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K ikx Development is een klein, in 
zuidwest Nederland opererend 
ontwikkelingsbedrijf uit Rot-
terdam. Met een tot 2017 goed 

gevulde opdrachtenportefeuille behoort het bedrijf onge-
twijfeld tot de happy few binnen de krimpende wereld van 
de ontwikkelaars van winkel- en centrumprojecten. Bart 
van Sliedregt: ‘Het bijzondere is dat deze positie het resul-
taat is van keuzes die al in 2005, bij de start van het bedrijf, 
gemaakt werden. Wij konden als kleine, beginnende spe-
ler niet anders, omdat de markt feitelijk al verdeeld was 
door grote partijen die zich vooral bezig hielden met grote 
nieuwbouwprojecten. Wij moesten ons dus op een ander 
segment richten en kozen voor dat van de kleinere (bin-
nenstedelijke) herontwikkelingsprojecten. Dat is, ach-
teraf gezien, ons geluk geweest en het heeft ons bovendien 
een flinke voorsprong opgeleverd in het opbouwen van 
expertise in dit soort projecten.’

 ‘In deze tijd moeten 
  ontwikkelaars hun eigen 
functioneren ter 
 discussie durven stellen’

De wereld van de retail is niet dezelfde 

meer als voor 2008 en ook die van de 

projectontwikkeling is totaal veranderd. 

Alleen: hebben alle marktpartijen dat al 

helemaal door? Bart van Sliedregt, directeur 

van Kikx Development denkt van niet. Hij 

vindt dat veel ontwikkelaars, maar ook 

beleggers nog niet voldoende aan de nieuwe 

werkelijkheid aangepast zijn.
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project dus, maar dat is voor ons niet bepalend. Wat wél 
telt, is dat wij door het ontwikkelen van een goed functio-
nerende voorziening en goede appartementen met een 
goed publiek, een bijdrage hebben kunnen leveren aan een 
positieve ontwikkeling van de wijk. Dat is wat wij belang-
rijk vinden en waar wij het plezier in ons werk uithalen.’

PLEZIER
Plezier in je werk, in wat je maakt staat duidelijk centraal. 
Voor Bart van Sliedregt is de hoogst haalbare huurprijs of 
verkooprijs van een project beslist niet het belangrijkste. 
‘Nee, dat is zeker niet wat ons drijft.  Maar we slapen wel 
rustig van de manier waarop wij het bedrijf runnen. En dat 
grijpt terug op hoe ik zelf in elkaar steek: genoeg is genoeg 
voor mij en dat heeft alles te maken met de manier waarop 
ik in het leven sta.’

Maar dat is niet het enige. Kikx Development is een 
compact bedrijf en Bart van Sliedregt wil dat graag zo hou-
den. ‘Onze focus ligt op twee tot drie projecten per jaar en 
dat is prima: we willen ons niet overeten. Bovendien zijn 
we nogal eigenwijs als het gaat om het aannemen van pro-
jecten. Zo doen we niet mee aan prijsvragen en werken we 
ook niet vanuit zelf verworven grondposities om vervol-
gens tegen de klant te zeggen dat die toch echt ‘met ons 
moet dansen’ omdat anders het feest niet door gaat. Wij 
vinden dat marktpartijen zelf moeten kunnen bepalen 
met wie ze zaken doen.’

BASISREGELS
Daarnaast werkt Van Sliedregt nog steeds volgens de drie 
basisregels die in 2005 opgeschreven werden. Ten eer-
ste: vanaf het begin willen we weten voor welke huurder 
het project gemaakt wordt (‘Want we vinden het prettig 
om te weten wiens probleem we kunnen gaan oplossen’). 
Ten tweede: de lokale overheid moet achter het plan staan 
(‘Alleen dan kunnen we de fundamenten van het plan ste-
vig neerzetten en een vruchtbare samenwerking opstar-
ten’) en ten slotte: we willen ruim voordat we gaan bouwen 
een koper hebben (‘Zodat we zonder voorbehoud het pro-
ject kunnen realiseren zoals het bedoeld was’).

‘Dat is al jaren onze mantra en dat werkt goed voor ons. 
Bovendien is het ook zo dat als je deze drie punten niet 
voor elkaar krijgt, je feitelijk geen toegevoegde waarde 
hebt. En dan moet je je dus afvragen of je dat project wel 
moet gaan doen.’

BELEGGERS GAAN HET OOK ANDERS DOEN
Zoals bekend is de projectontwikkeling vandaag niet 
zozeer gericht op nieuwe projecten, maar meer op heront-
wikkelingen van projecten die in de jaren ’60, ’70 en ’80 
gerealiseerd zijn. ‘Ik zie daarin toch wel een trend dat de 
belegger die herontwikkeling liever in eigen beheer doet. 
Het model waarbij de ontwikkelaar het project inkoopt, 
herontwikkelt en door- of terugverkoopt is nu minder 
in trek. Dat heeft alles te maken met de financierings-
mogelijkheden  – of eigenlijk onmogelijkheden – van dit 

FOCUS VERSCHOVEN
En de rest is geschiedenis. Na 2008 veranderde de wereld 
drastisch, was er geen geld meer voor grote projecten (en 
zag men ook in dat we in Nederland sowieso niet onbe-
perkt winkelmeters konden blijven toevoegen) en de ene 
na de andere speler verliet de markt. De focus verschoof 
van nieuwbouw naar herontwikkeling en daarin is geluk-
kig nog wel het een en ander te doen, zeker in de markt van 
de niet hele grote projecten. ‘En dit is precies onze markt. 
Enerzijds vanuit financieel oogpunt, anderzijds omdat 
wij juist bij de kleinere projecten optimaal toegevoegde 
waarde kunnen leveren. Zo vinden wij het belangrijk dat 
wij bewoners en huurders iets kunnen brengen. 

Bart van Sliedregt licht dat toe met het voorbeeld van de 
Carnisse Driehoek. ‘Dat is een klein gebied in Rotterdam 
dat nog maar kort geleden in de top vijf van meest crimi-
nele gebieden in de stad stond. Wij realiseerden hier 1600 
m2 winkels met koopappartementen erboven. Een klein VERVOLG OP PAGINA 50 →
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moment. Nu moet je als ontwikkelaar 30 procent of meer 
aan eigen geld inbrengen en ja, dan wordt de spoeling dun. 
Ik zie dan ook vooral potentieel voor ontwikkelaars zoals 
wijzelf, die voor beleggers in dat voortraject een toege-
voegde waarde kunnen hebben. Dit door de businesscase 
goed uit te werken, de huurders te contracteren, relocaties 
voor te bereiden, enz. Als de belegger vervolgens na deze 
voorbereidingen het traject verder met de hulp van een 
bouwmanagementbureau wil uitvoeren, dan is dat wat ons 
betreft prima. Onze toegevoegde waarde zit vooral in de 
eerste fase.’

Kikx Development doet dus niet het hele traject? ‘Zeker 
wel. Het is maar net wat de klant wil en wij doen ook pro-
jecten waarin alles door ons geregeld wordt. Dus risico-
dragend van A tot Z en turn-key opgeleverd. Dat kan prima 
met ons kernteam van zes specialisten op het gebied van 
marketing, communicatie, research en techniek. Boven-
dien hebben we een ‘tweede schil’ van externen aan ons 
verbonden, die regelmatig voor ons in de fase van de pla-
nontwikkeling ingezet worden. En ja, die werken ook wel 
voor andere ontwikkelaars. Dat vind ik geen enkel pro-
bleem, omdat we er allemaal baat bij hebben als kennis col-
lectief ontwikkeld en gedeeld wordt. Dat leidt als vanzelf 
tot betere producten.’

EEN BETER PRODUCT
Een ‘beter product’. Hoe maak je dat? Bart van Slie-
dregt denkt even na en komt dan met het voorbeeld van 
de nieuwe locatie van V&D Vlaardingen. ‘Dat is echt een 
project waarin alle elementen van onze bedrijfsfilosofie 
samen komen. We hebben onderhandeld met de toenma-
lige eigenaar van het pand en afspraken met de huurder, de 
gemeente en de nieuwe belegger gemaakt. In januari van 
dit jaar zijn we met de sloop begonnen en nog geen negen 
maanden later staat er een compleet nieuw pand. We heb-
ben alles op alles gezet om het V&D mogelijk te maken nog 
de omzet van de belangrijke feestdagenperiode te realise-
ren. Om aan te geven hoe wij nadenken over voor wie we 
het maken: het pand moet een bepaalde vloerbelasting 
hebben. De meeste ontwikkelaars zullen het dak niet die 
hoge vloerbelasting geven, omdat dit in de regel als zinloos 
beschouwd wordt. Wij stellen echter dat het ooit wel eens 
zou kunnen gebeuren dat men bijvoorbeeld LaPlace op het 
dak wil zetten en dan is het wel een vloer. We geven hier-
mee aan dat we verder denken dan de korte termijn en dat 

we het belangrijk vinden dat we niet op voorhand toekom-
stige gebruikerswensen onmogelijk maken. Natuurlijk, 
het scheelt geld. Maar toch willen wij op deze manier wer-
ken. Onze belegger is er denk ik blij mee.

Die manier van werken houdt ook in dat er liefst vanaf 
dag één al contact is met de huurder over de gebruikswen-
sen. ‘Als je van tevoren kunt praten over praktische zaken 
als contactdozen, kolommen, sparingen, et cetera, dan 
kan je veel kosten besparen – ook voor de huurder. Het 
blijkt dat een organisatie als V&D dat niet vaak meemaakt, 
terwijl het voor ons bedrijf heel logisch is.’

BEIERLANDSE BRUG
Een ander voorbeeld is dat van het project Beierlandse 
Brug: ‘Wij hebben een medewerker in dienst die is afge-
studeerd op beleving in wijkwinkelcentra. Dat is iets heel 
anders dan beleving in een stadscentrum. Want waar die 
beleving in een ouder stadscentrum als het ware ‘ingebak-
ken’ is, moet je daar bij wijkwinkelcentra toch wel even 
goed over nadenken. Het is niet een vanzelfsprekend iets. 
Bij het project Beijerlandse Brug hebben wij andersom 
gedacht en gesteld ‘wat kan de beleving verstoren?’. Een 

voorbeeld daar van is de irritatie die kan ontstaan tus-
sen retailers en bewoners, als die dezelfde parkeergarage 
gebruiken. Wij hebben daarom op dit project een laag 
exclusief voor de bewoners en een laag exclusief voor de 
bezoekers van de winkels gemaakt. En dat werkt.’

DE NIEUWE REALITEIT EN DE MANIER VAN WERKEN
De wereld is al veranderd, maar Bart van Sliedregt voorziet 
nog meer veranderingen. ‘De moderne ontwikkelaar zal 
straks meer een risicodelende consultant zijn die exper-
tise inbrengt. En waarom ook niet? De expertise die wij als 
ontwikkelaar in jaren hebben opgebouwd, kan heel goed 
ingezet worden voor andere partijen. Daarom wordt ook 
het netwerk om ons heen steeds belangrijker. Die nieuwe 

Ontwikkelaars 
moeten zichzelf 
herontwikkelen

← VERVOLG VAN PAGINA 49 
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dan nu een netwerkorganisatie moeten zijn die zijn kennis 
inzet voor partijen die daar behoefte aan hebben.’

VOLOP DYNAMIEK
Voor Bart van Sliedregt draait het duidelijk om ‘mor-
gen’: ‘In alle veranderingen zitten ook veel kansen en in 
ons deel van de markt zit gelukkig nog volop dynamiek. 
In dit vak moet je vooral met vandaag en morgen bezig 
zijn: wat gisteren was, is geweest. Als je als bedrijf je niet 
kunt richten op de toekomst en veranderingen, dan ben 
je er geweest. Ontwikkelaars moeten zich zelf herontwik-
kelen en net als veel goede retailers dat al doen, zich nu 
afvragen wat de klant morgen gaat doen. Retailers krijgen 
andere ruimtebehoeften: als ontwikkelaar moet je zorgen 
dat jouw product daaraan beantwoordt. Wil de ene retailer 
groter worden, dan moet de ander kleiner kunnen worden: 

het gebouw moet die flexibiliteit in zich hebben. Ontwik-
kelaars zullen niet veel grote projecten meer maken en 
krimp is een realiteit. Wij zijn in Rotterdam bezig met een 
project waar heel veel meters uit de markt genomen moe-
ten worden. Maatschappelijk gezien moet je als ontwikke-
laar ook dit soort opdrachten willen doen, want het draagt 
bij aan de leefbare stad en voorkomt verpaupering door 
leegstand.’

Bart van Sliedregt vindt ook dat ontwikkelaars en beleg-
gers anders moeten gaan rekenen: ‘Internet-retail legt 
druk op de stenen-retail en het is reëel om ervan uit te 
gaan dat de retailer straks niet meer hetzelfde voor een 
meter wil betalen als nu. We moeten leren rekenen met 
lagere opbrengsten voor nieuwe projecten en in feite gaat 
de hele keten minder verdienen. En dus moet je je pro-
ces optimaliseren. Je moet daarom bereid te zijn om op te 
geven wat je gisteren deed. Als ontwikkelaars moeten wij 
ons eigen functioneren ter discussie stellen en ons afvra-
gen wat we beter kunnen doen. Beter dan gisteren.’  ←

WWW.KIKXDEVELOPMENT.NL

manier van werken vraagt echter nog meer transparantie. 
Want stel, je brengt een advies uit en vervolgens wordt je 
gevraagd om het ook uit te voeren. Dan zou je jezelf in vin-
gers snijden als er iets niet klopt aan dat advies. Dus zowel 
creatief als realistisch zijn.’

Bart van Sliedregt verwacht ook dat ontwikkelaars veel 
meer met elkaar zullen gaan samenwerken. ‘Maar er ver-
andert ook veel in de manier hóe mensen werken. Er komt 
een hele generatie jonge vakmensen aan die het helemaal 
niet erg vindt om niet in een dienstverband te werken. Zij 
willen flexibel zijn en met meerdere partijen werkervaring 
opdoen. Voor ons is dat alleen maar goed, want deze men-
sen zullen mogelijk in een sneller tempo kwaliteit verkrij-
gen dan vroeger het geval was. Toen zat je jarenlang bij een 
werkgever en die deed het op een bepaalde manier. Van al 
die andere manieren had je geen weet. Voor onze organi-
satie betekent dit dat we flexibel moeten zijn en nog meer 

Je moet op voorhand  
toekomstige gebruikerswensen 

mogelijk maken

Boven: 
Carnisse Driehoek 
in Rotterdam, 
winkels en 
appartementen. 
Eigen initiatief van 
Kikx Development

Onder: 
winkelcentrum 
Molenvliet in 
Woerden, 
herontwikkeling 
in opdracht van 
Dela Vastgoed bv


