toegangsprijzen (P). 

 

 

 

 

 

Economie  

In de aanbodzijde van de markt is een vergaande internationalisering en ketenvorming waar te nemen. Deze trend kan een 

effect hebben op de toegangsprijs (P) en het bezoekersaantal (Q) van een leisure-vastgoed subsector. Internationalisering 

en ketenvorming zijn gevolgen van elkaar, waardoor ze in het model samen worden genomen.  

In de aanbodzijde van de markt is in enkele leisure-sectoren schaalvergroting waar te nemen. Dit kan een effect hebben op 

het bezoekersaantal (Q) en de toegangsprijs (P).  

Een kwart van alle bestedingen van de huishoudens bestaat uit vrijetijdsbestedingen. Bij een stagnerende groei van de 

economie kan dit gevolgen hebben voor het bezoekersaantal (Q) in de leisure-vastgoed subsectoren. De gevoeligheid voor 

de economie verschilt per subsector. Het is onbekend of de subsectoren bij een bloeiende economie relatief veel meer 

bezoekers aantrekken of een hogere toegangsprijs kunnen vragen. Dit aspect wordt niet gebruikt in het model. Het is 

daarentegen wel bekend welke subsectoren op de economie reageren als deze stagneert. Het bezoekersaantal en/of de 

bestedingen per bezoeker dalen in enkele subsectoren bij een neergaande economie. In bijlage 5 is de relatie tussen een 

aantal leisure-vastgoed subsectoren, het BNP en de consumptieve besteding weergegeven.  

De consument is mobieler geworden en kan tegenwoordig in korte tijd grotere afstanden overbruggen. De toename van het  

verkeer heeft tot gevolg dat de leisure-activiteiten slechter te bereiken zijn, waardoor het bezoekersaantal (Q) kan 

afnemen.  

Een aantal leisure-vastgoedsectoren heeft een korte trendcycli, doordat ze modegevoelig zijn. Het bezoekersaantal (Q) kan 

door een korte trendcycli na een aantal jaren afnemen. Dit kan zelfs tot gevolg hebben dat de exploitant de toegangsprijzen 

(P) moet verlagen. 
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8.2 Meten van de groeiverwachting  

In deze paragraaf wordt in de eerste plaats het groeiverwachtingmodel 

geïllustreerd aan de hand van een tweetal voorbeelden. Daarna wordt de 

classificatie van het groeiverwachtingmodel weergegeven.  

8.2.1 Voorbeeld werking van het groeiverwachtingmodel 

De grootte van het groeiverwachtingmodel geeft inzicht in de groeipotentie van de huren en indirect in de 

waarde van het leisure-vastgoedobject van een subsector. Een subsector kan een hoge of een lage 

groeiverwachting hebben, doordat in totaal meer positieve of meer negatieve scores zijn behaald. Bij het 

beoordelen van de groeiverwachting dient altijd met de achterliggende factoren rekening te worden 

gehouden.  

De variabelen in dit onderzoek zijn gelijk gewogen (tabel 16), aangezien deze op het moment niet bepaald 

kunnen worden door een gebrek aan gegevens over de leisure-vastgoedmarkt.  

De negatieve waarden die uit het model voorvloeien betekenen niet dat een negatieve huurgroei 

optreedt, maar dat voor deze subsectoren van leisure-vastgoed een zeer lage groei verwacht 

wordt. Tabel 16 geeft ter illustratie de berekening van de grootte van de groeiverwachting van de leisure-

vastgoed subsectoren golfbaan en bioscoop weer.  

 

Tabel 16  |  Voorbeeld van het groeiverwachtingmodel van de leisure-vastgoed subsectoren golfbaan en 

bioscoop 

 

 Golfbaan Bioscoop  Golfbaan Bioscoop  Macro-

economische 

variabelen 
 Score Wegingen   

A 1 0 25% 

B 0 1 25% 

C 1 1 25% 
Demografisch 

D 1 1 

25% 

25% 

0,50 0,25 

E 1 1 20% 

F 0 1 20% 

G 0 0 20% 

H -1 -1 20% 

Economisch 

I 0 0 

25% 

20% 

0,00 0,20 

J 1 -1 50% 
Technologisch 

K 0 -1 
25% 

50% 
0,50 -1,00 

L 1 0 50% 
Politiek 

M 0 0 
25% 

50% 
0,50 0,00 

 

Totaal  100% 100% 0,38 -0.14 

A=Vergrijzing; B=Allochtonen; C=Yups/DINKY’s; D=Alleenstaanden; E=Toename Internationalisering/ ketenvorming/ Schaalvergroting; 
F=Effect stagnerende groei economie; G=Toename slechtere bereikbaarheid; H=Subsectoren die modegevoelig zijn en dus een korte 
trendcycli hebben; I=Effect van internet op de subsector; J=Effect van steeds nieuwere technologieën; K=Effect van schaarste van de grond; 
L=Privatisering subsectoren leisure 

Groeiver

wachting 

Stap 2: 
Meten 
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De leisure-vastgoed subsector golfbaan heeft ten opzichte van de overige subsectoren relatief veel positieve 

beoordelingen bij de verschillende variabelen. De variabele ‘bereikbaarheid’ vormt hierop een uitzondering. 

De demografische en economische variabelen kunnen een positief effect hebben op de leisure-vastgoed 

subsector bioscoop. Het downloaden van films, dvd’s, etcetera en de afname van de bereikbaarheid kunnen 

daarentegen een negatief effect hebben. In totaal wordt daarom voor deze subsector een relatief negatieve 

groeiverwachting voorspelt.  

8.2.2 Classificatie van het groeiverwachtingmodel  

Tabel 17 geeft de classificatie van het groeiverwachtingmodel weer. In de classificatie is te zien dat de 

leisure-vastgoed subsector schouwburg/concerthal/theater de relatief gezien de hoogste en de 

subsector kinderspeelhal de laagste groeiverwachting heeft. De subsector 

schouwburg/concerthal/theater heeft een relatief hoge groeiverwachting, omdat de demografische trends als 

vergrijzing en het toenemende aantal Yups een positief effect hebben op de subsector. Daarnaast vertoont 

deze subsector weinig samenhang met de economie en zou een privatisering van de subsector een positief 

effect op de huurinkomsten kunnen hebben, doordat de exploitant de toegangsprijzen zou kunnen verhogen. 

Bij de subsector kinderspeelhal zijn de genoemde aspecten juist negatief, waardoor deze subsector een 

relatief lage groeiverwachting heeft. Wat een hoge en lage groeiverwachting betekenen voor de resultaten 

van de leisure-vastgoed matrix komt aan de orde in hoofdstuk 11.  

 

Tabel 17  | Classificatie van de groeiverwachting van de subsectoren van leisure-vastgoed 

 

Groeiverwachting groep A 
Zeer hoge groeiverwachting 

Groeiverwachting groep B 
Hoge groeiverwachting 

 
Schouwburg/concerthal/theater 0,43 

Golfbaan 0,38 

Camping  0,36 

Recreatiepark/resort 0,36 

Museum/Galerij 0,25 

Cafés  0,25 

Sauna/thermencomplex 0,25 

Sportaccommodatie 0,25 

Tennishal 0,25  

Beursgebouw/evenementenhal 0,21 

Kunstijsbaan 0,21 

Squash Centrum 0,19 

Zwembad 0,19 

Dierentuin 0,15 

Partycentrum 0,14 

Groepsaccomodaties 0,13 

Manege 0,13 

Skatehal 0,13 

Groeiverwachting groep C 
Lage groeiverwachting 

Groeiverwachting groep D 
Zeer lage groeiverwachting 

Skibaan 0,09 

Casino 0,08 

Klimhal 0,08 

Restaurant 0,08 

Dansschool 0,06 

Kartbaan 0,06 

Leisure hotel 0,06 

Cafetaria/lunchroom 0,01 

Bowlingcenter  0,00 

Pool/biljart/snooker 0,00 

 
Automatenhal -0,01 

Subtropisch zwemparadijs  -0,04 

Attractiepark -0,05 

Fitnesscenter -0,05 

Stadion -0,05 

Discotheek -0,11 

Bioscoop -0,14 

Kinderspeelhal  -0,18 
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9 Risicomodel 

 

 

 

 

 

 

 

Op het gebied van het beleggen in vastgoed is het risico de niet voorspelbare schommelingen ten opzichte 

van het toekomstige, te verwachten rendement [Langbroek, 2003; Eichholtz & Tates, 1993]. De leisure-

vastgoedsector is afhankelijk van vele risico’s die op kunnen treden. De voorbeelden laten risico’s zien die 

kunnen optreden bij de huurder. Deze risico’s kunnen vervolgens invloed hebben op de rendementen die de 

belegger verwacht. Uit een onderzoek van de IPD is gebleken dat bij het beleggen in vastgoed meer dan 

1600 risico’s te onderscheiden zijn, welke niet of nauwelijks te managen zijn [Hendriks, 2003]. In dit 

hoofdstuk wordt aan de hand van de volgende stappen de grootte van het risico’s van de leisure-vastgoed 

subsectoren onderzocht:  

 

- Identificeren variabelen risicomodel 

- Meten risico’s subsectoren leisure-vastgoed  

- Beheersbaarheid risico’s  

 

9.1 Identificeren variabelen van het risicomodel 

Om de risico’s vast te stellen wordt in deze paragraaf onderzocht wat 

onverwachte fluctuaties in het rendement kan veroorzaken.  

9.1.1 Risico’s bij het beleggen in leisure-vastgoed 

Een risico dat optreedt, kan een beperking vormen voor het functioneren van het bedrijf dat in het vastgoed 

is gehuisvest. Bij het exploiteren van leisure-vastgoed speelt het vastgoed en de bedrijfsvoering een grote 

rol. Onverwachte gebreken of beperkingen in het vastgoed of de bedrijfsvoering kunnen leiden tot huuruitval, 

‘Door het warme winterweer en het gebrek aan vorst zijn kunstijsbanen, ondanks hogere 

bezoekersaantallen, enorm op kosten gejaagd’ [De Telegraaf, 2007] 

‘De vrijetijdssector beschikt over een aantal lastverhogende eigenschappen’ [MKB, 2005] 

‘Brussel gaat mogelijk opnieuw stappen ondernemen tegen het monopolie op gokken in Nederland, zoals 

De Lotto en Holland Casino dat hebben’ [Algemeen Dagblad, 2007] 

‘Waarschuwing voor playbackende artiest’ [Algemeen Dagblad, 2007]  

‘Attractiepark Archeon mag niet worden bewegwijzerd in de buurt van de N11’ [De Telegraaf, 2007] 

‘Overvallers stelen acht ton uit Casino Brussel’ [De Telegraaf, 2007]  

Risico 

Analyse 

Stap 1: 
Identificatie 
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leegstand etcetera. Deze risico’s kunnen de belegger in moeilijkheden brengen indien niet gemakkelijk een 

andere huurder kan worden gevonden [Berkhout, 1997].  

 

In het onderzoek wordt onderzocht hoeveel potentie het beleggen in leisure-vastgoed en de verschillende 

subsectoren heeft. Om deze reden worden alleen de beleggingsrisico’s onderzocht. De overige risico’s 

zoals financierings- of portefeuillerisico’s worden verder buiten beschouwing gelaten.  

Risico’s die bij het beleggen in direct vastgoed kunnen optreden zijn specifieke risico’s en systematische 

risico’s, ook wel genoemd objectrisico’s en marktrisico’s. Keeris [2001] heeft een indeling van 

beleggingsrisico’s die de specifieke en de systematische risico’s omvangen. De beleggingsrisico’s zijn 

huurerosie, leegstand, debiteuren, onderhoud, verkooprisico, politiek en valuta. Valuta wordt verder 

buiten beschouwing gelaten, omdat het onderzoek betrekking heeft op de Nederlandse markt. 

 

De leisure-vastgoedsector is nog een jonge, intransparante vastgoedsector waardoor weinig historische 

gegevens voor handen zijn. Over de mate van bijvoorbeeld leegstand of de verkoopwaarde kunnen geen 

uitspraken worden gedaan. Het toekennen van scores en wegingsfactoren aan bovengenoemde risico’s is niet 

mogelijk. In de volgende paragraaf wordt daarom onderzocht wat de veroorzakers van bovengenoemde 

risico’s zijn.  

9.1.2 De actoren en risicobronnen van de risico’s van leisure-vastgoed  

 

De reactie van de consument, uit het bovenstaande voorbeeld, kan uiteindelijk risico’s zoals huuruitval of 

leegstand veroorzaken. Deze risico’s veroorzaken fluctuaties in de financiële prestaties van het leisure-

vastgoed. In risicoanalyse worden alleen de grootste risicobronnen van de beleggingsrisico’s meegenomen.  

 

De verschillende risicobronnen zijn met behulp van een gebeurtenissenboom inzichtelijk gemaakt. Op het 

eerste knooppunt komt een gebeurtenis te staan, die zich vertakt in mogelijke alternatieve gebeurtenissen 

[Gehner, 2003]. De gebeurtenissenboom laat zien wat of wie de beleggingsrisico’s veroorzaakt. Tabel 18 laat 

het resultaat van deze gebeurtenissenboom zien. Om verwarring te voorkomen wordt de oorzaak voortaan 

de risicobron genoemd en de veroorzaker de actor.  

 

 

 

 

‘In tegenstelling tot winkelvastgoed is in de leisure-sector de consument sneller uitgekeken op een 

concept en op zoek gaat naar een nieuwe leisure-activiteit. Dit proces wordt steeds meer versneld 

doordat er steeds uniekere, uitdagendere producten op de leisure markt verschijnen [Walraven, 2006].’ 
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Tabel 18  |  Oorzaak-gevolg schema waarin de actoren de risico’s veroorzaken en de beleggingsrisico’s  

het gevolg zijn [bewerking Boom & Slettenhaar, 2006].  

Risico Actor

Huurerosie Consument

Exploitant

Vastgoed

Vastgoed

Consument

Consument

Concurrent

Concurrent

Debiteuren Consument

Onderhoud Vastgoed

Verkooprisico Vastgoed

Politiek

Politiek

Leegstand

Politiek

Economisch slechte tijden waardoor de huurcontracten onder druk komen te

staan

Onverwachts onderhoud

Nieuwe wetten die betrekking hebben op het vastgoed

(herbestemming/brandveiligheid, e.d.)

Tijdelijk geen inkomsten doordat de consument weg blijft door bijvoorbeeld

weersomstandigheden

De exploitant kan de huur opzeggen, omdat deze niet kan uitbreiden of niet

tevreden met de locatie

Nieuwe wetten die betrekking hebben op de sector (gokwetten, drankwetten,

etc.)

Oncourant vastgoed bij de verkoop

Risicobron    

De exploitant levert een slechte service en de consument blijft weg 

De consument heeft geen interesse meer in het product 

De consument besteedt geen geld meer aan leisure producten door recessie

Binnen de leisure-sector komen er concurrenten, de inkomsten van de exploitant

nemen af

Buiten de sector komen er concurrenten (andere producten), de inkomsten van

de exploitant nemen af  

 

 

Naast het vastgoed zelf zijn de exploitant, de consument, de politiek en de concurrentie de grootse 

actoren die fluctuaties in de financiële performance van het vastgoed kunnen veroorzaken. Deze 

actoren zijn nauw met elkaar verbonden en kunnen versterkend werken. Een kleine wetswijziging kan 

bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de consument de leisure-activiteit niet meer bezoekt, met gevolg dat de 

exploitant de huur niet kan betalen. Leegstand kan in dit geval optreden.  

 

De actoren, volgend uit het oorzaak-gevolg schema hebben een directe of indirecte invloed op de 

uiteindelijke prestaties van het vastgoed. In figuur 23 zijn deze directe en indirecte invloeden weergegeven. 

In de figuur is ook de belegger opgenomen. Deze kan invloed uitoefenen op de uiteindelijke performance van 

het vastgoed. De belegger kan zorgen dat vermogen wordt gereserveerd voor het opwaarderen van het 

vastgoed en het controleren van de verrichtingen van het management van de leisure-activiteit. Omgekeerd 

geldt ook dat als het vastgoed een zeer goede performance heeft dat de belegger sneller bereid is hier in te 

investeren. Het verschil met de andere actoren is dat de actor belegger kan sturen op fluctuaties in de 

financiële performance, waardoor deze niet als een actor in het risicomodel kan worden gezien. De belegger 

wordt niet meegenomen in het uiteindelijke model. De figuur 23 wordt aan de hand van de actoren 

toegelicht.  
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1. Consument  

De consument vertoont een erg grillig en onvoorspelbaar gedrag. Het ene jaar wil de consument 

bingoën en het daarop volgende jaar golfen. Er komen steeds meer leisure-activiteiten bij, waardoor 

de consument keuzes moet maken waar het geld aan wordt besteed en of het geld aan leisure wordt 

besteed. De consument heeft een directe en een indirecte invloed op de financiële performance van 

het vastgoed. Bij het kiezen van een activiteit wordt gekeken naar een groot aantal aspecten, zoals 

het type activiteit, staat van attracties, het uiterlijk van de locatie en de service van de exploitant. 

Ook de weersomstandigheden kunnen bijdragen aan het besluit tot het wel of niet bezoeken van een 

leisure-activiteit. De omvang van de doelgroep en het aantal bezoeken dat de consument brengt aan 

een leisure-activiteit spelen bij de beoordeling van de leisure-vastgoed subsectoren een grote rol.  

 

2. Exploitant  

Bij leisure-vastgoed is er een nauwe verwevenheid tussen het vastgoed en de primaire 

bedrijfsprocessen (directe invloed). Van de exploitant kan verwacht worden dat deze de trends 

probeert te volgen en inspringt op de veranderende eisen en wensen van de consument. De 

consument verwacht in de ene leisure-subsector meer service dan in de andere subsector. Bij een 

restaurant speelt de persoonlijke service van de exploitant een grotere rol dan bij een bioscoop.  

 

3. Vastgoed 

Het vastgoed is erg vaak erg specifiek en een onderdeel van het bedrijfsproces. Bij een attractiepark 

spelen de attracties een grote rol in de beleving van de consument. Het vastgoed is hierdoor 

Figuur 23  |  de actoren die direct en indirect een invloed hebben op de prestaties van het vastgoed 
[bewerking De Jong, 2006; Dirks 2003].  

 
Exploitant 
(huurder) 

 
Belegger 

 
Vastgoed 

 
Consument  

Leisure-
vastgoedmarkt 
Concurrentie  

 
Politiek  -

• 

~ ~ - ~ ~ 

' .... .. - ~ 

t I 
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complex en onderhoudsgevoelig, wat onverwachte risico’s met zich mee kan brengen. De consument 

kan dusdanig worden gehinderd dat deze de activiteit niet meer bezoekt.  

Daarnaast speelt de alternatieve aanwendbaarheid van het object een grote rol, omdat het van 

belang is dat bij structurele leegstand het object herbestemd kan worden. Deze kenmerken van een 

object zijn belangrijk voor ‘exit en fallback-scenario’s’ die een belegger bij dit type vastgoed graag 

achter de hand wil hebben. Het vastgoed heeft een directe invloed op de performance van het 

vastgoed.  

 

4. Politiek  

De politiek kan direct en indirect onverwachts een invloed uitoefenen op de financiële prestaties van 

het leisure-vastgoed. Wetten kunnen betrekking hebben op het vastgoed zelf (directe invloed) en op 

de leisure-vastgoed subsector en/of de consument (indirecte invloed). Te denken valt aan 

gokwetten, veiligheidsvoorschriften, wijzigende openingstijden, bestemmingsplannen, en dergelijke. 

Niet iedere subsector is even gevoelig voor wetswijzigingen of veroorzaken de wetswijzigingen een 

grote financiële schade.  

 

5. Concurrentie  

De vastgoedbelegger investeert indirect in het bedrijfsproces, waardoor naar de leisure-markt moet 

worden gekeken. Concurrentie speelt op deze markt een zeer grote rol. In de leisure-sector worden 

namelijk regelmatig nieuwe producten op de markt gebracht [Walraven, 2007]. De consument kiest 

voor een leisure-activiteit en concurrentie speelt een rol op de performance van het vastgoed. Er 

zijn twee verschillende vormen van concurrentie. De consument kan binnen de subsector kiezen 

voor een andere aanbieder, of de consument kan beslissen niet meer de betreffende activiteit te 

bezoeken, maar naar een andere leisure-vastgoed subsector te gaan.  

 

De actoren en risicobronnen die in deze paragrafen aan de orde zijn gekomen worden gebruikt in het 

risicomodel.  
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9.2 Meten van de risico’s  

 

In deze paragraaf wordt het risicomodel voor leisure-vastgoed toegelicht. De 

groottes van de risico’s worden inzichtelijk gemaakt en gemeten. 

 

9.2.1 Het leisure-vastgoed risicomodel  

De schematische weergave van het risicomodel in figuur 24 wordt in dit onderzoek het leisure-vastgoed 

risicomodel (LVR-model) genoemd en geeft weer welke actoren fluctuaties in de rendementen van leisure-

vastgoed kunnen veroorzaken. Het totale risico van een leisure-vastgoedobject wordt extern beïnvloed vanuit 

de actoren exploitant, politiek, 

consument en concurrentie en intern 

vanuit de actor vastgoed.  

De beleggingsrisico’s van leisure-

vastgoed worden met dit model op 

eenvoudige wijze inzichtelijk en 

meetbaar gemaakt. De volgende 

paragrafen laten het principe en 

werking van het risicomodel zien. 

9.2.2 Principe risicomodel 

Tabel 19 laat zien welke stappen in het risicomodel worden doorlopen om de risico’s te meten en inzichtelijk 

te maken:  

 

Tabel 19  |  Stappenplan risicomodel 

Stap Actie Onderdeel  

1 Meten risicobronnen, kans en schade, van de actoren Kans-schade matrix +  

Standaardisatielijst leisure-subsectoren  

2 Bepalen risico door het matchen van de kans en de 

schade 

Risicomatrix  

3 Risico’s van de risicobronnen wegen en optellen Wegingstabel 

 

Stap 1 

De kans en de schade per risicobron worden in de eerste stap gemeten in de kans-schade matrix. Deze twee 

factoren hebben beiden invloed op de hoogte van het uiteindelijke risico van de risicobronnen. Aan de kans 

en schade zijn de waarden 1, 2 of 3 toegekend, waarbij één het laagste risico vormt en 3 het hoogste risico. 

In bijlage 8 is de risico-matrix te vinden en in bijlage 7 de lijst met de aangenomen standaard locatie voor 

iedere leisure-vastgoed subsector. 

Leisure  

 
 
5 

Vastgoed 

1  
Exploitant 

2  
Politiek 

3  
Consument 

4 
Concurrentie 

    Figuur 24  | Schematische weergave van het LVR-model 
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Stap 2 

In de twee stap worden de kans en schade met elkaar geïntegreerd in de risicomatrix (tabel 20). De matrix is 

gebaseerd op de risicomatrix van Keeris & Witvoet [2004] en Chapman & Ward [1997]. Iedere risicobron 

krijgt een waarde tussen 1 en 5 toegekend, wat resulteert in het uiteindelijke risico per risicobron.  

 

Tabel 20  |  Risico-matrix [Bewerking Keeris, 2004; Chapman & Ward, 1997] 

 

Stap 3 

De risicobronnen tellen niet allemaal even zwaar, waardoor verschillende wegingen, in stap drie, aan de 

risicobronnen worden toegekend. In de eerste plaats worden met de wegingen het totale risico per actor 

berekend en daarna met wegingen het totale risico van de leisure-vastgoed subsector. De wegingen zijn 

bepaald met behulp van een tweetal specialisten op het gebied van winkel- en leisure-vastgoed. De gewogen 

gemiddelden van de leisure-subsectoren liggen allen tussen de 1-5, waarbij één het laagste risico vormt en 

vijf het hoogste risico.  

9.2.3 Voorbeeld werking van het risicomodel 

De werking van het risicomodel wordt in deze paragraaf geïllustreerd aan de hand van de subsectoren 

restaurant (R) en attractiepark (A).  

 

Tabel 21  | Uitwerking risicomodel van de leisure-vastgoed subsectoren restaurant en attractiepark 

Wegingen Wegingen R A

Kans Schade Risico Kans Schade Risico % %

1A Exploitant 3 1 3 1 3 3 15% 100% 0,45 0,45

2A Politiek 2 2 3 3 2 4 5% 100% 0,15 0,20

3A Consument 1 1 1 2 3 4 40%

3B Consument 3 3 5 2 1 2 30%

3C Consument 1 2 2 3 3 5 30%

4A Concurrentie 2 1 2 1 3 3 60%

4B Concurrentie 1 1 1 2 3 4 40%

5A Vastgoed 2 2 3 2 3 4 50%

5B Vastgoed 1 1 1 3 3 5 30%

5C Vastgoed 1 1 1 2 3 4 20%

               Totaal 100% 2,30 3,71

25% 0,50 1,08

0,88 1,30

20% 0,32 0,68

Actor

Restaurant Attractiepark

35%

 

 

 

3 3 4 5 

Kans         2 2 3 4 

1 1 2 3 

 1 2 3 

 Schade 
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In de voorbeelden is de grootte van het totale risico van de leisure-vastgoed subsectoren restaurant en 

attractiepark berekend. Het totale risico van de subsector attractieparken is 3,71 en van de subsector 

restaurants is dit 2,20. De subsector attractieparken kan als risicovol worden getypeerd. De totale risico’s zijn 

niet de absolute waarden, maar de relatieve waarden. Met het behulp van het risicomodel kunnen de leisure-

vastgoed subsectoren met elkaar worden vergeleken.   

 

Het risico-model geeft, naast de totale grootte van het risico, op een snelle en eenvoudige wijze 

inzicht in de verdeling van de risico’s, middels het LVR-model (figuur 25). Van iedere actor is het 

totale gewogen risico in de figuur geplaatst. Om het aantal subsectoren gelijk te verdelen over de 

risicocategorieen, zeer laag, laag, hoog, en zeer hoog, is het gemiddelde van alle scores, die toegekend zijn 

aan de actoren, berekend. Met behulp van dit gemiddelde is de verdeling van de risico’s per actor tot stand 

gekomen.  

Bij de subsector restaurant liggen de risico’s voornamelijk bij de exploitant (E) en de politiek (P). De service 

van de exploitant brengt in deze subsector een risico met zich mee. Daarnaast is in deze subsector een grote 

kans op een wetswijziging. De grootste risico’s van de subsector attractiepark liggen bij het vastgoed (V), de 

concurrentie en de consument (CT). De incourantie van de locatie en het object zijn verantwoordelijk voor de 

hoogte van het risico van actor vastgoed. De trendgevoeligheid komt tot uitdrukking in de actor consument 

en de schade die optreedt als de consument naar concurrentie gaat in de actor concurrentie. 

 

Figuur 25 | LVR-model van de subsectoren restaurant en attractieparken  

 

9.2.4 Classificatie risicomodel 

Tabel 22 geeft de risicoclassificatie weer van het risicomodel. In de risicogroep A is het aantal subsectoren 

groter, omdat de waarden van een aantal subsectoren zeer dicht bij elkaar liggen en een grote sprong 

optreedt tussen de subsector restaurant en de subsector beursgebouw/evenementenhal.  

Sector Restaurant                                                                           Sector Attractiepark 
           2,30                 3,71 

 

   V E 

P 

CT 

CE 

 

    V E 

P 

CT 

CE 

 Zeer laag risico 1,0  -  2,3 Hoog risico   2,8  –  3,2  

Zeer hoog 3,3 -  5,0  Laag risico         2,4  -  2,7 risico 

P=politiek; CT=consument;  

CE=concurrentie; E=exploitant; V=vastgoed 
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De leisure-vastgoed subsector dansschool heeft relatief gezien het laagste risico. De consument 

vormt een relatief laag risico, aangezien de doelgroep redelijk groot is en deze subsector niet trendgevoelig 

is. Daarnaast heeft een stagnerende economie relatief weinig invloed op de subsector. De actor vastgoed 

brengt relatief ook weinig risico’s met zich mee. De locatie waar de dansscholen zijn gevestigd en het object 

zijn in het algemeen courant. De risico’s van de politiek, de concurrentie en de exploitant zijn ook relatief 

laag. De subsector skibaan daarentegen heeft relatief gezien het hoogste risico toegekend gekregen. 

De actoren vastgoed en consument vormen het grootste risico in deze subsector. Het vastgoed is relatief 

incourant en onderhoudsgevoelig. Daarnaast is deze leisure-vastgoed subsector trendgevoelig en 

kapitaalintensief. Wat een laag en hoog risico betekenen voor de resultaten van de leisure-vastgoed matrix 

komt aan de orde in hoofdstuk 11.  

 

Tabel 22  | Classificatie van de risico’s van de subsectoren van leisure-vastgoed 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risico groep A 
Zeer laag risico 

Risico groep B 
Laag risico  

Dansschool 1,83 

Pool/biljart/snooker 1,94 

Fitnesscenter 1,94 

Kinderspeelhal  2,00 

Squash Centrum 2,01 

Automatenhal 2,04 

Golfbaan 2,15 

Casino 2,16 

Sportaccommodatie 2,26 

Cafés  2,30 

Cafeteria/lunchroom 2,30 

Restaurant 2,30 

 

Beursgebouw/evenementenhal 2,40 

Tennishal 2,41 

Party centrum 2,57 

Museum/galerij 2,62 

Camping  2,62 

Kartbaan 2,62 

Skatehal 2,63 

Risico groep C 
Hoog risico 

Risico groep D 
Zeer hoog risico  

Groepsaccomodaties 2,72 

Discotheek 2,74 

Klimhal 2,79 

Dierentuin 2,92 

Zwembad 2,98 

Manege 3,00 

Schouwburg/concerthal/theater 3,05 

Leisure hotel 3,16 

 
Bowlingcenter  3,29 

Bioscoop 3,30 

Recreatiepark/resort 3,39 

Stadion 3,59 

Subtropisch zwemparadijs  3,59 

Kunstijsbaan 3,65 

Attractiepark 3,70 

Sauna/thermencomplex 3,76 

Skibaan 4,13 
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9.3 Beheersbaarheid van de risico’s 

 

Het vereiste rendement kan vergroot worden door te onderzoeken of risico’s 

beheerst kunnen worden [Gehner, 2003]. In deze paragraaf wordt 

geanalyseerd welke risicobeheersmaatregelingen kunnen worden getroffen.  

9.3.1 Beheersbaarheid risico’s 

De IPD [2006a] geeft aan dat bij attractieparken horende risico’s beheerst kunnen worden door in zee te 

gaan met een dominante speler op de markt, een merk dat de consument aanspreekt, 

uitbreidingsmogelijkheden en een bereikbare locatie voor de doelgroep. De aspecten als merkloyaliteit en een 

dominante speler zijn aspecten die gelden voor iedere leisure-vastgoed subsector. In deze paragraaf komen 

de aspecten aan de orde die in de gehele leisure-vastgoedsector optredende risico’s kunnen beheersen. De 

volgende aspecten kunnen de risico’s van de subsectoren van leisure-vastgoed beheersen [Eijsden, 2006]: 

 

1. Lengte van het huurcontract  

De lengte van de huurcontracten 

voor leisure-vastgoed zijn in Groot 

Brittanië gemiddeld 21 jaar (figuur 

26). Het afsluiten van een contract 

voor een groot aantal jaren kan 

bijvoorbeeld het leegstandsrisico 

verlagen      [IPD, 2006a].  

 

2. Type huurcontract  

De keuze voor een huurcontract is gebaseerd op drie aspecten, namelijk het type vastgoed, het vertrouwen 

in een subsector van leisure-vastgoed en de organisatie die het vastgoed exploiteert. De belegger kan 

enerzijds kiezen voor een contract waarbij relatief weinig risico wordt gelopen, zoals een contract met vaste 

huurinkomsten en anderzijds voor een contract met variabele huren waarbij relatief meer risico wordt 

gelopen, maar ook een hoger rendement kan worden gegeneerd. Figuur 27 geeft deze relatie weer. De 

volgende drie contracten kunnen worden afgesloten in de leisure-vastgoedsector [Eijsden, 2006; Jones Lang 

LaSalle, 2006]: 

- Vaste huur 

Dit type contract is een overeenkomst tussen een eigenaar en een huurder waar de huurder het 

vastgoed (grond, object en soms de inboedel) huurt. De verhuurder bemoeit zich niet met het beheren 

en exploiteren van de activiteit welke in het pand gehuisvest is. Deze ontvangt van de exploitant de 

huurder, een vast bedrag aan huur.  
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All property

Restaurants 
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Unexpired Lease Lengths 

 

Figuur 26 | Gemiddelde lengte van leasecontracten in diverse 

vastgoedsectoren en leisure-vastgoed subsectoren [IPD, 2006a] 
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- Omzetgerelateerde huren 

Bij omzetgerelateerde huren wordt het risico verdeeld tussen de huurder en de verhuurder. De 

huurinkomsten zijn deels afhankelijk van de omzet van de huurder. Een deel van de huur is meestal 

vaste huur om de verhuurder zekerheid te geven van inkomsten. Een ander deel van de huur is 

afhankelijk van de performance van de huurder. De verhuurder kan bij een goede performance van de 

exploitant mee profiteren en omgekeerd hoeft een huurder in slechte tijden niet alle winst om te zetten 

in huur.  

- Management contract  

Karakteristiek aan dit type contract is dat de 

verhuurder niet het vastgoed verhuurt, maar de 

exploitatie van het vastgoed en de activiteit beheert. 

Een manager wordt aangesteld om namens de 

eigenaar de activiteit in het vastgoed te exploiteren. De 

eigenaar dient bij dit type contract een grote kennis 

van de activiteit te hebben die in het pand is 

gehuisvest. Dit kost meer tijd, geld en kennis van het 

leisure-vastgoed, waardoor de eigenaar verwacht het 

hogere risico met hogere opbrengsten te compenseren.  

 

3. Loyaliteit aan een merk en professionele exploitant 

Een merk speelt een belangrijke rol bij leisure-vastgoed. Een merk is voor een bedrijf meestal van grote 

waarde, omdat dit iets zegt over de kwaliteit en de reputatie van het bedrijf. Een professionele exploitant kan 

hierdoor meer bezoekers aantrekken en speelt een grote rol bij het behouden van deze kwaliteit en reputatie 

van de leisure-activiteit. Als kanttekening moet worden gemaakt dat een merk ook uit de gratie kan raken 

[Pleisureworld, 2006; Eijsden, 2006].  

 

4. Locatie en bereikbaarheid 

De locatie en bereikbaarheid spelen net als bij de overige vastgoedsectoren een grote rol bij leisure-

vastgoed. De wildwaterbaan in Zoetermeer is op bewust deze locatie geplaatst, omdat in deze regio genoeg 

consumenten zijn om de exploitatie van de activiteit en dus het vastgoed rendabel te maken [Walraven, 

2007].  
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Figuur 27 | Risico-huurinkomsten profielen 

van diverse huurcontracten vanuit het 

beleggersperpectief [bewerking Payer, 

2003] 
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5. Diversificatie en grootte investering 

 De grootte van de investeringen lopen binnen leisure-vastgoed en de subsectoren sterk uiteen. In 1998 is 

bijvoorbeeld een sauna in Hoorn verkocht voor 680.670 euro en in 1996 Snowworld (skibaan) in Zoetermeer 

voor 13.613.406 euro [Vetis, 2007]. De belegger kan kiezen om één vastgoedobject of een verschillend 

aantal objecten verwerven voor een beleggingsportefeuille.  

 

Daarnaast kunnen de risico’s beperkt 

worden door te investeren in diverse 

leisure-vastgoed subsectoren met 

verschillende eigenschappen. Figuur 23 

geeft enkele voorbeelden. Bij slecht 

weer is de kans groter dat de consument naar een bioscoop gaat in plaats van naar een attractiepark. De 

consument is sneller geneigd om in een warme zomer een attractiepark of een andere buitenactiviteit te 

bezoeken en de bioscoop minder snel. Bij een slechte economische situatie gaat de consument nog wel naar 

bijvoorbeeld de film en zal deze het attractiepark sneller mijden. Binnen de leisure-sector zijn tal van 

diversificatiemogelijkheden. 

 

Tabel 23  | Voorbeeld van diversificatie van leisure-vastgoed in een 

vastgoedportefeuille 

Kenmerk subsector Bioscoop Attractiepark 

Weerafhankelijk ◊ ◊ 
Seizoenafhankelijk  ◊ 
Afhankelijk van de economische situatie  ◊(licht/vertraagd) 

Afhankelijk goede voorstellingen  ◊  
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10 Exploitatiekostenmodel 

Het laatste onderdeel van de leisure-vastgoed matrix, is het exploitatiekostenmodel. Tussen de verschillende 

subsectoren van leisure-vastgoed zijn grote verschillen gekeken naar de exploitatiekosten. De volgende twee 

stappen worden in dit hoofdstuk genomen om de exploitatiekosten van de leisure-vastgoed subsectoren te 

bepalen:  

 

- Identificeren variabelen exploitatiekostenmodel 

- Meten exploitatiekosten subsectoren leisure-vastgoed 

 

10.1  Identificeren van de variabelen van het exploitatiekostenmodel 

In deze paragraaf wordt allereerst de begripsbepaling en een indeling van de 

exploitatiekosten gegeven en daarna wordt geanalyseerd welke variabelen in 

het exploitatiekostenmodel worden gebruikt.  

10.1.1 Begripsomschrijving en indeling 

De exploitatiekosten van een gebouw komen voort uit het eigendom of het in gebruik hebben van onroerend 

goed [Woude, 1996]. Een richtlijn voor de exploitatiekosten (NEN 2632) is opgesteld door het Nederlands 

centrum van normalisatie (NEN) [1980]. De exploitatiekosten worden door de NEN 2632 als volgt 

gedefinieerd:  

 

 

De hoogte van de exploitatiekosten wordt beoordeeld aan de hand van de volgende hoofdgroepen van de 

NEN 2632, namelijk: 

 

A1 Vaste kosten  

A2 Energiekosten 

A3 Onderhoudskosten 

A4 Administratieve beheerkosten 

A5 Specifieke bedrijfskosten 

 

Indien de gebruiker niet de eigenaar is van het object betalen ze beiden een deel van de kosten. Een deel 

van de vaste, energie-, onderhouds- en administratieve beheerkosten komen voor rekening van de 

‘Exploitatiekosten zijn de terugkerende kosten ten gevolg van het in eigendom hebben, instandhouden 

dan wel gebruiken van onroerend goed.’ [NEN, 1980] 

Groeiver-

wachting 

Stap 1: 
Identificatie 
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verhuurder. De andere bovengenoemde kosten komen voor rekening van de huurder. In het onderzoek 

worden alleen zelfstandige objecten onderzocht, waardoor de energiekosten voor openbare ruimten buiten 

beschouwing worden gelaten. Als de belegger een management contract heeft afgesloten komen in theorie 

de kosten van de gebruiker bij de belegger te liggen. In dit onderzoek wordt uitgegaan dat de belegger bij 

het gebruik van een management contract deze kosten gescheiden houdt op de balans, waardoor alleen uit 

wordt gegaan van de kosten voor de verhuurder van een vastgoedobject. De belegger betaald bij normaal 

gebruik van zelfstandige leisure-objecten een deel van de vaste kosten, onderhoudskosten en de 

administratieve beheerskosten [Woude, 1996]. Deze drie variabelen worden in de volgende paragraaf verder 

uitgewerkt.  

10.1.2 Variabelen van het exploitatiekostenmodel 

In deze paragraaf wordt bepaald welke onderdelen van de vaste kosten, onderhoudskosten en 

administratieve beheerkosten per subsector verschillend zijn en daarom worden gebruikt in het model. De 

volgende alinea’s lichten de verschillende kosten toe.  

 

1. Vaste kosten 

De rente over het kapitaal en de afschrijving van de (her)investeringskosten zijn sterk afhankelijk van de 

economische levensduur van het gebouw- en de installatieonderdelen [Woude, 1996]. Deze twee variabelen 

worden daarom samen gevoegd tot één variabele, namelijk de economische levensduur van een gebouw 

en de installatieonderdelen. De levensduur wordt als een variabele gebruikt in het exploitatiekostenmodel, 

omdat deze per subsector verschillen en niet binnen een subsector sterk uiteen lopen. In een bioscoop zijn 

relatief meer installaties aanwezig dan in een skatehal, waardoor de hoogte van de kosten voor het object en 

de installaties per vierkante meter in de beide sectoren verschillen. 

 

De variabelen erfpachtcanon, belastingen en heffingen zijn objectspecifiek. De variabelen zijn afhankelijk van 

de locatie en de regio waar het object is gehuisvest. Het doel van het onderzoek is om de verschillende 

leisure-subsectoren met elkaar te vergelijken, waardoor deze variabelen verder niet worden gebruikt.   

 

De verzekeringen verschillen per subsector en niet per object. De eigenaar van een zwembad zal bijvoorbeeld 

relatief meer verzekeringen moeten afsluiten dan de eigenaar van een restaurant. De kostenpost 

verzekeringen wordt als een variabele gebruikt in het exploitatiekostenmodel.  

 

2. Onderhoudskosten 

De onderhoudskosten in het algemeen zijn de kosten die nodig zijn om het onroerend goed kwalitatief op peil 

te houden, waardoor de huurder zijn activiteit uit kan voeren. Het onderhoud van de bouwkundige 

voorzieningen, installaties, vaste inrichtingen en het terrein vallen onder de onderhoudskosten. De 
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onderhoudskosten kunnen worden opgesplitst in het technisch- en het schoonmaakonderhoud [Woude, 

1996]. 

 

Onder het technisch onderhoud vallen de kosten die voortvloeien uit het in stand houden van functies van het 

onroerend goed, door middel van het herstellen, vervangen en andere soortgelijke activiteiten [NEN, 1980].  

Deze kosten verschillen per leisure-vastgoed subsector en de kostenpost technisch onderhoud 

wordt dus gebruikt in het exploitatiekostenmodel. In de subsector restaurant moet relatief minder 

worden vervangen of hersteld dan in de subsector bioscoop.  

 

Onder schoonmaakonderhoud vallen de kosten voor het verwijderen van vuil en voor het reinigen van de 

buitenzijde van het gebouw en terrein [NEN, 1980; Woude, 1996]. De schoonmaakkosten variëren per 

leisure-vastgoed subsector. Het vastgoed van een kartbaan of klimhal heeft minder schoonmaak benodigd 

dan het vastgoed van een attractiepark of een restaurant. Een kartbaan heeft slechts een ‘doos’ benodigd, 

terwijl bij een attractiepark of restaurant het uiterlijk en de hygiëne van het vastgoed een grotere rol speelt. 

 

3. Administratieve beheerkosten  

Bij het verhuren van vastgoed moet rekening worden gehouden met beheerswerkzaamheden. De kosten 

worden gemaakt om het exploitatieresultaat van het vastgoed te optimaliseren [ROZ/IPD, 2006d]. Deze 

kosten beslaan volgens gegevens van de ROZ/IPD gemiddeld over alle vastgoed in Nederland ongeveer 18% 

van alle kosten, maar zijn specifiek per object en niet per subsector, waardoor ze in dit onderzoek verder 

buiten beschouwing worden gelaten. 

 

Tabel 24 geeft weer welk type exploitatiekosten voor rekening van de eigenaar komen en in het model 

worden gehanteerd. Deze kosten zijn de rente over het kapitaal, afschrijving/herinvesteringkosten, 

de verzekeringen, het technisch onderhoud en het schoonmaakonderhoud van de buitenzijde. 

 

Tabel 24  | Beoordeling van de variabelen van het exploitatiekostenmodel [Bewerking Woude, 1996] 

Hoofdgroepen 

exploitatiekosten 
Kosten per hoofdgroep Kosten  

Rente over het kapitaal    (lenen/geïnvesteerd) 

Afschrijving (her)investeringskosten 
Per subsector verschillend 

Erfpachtcanon Objectspecifiek 

Belastingen Objectspecifiek 

Heffingen Objectspecifiek  

Vaste kosten  

Verzekeringen Per subsector verschillend 

Technisch onderhoud (gebouwen/installaties/terrein) Per subsector verschillend Onderhoudskosten 

Schoonmaakonderhoud buitenzijde Per subsector verschillend 

Administratieve 

beheerkosten  

Verhuurkosten/bemiddelingskosten/boekhouding/ 

administratieve personeelskosten 
Objectspecifiek 
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10.2  Meten van de exploitatiekosten 

In deze paragrafen wordt het exploitatiekostenmodel dat is ontworpen 

toegelicht en uitgewerkt aan de hand van een tweetal voorbeelden. Uit het 

model volgt een classificatie van het exploitatiekostenmodel.  

10.2.1 Opzet en voorbeeld van het exploitatiekostenmodel 

De hoogte van de exploitatiekosten kan, zoals reeds vermeld, niet met kwantitatieve data worden bepaald. 

Om de leisure-vastgoed subsectoren te waarderen, krijgen de verschillende variabelen een score van 1, 2 of 

3 toegekend. De investeringsgroottes en de afmetingen van het vastgoed lopen tussen de verschillende 

subsectoren van leisure-vastgoed sterk uiteen, waardoor wordt geanalyseerd of de subsectoren lage, 

gemiddelde of hoge kosten per vierkante meter hebben. Tabel 25 geeft ter illustratie de waardering van 

de exploitatiekosten weer van de leisure-vastgoed subsectoren museum/galerij en sibaan.  De subsector 

skibaan heeft per vierkante meter relatief meer kosten dan de subsector museum/galerij.  

 

Tabel 25  |  Voorbeeld exploitatiekostenmodel van de subsectoren leisure-vastgoed museum/galerij en skibaan 

 

De wegingen zijn bepaald met behulp van marktgegevens van de ROZ/IPD. Met behulp van deze 

marktgegevens is de verhouding tussen de vaste kosten en de onderhoudskosten bepaald. De verhouding 

tussen de vaste kosten en de onderhoudskosten is op de Nederlandse vastgoedmarkt ongeveer 45% tegen 

55% [IPD, 2006d]. Als vermeld vallen de rente en de afschrijving onder de vaste kosten. Deze kosten 

beslaan het grootste deel van de vaste kosten [Woude, 1996; IPD, 2006d]. De variabele levensduur van het 

gebouw en installaties wordt daarom zwaarder gewogen dan de variabele verzekeringen, namelijk in de 

verhouding tweederde voor de variabele levensduur van het gebouw en de installaties en een derde voor de 

variabele verzekeringen. De kosten voor het technisch onderhoud en de schoonmaak van de buitenzijde 

krijgen dezelfde weging toegekend, omdat de variabele technisch onderhoud net als de variabele levensduur 

het grootste deel van de onderhoudskosten beslaat [Spierts, 2007].  

 

Skibaan Exploitatiekosten 
Museum

/galerij 
Skibaan Score Wegingen 

Museum/

galerij 
 

Levensduur gebouw en 

Installaties 
1 3 67% 

Vaste kosten 

Verzekeringen 2 3 

45% 

33% 

1,3 3,0 

Technisch onderhoud 1 3 67% 
Onderhouds-

kosten Schoonmaakonderhoud 

buitenzijde 
3 1 

55% 

33% 

1,7 2,3 

 

Totaal 100% 100% 1,51 2,64 

Exploita- 

tiekosten 

Stap 2: 
Meten 
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10.2.2 Classificatie van het exploitatiekostenmodel 

Tabel 26 geeft de classificatie van de exploitatiekosten weer.  

Tabel 26  | Classificatie van de exploitatiekosten van de subsectoren van leisure-vastgoed 

 

De leisure-vastgoed subgroepen zijn ongelijk over de groepen in de classificatie verdeeld. De oorzaak hiervan 

is dat grote sprongen in de grootte van de totale exploitatiekosten tussen de groepen optreden. De klimhal 

bijvoorbeeld zit dichter bij de waarden in groep B, dan in groep A, waardoor deze wordt meegenomen in 

groep B. In bijlage 6 is de classificatie van de subgroepen verder uitgewerkt.  

De leisure-vastgoed subsector cafés hebben per vierkante meter de laagste en een subtropisch 

zwemparadijs de hoogste exploitatiekosten. In de subsector cafés zijn relatief weinig 

onderhoudsgevoelige installaties aanwezig, waardoor de belegger relatief lage kosten heeft. De levensduur 

van een café is relatief lang en de kosten die de belegger kwijt is aan verzekeringen, zoals de 

inboedelverzekering, zijn relatief laag. De exploitatiekosten bij de subsector subtropisch zwemparadijs liggen 

per vierkante meter veel hoger dan bij de subsector café. In dit object zijn veel installaties aanwezig waaraan 

relatief veel onderhoud verricht dient te worden. In deze objecten is de levensduur van de installaties en het 

object korter dan van de installaties in het object van een café. Wat de hoge en lage exploitatiekosten 

betekenen voor de leisure-vastgoed matrix komt aan de orde in hoofdstuk 11.  

Exploitatiekosten groep A 

Zeer lage exploitatiekosten 

Exploitatiekosten groep B 

Lage exploitatiekosten 
 
Cafés  1,00 

Camping  1,00 

Dansschool 1,00 

Fitnesscenter 1,00 

Kartbaan 1,00 

Manege 1,00 

Pool/biljart/snooker 1,00 

Skatehal 1,00 

Squashcentrum 1,15 

Cafeteria/lunchroom 1,18 

Restaurant 1,18 

 
Klimhal 1,45 

Dierentuin 1,48 

Museum/galerij 1,51 

Tennishal 1,51 

Party centrum 1,63 

Sportaccommodatie 1,63 

Automatenhal 1,67 

Casino 1,67 

Golfbaan  1,70 

Exploitatiekosten groep C 

Hoge exploitatiekosten 

Exploitatiekosten groep D 

Zeer hoge exploitatiekosten 
 
Discotheek 1,82 

Kinderspeelhal  1,85 

Kunstijsbaan 1,85 

Beursgebouw/evenementenhal 2,00 

Groepsaccomodaties 2,00 

 

Bowlingcenter  2,34 

Stadion 
2,45 

Attractiepark 
2,48 

Leisure hotel 
2,48 

Zwembad 
2,52 

Schouwburg/concerthal/theater 
2,55 

Skibaan 
2,64 

Sauna/thermencomplex 
2,70 

Bioscoop 
2,82 

Recreatiepark/resort 
2,85 

Subtropisch zwemparadijs  
3,00 
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11 Leisure-vastgoed matrix 

Hoofdstuk 11 is een zeer belangrijk onderdeel van deel 3 van het onderzoek. In dit deel wordt het antwoord 

gegeven op de tweede onderzoeksvraag. In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:  

 

- Integratie leisure-vastgoed matrix 

- Resultaat leisure-vastgoed matrix  

- Vergelijking met overige vastgoedsectoren  

 

11.1  Integratie van de leisure-vastgoed matrix  

In deze paragrafen wordt het instrument, de leisure-vastgoed matrix verder toegelicht. Daarna wordt 

aangegeven hoe de  drie modellen zijn geïntegreerd in de matrix en de beleggingspotentie van de sectoren 

wordt weergegeven.  

11.1.1 De leisure-vastgoed matrix 

Figuur 28 laat het instrument, de leisure-vastgoed matrix zien. De matrix bestaat, zoals is vermeld in 

hoofdstuk 7, uit drie variabelen: de groeiverwachting, het risico en de exploitatiekosten. Hieronder wordt 

nogmaals kort de betekenis van de symbolen in de matrix toegelicht. De groeiverwachting en het risico zijn 

in de leisure-vastgoed matrix geïntegreerd in één symbool ter verduidelijking van de kwadranten. 

 

- De verticale as geeft de groeiverwachting weer. De pijl omhoog 

duidt op een hoge groeiverwachting en de pijl omlaag op een 

lage groeiverwachting;  

- De horizontale as geeft de grootte van het risico aan met pijl die 

de hoogte van de fluctuaties weergeeft. De linker pijlen geven 

een lage volatiliteit weer en de rechter pijlen een hoge 

volatiliteit;  

- De exploitatiekosten worden in de uiteindelijk leisure-vastgoed matrix weergegeven in de vorm van een 

bol (figuur 28). De kleine bol geeft lage en de grote bol geeft hoge exploitatiekosten aan. Dit is in figuur 

28 weergegeven in het rechtervlak. 

 

 

 

 

Figuur 28 | Leisure-vastgoed matrix  

 

Risico 

G
ro

e
iv
e
rw

a
c
h
ti
n
g
 

Exploitatiekosten 

+ 



 

 

Beleggen in leisure-vastgoed   Marike_Koopmans_-_mei_2007

   

11-76 

11.1.2 Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt toegelicht welke betekenis de variabelen hebben in de leisure-vastgoed matrix. 

 

1. Groeiverwachting  

De groeiverwachting is een onderdeel van het rendement. De groeiverwachting in dit onderzoek heeft 

betrekking op de huurgroei die mede afhankelijk is van de macro-economische trends. Positieve of negatieve 

macro-economische trends kunnen leiden tot een groei of daling van de huur. De belegger neemt genoegen 

met een lager rendement als de sector een hoge groeiverwachting heeft. Dit rendement wordt uiteindelijk 

terugverdiend in de huur en indirect in de waarde van het object. Bij een lage groeiverwachting neemt de 

belegger niet genoegen met een lager rendement.  

 

2. Risico 

Een hoog risico betekent dat de kans groter is dat meer onverwachte fluctuaties in het rendement optreden. 

De belegger verwacht bij een hoog risico een hogere vergoeding voor het te lopen risico en dus ook een 

hoger rendement. Bij een laag risico kan er met een behoorlijke zekerheid vanuit worden gegaan dat een 

bepaald rendement wordt gehaald.  

 

3. Exploitatiekosten  

De exploitatiekosten staan in tegenstelling tot de andere variabelen in grote mate vast en kunnen in de 

toekomst slechts beperkt fluctueren. De exploitatiekosten kunnen wel een negatieve impact hebben op het 

uiteindelijk gerealiseerde rendement namelijk, als bij leegstand de belegger de exploitatiekosten door moet 

betalen. Lage exploitatiekosten hebben bij leegstand een kleinere impact op het gerealiseerde resultaat dan 

hoge exploitatiekosten.  

     

Met drie variabelen, die ieder twee 

mogelijkheden hebben, kunnen in 

totaal acht mogelijkheden worden 

onderscheiden (figuur 29). De acht 

mogelijkheden hebben allemaal een 

andere betekenis. In de volgende 

paragraaf wordt aan de hand van de 

vier kwadranten in de leisure-

vastgoed matrix de betekenis tussen 

de drie variabelen toegelicht.  

 

 Groeiver- 

wachting 
Risico 

Exploitatie- 

kosten 

1 Hoog Laag Laag 

2 Hoog Laag Hoog 

3 Hoog Hoog Laag 

4 Hoog Hoog Hoog 

5 Laag Laag Laag 

6 Laag Laag Hoog 

7 Laag Hoog Laag 

8 Laag Hoog Hoog 

Symbool 

Figuur 29 | De acht mogelijkheden van de variabelen  
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11.1.3 Betekenis van de kwadranten van de matrix 

De vier kwadranten hebben allemaal een andere betekenis. De betekenis van de kwadranten wordt hieronder 

toegelicht. Hierbij wordt ook de samenhang tussen de variabelen beschreven, waardoor de acht 

mogelijkheden aan de orde komen.  

 

Kwadrant A 

In kwadrant A wordt een relatief hoge groeiverwachting voorspeld en heeft de 

leisure-vastgoed subsector een relatief laag risico. De exploitatiekosten kunnen 

per belegging hoog of laag zijn. Het risico is laag in dit kwadrant waardoor er met 

een behoorlijke zekerheid vanuit kan worden gegaan dat een bepaald rendement 

wordt behaald. Het is minder van belang of de exploitatiekosten van een 

belegging hoog of laag zijn. De kans dat het leegstandsrisico optreedt, is zeer 

laag. Als wordt gekeken naar de subsectoren die in dit kwadrant vallen is het 

altijd gunstiger om lage exploitatiekosten te hebben dan hoge. Dit geldt overigens voor ieder kwadrant. De 

leisure-vastgoed subsectoren die in deze categorie vallen zijn het aantrekkelijkst om in te beleggen. Het 

kwadrant wordt: ‘Enhanced Belegging Leisure’ genoemd. 

 

Kwadrant B 

In kwadrant B is een relatief hoge groeiverwachting voorspeld en de subsectoren in dit kwadrant hebben een 

relatief hoog risico. De hoogte van de exploitatiekosten is belangrijk om te weten, aangezien de belegger een 

groter risico loopt dat leegstand optreedt dan in kwadrant A en C en dus de exploitatiekosten betaald moeten 

worden zonder dat er huurinkomsten zijn. Mogelijkheden om het leisure-vastgoedobject gemakkelijk te 

verkopen is gewenst. Het hoge risico wordt doorgaans gecompenseerd met een hoger rendement. De 

subsectoren in dit kwadrant zijn geschikt voor beleggers die een hoger rendement willen behalen bij een 

hoger risico. Daarnaast is een relatief hoge groei te verwachten, daardoor kan het rendement hoger uitvallen 

door huurgroei en indirect aan waardegroei. Voor een belegger die een risico accepteert hebben de 

subsectoren met lage exploitatiekosten in dit kwadrant beleggingspotentie. Het kwadrant wordt: 

‘Opportunity Driven Belegging Leisure’ genoemd.  

 

Kwadrant C 

Kwadrant C heeft een relatief lage groeiverwachting en een relatief laag risico. De subsectoren van leisure-

vastgoed in deze categorie zijn standaard leisure-vastgoedproducten om in te beleggen. Het kwadrant 

wordt ook ‘Core Belegging Leisure’ genoemd. In dit kwadrant kan net zoals in kwadrant A er met een 

behoorlijke zekerheid vanuit worden gegaan dat een bepaald rendement wordt behaald. Het is minder van 

belang of de exploitatiekosten van een belegging hoog of laag zijn. De kans dat het leegstand optreedt is 

 

A 

 

B 

 

D 

 

C 

Figuur 30 | De vier 
kwadranten van de 
leisure-vastgoed 
matrix  
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laag. Uiteraard geldt ook dat een leisure-vastgoed subsector met lage exploitatiekosten aantrekkelijker is om 

in te beleggen dan een subsector met hoge exploitatiekosten. Het kwadrant wordt: ‘Core Belegging 

Leisure’ genoemd.  

 

Kwadrant D 

Kwadrant D heeft een relatief lage groeiverwachting en een relatief hoog risico. Hoge exploitatiekosten 

moeten net zoals in kwadrant B worden vermeden. De hoogte van de exploitatiekosten is belangrijk om te 

weten, aangezien de belegger een groter risico loopt dat leegstand optreedt en de exploitatiekosten betaald 

moeten worden, zonder dat er inkomsten zijn. Het hoge risico wordt doorgaans gecompenseerd met een 

hoger rendement. Voor de subsectoren in dit kwadrant is een relatief kleine groeiverwachting voorspeld, 

daardoor kan een belegger in de toekomst geen hoger rendement behalen. Dit alles maakt dat de leisure-

vastgoed subsectoren die in dit kwadrant vallen het minst aantrekkelijk zijn om in te beleggen en dus 

het kwadrant ‘Unattractive Belegging Leisure’ wordt genoemd. 

 

Als de beschrijving van de vier kwadranten wordt gekoppeld aan de acht mogelijkheden in figuur 29, dan kan 

het volgende worden geconcludeerd:  

 

Over de absolute hoogte van het te verwachten rendement kunnen nog geen uitspraken worden 

gedaan, aangezien in de leisure-vastgoed matrix de subsectoren relatief met elkaar worden 

vergeleken. Als een belegger wil beleggen in een subsector, in bijvoorbeeld het kwadrant ‘Unattractive 

Belegging Leisure’, dan kan verwacht worden dat in dit kwadrant een hoger rendement behaald moet worden 

dan in de drie andere kwadranten. De reden hiervoor is dat de risico’s in dit kwadrant hoger zijn en de 

groeiverwachting lager is dan in de andere kwadranten. Het is niet bekend of de hogere rendementen in 

dit kwadrant ook daadwerkelijk behaald kunnen worden, aangezien niet iedere exploitant bereid 

Figuur 31 | De vier kwadranten van de leisure-vastgoed matrix  

 

‘ Core Belegging Leisure’  
 
Relatief lage groeiverwachting, laag risico en hoge of 
lage exploitatiekosten. De subsectoren die binnen 
mogelijkheid 5 en 6 vallen zijn standaard leisure-
vastgoedproducten om in te beleggen (Kwadrant C) en 
zijn een goede aanvulling op een leisure-
vastgoedporteuille.  
 

‘Enhanced Belegging Leisure’  
 
Relatief hoge groeiverwachting, laag risico en hoge of 
lage exploitatiekosten. De subsectoren die binnen 
mogelijkheid 1 en 2 (kwadrant A) vallen zijn het 
aantrekkelijkst om in te beleggen.   

 

‘Opportunity Driven Belegging Leisure’ 
 
Relatief hoge groeiverwachting, hoog risico en lage of 
hoge exploitatiekosten. De subsectoren die binnen de 
mogelijkheid 3 vallen zijn aantrekkelijk voor beleggers 
die iets meer risico willen nemen en willen profiteren van 
een huurgroei die op kan treden (Kwadrant B). Bij hoge 
exploitatiekosten, mogelijkheid 4, moet wel een goede 
mogelijkheid om het vastgoed te verkopen aanwezig 
zijn, indien langdurige leegstand optreedt.  
 

‘Unattractive Belegging Leisure’  
 
Relatief lage groeiverwachting, hoog risico en hoge of 
lage exploitatiekosten. De subsectoren die binnen 
mogelijkheid 7 en 8 vallen zijn het minst aantrekkelijk 
om in te beleggen (kwadrant D). Het beleggen in deze 
subsectoren wordt in de meeste gevallen afgeraden.  
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is om hogere huren te betalen. Daarnaast is onbekend of het vastgoed in de kwadranten 

verkrijgbaar is op de markt. Om een exact rendement te bepalen zijn gegevens op objectniveau benodigd, 

zoals huurprijsniveaus, locatie, vraag- en aanbodverhoudingen op de (beleggers)markt.  

11.1.4 Interpretatie van de leisure-vastgoed matrix  

De leisure-vastgoed matrix is ontworpen om de subsectoren van leisure-vastgoed te kunnen beoordelen op 

de beleggingspotentie. De matrix geeft het gemiddelde risico, de gemiddelde groeiverwachting en 

de gemiddelde exploitatiekosten weer per leisure-vastgoed subsector. Als bijvoorbeeld blijkt dat de 

subsector skibaan in de matrix een ‘Unattractive Belegging Leisure’ is dan zegt dit iets over de gehele 

subsector en niet over een specifieke belegging. Op objectniveau zou een skibaan een potentiële belegging 

kunnen zijn. De skibaan kan een goed merk vertegenwoordigen, over een zeer professionele exploitant 

beschikken en op een goede locatie staan waar de marktomvang groter is dan gemiddeld bij skibanen.  

 

Om de matrix juist te interpreteren dienen voor de subsectoren dezelfde omstandigheden te gelden. Het 

effect van de volgende aspecten is in het onderzoek buiten beschouwing gelaten. De volgende aannames zijn 

gemaakt, namelijk:  

- voor alle subsectoren wordt hetzelfde type contract en contractsduur aangenomen;  

- voor alle subsectoren is een standaard gekozen locatie, zoals is aangegeven in de randvoorwaarden;  

- alle subsectoren hebben dezelfde interesse vanuit de beleggersmarkt en 

- de vraag en aanbodverhoudingen op de leisure-markt zijn in geheel Nederland gelijk.  

 

Het is van belang dat bij gebruik van het instrument deze aannames in het achterhoofd worden gehouden. 

 

 

 

 

 

De leisure-vastgoed matrix is een handvat voor de belegger om de subsectoren van leisure-vastgoed 

onderling op een drietal variabelen: de groeiverwachting, het risico en de exploitatiekosten te 

vergelijken. Het instrument geeft een onderlinge vergelijking van de leisure-vastgoed 

subsectoren en geen prognose van het rendement. De belegger krijgt meer inzicht in de leisure-

vastgoedsector en kan het instrument gebruiken om een inschatting van de beleggingspotentie van een 

subsector te maken, door zijn doelstellingen naast de resultaten van de leisure-vastgoedmatrix te 

leggen. Op basis van de uitkomsten kan de belegger een inschatting maken van het minimaal 

benodigde rendement. 
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11.2   Resultaat van de leisure-vastgoed matrix  

De leisure-vastgoed matrix is naar eigen inzicht ingevuld en door twee collegae nogmaals ingevuld en 

gecontroleerd op de volledigheid. Tabel 27 laat het resultaat van de leisure-vastgoed matrix zien. In de vier 

kwadranten zijn de leisure-vastgoed subsectoren aangegeven. De exploitatiekosten staan in de kolom naast 

de subsectoren aangegeven. Lage exploitatiekosten zijn aangegeven met een kleine bol en hoge 

exploitatiekosten zijn aangegeven met een grote bol. In bijlage 9 is de ingevulde matrix te zien met de 

behaalde scores van de drie variabelen. Hieronder is alleen de abstracte versie weergegeven. De tabel wordt 

toegelicht aan de hand van de leisure-vastgoed subsectoren golfbaan en bioscoop de twee extremen.  

 

Tabel 27  |  Ingevulde leisure-vastgoed matrix  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leisure-vastgoed subsector golfbaan heeft een grote beleggingspotentie. De  groeiverwachting is relatief  

hoog, aangezien de grootte van de doelgroep in de toekomst zal toenemen en de toenemende technologie 

geen negatief effect heeft op de subsector. Het risico is ten opzichte van de andere subsectoren relatief laag, 

omdat het vastgoed courant is en de kans op onverwachte onderhoudsproblemen laag is. De 

exploitatiekosten tenslotte zijn relatief laag, aangezien weinig installaties in het vastgoed zijn aangebracht. 

De levensduur van het vastgoed en de installaties is lang en de onderhoudskosten zijn relatief laag.  

 

                
        ‘Enhanced Belegging Leisure’  
                                                   E 

                     
           ‘Opportunity Driven   
              Belegging Leisure’   
                                                       E 

Golfbaan ���� Dierentuin ���� 

Camping ���� Manege ���� 

Cafés ���� Schouwburg/concerthal/theater � 
Sportaccommodatie ���� Recreatiepark/resort � 

Tennishal ���� Sauna/thermencomplex � 
Museum/galerij ���� Kunstijsbaan � 
Squashcentrum ���� Zwembad � 
Party centrum ���� Groepsaccomodaties � 

Casino ����   

Skatehal ����   
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Beursgebouw/evenementenhal � 

 

  

  

 
‘Core Belegging Leisure’                

                                                     E 

 
     ‘Unattractive Belegging Leisure’                 
                                                     E 

Restaurant ���� Klimhal ���� 

Dansschool ���� Skibaan � 

Kartbaan ���� Leisure hotel � 

Cafeteria/lunchroom ���� Bowlingcenter � 

Pool/biljart/snooker ���� Subtropisch zwemparadijs � 

Automatenhal ���� Attractiepark � 

Fitnesscenter ���� Stadion � 

Kinderspeelhal � Discotheek � 

  

 

Bioscoop � 
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De leisure-vastgoed subsector bioscoop daarentegen valt in het kwadrant  ‘Unattractive Belegging Leisure’ 

en is het minst aantrekkelijk om in te beleggen. De groeiverwachting van deze subsector is relatief laag, 

doordat de subsector sterk afhankelijk is van de filmindustrie. Daarnaast vormt het downloaden van films via 

het internet en de toenemende technologie een bedreiging. De incourantheid van het object en onverwacht 

onderhoud aan de installaties vormen een relatief groot risico bij dit type vastgoed. Daarnaast zijn er weinig 

professionele exploitanten in de subsector bioscoop en zijn vele wetten van toepassing op deze subsector. De 

exploitatiekosten zijn relatief hoog doordat de levensduur van het object en de installaties zeer kort is en de 

kosten voor het onderhoud hoog zijn.  

 

De absolute rendementen van de subsectoren kunnen, zoals vermeld niet worden gegenereerd uit de tabel. 

In de volgende paragraaf wordt de leisure-vastgoed matrix aan de vastgoedmarkt gekoppeld, zodat de 

leisure-vastgoed subsectoren op de vastgoedmarkt kunnen worden gepositioneerd. Hierdoor kan een beeld 

worden verkregen welke rendementen verwacht zouden kunnen worden in de leisure-vastgoedsector.  

 

11.3   Vergelijking met de overige vastgoedsectoren 

De leisure-vastgoed matrix wordt in deze paragraaf in een breder perspectief geplaatst. De subsectoren van 

leisure-vastgoed worden daarom met enkele segmenten van winkel- en kantorenvastgoed vergeleken. 

11.3.1 Methode van vergelijking  

De vastgoedsectoren winkels en kantoren zijn, zoals leisure-vastgoed, opgedeeld in een aantal segmenten, 

zoals bijvoorbeeld buurtwinkelcentra, winkels op A1 locaties en wijkwinkelcentra. De segmenten van dit 

vastgoed hebben eigen rendement-risico profielen die deels afwijken van de rendement-risico profielen van 

de gehele vastgoedsector waar ze binnen vallen. Door de rendementen en risico’s van de segmenten van 

winkel- en kantorenvastgoed te vergelijken met de subsectoren van leisure-vastgoed wordt een vergelijking 

op hetzelfde niveau gemaakt. De leisure-vastgoed subsectoren worden met segmenten van winkel- en 

kantorenvastgoed vergeleken, omdat hier historische datareeksen beschikbaar van zijn.   

 

Allereerst zijn de waarden van de groeiverwachting, het risico en de exploitatiekosten voor de segmenten van 

winkel- en kantorenvastgoed berekend. Om de waarden te bepalen is op dezelfde manier als voor de leisure-

vastgoed subsectoren de leisure-vastgoed matrix ingevuld. De leisure-vastgoed matrix is opgesteld voor 

leisure-vastgoed, waardoor enkele variabelen zijn vertaald naar het desbetreffende segment van winkel- en 

kantorenvastgoed. Van de winkelvastgoedsector zijn de segmenten ‘Primaire winkellocaties in grote steden’, 

‘GDV/PDV locaties’ en de ‘Buurt- en wijkwinkelcentra’ gebruikt. Van de kantorenvastgoedsector zijn de 

segmenten ‘Kantoren op binnenstedelijk gebied in de vier grote steden’ en ‘Bedrijvenparken in andere grote 

steden’ gehanteerd. De segmenten komen voort uit de benchmark van de ROZ/IPD.  
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De waarden van de groeiverwachting, risico en exploitatiekosten die worden toegekend aan de segmenten 

van winkel- en kantorenvastgoed worden vergeleken met de marktgegevens van de ROZ/IPD [2006c] om te 

bepalen of deze betrouwbaar zijn. Hiervoor worden datareeksen van een periode van tien jaar gebruikt. Met 

behulp van het totale rendement (TRR) zijn de risico’s van de segmenten berekend. Het berekende risico in 

de matrix is gebaseerd op een gemiddeld direct en indirect rendement over een lange periode, ook genoemd 

de Internal Rate of Return (IRR). Het TRR is een momentopname, waardoor dit gegeven niet met de 

gegevens volgend uit de leisure-vastgoed matrix kunnen worden vergeleken. Van Polanen Potel heeft met 

een praktijkvoorbeeld onderzocht hoeveel een TRR 10 jaren gemiddeld afwijkt van een IRR10 jaar. Het resultaat van 

dit onderzoek is dat de uitkomsten van de twee rendementkengetallen zeer dicht bij elkaar te liggen. In dit 

onderzoek wordt daarom aangenomen dat de TRR gelijk staat aan de IRR. Dit kan worden beschouwd als een 

correcte benaderingswijze [Van Polanen Petel, 2005].  

 

De waarden die volgen uit de leisure-vastgoed matrix zijn niet vergelijkbaar met de absolute waarden van de 

ROZ/IPD gegevens, aangezien de leisure-vastgoed matrix werkt met relatieve verhoudingen tussen de 

subsectoren en de ROZ/IPD gegevens absoluut zijn. In deze paragrafen wordt onderzocht of de waarden die 

volgen uit de leisure-vastgoed matrix dezelfde verhoudingen laten zien als de waarden die volgen uit de 

datareeksen van de ROZ/IPD. Zodoende wordt getoetst of de leisure-vastgoed matrix gebruikt kan worden 

om de subsectoren van leisure-vastgoed te vergelijken met de segmenten van winkel- en kantorenvastgoed.  

 

Met de ‘markthuurgroei’ is de gemiddelde huurgroei van de segmenten van de afgelopen tien jaar berekend. 

Deze variabele is de enige variabele die vergeleken kan worden met de groeiverwachting. Met behulp van de 

‘Total Return’ zijn de risico’s van de segmenten berekend. Deze wordt als vermeld vergeleken met de risico’s 

volgend uit de leisure-vastgoed matrix. De ROZ/IPD [2006c] heeft de exploitatiekosten niet gesplitst per 

segment waardoor de exploitatiekosten alleen kunnen worden vergeleken met de exploitatiekosten van de 

totale winkel- en kantorenvastgoedsector. 

11.3.2 Toetsing van de methode 

Figuur 32 laat de uitkomsten van de leisure-vastgoed matrix zien van de groeiverwachting en het risico voor 

de waarden die volgen uit de leisure-vastgoed matrix en figuur 33 de uitkomsten van de datareeksen van de 

ROZ/IPD [2006c]. Tabel 28 geeft de exploitatiekosten die volgen uit de matrix en uit de gegevens van de 

ROZ/IPD. 
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Figuur 32 | Waarden van de groeiverwachting en het 

risico uit de leisure-vastgoed matrix  

Figuur 33 | Gemiddelde huurgroei en risico van 1996 – 

2005 [ROZ/IPD, 2006c] 

  

Tabel 28  |  Exploitatiekosten van de leisure-vastgoed matrix vergeleken met de ROZ/IPD [ROZ/IPD, 2006c] 
 

 ROZ/IPD 

Segmenten 

Leisure-

vastgoed 

matrix 
Sectoren  

Totale 
exploitatiekosten 

Vaste kosten 
Onderhouds- 

kosten 

Winkel Prime location 1,00 
GDV/PDV 1,00 
Wijkwinkelcentra 1,00 

Winkels 21 5 5 

Kantoren Prime location 2,18 
Kantoren Business Parks in 
grote steden 2,00 

Kantoren 21 4 8 

 

Uit de twee figuren en de tabel kan het volgende geconcludeerd worden:  

- De groeiverwachting komt maar gedeeltelijk overeen. De reden dat deze maar gedeeltelijk overeenkomt 

is dat de gegevens van de ROZ/IPD zijn gebaseerd op historische cijfers, terwijl de groeiverwachting van 

de leisure-vastgoed matrix de huurontwikkeling in de toekomst voorspelt. De GDV/PDV heeft een lage 

groeiverwachting in de leisure-vastgoed matrix, terwijl in het verleden een zeer grote huurgroei is 

opgetreden. De huurgroei van de GDV/PDV is veroorzaakt, doordat een aantal jaren geleden de 

wetgeving voor deze locaties is aangepast. De huren in dit segment zijn toen zelfs met zes procent per 

jaar gestegen. De laatste jaren is een negatieve huurgroei waar te nemen. Buiten de huurgroei van de 

GDV/PDV locaties is de volgorde van de leisure-vastgoed subsectoren van de huurgroei gelijk aan de 

groeiverwachting. Het aspect politiek is niet in het groeiverwachtingmodel meegenomen, omdat dit niet 

per subsector van leisure-vastgoed verschilt maar per locatie.  

- Het risico komt in beide grafieken redelijk overeen. De rangorde is precies gelijk. Het segment ‘Kantoren 

op binnenstedelijk gebied in de vier grote steden’ komt iets negatiever uit de leisure-vastgoed matrix 

dan uit de gegevens van de ROZ/IPD. Hetzelfde geldt voor het segment ‘Bedrijvenparken in andere grote 

steden’. Het segment ‘Primaire winkellocaties in grote steden’ is te positief uit de leisure-vastgoed matrix 

gekomen of het segment ‘Buurt- en wijkwinkelcentra’ is te negatief uit de leisure-vastgoed matrix 

gekomen. In de leisure-vastgoed matrix zit een groter verschil tussen deze sectoren dan uit de gegevens 

van de ROZ/IPD volgt.  

• • • • • 

• • 
• •• 

• • • • • 

• • • 
• 
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- Uit de gegevens van de ROZ/IPD blijkt dat de belegger voor zowel winkel- als kantorenvastgoed 21 euro 

per vierkante meter kwijt is. Dit dient per segment verder te worden uitgesplitst om het met de leisure-

vastgoedsectoren te kunnen vergelijken. Wordt er gekeken naar alleen de onderhoud- en vaste kosten 

dan komen de waarden uit de leisure-vastgoed matrix deels overeen met de exploitatiekosten van 

winkel- en kantorenvastgoed.  

 

De ‘Rental Value Growth’ is deels afhankelijk van de vraag- en aanbodverhoudingen op de markt en is een 

gegeven uit het verleden. Het effect van dit aspect is buiten beschouwing gelaten in de leisure-vastgoed 

matrix, aangezien dit afhankelijk is van de locatie en een momentopname betreft. De groeiverwachting in 

de figuren komen gedeeltelijk overeen, waardoor de waarden van de groeiverwachting niet 

zomaar kunnen worden vergeleken met de segmenten van winkel- en kantorenvastgoed.  

Het risico dat volgt uit de leisure-vastgoed matrix geeft een reële weergave van het 

daadwerkelijke risico dat optreed. Het risico van de vijf segmenten dat voortkomt uit de leisure-vastgoed 

matrix wordt gebruikt om de leisure-vastgoed subsectoren te positioneren in de vastgoedmarkt. De aspecten 

die zijn genoemd in de beoordeling van het risico dienen wel te worden meegenomen in de vergelijking van 

de subsectoren van leisure-vastgoed met de overige sectoren. De exploitatiekosten van winkels en kantoren 

zijn per vierkante meter gelijk. De hoogte van de exploitatiekosten per segment van winkel- en 

kantorenvastgoed zijn onbekend, waardoor een scheve vergelijking optreedt. De exploitatiekosten worden 

in de vergelijking buiten beschouwing gelaten. In de vergelijking wordt alleen het risicoaspect 

meegenomen.  

11.3.3 Vergelijking met de overige vastgoedsectoren 

De figuur 34 laat het resultaat zien van de vergelijking tussen de leisure-vastgoed subsectoren en de 

segmenten van winkel- en kantorenvastgoed. De groeiverwachting is opgenomen om hiervan een idee te 

geven. Binnen het vlak, dat in de figuur is gepositioneerd, vallen de leisure-vastgoed subsectoren met de 

laagste risico’s en de subsectoren die het dichtst bij elkaar liggen. Buiten dit vlak vallen de aantal 

subsectoren die significant afwijken van de concentratie van de subsectoren in dit vlak.  
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Uit de figuur kan het volgende worden geconcludeerd, namelijk:  

- de leisure-vastgoed subsectoren hebben allemaal een hoger risico dan de winkelsegmenten 

en 

- van een aantal leisure-vastgoed subsectoren is het risico gelijk aan de risico’s van de 

segmenten van het kantorenvastgoed. In de analyse is geconstateerd dat wellicht beide segmenten 

van kantorenvastgoed te negatief zijn geschat in de leisure-vastgoed matrix. Indien dit het geval is dan 

heeft nog steeds een aantal subsectoren van leisure-vastgoed een lager risico.  

 

De subsectoren die het meest links zijn gepositioneerd hebben de meeste potentie om in te beleggen, 

gekeken naar het aspect risico.  

 

 

Figuur 35 laat de risico’s en rendementen van de segmenten van winkel- en kantorenvastgoed zien. Het vlak 

uit figuur 34 is gepositioneerd in de figuur. Twee derde van de leisure-vastgoedobjecten heeft een risico dat 

ligt tussen 3,7 en 6,5. De gerealiseerde rendementen van segmenten van winkel- en kantorenvastgoed 

liggen tussen 10 en 12 procent. In een efficiënte markt wordt het rendement hoger, naarmate de risico’s 

 

Figuur 34 | Vergelijking waarden van de subsectoren van leisure-vastgoed uit de leisure-vastgoed matrix met 

de waarden van de segmenten van winkel- en kantorenvastgoed uit de leisure-vastgoed matrix 

De categorie leisure-vastgoed in Nederland heeft potentie om in te beleggen, gekeken naar het 

aspect risico. Een groot aantal subsectoren van leisure-vastgoed heeft in Nederland 

beleggingspotentie.  
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toenemen. De Nederlandse vastgoedmarkt is geen efficiënte markt. Op basis van deze gegevens kan dan 

ook nog geen inschatting van de te verwachten rendementen van de leisure-vastgoed 

subsectoren worden gemaakt. Zodra kwantitatieve data betreffende deze sector en haar subsectoren 

bekend is, kunnen hier meer uitspraken over gedaan worden. Verdere interpretatie van deze figuur 

wordt op dit moment overgelaten aan de belegger. 

 
Figuur 35 | Vergelijking van de risico’s en rendementen van de segmenten van winkel- en kantorenvastgoed 

1996-2005 [ROZ/IPD, 2006c] 

 

De leisure benchmark van de IPD, besproken in deel 2 van dit onderzoek, is eveneens vergeleken met de 

leisure-vastgoed matrix. De volgende aspecten maken een goede vergelijking lastig:  

 

- de leisure-vastgoed matrix is ingevuld voor de Nederlandse vastgoedmarkt en de IPD geeft gegevens 

over Groot Brittannië en 

- de segmenten van winkel- en kantorenvastgoed hebben in Nederland andere rendement-risico profielen 

dan in Groot Brittannië. 

 

Het vertalen van de risico’s en rendementen naar de Nederlandse vastgoedmarkt kan onbetrouwbare data 

opleveren. Daarnaast heeft dit onderzoek betrekking op de Nederlandse leisure-vastgoedmarkt. De koppeling 

van de leisure-vastgoed matrix met de benchmark van de IPD wordt daarom in dit onderzoek verder buiten 

beschouwing gelaten.  
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12 Casestudy ter illustratie en evaluatie van de 

leisure-vastgoed matrix 

In dit hoofdstuk wordt de leisure-vastgoed matrix geïllustreerd en geëvalueerd middels een casestudy. 

Hierbij komen de volgende drie onderwerpen aan bod: 

 

- Doel van de casestudy 

- Illustratie leisure-vastgoed matrix middels casestudy 

- Evaluatie leisure-vastgoed matrix 

 

12.1  Beschrijving van de casestudy 

De leisure-vastgoed matrix geeft, binnen de gestelde kaders van dit onderzoek, inzicht in de 

beleggingspotentie van de subsectoren van leisure-vastgoed. Het instrument is een benadering van de 

werkelijkheid. Om te onderzoeken in hoeverre de leisure-vastgoed matrix de werkelijkheid  benadert, 

wordt de leisure-vastgoed matrix geïllustreerd aan de hand van een casestudy. Naast het illustreren 

van de leisure-vastgoed matrix wordt de volledigheid en nauwkeurigheid van de leisure-vastgoed 

matrix beoordeeld. Het voordeel van een casestudy vergeleken met een survey is dat meer de diepte in 

wordt gegaan dan de breedte, met een case wordt een relatief een klein aantal onderzoekseenheden getoetst 

en vastgoedobjecten uit de praktijk worden aan het theoretisch model getoetst. De casestudy is aselect 

gekozen, zodat de uitkomsten op toeval berusten. De keuzen voor de 

casestudies worden niet bewust geleid door de uitkomsten die verwacht 

worden van het instrument, zodat de objectiviteit wordt vergroot 

[Verschuren & Doorewaard, 2004].  

 

Om de volledigheid en de nauwkeurigheid van de leisure-vastgoed 

matrix te toetsen, is getracht om leisure-vastgoedobjecten uit een 

twee- of drietal subsectoren te toetsen aan de matrix. Living City 

Property Perfomance, Kadans Vastgoed Leisure, Annexum Invest, Golf 

Management Group, Zeeland Investments Beheer en WaardeVastGoed 

Holland B.V., zijn benaderd voor de casestudy. De bereidheid tot 

deelname was zeer gering. De redenen dat bedrijven niet bereid waren 

deel te nemen aan de casestudy zijn onder andere het niet kunnen of willen vrijgeven van betrouwbare 

informatie van de leisure-vastgoedobjecten in hun portefeuille en vrees hebben voor de uitkomsten van de 

Nauwkeurigheid van het model 

 

1 2 

Benchmark 
subsectoren  

leisure 

Casestudy 1 

Casestudy 2 

1 2 

Figuur 36 |  Meten 

nauwkeurigheid van de leisure-

vastgoed matrix  
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casestudy. Living City Property Perfomance is het enige bedrijf dat bereid was om deel te nemen 

aan de casestudy. Figuur 36 geeft weer hoe de nauwkeurigheid van de leisure-vastgoed matrix bepaald kan 

worden. De middelste lijn is de uitkomst van de leisure-vastgoed subsector in het algemeen. De cijfers 1 en 2 

geven de uitkomsten aan van de objecten die worden beoordeeld in de casestudy. De twee uitkomsten (1 en 

2) bepalen de bandbreedte (nauwkeurigheid) van model. De nauwkeurigheid zoals van het model kan 

daardoor niet worden gemeten, aangezien slechts een meetpunt bekend is. Minimaal twee objecten 

uit twee of drie subsectoren dienen te worden beoordeeld om betrouwbare uitspraken te doen over de 

nauwkeurigheid van de leisure-vastgoed matrix zodat toevalligheden worden uitgesloten.  

 

12.2 Resultaat van de casestudy 

In deze paragraaf wordt de leisure-vastgoed matrix geïllustreerd middels een bestaand theater uit de 

casestudy en de subsector schouwburg/concerthal/theater.  

12.2.1 Beschrijving van de casestudy 

Living City Property Performance is vorig jaar opgericht door theaterproducent Joop van de Ende en 

projectontwikkelaar Hans van Tartwijk. Het bedrijf richt zich voornamelijk op het ontwikkelen van life 

entertainment, zoals theaters, in multifunctionele gebieden. Over twee jaar opent het eerste theater van 

deze ontwikkelaar en exploitant op de kop van de Amsterdamse Zuidas. Het bedrijf brengt het vastgoed 

onder in fondsen, waarin de belegger kan participeren [PropertyNL, 2006b]. De casestudy heeft betrekking 

op de subsector 

schouwburg/concerthal/theater. Living 

City Property Performance heeft één 

object beschikbaar gesteld om te 

beoordelen. In dit onderzoek wordt dit 

theater, theater X genoemd, omdat 

gegevens van dit theater niet openbaar 

kunnen worden gemaakt. De gegevens 

van de theater X en de leisure-vastgoed 

subsector schouwburg/ concerthal/ 

theater staan in tabel 29.   

 

 

 

Tabel 29  | Gegevens van de subsector leisure-vastgoed 

schouwburg/concerthal/theater en theater X van Living City 

Property Performance  

Kenmerken 

Leisure-vastgoed 

subsector 

schouwburg/ 

concerthal/theater 

Theater X 

Living City Property 

Performance 

Type theater Theater publieke sector Commercieel theater 

Exploitant 
Commerciële 

exploitant 

Type huurcontract 

 
Vaste huren 

Lengte huurcontract 

 

Effect van deze 

variabelen wordt niet 

meegenomen bij het 

classificeren van de 

subsectoren 20 jaar 

Locatie In de binnenstad 
In de binnenstad - 

Randstad 

Alternatieve 

aanwendbaarheid 
Laag Laag 
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12.2.2 Illustratie van de leisure-vastgoed matrix  

In deze paragraaf worden de uitkomsten van de drie variabelen, groeiverwachting, risico en 

exploitatiekosten, van theater X en de leisure-vastgoed subsector Schouwburg/concerthal/theater op 

subsectorniveau vergeleken. Daarna worden de drie modellen geïntegreerd in de leisure-vastgoed matrix. 

 

 De groeiverwachting van theater X is lager dan van 

de subsector. De groeiverwachting van de gemiddelde 

subsector is hoger, omdat een huurgroei gerealiseerd 

kan worden door de privatisering van de sector. Dit is bij 

theater X niet aan de orde. Daarnaast zijn theater X meer afhankelijk van de economie, waardoor de 

groeiverwachting relatief lager is en een kans aanwezig is dat de huurgroei stagneert.  

 

Het totale risico van de subsector en het theater X is 

zijn gelijk. Middels het LVR-model (figuur 37) zijn de 

risico’s uitgewerkt. In deze figuur is te zien dat de 

risico’s afwijken bij de actoren concurrentie, consument 

en vastgoed. Theater X heeft relatief gezien het laagste risico, doordat in het vastgoed relatief minder 

onderhoud benodigd is en de verkoopbaarheid, door de gunstige locatie, groter is dan bij het gemiddelde 

theater (subsector schouwburg/concerthal/theater). De consument vormt wel een groter risico dan bij het 

gemiddelde theater, aangezien in het theater één soort voorstelling voor een lange tijd wordt aangeboden. In 

slechtere tijden stelt de consument het bezoek aan dit theater sneller uit.  

 

Figuur 37 |  LVR-model van de subsector schouwburg/concerthal/theater en theater X 

 

 

Tabel 30  |  Groottes groeiverwachting  

 
 

Groeiverwachting 

Leisure-vastgoed subsector 
schouwburg/concerthal/theater 

0,43 

Theater X  0,20 

Tabel 31  |  Groottes risico  

 
Risico 

Leisure-vastgoed subsector 
schouwburg/concerthal/theater 

3,05 

Theater X  3,04 

P=politiek 
CT=consument 
CE=concurrentie  
E=exploitant 
V=vastgoed 

 

   V E 

P 

CT 

CE 

 Zeer laag risico   1,0  -  2,3 Hoog risico     2,8  –  3,2  

Zeer hoog risico 3,3 -  5,0  Laag risico           2,4  -  2,7 

 

   V E 

P 

CT 

CE 

               Subsector schouwburg/                                                Theater X                                                      

                   concerthal/ theater                                
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De exploitatiekosten voor de twee zijn theaters is gelijk. 

De exploitatiekosten zijn relatief hoog door de aanwezige 

installaties. De contactpersoon van Living City Property 

Performance stelt dat in de exploitatiekosten ook posten 

voor het onderhoud zijn gereserveerd, waardoor deze kosten relatief hoog zijn.  

 

De leisure-vastgoed subsector schouwburg/ concerthal/ theater en theater X vallen beiden binnen het 

kwadrant ‘Opportunity Driven Belegging Leisure’. Figuur 38 geeft het resultaat van de leisure-vastgoed 

matrix weer. Uit de vergelijking tussen de subsector en het bestaande object zitten wel verschillen, maar de 

resultaten liggen dicht bij elkaar. Uit de resultaten 

blijkt het theater in de gemiddelde subsector beter te 

presteren, gekeken naar de groeiverwachting. Als op 

objectniveau de theaters worden beoordeeld kunnen 

de variabelen, groeiverwachting, risico en 

exploitatiekosten wel verder uiteen lopen. Theater X 

wordt gehuurd door een professionele huurder, 

hanteert een vaste huur en een heeft een lang 

huurcontract. Het risico van deze belegging wordt 

beheerst door deze variabelen. Bij een economische 

recessie is de belegger zeker van inkomsten door de 

vaste huur en de lengte van het huurcontract. Het 

risico wordt hierdoor beheerst, waardoor het risico relatief lager is dan het gemiddelde risico van de leisure-

vastgoed subsector schouwburg/concerthal/theaters. De groeiverwachting van de huur daarentegen zal de 

komende jaren niet explosief kunnen stijgen, doordat vaste huren voor deze periode worden gehanteerd. De 

exploitatiekosten blijven de komende twintig jaar gelijk. In figuur 38 is dit resultaat middels een pijl 

aangegeven.  

 

Volledigheid van het model 

Bij het doorlopen van het groeiverwachting- en risicomodel is geen discussie ontstaan over de volledigheid 

van de modellen. Bij het exploitatiekostenmodel daarentegen is gediscussieerd over een variabele die is 

gebruikt. De contactpersoon van Living City Property Performance stelt dat beleggers meestal het ROZ-model 

van de ROZ/IPD hanteren om de exploitatiekosten te bepalen. De schoonmaakkosten liggen dan bij de 

huurder en niet bij de verhuurder.  

 

 

Tabel 32  |  Groottes exploitatiekosten  

 
 

Exploitatiekosten 

Leisure-vastgoed subsector 
schouwburg/concerthal/theater 

2.55 

Theater X  2.55 

 

Figuur 38 |  Ingevulde leisure-vastgoed matrix 
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12.3  Evaluatie van de leisure-vastgoed matrix 

In deze paragraaf worden de resultaten geëvalueerd die volgen uit de toetsing van de casestudy aan de 

leisure-vastgoed matrix. Hieruit volgen een aantal conclusies:  

 

- Bij het uitvoeren van de casestudy traden niet veel problemen gekeken naar de bruikbaarheid van de 

leisure-vastgoed matrix. De matrix kon snel een eenvoudig zonder veel hulp worden ingevuld 

door de contactpersoon van Living City Property Performance.  

- Tijdens de casestudy is geconcludeerd dat de resultaten die volgen uit de casestudy en de resultaten van 

de andere leisure-vastgoed subsectoren uit de matrix in de lijn liggen met de resultaten die verwacht 

werden. 

- Binnen dit onderzoek is uitgegaan van een aantal aannames. De aspecten, zoals bijvoorbeeld de vraag 

op de beleggersmarkt, de verkrijgbaarheid van leisure-vastgoed objecten op de vrije markt en het 

huurprijsniveau, zijn in het onderzoek voor iedere subsector van leisure-vastgoed als gelijk aangenomen. 

Het is onbekend welk effect deze aspecten hebben op de performance van de leisure-vastgoed 

subsectoren. Als meer bekend wordt van deze gegevens is het aan te raden deze gegevens te 

verwerken in de leisure-vastgoed matrix. Bij de casestudy kwam deze discussie ook naar voren. 

Geconcludeerd is dat de markt nog te intransparant is om deze aspecten te kunnen beoordelen en 

eventueel op te nemen in de matrix. Het is ook aan te raden alle gegevens over leisure-vastgoed in de 

toekomst te verzamelen om deze te kunnen projecteren op de leisure-vastgoed matrix.  

- Het is ook aan te raden om een zeer groot aantal objecten invullen met verschillende locaties 

en dan bekijken waar deze afwijken van de leisure-vastgoed subsectoren. Hierdoor kan de minimale en 

maximale afwijking van het gemiddelde van de subsector worden bepaald, waardoor uitspraken over de 

nauwkeurigheid van de matrix kunnen worden gedaan.  

- De leisure-vastgoed matrix kan als een benchmark worden gehanteerd. Van de aspecten die niet in 

het model zijn gebruikt zal de gebruiker zelf moeten interpreteren welke invloed deze hebben op de 

variabelen van het instrument. Bij het invullen van de leisure-vastgoed matrix bleken de waarden voor 

de groeiverwachting, het risico en de exploitatiekosten af te wijken van het subsector gemiddelde, 

waardoor de belegger weet of deze belegging beter, gelijk of slechter presteert dan de subsector.  

 

Geconcludeerd kan worden dat de leisure-vastgoed matrix een benadering is van de werkelijkheid. 

Daarnaast kan de matrix op objectniveau als een benchmark kan worden gebruikt.  
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13 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden in de paragrafen 13.1 en 13.2 de conclusies geformuleerd en de aanbevelingen 

gegeven die hieruit volgen. In paragraaf 13.3 is een advies voor ING RE geschreven. In dit advies worden de 

randvoorwaarden van ING naast de resultaten van de leisure-vastgoed matrix gelegd.  

 

13.1   Conclusies  

De conclusies die volgen uit de probleemstelling van dit onderzoek worden hieronder geformuleerd.  

 

Leisure-vastgoed als potentiële vastgoedbeleggingscategorie 

In Groot Brittannië heeft de leisure-vastgoedsector beleggingspotentie. Doordat de Britse vastgoedmarkt 

enkele jaren voorloopt op de Nederlandse vastgoedmarkt kan verwacht worden dat deze trend zich doorzet 

naar Nederland. Op de Nederlandse markt komt vanuit de beleggers steeds meer vraag naar dit 

vastgoedproduct en vastgoed in het algemeen.  

De markt voor leisure-vastgoed bestrijkt ongeveer 12% van de verkooppunten in Nederland. De vrije markt 

heeft een zeer kleine omvang en is tot op heden intransparant en illiquide. De beleggers hebben tot 

dusver nog weinig inzicht in deze vastgoedmarkt. De vrije markt heeft wel potentie om te groeien in de 

toekomst.  

 

Leisure-vastgoed kan als een zelfstandige vastgoedsector met eigen kenmerken en 

beleggingskarakteristieken worden getypeerd. De vastgoedsector heeft vergeleken met andere 

vastgoedsectoren een zeer grote diversiteit aan vastgoedproducten en kan daarom ook als zeer 

heterogeen worden gekarakteriseerd. Dit maakt deze categorie complex. Een aantal subsectoren van 

leisure-vastgoed vertoont geen samenhang met de consumptieve bestedingen en het BNP, waardoor 

deze subsectoren een diversifieer in een vastgoedbeleggingsportefeuille kunnen zijn.  

 

De leisure-vastgoed matrix 

Het is mogelijk gebleken om een theoretisch instrument, de 

leisure-vastgoed matrix op te stellen die de beleggingspotentie 

van de leisure-vastgoed subsectoren op eenvoudige wijze inzichtelijk 

maakt en onderling vergelijkt. De drie variabelen: 

groeiverwachting, risico en exploitatiekosten, vormen hierbij 

de uitgangspunten, omdat deze bepalend zijn voor de hoogte van 

het verwachte rendement.  

Figuur 39 | Leisure-vastgoed matrix  
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De belegger kan middels de matrix op een eenvoudige wijze meer inzicht verkrijgen in de heterogene 

leisure-vastgoedsector en de verschillende subsectoren van leisure-vastgoed. De rendement-risico 

profielen komen wel voort uit de matrix, maar niet de absolute rendementen. Op basis van de classificatie 

van leisure-vastgoed subsectoren kan de belegger het verwachte rendement prognosticeren dat hij wil 

behalen. De leisure-vastgoed matrix bekijkt de leisure-vastgoed subsectoren op subsectorniveau, 

waardoor de gemiddelde groeiverwachting, risico’s en exploitatiekosten van de subsectoren kan worden 

weergegeven en vergeleken. Het effect van de vraag vanuit de beleggersmarkt, locatie, huurprijsniveaus, 

omvang van de vrije markt zijn in het instrument voor de gehele leisure-vastgoedsector als gelijk 

aangenomen, omdat onbekend is hoe ze verschillen per subsector. 

 

De matrix kent scores toe aan de variabelen, waardoor de subsectoren geclassificeerd worden in vier 

groepen: ‘Core Belegging Leisure’, ‘Enhanced Belegging Leisure’, ‘Opportunity Driven Belegging 

Leisure’ en ‘Unattractive Belegging Leisure’. Als resultaat volgt uit de matrix dat de leisure-vastgoed 

subsectoren golfbaan, camping, cafés en sportaccommodatie, die vallen onder de groep ‘Enhanced 

Belegging Leisure’, de meeste beleggingspotentie hebben gezien de relatief hoge groeiverwachting, het 

lage risico en de lage exploitatiekosten. De leisure-vastgoed subsectoren attractiepark, stadion, discotheek 

en bioscoop vallen onder de groep ‘Unattractive Belegging Leisure’ en zijn minder aantrekkelijk om in te 

beleggen. Deze subgroepen hebben relatief gezien de laagste groeiverwachting, de hoogste risico’s en de 

hoogste exploitatiekosten.  

 

Positionering van leisure-vastgoed op de vastgoedmarkt 

Uit het vergelijken van de resultaten van de subsectoren van leisure-vastgoed met de resultaten van andere 

vastgoed (sub)sectoren uit de leisure-vastgoed matrix en de casestudy is gebleken dat de leisure-vastgoed 

matrix een benadering van de werkelijkheid is. Geconcludeerd kan worden dat een groot aantal leisure-

vastgoed subsectoren in Nederland beleggingspotentie heeft, als wordt gekeken naar de variabele 

‘risico’. Beleggen in de leisure-vastgoed subsectoren blijkt altijd risicovoller te zijn dan beleggen in de 

winkelvastgoedsector, maar een groot aantal leisure-vastgoed subsectoren heeft hetzelfde risico als de 

subsectoren van de kantorenvastgoedsector. 

 

Toepasbaarheid van de leisure-vastgoed matrix  

De leisure-vastgoed matrix is naast een goede classificatie te gebruiken als een benchmark op 

objectniveau. De gebruiker kan de leisure-vastgoed matrix voor een object invullen en van de aspecten die 

niet in het model zijn gebruikt zal de gebruiker zelf moeten interpreteren welke invloed deze hebben op de 

variabelen van het instrument. 
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13.2   Aanbevelingen 

In deze paragraaf worden de aanbevelingen van het onderzoek gedaan. 

 

Leisure-vastgoed als potentiële vastgoedbeleggingscategorie 

De belegger dient deze vastgoedcategorie als serieuze beleggingoptie te overwegen, omdat uit het 

onderzoek is gebleken dat deze categorie potentie heeft om in te beleggen.  

 

De leisure-vastgoed matrix 

Gezien de huidige intransparantie van deze sector wordt het gebruik van deze matrix, om de 

beleggingspotentie van leisure-vastgoed subsectoren te kunnen vaststellen, sterk aanbevolen. De matrix 

dient dan te worden gebruikt om de subsectoren onderling te vergelijken of als benchmark op objectniveau.  

 

Het wordt aanbevolen te beleggen in de subsectoren die volgen uit het kwadrant ‘Enhanced Belegging 

Leisure’. De locatie, het type contract en de vraag op de beleggersmarkt dienen wel verder te worden 

onderzocht.  

 

Het is aan te raden om de leisure-vastgoed matrix door een groot aantal professionals in te laten vullen, 

om deze te optimaliseren.  

 

De leisure-vastgoed matrix dient in de toekomst gevalideerd te worden. Het instrument is een theoretisch 

model en opgebouwd uit kwalitatieve data waar scores aan toe worden gekend. Daarnaast zijn een aantal 

aspecten gelijk aangenomen in het model en daarom buiten beschouwing gelaten. De gebruiker dient hier 

rekening mee te houden. Als de data van bijvoorbeeld de vraag vanuit de beleggersmarkt en de 

huurprijsniveaus beschikbaar worden, is het aan te raden deze aan de leisure-vastgoed aan de matrix 

koppelen, waardoor aan de vier kwadranten in de matrix rendementen kunnen worden toegekend en de 

variabelen kwantitatief kunnen worden gemaakt. 

 

- De leisure-vastgoedsector in  het algemeen heeft beleggingspotentie; 

- De leisure-vastgoed matrix kan gebruikt worden om meer inzicht te verkrijgen in de 

beleggingspotentie van de subsectoren van leisure-vastgoed; 

- Een groot aantal leisure-vastgoed subsectoren heeft een hoge beleggingspotentie; 

- De leisure-vastgoed matrix is te gebruiken als benchmark op objectniveau. 
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Het wordt aanbevolen de matrix om te vormen om deze voor leisure-vastgoed in andere landen en 

eventueel voor onderzoek in andere nieuwe vastgoedmarkten toe te kunnen passen.  

 

Ten slotte wordt het aanbevolen om de leisure-vastgoed matrix voor Groot Brittannië in te vullen, zodat een 

koppeling met de leisure benchmark van de IPD kan worden gemaakt.  

 

Vervolg van het onderzoek  

Een kenmerk van leisure-vastgoed is dat het een investering in zowel de exploitant als het vastgoed betreft. 

In dit onderzoek is uitgegaan van alleen het beleggen in het vastgoed. De exploitatie is buiten beschouwing 

gelaten, omdat het niet op subsectorniveau te onderscheiden is. Het is wel interessant om de relatie tussen 

het vastgoed en exploitant te onderzoeken en te analyseren welke rendementen en risico’s dit met zich 

meebrengt. De typen contracten die binnen leisure-vastgoed kunnen worden afgesloten, zijn hier een goed 

voorbeeld van.  

Daarnaast is het lastig om de waarde te bepalen van een leisure-vastgoedobject. Dit is buiten beschouwing 

gelaten in het model, maar is wel een zeer interessant vraagstuk voor de belegger. 

 

In dit onderzoek is uitgegaan van zelfstandige leisure-objecten. In de literatuur is veel onduidelijkheid over of 

‘mixed use’ in context met leisure-vastgoed meer rendement oplevert of dat zelfstandig vastgoed meer 

rendement oplevert. Uit verder onderzoek moet blijken welke effecten ‘mixed use’ op leisure-vastgoed heeft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het gebruiken van de leisure-vastgoed matrix als classificatie en benchmark wordt 

aanbevolen; 

- Het beleggen in leisure-vastgoed wordt aanbevolen met name in subsectoren in het 

kwadrant ‘Enhanced Belegging Leisure’;  

- De leisure-vastgoed matrix dient te worden geoptimaliseerd en gevalideerd; 

- De leisure-vastgoed matrix omvormen, zodat deze kan worden toegepast voor leisure-

vastgoed in andere landen en eventueel voor andere nieuwe vastgoedmarkten. 
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13.3  Advies voor ING Real Estate  

Uit deze paragraaf volgt een advies voor ING RE Investment Management (ING REIM) met betrekking tot het 

beleggen in leisure-vastgoed. De doelstellingen van ING RE worden vergeleken met de uitkomsten van de 

matrix en daarna geïnterpreteerd.  

13.3.1 Randvoorwaarden ING RE 

ING REIM plaatst en beheert vastgoedfondsen. Institutionele beleggers, zoals bijvoorbeeld pensioenfondsen 

en verzekeringsmaatschappijen participeren in deze fondsen. Deze partijen beleggen in fondsen van ING 

REIM om hun beleggingsportefeuille te diversificeren en zodoende hun risico’s te spreiden.  

Het doel van ING REIM is te beleggen op de lange termijn. De aspecten kennis, onderzoek, 

risicomanagement en diversificatie van de vastgoedproducten spelen hierbij een belangrijke rol. De 

vastgoedproducten waar ING REIM voornamelijk in belegd zijn ‘core’ vastgoedproducten, omdat deze 

producten aan deze doelstelling van ING REIM voldoen.  

Momenteel heeft ING REIM nog weinig leisure-vastgoed verworven en wil dit investeringsvolume vergroten, 

mits dit voor ING REIM een aantrekkelijke vastgoedsector is om in te beleggen. Om dit te bepalen worden de 

randvoorwaarden van ING REIM in de volgende paragraaf vergeleken met de uitkomsten van de leisure-

vastgoed matrix.  

13.3.2 Advies voor ING RE 

Uit het onderzoek is gebleken dat het beleggen in leisure-vastgoed altijd risicovoller is dan beleggen in 

winkelvastgoed. Daarentegen heeft wel een groot aantal subsectoren van leisure-vastgoed hetzelfde risico als 

de subsectoren van kantorenvastgoed. Gekeken naar het aspect risico, heeft een aantal subsectoren van 

leisure-vastgoed potentie om in te beleggen. Hieronder wordt kort toegelicht welke subsectoren een 

interessante belegging kunnen zijn. 

 

Voor ING REIM is risicomanagement een belangrijk aspect, daarom wordt geadviseerd alleen in leisure-

vastgoed in de kwadranten ‘Core Belegging Leisure’ en ‘Enhanced Belegging Leisure’ te investeren, 

aangezien hier de risico’s van het leisure-vastgoed het laagst zijn. De risico’s van deze subsectoren zijn 

gelijk aan de risico’s van de subsectoren van kantorenvastgoed en dit zijn ‘core producten’ van leisure-

vastgoed. De leisure-vastgoed subsectoren uit het kwadrant ‘Enhanced Belegging Leisure’ met lage 

exploitatiekosten zijn voor ING REIM het aantrekkelijkst om in te beleggen, aangezien dit leisure-

vastgoed is met de hoogste groeiverwachting, de laagste risico’s en de laagste exploitatiekosten. De hoge 

groeiverwachting kan een bepaalde zekerheid bieden voor de toekomst en de lage exploitatiekosten zijn 

aantrekkelijk.  
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Daarnaast zijn in het onderzoek een aantal risicobeheersende aspecten aan de orde gekomen. Deze aspecten 

zijn voor ING REIM belangrijk om mee te nemen in de beslissing tot het wel of niet beleggen in leisure-

vastgoed en dienen niet buiten beschouwing te worden gelaten. Het wordt aanbevolen alleen te investeren in 

leisure-vastgoed dat loyaal is aan een merk en geëxploiteerd wordt door een professionele 

exploitant. De keuze van het type huurcontract is daarnaast ook belangrijk. Doordat ING RE nog relatief 

weinig kennis heeft van leisure-vastgoed is het aan te raden om alleen vaste of omzetgerelateerde 

huurcontracten af te sluiten (zie paragraaf 9.3.1). Hierbij dient wel goed onderzocht te worden welke 

leisure-vastgoed subsectoren aantrekkelijker zijn met vaste huurcontracten en welke met omzetgerelateerde 

contracten. Leisure-vastgoed subsectoren die een sterke afhankelijkheid met de economie vertonen kunnen 

in combinatie met omzetgerelateerde contracten een risico 

vormen. 

 

Diversificatie is voor ING REIM een belangrijk aspect. Uit het 

onderzoek is gebleken dat leisure-vastgoed andere 

beleggingskarakteristieken heeft dan de overige 

vastgoedsectoren. Leisure-vastgoed kan hierdoor een 

diversifier zijn voor de totale beleggingsportefeuille van 

ING REIM. Door de intransparantie en illiquiditeit van de leisure-vastgoedmarkt is onbekend hoe de leisure-

vastgoed subsectoren in Nederland diversificeren met de overige vastgoedsectoren. Dit vereist verder 

onderzoek.  

Geconcludeerd is dat leisure-vastgoed zeer heterogeen is. Het vastgoed diversificeert niet alleen met de 

overige vastgoedsectoren, maar kan ook binnen een portefeuille diversificeren. De aspecten 

weersgevoeligheid, seizoensgebondenheid, economische afhankelijkheid en grootte van de investering 

hebben tot gevolg dat in een leisure-vastgoed beleggingsportefeuille gediversificeerd kan worden. ING RE 

dient goed onderzoek te verrichten of ze binnen een portefeuille willen diversificeren met verschillende 

leisure-vastgoed subsectoren of dat ze zich op een groep subsectoren richten met de grootste 

overeenkomstige kenmerken.  

 

Ten slotte zijn een drietal aspecten die in het onderzoek buiten beschouwing gelaten, namelijk de vraag op 

de beleggersmarkt, de marktomvang van een subsector en de verkrijgbaarheid van leisure-

vastgoed op de vastgoedmarkt. Wederom gekeken naar het aspect risico is het belangrijk te beleggen in de 

leisure-vastgoed subsectoren in het kwadrant ‘Enhanced Belegging Leisure’ of eventueel ‘Core Belegging 

Leisure’ waarvan genoeg vastgoedproducten op de markt beschikbaar zijn en waar een vraag naar is. De 

reden hiervoor is dat deze subsectoren meer transparanter en meer liquide zijn, waardoor meer kennis kan 

Figuur 40 | Leisure-vastgoed matrix  
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worden opgedaan en meer gedegen onderzoek naar kan worden verricht. Dit sluit aan bij het 

beleggingsbeleid van ING REIM.  

 

Als bovengenoemde aspecten met de uitkomsten van de leisure-vastgoed matrix worden vergeleken, zijn de 

leisure-vastgoed subsectoren: golfbaan, restaurant, cafés, cafetaria/lunchroom, sportaccommodatie, 

squashcentrum, casino en tennishal het meest interessant om in te beleggen. In dit leisure-vastgoed 

wordt reeds geïnvesteerd op de markt, de marktomvang is relatief groot en/of het is te verwachten 

dat het op redelijk korte termijn verkrijgbaar is op de markt. Dit houdt niet in dat de overige 

subsectoren in de twee kwadranten die worden aanbevolen niet interessant zijn om te beleggen. De 

rendementen die kunnen worden behaald, kunnen op dit moment niet worden ingeschat, aangezien hier te 

weinig data van bekend is. 

 

Ten slotte dient ING REIM zich ervan bewust te zijn dat de groeiverwachting, risico’s en exploitatiekosten de 

gemiddelden zijn per leisure-vastgoed subsector zijn en kunnen veranderen op de lange termijn, doordat de 

vastgoedmarkt altijd in beweging is. Het valideren en optimaliseren van de matrix wordt aangeraden.  
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Artikelen en presentaties 

Auteur Tijdschrift Datum Titel  

Bastiaansen, J. &  

Kooijman, D. 

Real Estate 

Magazine 

2002 ‘Leisure: veranderend 

begrip in onzekere 

context’ 

Aflevering 23 – september 

pagina 22-27 

Cornet, S. Real Estate 

Magazine 

2002 ‘Engelse leisurelessen’ Aflevering 23 – september  

pagina 19-21 

Cushman & Wakefield Presentatie 2007 ‘Where is the World? - 

Europe 
- 

Fakton Presentatie 2007 ‘Leisure-activiteiten’  - 

Golen, van B. Vrijetijdsstudies 2006 ‘Leisure=?’ Jaargang 24 – nummer 1  

pagina 50-53 

Halter, Drs. E.F. &  

Huizinga, V. 

Service 

Magazine 

2002 ‘Direct beleggen in 

bestaande hotels, een 

hotelbelegging vraagt 

meer dan alleen een 

financieel plaatje…’ 

Aflevering 3 – juli  

pagina 15-17 

Harms, E. Real Estate 

Magazine 

2004 ‘In de verluxing zijn we 

doorgeschoten’ 

Aflevering 36 – November 

pagina 7-11  

Jansen, L. & Pluijmers, 

B.  

Real Estate 

Magazine 

2001 ‘Beleggers en leisure-

voorzieningen; Leisure 

op de drempel naar 

volwassenheid’ 

Aflevering 17 – augustus 

pagina 38-43  

Kooijman, D.  Journal of 

Leisure Property 

2002 ‘A third revolution in 

retail? The dutch 

approach to leisure & 

urban entertainment’ 

Volume 2 - number 3  

page 214-229 

Macquarie Leisure  Presentatie  2003 ‘Macquary leisure trust’  - 

Payer, R. - Hotel 

Benchmark Congress 
Presentatie 

2003 ‘The way to a marriage 

made in heaven’ 
- 

PropertyNL  (RH) PropertyNL 

Magazine 

2006a ‘Horecavastgoedfonds 

Kadans Bibitor wil 

instituten aantrekken’ 

Aflevering 4 – maart  

pagina 16 

     

PropertyNL (RH) PropertyNL 

Magazine 

2006c ‘ROZ/IPD: winkels 

bereiken in 2005 met 

6,3% hoogste 

waardegroei’ 

Aflevering 5 – april  

pagina 17 

PropertyNL 

(nieuwsbrief)  

PropertyNL 

Nieuwsbrief 

2007 ‘Plannen voor 

megaijscentrum in 

lelystad’ 

1506 –  

woensdag 25 april 2007 

Ratingen, van, B.  Real estate 

Magazine 

2004 ‘Winkelvastgoed in 

Nederland: fun of 

franse toestanden?’ 

Aflevering 36 – november 

pagina 20-23 

Schipper, L. PropertyNL 

Magazine 

2006b ‘Living City richt vizier 

op het buitenland’ 

Aflevering 4 – maart 

pagina 32-33 
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Twijnstra & Gudde - 

Congres Leisure in 

Beweging 

Presentatie 2002 ‘Financierings(on)mogel

ijkheden van leisure 

voorzieningen’ 

- 

Vastgoedmarkt  Vastgoedmarkt  2006 ‘Maximalisering 

afschrijving bedreigt 

recreatiesector 

(landelijk)’ 

nieuwsbrief  

14 september 2006 

Vastgoedmarkt Vastgoedmarkt 2007a ‘Opkomende steden 

verliezen 

aantrekkelijkheid’ 

nieuwsbrief  

20 april 2007 

Vastgoedmarkt  Vastgoedmarkt 2007b AGOVV wil nieuw 

stadion met leisurepark 

(regio Oost) 

nieuwsbrief  

19 april 2007 

 

Afstudeeronderzoeken 

Auteur Datum Titel Plaats 

Boers, W.  2004 ‘Beleggingsrendementen in de 

drankverstrekkende Nederlandse 

Horeca’ 

Tias Business School  

Eijsden, ing. R. van 2006 ‘Hotel Property’ TU Eindhoven 

Fokkink, J. 2004 ‘Let me entertain you! Retailtainment, 

verleden, heden en toekomst’  

Hoofdbedrijfschap 

Detailhandel 

 

Hensen, I. 

2005 ‘De vastgoed-CV en –maatschap, het 

ontwerpen van een waarderingsmodel 

voor vastgoed-CV’s en –

maatschappen’ 

TU Eindhoven 

Jong, P. de 2006 ‘Vastgoed in de leisure sector, 

combinaties van activiteiten in leisure 

accommodaties’ 

TU Eindhoven 

Langbroek, R. 2003 Prestaties in termen van 

waardecreatie en waardering 

TU Eindhoven  

Neijmeijer, H. 2005 ‘Particuliere beleggers, de optimale 

vastgoedportefeuille’ 

TU Eindhoven 

Nelisse, P. 1992 ‘De moderne portefeuille theorie en 

het beleggen in vastgoed’ 

Postdoctorale opleiding 

Stichting voor Beleggings- en 

vastgoedkunde Deventer 

Polanen Petel, van, R. 2005 ‘Benchmarken op rendement en 

risico’ 

TU Eindhoven 

Schoone, R. 2004 ‘Woonzorgcomplexen als 

vastgoedbeleggingsobject’ 

TU Eindhoven 

Tazelaar, P.A.C. MRE 2002 ‘Risico als maat voor rendement, een 

onderzoek naar de rendementseisen 

van vastgoed’ 

Amsterdam School of Real 

Estate  

(ASRE) 

Vlasveld, M. 2005 ‘Investeren in Aziatisch Vastgoed. Een 

strategische keuze?’ 

TU Eindhoven 
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Databanken 

Naam Type databank Datum 

Abi/Inform Bibliografische databank 2006/2007 

Emerald Bibliografische databank 2006/2007 

Elsevier ScienceDirect tijdschriften  Bibliografische databank 2006/2007 

IPD UK Index  Statistische databank 2006b 

Locatus Statistische databank 2006 

ROZ/IPD Nederlandse Index 2006 Statistische databank 2006c 

Vetis Statistische databank 2007 

 

Internetsites 

Naam Internetadres Datum 

CBS www.cbs.nl 2006 

ING Real Estate www.ingrealestate.com Maart 2007 

Miller Developments www.developments.miller.co.uk Oktober 2006 

Pleisureworld www.pleisureworld.nl Oktober 2006 

Property Counsil of Australia  www.propertyoz.com.au  November 2006 

ROZ/IPD www.rozindex.nl Maart 2007 

Van Boom & Slettenhaar www.vanboomslettenhaar.nl 2006/2007 

Van Dale  www.vandale.nl September 2006 

 

 

Lijst van geïnterviewde personen (augustus 2006 – februari 2007) 

Naam Datum Functie en bedrijf 

Haan, M. 2006 Development ING Real Estate 

Hartman, C.  2007 Development ING Real Estate  

Huizer, K. 2006 Market Researcher Retail ING Real Estate Investment Management 

Keeris, Prof. Ir. W.G. 2006 Visiting hoogleraar sectie Real Estate TU Delft 

Kooijman, D 2006 Universitair hoofddocent sectie Real Estate Management TU Delft 

Schellekens, W 2006 Directeur Kadans Leisure 

Scheueren, de van de J. 2006 Projectontwikkelaar ING Real Estate Development 

Spierts, J.P. 2007 Projectontwikkelaar Living Cities 

Togt, J. 2006 Fund Manager, ING Real Estate 

Vermaas, J. 2006 Fund Manager ING Real Estate 

Walraven, T. 2006 Directeur Dutch Water Dreams Zoetermeer 

Wijburg R. 2006 Valuation department ING Real Estate Finance 
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Beleggen in Leisure-Vastgoed 
'luchtkastelen of goudmijnen?' 

Bijlagen 
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Bijlage 5 Correlatie BNP, consumptieve bestedingen en bezoekersaantallen subsectoren 
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Bijlage 8 Risicomodel -  Kans-schade matrix 

Bijlage 9 Resultaten leisure-vastgoed matrix  
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Bijlage 1 Definities 

 

Binnenlandse consumptie door huishoudens 

‘De zijn alle uitgaven in Nederland gedaan door huishoudens bij de handel of direct bij de producent, 

aangevuld met de uitgaven via de instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (IZWH’s, 

bijv. sportverenigingen). Uitgaven die eigen inwoners in het buitenland doen vallen hier dus niet onder, maar 

de uitgaven van inwoners van andere landen in ons land wel’ CBS [2007] 

 

Beleggen in vastgoed  

‘Het investeren in een vastgoedobject, dan wel een -beleggingsportefeuille, direct of indirect, van (een 

gedeelte van) het vrij beschikbare financiële vermogen met een gegeven omvang, om vanuit de optiek van 

het beleggen uit de exploitatieopbrengsten en de (eventuele) verkoop ervan een naar verwachting 

renderende stroom geldelijke opbrengsten te genereren gedurende een bepaalde, dan wel onbepaalde maar 

eindige periode’ Keeris  [2001] 

 

Commercieel vastgoed 

‘Een begrip waarmee in het algemeen vastgoedobjecten worden aangeduid, welke gekenmerkt worden door 

het feit, dat deze objecten (hoofdzakelijk) worden gebruikt voor het bieden van huisvesting en accommodatie 

aan non-profit en profitondernemingen’ Keeris [1997] 

 

Leisure  

- ‘ (vrije) tijd (gelegenheid, mogelijkheid, voldoende tijd)’  Van Dale Engels Nederlands [2005] 

- ‘Leisure activities; sports, hobbies, culture, recreation, going out, use of the media and holidays by 

personal characteristics’  CBS [2006]  

- ‘Alle dingen die mensen doen wanneer ze niet aan het werken, slapen en eten zijn, niet naar school gaan 

of andere noodzakelijke activiteiten moeten ondernemen’ Jones Lang Wootton [1989]  

- ‘All kind of commercial functions, which have the purpose to entertain people’ Jones Lang LaSalle  

- ‘Een breed speelveld van publiekgerichte functies’ Cornet [2002] 

- ‘De actieve, buitenhuiselijke en op genot gerichte vormen van vrijetijdsbesteding.’ Goolen [2006] 

 

Leisure-vastgoed  

- ‘Een begrip waaronder het totale aanbod van alle elementen worden verstaan, welke de 

aantrekkelijkheid van een winkelgebied (kunnen) versterken voor de consumenten, eventueel (meer) 

afgestemd op specifieke doelgroepen daarvan, maar welke niet behoren tot de kernactiviteiten van de 

betreffende detailhandelaren‘ Keeris [1997]  
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- ‘Overdekte vrijetijdsvoorziening met ten minste een lokale marktimpact. Een Vrijetijdsvoorziening kan 

als zodanig worden betiteld indien de hoofdfunctie primair op het vlak van vrijetijdsbesteding ligt, ofwel 

waarin plezier-, ontspannings- en/of culturele functie centraal staat. Het gaat verder om overdekte 

vastgoedaccommodaties die publiekelijk toegankelijk zijn, dus niet alleen in toegankelijk in verenigings- 

of clubverband’  Drs. A. Ruis [2002] 

- ‘Een recreatie- en leisurevastgoedobject is een vastgoedobject dat door zijn aard en/of bestemming 

geschikt is voor de professionele exploitatie van een bedrijf dat zich in hoofdzaak ten doel stelt personen 

in hun vrije tijd een of meerdere vormen van ontspanning van lichaam en/of geest te bieden, niet zijnde 

een horecaobject of hotel’  G.G.M. ten Have [2004] 

 

Vrijetijdsindustrie 

‘Alle (concentraties van) publieksverzorgende vrijetijdsvoorzieningen met een (boven-)stedelijke 

verzorgingsfunctie waarvoor een toegangsprijs wordt betaald’  MKB [2005] 

 

Winkel  

‘Een gebouw, of ruimte(n) daarbinnen, met als bestemming de verkoop, of verhuur van goederen, 

plaatsbewijzen voor openbaar vervoer en daarmee vergelijkbare artikelen, alsmede voor de behandeling van 

personen en daarmee vergelijkbare activiteiten’ Keeris [1997] 

 

Winkelvastgoed 

‘Een vastgoedobject als een vastgoed, dat geheel of gedeeltelijk in gebruik is, dan wel te gebruiken is voor 

detailhandels- en distributieactiviteiten en de daarvoor benodigde werkzaamheden, waarvan de aan die 

functie verbonden bruto (huur)opbrengst groter is dan 50% van de theoretische bruto huuropbrengst van het 

object’  Keeris [1997] 
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Bijlage 2  Tabel met genoemde kenmerken leisure-vastgoed uit interviews 

 

In de onderstaande tabel is te lezen welke kenmerken genoemd zijn in interviews en presentaties. 

 

 

Kenmerken Leisure-vastgoed genoemd in interviews TUD TU/e K ING 

1 

ING 

2 

ING 

3 

TG IPD Totaal Ho/He

/NK 

Sector           

Jonge sector, weinig gegevens, intransparant  ◊     ◊ ◊ 2 ◊ 

Het succes van leisure is vaak afhankelijk van de andere 

functies waar het mee geclusterd is 
◊     ◊   1 ◊ 

Leisure werkt goed samen met andere (leisure) functies   ◊  ◊ ◊  ◊ 3 ◊ 

Vastgoed           

Steeds opnieuw investeren in het vastgoed om de trends te 

kunnen volgen 
   ◊  ◊   2 ◊ 

Leisure is kapitaalintensief       ◊  ◊ 2 ◊ 

Een grote relatie tussen de waarde van het object en activiteit 

of de huurder 
     ◊  ◊ 1 ◊ 

Grote verscheidenheid aan producten       ◊  ◊  ◊ 

Weinig alternatieve aanwendingsmogelijkheden 

(inflexibel)/hoge kosten om het te herbestemmen  
◊ ◊ ◊   ◊ ◊ ◊ 6 ◊ 

Twijfel stijging eindwaarde (indirect rendement)   ◊    ◊ ◊  3 ◊ 

Er is nooit een standaard oplossing  ◊        1 ◊ 

Exploitanten & vastgoed          ◊ 

Het gaat niet alleen om het vastgoed, maar ook om de 

ondernemer die in het pand zit. Vastgoed is een integraal 

onderdeel van het gehele verhaal. 

◊ ◊ ◊ ◊   ◊ ◊ 6 ◊ 

Weinig (professionele) exploitanten en weinig ervaring met 

deze groep huurders 
 ◊ ◊   ◊ ◊  4 ◊ 

Unieke business met slechts enkele spelers        ◊  1 ◊ 

Meer faillissementen dan in andere sectoren ◊     ◊   1 ◊ 

Weinig ketenvorming   ◊ ◊    ◊ 4 ◊ 

Consument & vastgoed           

Het vastgoed is afhankelijk van de bezoekersfrequentie of 

bezettingsgraad  
    ◊ ◊  ◊ 3 ◊ 

De consument is trendgevoelig en heeft veel invloed     ◊    1 ◊ 

Leisure deinst op een andere golf mee, aangezien het 

afhankelijk is van het besteedbare inkomen van de consument.  
    ◊ ◊  ◊ 3 ◊ 

Genoemd door bron:  

kenmerkend/niet kenmerkend 
◊ Kenmerkend ◊ Niet kenmerkend 

Na onderzoek in de literatuur: Homogene & heterogene 

kenmerken/niet kenmerkend  
◊ 

Homogee

n (Ho) 
◊ Heterogeen (He) ◊ 

Niet  

kenmerkend (NK) 

Kenmerken leisure-vastgoed voortgekomen uit interviews en literatuur [2006] 
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Onderstaande bronnen hebben de input voor de tabel gegenereerd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afkorting Bron  

TUD D. Kooijman - universitair docent TU Delft  

TU/e P. de Jong - afstudeerscriptie leisure-vastgoed TU/e 

K W. Schellekens - directeur van Kadans Leisure 

ING 1 J. Vermaas & J. v.d. Togt - fondsmanagers Retail Fund ING 

ING 2 J. de van de Schueren projectontwikkelaar ING RED 

ING 3 R. Wijburg - Valuation Department ING REF 

TG Twijnstra Gudde - presentatie op een congres voor leisure 

IPD IPD UK Conferentie leisure-vastgoed 
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Bijlage 3 Faillissementen van leisure-vastgoed  

 

In de figuren zijn de faillissementen in een viertal sectoren te zien van 1995 tot 2004. In de figuren zijn de 

oprichting en opheffingen van bedrijven in diverse sectoren te zien.  

 

 

Faillissementen in een viertal sectoren 1995 - 2004 [CBS, 2006] 

 

 

Oprichting en opheffingen van bedrijven in diverse sectoren 2005 & 2003 [KvK, 2006] 
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Bijlage 4 Groeiverwachtingmodel - Leisure(-vastgoed) trends macro-economische 

variabelen  

 

De onderstaande tabel beoordeeld bovengenoemde trends of ze per leisure-vastgoed subsector verschillen, 

de gehele sector omslaan of per exploitant verschillend zijn. De trends die verschillen per subsector van 

leisure-vastgoed kunnen of een effect hebben op de prijs van de toegang (P) of op het bezoekersaantal (Q).   

 

DESTEP Trends 

Verschillen 

per 

subsector 

leisure  

Verschillen 

binnen de 

subsectoren 

leisure 

Omslaan 

gehele 

leisure-

sector 

  P Q   

Demografisch Vergrijzing [Ruis, 2002]  ◊   

 Allochtonen  ◊   

 YUP’s/DINKY’s  ◊   

 Alleenstaanden  ◊   

 Opleidingsniveau    ◊  

Economisch Internationalisering/ketenvorming/Schaalvergroting ◊    

 Stagnerende groei economie   ◊   

 Slechtere bereikbaarheid   ◊   

 Mobielere consument     ◊ 

 Korte trendcycli   ◊   

Sociaal/Cultureel De consument wil erbij zijn, zien en gezien worden   ◊  

 De consument is op zoek naar nieuwe belevenissen   ◊  

 tijd intensiever en is op zoek naar totaalconcepten   ◊  

 trage vormen van leisure zijn niet zomaar uit 

De consument is nog altijd nog op zoek naar rust 
  

◊  

 authenticiteit en kleinschaligheid   ◊  

Technologisch  Internet  ◊ ◊   

 Nieuwe technologieën   ◊   

Erbij zijn, zien en gezien worden    ◊ 

Verwachtingen consument    ◊ 

Ecologisch/ 

psychologisch 

Aantasting milieu   ◊  

Politiek Grond wordt schaarser   ◊   

 Privatisering leisure-vastgoed subsectoren  ◊    

Beoordeling trends macro-economische variabelen op bruikbaarheid voor het groeiverwachtingmodel [Financieel Dagblad, 2007; ING, 

2002; CBS, 2006; Eijsden, 2006; Cornet, 2002; Beunders & Boers, 2002; Kemperman, 2002; MKB, 2005] 
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Bijlage 5 Correlatie BNP, consumptieve bestedingen en bezoekersaantallen 

subsectoren leisure-vastgoed 

 

De onderstaande figuren laten de samenhang zien tussen de bezoekersaantallen en/of cijfers van de omzet, 

het BNP en de consumptieve bestedingen.  
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BNP, consumptieve bestedingen en bezoekersaantallen Top 10 

Dierentuinen in Nederland [Thomson Financial Datastream/ 

E.I.U., 2006; NBTC, 2006; e.a.] 

BNP, consumptieve bestedingen en bezoekersaantallen Top 10 

attractieparken in Nederland [Thomson Financial Datastream/ 

E.I.U., NBTC 2006; e.a.] 

 

 

 

Musea Stadia  

Dierentuinen Bioscopen 

Attractieparken Casino’s 

Schouwburgen/ theaters Zwembaden 
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BNP, consumptieve bestedingen en bezoekersaantallen 

schouwburgen in Nederland [Thomson Financial Datastream/ 

E.I.U., 2006; VSCD, 2006] 

BNP, consumptieve bestedingen en bezoekersaantallen RAI 

Amsterdam in Nederland [Thomson Financial Datastream/ 

E.I.U., 2006; RAI, 2006] 
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BNP en bezoekersaantallen Kunstijsbaan Jaap Eden in 

Nederland [Thomson Financial Datastream/ E.I.U., 2006; Jaap 

Eden Kunstijsbaan, 2006] 

BNP, consumptieve bestedingen en omzetontwikkeling in 

dranken- en restaurantsector in Nederland [Thomson Financial 

Datastream/ E.I.U., 2006; Bedrijfschap horeca en catering, 

2006] 
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BNP, consumptieve bestedingen en bezoekersaantallen stadia in 

Nederland [Thomson Financial Datastream/ E.I.U., 2006; 

KNVB/CIV, 2006] 

BNP, consumptieve bestedingen en bezoekersaantallen en 

bestedingen bioscopen in Nederland [Thomson Financial 

Datastream/ E.I.U., 2006; NFC, 2006] 
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BNP, consumptieve bestedingen en bezoekersaantallen en 

bestedingen in Holland Casino Nederland [Thomson Financial 

Datastream/ E.I.U., 2006; Holland Casino, 2006] 

BNP, consumptieve bestedingen en bezoekersaantallen 

zwembaden in Amsterdam [Thomson Financial Datastream/ 

E.I.U., 2006; Gemeente Amsterdam, 2006] 
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BNP, consumptieve bestedingen en bezoekersaantallen aan de 

Top 20 sportevenementen in Nederland [Thomson Financial 

Datastream/ E.I.U.; Evenementenmonitor, 2006] 

BNP, consumptieve bestedingen en bezoekersaantallen 

huisjesterreinen in Nederland [Thomson Financial Datastream/ 

E.I.U.; CBS, 2007] 
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voor Toerisme (GOBT) 

2006 ‘Bezoek aan toeristische attracties, een 

analyse van de ontwikkelingen 2002-

2005’ 

Deventer, Nederland 

Gemeente Amsterdam 2007 ‘Amsterdam in cijfers 2006’ Amsterdam, Nederland 
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Subsector 

leisure-vastgoed 

Correlatie 

Met BNP 

correlatie (-1) met BNP 

vertraging van een jaar 

Attractiepark 0,13 0,88 

Musea -0,05 0,35 

Dierentuin -0,07 -0,15 

Schouwburg -0,30 -0,02 

Stadium -0,14 -0,23 

Bioscoop 0,23 0,32 

Sport evenementen 0,31 0,62 

Casino Groningen 0,20 0,47 

Ijsbanen (1 ijsbaan) 0,41 0,41 

Restaurant 0,79 0,71 

Drankensector 0,49 0,81 

Huisjesparken 0,55 0,70 

 



 

 

Beleggen in leisure-vastgoed   Marike_Koopmans_-_mei_2007

   

13-119 

Bijlage 6  Toelichting classificatie van de drie modellen 

 

Het groeiverwachting-, risico- en exploitatiekostenmodel worden op deze wijze geclassificeerd.  

 

Schouwburg/concerthal/theater 0,43 

Golfbaan 0,38 

Camping  0,36 

Recreatiepark/resort 0,36 

Museum/Galerij 0,30 

Cafes  0,25 

Sauna/thermencomplex 0,25 

Sportaccommodatie 0,25 

Tennishal 0,25 

Beursgebouw/evenemtentenhal 0,21 

Kunstijsbaan 0,21 

Squash Centrum 0,19 

Zwembad 0,19 

Dierentuin 0,15 

Party centrum 0,14 

Groepsaccomodaties 0,13 

Casino  0,13 

Manege 0,13 

Skatehal 0,13 

Skibaan 0,09 

Klimhal 0,08 

Restaurant 0,08 

Dansschool 0,06 

Kartbaan 0,06 

Leisure hotel 0,06 

Cafeteria/lunchroom 0,01 

Bowlingcenter  0,00 

Pool/biljart/snooker 0,00 

Automatenhal -0,01 

Subtropisch zwemparadijs  -0,04 

Attractiepark -0,05 

Fitnesscenter -0,05 

Stadion -0,05 

Bioscoop -0,09 

Discotheek -0,11 

Kinderspeelhal  -0,18 

 

 

 Gemiddelde Mediaan Gemiddelde - Gemiddelde & Mediaan 

Sub-gemiddelde 1 & 2 0,23 0,21 0,23 

Gemiddelde 0,12 0,13 0,11 

Subgemiddelde  3 & 4 -0,01 0,00 0,00 
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Verdeling van de subsectoren in de classificatie: 

 

Verdeling groeiverw achtingmodel
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2 per. Mov. Avg. (Groeiverw achtingmodel)
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Bijlage 7  Risicomodel  -  Standaardisatielijst leisure-vastgoed 

 

Meer dan 50% van de subsectoren van leisure-vastgoed bevindt zich op de vermelde locatie in figuur 

hieronder. Daarnaast is de alternatieve aanwendbaarheid aangegeven. 
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Bijlage 8  Risicomodel  -  Kans-schade matrix  

 

(Begrippenlijst kans-schade matrix na de matrix) 

 

Exploitant 1a:  Servicegraad 

Kans (K)  Schade (S)  Sector 
   
Risico: 1 = laag | 2 = medium | 3 = hoog   
  

    

    
De consument gaat ergens naartoe en kiest 
voornamelijk voor: 

 
Hoe groot is de schade als de exploitant weg 
moet doordat de consument niet meer komt? 

 R A 

De attractie Combinatie 
Sfeer en 
Service 

Exploitant 
 Klein 2 3 K 3 1 

1 2 3  

% 
professionele 
exploitanten 

Groot 1 2 S 1 3 

      Hoog Laag    

      
Alternatieve 
aanwendbaarheid 
object (bijlage 7) 

   

          
 
Politiek 2a: Wetten vastgoed & sector  

Hoe groot is de kans dat nieuwe wetten 
effect hebben op de hoofdactiviteit van een 
leisure product in de leisure sector:  

 
Hoe groot is de schade als wetten op de 
hoofdactiviteit van toepassing zijn? 

 R A 

Hoog 2 3  Wegblijven 2 3 K 2 3 Wetten 
vastgoed  
 Laag  1 2  

Consument 
Niet 

wegblijven 
1 2 S 1 2 

  Laag  Hoog     Laag  Hoog    
  Wetten sector     Kosten     

 

Consument 3a: Interesse  
Hoe groot is de kans dat de consument geen 
interesse meer heeft: 

 
Hoe groot is de schade als de consument 
de activiteit niet meer bezoekt? (bijlage 7) 

 R A 

Score   Score Risico 
Consument 

0 1  0 1 
 Incourant 2 3 K 1 2 

Omvang 
doelgroep 

Groot Klein  1 2  

Locatie 

Courant 1 2 S 1 3 

Herhaling 
bezoeken 

Hoog Laag  2 2    Hoog Laag 
   

Trendge- 
voeligheid 

Klein Groot   3 3    
Alternatieve 
aanwendbaarheid 
object 

   

     
 
 Consument 3b: Correlatie met het BNP 

Hoe groot is de kans dat als het 
besteedbare inkomen minder wordt de 
consument aan de activiteit geen geld 
meer besteed? (bijlage 5) 

 
Hoe groot zijn de schommelingen in het aantal 
bezoekers? (bijlage 5) 

 R A 

Geen/ 
Negatieve 
correlatie 

Lichte 
correlatie 

Correlatie/ 
Vertraagde 
correlatie 

 
Verwaar 
loosbaar 

Gemiddeld Desastreus K 3 2 

1 2 3  

 

1 2 3 S 3 2 

-1,0 - 0,25 0,25 – 0,75 0,75 – 1,0         
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Consument 3C: Weer & seizoen  
Hoe groot is de kans dat de consument 
weg blijft doordat de leisure sector 
afhankelijk is van de weersomstandigheden 
en seizoensinvloeden? 

 
Hoe groot is de schade dat als de consument weg 
blijft toch personeel/machines moeten draaien voor 
de hoofdactiviteit? 

 R A 

Hoog 2 3  
Weinig 
kosten 

Middelgrote 
kosten 

Veel 
kosten 

K 1 3 
Weers- 
Gevoeligheid 

Laag  1 2  

 

1 2 3 S 1 3 

  Nee  Ja          

 
             
Seizoensafhankelijk  

       

         
 
Concurrentie 4a: binnen de sector  

Hoe groot is de kans op toetreding van 
concurrenten binnen de sector? 

 
Hoe groot is de schade bij het toetreden van de 
concurrentie binnen de sector? (bijlage 7) 

 R A 

Laag  2 3  Incourant 2 3 K 2 1 
Drempel om 
tot de markt 
toe te 
treden  
 

Hoog  1 2  

Locatie 

Courant 1 2 S 1 3 

   Groot  Klein     Hoog Laag    

  Grootte doelgroep     
Alternatieve 
aanwendbaarheid  

   

      object    
      
Concurrentie 4b: buiten de sector  

Hoe groot is de kans dat een consument 
naar een activiteit in een andere sector 
gaat? 

 
Hoe groot is de schade als wetten op de 
hoofdactiviteit van toepassing zijn? (bijlage 7) 

 R A 

Klein  2 3  Incourant 2 3 K 1 2 % 
marktaandeel 
leisure  
 Groot  1 2  

Locatie 

Courant 1 2 S 1 3 

  Klein  Groot    Hoog  Laag     

  Trendgevoeligheid     
Alternatieve 
aanwendbaarheid  

   

      object    
 
Vastgoed 5a: Onderhoud  

Hoe groot is de kans dat plotselinge 
gebreken van de hoofdactiviteit directe en 
indirecte kosten veroorzaken? 

 
Hoe groot is de schade bij onverwachts 
onderhoud aan de hoofdactiviteit dat in totaal 
kan optreden? 

 R A 

Hoog  2 3  Wegblijven 2 3 K 2 2 
Hinder 
consument  

Laag  1 2  

Consument  
Niet 
wegblijven 

1 2 S 2 2 

  Weinig  Veel     Laag Hoog     

  

% onderhoud- 
gevoelige 
machines voor 
hoofdactiviteit 

   
Totale kosten 
onderhoud  
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Vastgoed 5b: Verkoopbaarheid 

Hoe groot is de kans op verkoopbaarheid van 
het object? (bijlage 7) 

 
Hoe groot is de schade als het niet verkocht kan 
worden? 

 R A 

Incourant  2 3  
Kleine 
kapitaal 
vernietiging 

Middelgrote 
kapitaal 
vernietiging 

Grote 
kapitaal 
vernietiging 

K 1 3 

Locatie 

Courant  1 2  

 

1 2 3 S 1 3 

   Hoog  Laag          
 Alternatieve aanwendbaarheid        
 object         

           
Vastgoed 5c: Vertrek exploitant door uitbreiding/locatie  

Hoe flexibel moet het vastgoedproduct zijn 
om de exploitatie optimaal te houden? 

 
Hoe groot is de schade als de exploitant besluit 
te vertrekken? 

 R A 

Uitbreiding 
benodigd  

Uitbreiding 
mogelijk  

Verhuisbaar
- 
heid  

 Klein 2 3 K 1 2 

1 2 2 3 2 3  

% 
professionele 
exploitanten 

Groot 1 2 S 1 3 

Nee Ja  Ja Nee Nee  Ja     Hoog Laag    
Ja naar 
volgende 
vraag 

Nee naar 
volgende 

    
Alternatieve 
aanwendbaarheid 
object 

   

      (bijlage 7)    
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 Verklaring begrippen risico-schade matrix 

Risicomodel  

% Onderhoudsgevoelige 

machines  

Het % onderhoudsgevoelige machines dat aanwezig is in het leisure-vastgoed en waar de 

belegger verantwoordelijk voor is.  

% Professionele 

exploitanten 

Het aandeel exploitanten binnen een leisure-vastgoed subsectoren die 2 of meer 

vestigingen exploiteert en/of een leisure-activiteit met een bekend merk exploiteert. 

% marktaandeel leisure 
Het aandeel van een leisure-subsector van het totale omvang van de leisure-

vastgoedsector.  

Consument wegblijven door 

wetten of onderhoud 

De mate van hinder als aan de installaties of aan het casco wordt gewerkt. De consument 

kan in sommige gevallen wel doorgaan met de activiteit en soms niet. Daarnaast is het 

van belang of de consument kan wel of niet gemakkelijk kan uitwijken naar een 

alternatief in de subsector en kan daardoor zelfs blijvend wegblijft door een 

veranderende wetgeving of plotseling onderhoud.  

Drempel om tot de markt 

toe te treden 

De mogelijkheid tot het opstarten van een leisure-vastgoed bedrijf binnen een subsector 

van leisure-vastgoed. 

Grootte doelgroep De grootte van de doelgroep die een leisure-vastgoed subsector bezoekt. Dit dient te 

worden vergeleken met de andere subsectoren van leisure-vastgoed. 

Kosten wetten De mate van veranderingen als de belegger installaties of het casco moet aanpassen als 

gevolg van het veranderen van wetten in de sector of voor het vastgoed. 

Kosten onderhoud 
Plotselinge gebreken die optreden en de belegger moet laten maken en de kosten draagt. 

Dit zijn de kosten aan het casco en aan de installaties. 

Wetten sector  De kans dat de volgende wetten optreden:  Geluid en trillingswetten, drank en 

horecawetten, gokwetten, lozingen, bescherming van de bodem, huurrecht, arbeidsrecht, 

milieuvergunningen, Arbo-wet [Ten Have, 2003] 

Wetten vastgoed De kans dat de volgende wetten optreden:  

Bestemmingsplan, veiligheidsvoorschriften en brandveiligheid [Ten Have, 2003] 
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Bijlage 9 Resultaten leisure-vastgoed matrix  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leisure-vastgoed matrix groep A Leisure-vastgoed matrix groep B 

 G R E 

Golfbaan 0,38 2,15 1,70 

Camping 0,36 2,62 1,00 

Cafes 0,25 2,30 1,00 

Sportaccommodatie 0,25 2,26 1,63 

Tennishal 0,25 2,41 1,51 

Museum/galerij 0,25 2,62 1,51 

Beursgebouw/ 

evenemtentenhal 0,21 2,40 2,00 

Squashcentrum 0,19 2,01 1,15 

Party centrum 0,14 2,57 1,63 

Casino 0,13 2,16 1,67 

Skatehal 0,13 2,63 1,00 

 
 G R E 

Schouwburg/concerthal/theater 0,43 3,05 2,55 

Recreatiepark/resort 0,36 3,39 2,85 

Sauna/thermencomplex 0,25 3,76 2,70 

Kunstijsbaan 0,21 3,65 1,85 

Zwembad 0,19 2,98 2,52 

Dierentuin 0,15 2,92 1,48 

Groepsaccomodaties 0,13 2,72 2,00 

Manege 0,13 3,00 1,00 

Leisure-vastgoed matrix groep C Leisure-vastgoed matrix groep D 
 

 G R E 

Restaurant 0,08 2,30 1,18 

Dansschool 0,06 1,83 1,00 

Kartbaan 0,06 2,62 1,00 

Cafeteria/lunchroom 0,01 2,30 1,18 

Pool/biljart/snooker 0,00 1,94 1,00 

Automatenhal -0,01 2,04 1,67 

Fitnesscenter -0,05 1,94 1,00 

Kinderspeelhal  -0,18 2,00 1,85 

 

 G R E 

Skibaan 0,09 4,13 2,64 

Klimhal 0,08 2,79 1,45 

Leisure hotel 0,06 3,16 2,48 

Bowlingcenter 0,00 3,29 2,34 

Subtropisch zwemparadijs -0,04 3,59 3,00 

Attractiepark -0,05 3,70 2,48 

Stadion -0,05 3,59 2,45 

Discotheek -0,11 2,74 1,82 

Bioscoop -0,14 3,30 2,82 

G= groeiverwachting; R= risico; E=exploitatiekosten 

Tabel 33  | Classificatie exploitatiekosten van de subsectoren van leisure-vastgoed 
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