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WHO DARES TO ADOPT
THE YELLOW CROSS?

a flexible business model
to recharge commercial real estate
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WHO DARES TO ADOPT
THE YELLOW CROSS?

a flexible business model

to recharge commercial real estate
Teleport Sloterdijk has potential
to reposition itself in the region by
enforcing distinctive and additional
qualities.
The solution to vacancy cannot
be established by financial
stakeholders alone. Social and
mental shareholders are a key group
to create a sustainable vital urban
environment and long term profitable
real estate.
Thesis
•
noord

•

Assignment

Vacancy of commercial real estate exceeds
the scale of individual buildings; interventions
of individual real estate owners will not solve
this problem.

a mix of shared indicators sustaining long
term profitablity, in order solve the long term
problem of vacancy.
•

Vacancy is a regional and national problem
as well. If value of land and real estate keeps
declining, a rat race can be expected between
commercial areas and cities, each trying to
prevent investors to walk away from their real
estate investments. Top down interventions
are necessary.
sloterdijk

m centraal

•

Mainly municipality and real estate owners
(international financial investors) experience
the disadvantages of vacancy problems. Each
party approaches these problems with mainly
one focus: individual short/midterm financial
interests. Parties are not yet willing (or able)
to broaden their perspective and focus on
arena

•

Activate a new, powerful attraction, which
will be the future backbone of an attractive
business climate.

•

Establish a mental and economical connection
to the city of Amsterdam. This new attraction
should be “owned” by both local shareholders
and international stakeholders.

•

Seduce municipality, owners and users to
contribute to the area by joining individual
investments.

•

The contributions combined should establish
this attraction, while providing freedom for
individual parties to invest, according to their
own strategies.

noord

Noord

New parties should be enabled to step in, to
recharge the areas with new vibrant activities
and entrepreneurship. These parties ask for
flexibility, shareholding, space and starting
capital. Preferably these parties are locally
based and link the area to the mental map of
the city of Amsterdam.

Sloterdijk

amsterdam centraal

•

Teleport Sloterdijk has strong potential to win
the battle against vacancy, due to its strategic
position in the city, the presence of well known
companies, an important public transport hub
and highway node. Using these qualities can
enforce the attraction of Teleport Sloterdijk and
keep investors interested on the long term.

Amsterdam Centraal

arena

schiphol

zuidas

Schiphol
Zuidas

Arena

At the heart of Teleport Sloterdijk
(the train & bus station), a unique
incubator of economical development
creates a distinctive identity for the
area.
A “Pop-up Park” for entrepreneurship
and innovation, using the intrinsic
forces of the area: accessibility
and presence of (international)
companies. The Pop-up Park creates
the new vibrant power of Teleport
Sloterdijk in the area of “the yellow
cross”.
Real estate in or adjacent to this area
will profit by this new identity and
attract new users. The area and real
estate surrounding the yellow cross
find new motives to transform and
adapt to the new situation.

Proposal

Sports & Leisure enlarge attraction of the area for employees

Vibrant activities continue in the plinth of the hotel

•

We propose a temporary land use of the
central empty plots and public space as a
collective incubator for entrepreneurship.

•

The yellow cross is a restricted area around
the station of Sloterdijk. It will be the temporary
(10 years) focus of combined investments
to enforce quality for entrepreneurship and
facilities.

•

The area outside this restricted area can take
advantage of the development. Possibly it will
be forced to transform into adjacent program
as housing or additional commercial activities.

•

The yellow cross will provide a vibrant
dynamic business climate, which evokes an
innovative brand for Teleport Sloterdijk and
offers attractive activities for employees and
visitors in the area.

entrepreneurship,
facilities, services
& exposure

€

I want to build
a snack shop!

€

I want to build
a gym!
I want to build
a laundromat!

security

€

70%
€

€
€

leasehold

Business model
1. Municipality, (land- and real
estate) owners and users adopt
small plots within the yellow cross
area. Possibly external investors
are allowed to invest or adopt as
well.
2. Land owners (municipality, NS
Vastgoed) provide the empty
plots and public space in the
heart of Sloterdijk for a period
of 10 years. They wil collect a
leasehold for the plots in use.

30%

€

fund: €

€
3. Each adopting party invests in a
plot.
• 70% of this investment will
provide capital for a start-up
enterprise. This can be a form
of a gift, loan or shares.
• 30% will be collected in a
fund.
• This fund will provide the
leasehold for the land
available for start-up
enterprises. This will prevent
undesired precedents.

€

•

This fund will also finance
the physical interventions
to realize the conditions to
guarantee the spatial and
social quality of the area.

4. Each adopting party chooses a
start-up enterprise and provides
support through advice and
services. Entrepreneurs can
focus on several themes as long
as it enforces the quality of the

collective physical intervention
& management
€
area. Obvious themes are sports
& leisure, food, entertainment,
retail, mobility and services. The
attraction for entrepreneurs is the
provision of a start capital and an
A+ location.
5. If entrepreneurs grow into
profitable enterprises, the
privileges of the 30% paid by the
fund will expire. A contribution to
leasehold and area management

Examples of program in the
Pop-up Park; sports & leisure, food,
entertainment, retail, mobility and
services
•
•
•

Front desk facilities to expose business and
enforce consumer contact;
Services and facilities to enlarge the
attractiveness of the area for employees;
Activities attracting new visitors to the area.

Bike or car rental and parking

Reference: Freitag Zurich; commercial popup store with temporary innovative character

Lunch and meeting spot

Food and sustainability innovation

Temporary design

Examples of “adopting parties”
•
•
•
•

Users of the Teleport Sloterdijk area
(KPN, UWV, Regus, Eigen Haard, ROC,
Belastingdienst);
Real estate owners in and adjacent to
the yellow cross area (Pramerica, Deka
Immobilien, Aviva, Credit Suisse);
Municipality of Amsterdam;
External investors and enterprises .

Kindergarten

Pop up wellness-store

Reference: Wijn of water R’dam Client contact desk

Drive inn cinema, combined with front office

Informal services

Parties involved, interests & roles
will be required for these
entrepreneurs. This creates the
possibility for existing, successful
enterprises to settle in the area
as well.

Stakeholders

Individual interest

Shared interest

Role

Land Owners

•

Increase of land value

•
•

Vital Sloterdijk
Making money

•
•

Providing land on temporary base
Investing in attractive facilities and services

Municipality

•
•

Increase of land value
Social responsibility

•
•

Vital Sloterdijk
Making money

•
•
•

Providing land on temporary base
Investing in attractive facilities and services
Loosening permit procedures

Building users
(companies)

•
•
•

Providing attractive work climate for employees
Exposure and image building
Social responsibility?

•
•

Vital Sloterdijk
Making money

•
•

Investing in attractive facilities and services
Investing in innovation and positive exposure

Building users
(employees)

•

Working in an attractive environment

•
•

Vital Sloterdijk
Making money

•
•

Consume
Ambassadors

Real estate owners

•
•
•

Increase of real estate value
Profitable exploitation
Social responsibility?

•
•

Vital Sloterdijk
Making money

•
•

Investing in attractive facilities and services
Investing in positive exposure

Entrepreneurs

•

Starting up new enterprises

•
•

Vital Sloterdijk
Making money

•

Entrepreneurship

The Yellow Cross is a proposal to
fight the battle against vacancy with
combined forces.
It links international stakeholders
with local “emotional shareholders”
and repositions the area of Teleport
Sloterdijk in the Amsterdam region.
It is a simple business model and an
unpretentious design proposal.
It provides indivual freedom to invest
and collective qualities with shared
long term interests.

Who dares to adopt
the yellow cross?
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hoe voorkom je dit? tekenen en rekenen trekken gezamenlijk op!
ruimtelijke, sociale en programmatische
kant:

financiele kant:

visie op gebied: 24hrs economie toestaan
(kracht van schiphol) binnen deel Sloterdijk
(vm. Teleport)

leegstand leidt tot verloedering en negatieve spiraal, geen
verhuur/verkoop transacties, onaantrekkelijk gebied, daling
inkomsten etc.

aanjager nodig: crewhotel in leeg gebouw.
realistische huurder genereert huur en voegt
lange termijn waarde toe

waarde eerst naar ‘nul’ brengen, door eigenaar te laten
afwaarderen en gemeente te laten investeren. Leegstand is een
gezamenlijk probleem en wordt collectief aangepakt

tijdelijkheid toestaan: ‘renew ‘australia’ als
inspiratie. Bewezen concept als aanjager voor
legen gebieden
experimenteren. Niets is zeker, experimenteren
en testen is noodzakelijk. Alles met als doel die
24hr economie op te zetten
omliggende panden betrekken. Wij kiezen voor
Busitel II, maar overige pandeigenaren mogen
en moeten ook mee!

vanaf ‘nul’ beginnen met waarde-opbouw, enerzijds door
concept ‘marcus westbury’, anderzijds door crewhotel (genereert
huurinkomsten)
degene die profiteert betaalt mee (baatbelasting). Dus gemeente
en omliggende pandeigenaren.
op lange termijn geld terugverdienen, gebied stijgt in waarde,
allen profiteren mee

marcus westbury ‘renew
australia project
• gebruik lege panden om te experimenteren met invullingen
ervan
• geen winkels, maar voorzieningen, vitrines, kunst, cultuur,
workshops etc.
• want: ‘passions brings people to the city’
zie voor uitleg: http://bit.ly/wAE7UL
daarnaast:
• 1e realistische huurder binnen 24hrs concept contracteren: een
CREW-hotel
• deze trekt functies aan die het concept versterken (beauty,
wellness)
• later horeca, uitgaan, dagelijkse boodschappen, voorzieningen,
postkantoor, stomerij etc.

financieel schema busitel-II
boekwaarde (20mio) omlaag brengen door:
1. erfpacht 50% retour (door gemeente): gemeente boekt 4,5mio
af
2. reële waarde gebouw (obv huurder Crewhotel) als waarde:
belegger boekt 6mio af. Er blijft nog ca. 6500 m2 VVO
beschikbaar in dit pand (waarde stijging)
Op basis van BAR van 8% moet er dan 850.000 per jaar worden
terugverdiend: via baatbelasting.
pandeigenaren geloven in concept ‘marcus westbury’ en bottomup benadering. Gemeente idem.
zij dragen percentage (ca. 1 euro per m2 VVO) bij aan
baatbelasting.
door opnieuw vullen van gebouwen (voor allen) is op termijn dit
bedrag terugverdiend (periode 10 jaar). Huurinkomsten stijgen,
baatbelasting daalt

programme

building

surroundings

plattegrond ‘groundfloor’ Teleport Sloterdijk met nieuwe functies binnen 24hrs klok,
en langzaam opvullen van Busitel-II

activity
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De Ruilverkavelingspecialist
Beter een goede buur… dan een halve huur!
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De vraag: Hoe kan (gedeeltelijke) leegstand worden
opgelost zonder flink te moeten afwaarderen?
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De oplossing: de ruilverkavelingspecialist

Probleemveld
De opgave: Projectorganisatie Westpoort
werkt vanuit het Ontwikkelingsbedrijf van de
gemeente Amsterdam aan de herontwikkeling
van Sloterdijk-Centrum. Een aantal panden
staat daar inmiddels geheel of gedeeltelijk
leeg, en de komende jaren lopen nog enkele
huurcontracten af.

Pandeigenaren: zoeken een oplossing voor
hun pand: hoe krijg ik mijn vastgoed verhuurd
zonder een negatief bedrijfsresultaat te moeten
noteren. Hoe behoud ik mijn waarde?

De gemeente wil het gebied als geheel
verbeteren. De leegstand moet omlaag en de
kwaliteit moet hierbij omhoog. De gemeente
treedt faciliterend op, maar investeert niet
substantieel.

Transformatie?
100% leegstaand pand

Gedeeltelijk leegstaand pand

+ Transformatie is mogelijk, omdat pand geheel leeg staat
- Grote investering/afschrijving nodig om te transformeren
- Geen cashflow, dus geen waarde/investeringsruimte

- Transformatie lastig vanwege zittende huurders
+ Wel (gedeeltelijke) cashflow, dus
waarde/investeringsruimte
- Urgentie om te transformeren minder hoog

Probleemstelling
Transformatie komt niet van de grond, maar als iedereen blijft wachten wordt het probleem steeds

groter.

Hoe kan (gedeeltelijke) leegstand worden opgelost zonder direct verlies te moeten nemen?

De ruilverkavelingspecialist: het principe
Situatie:
quickscan

Stap 1:
eigenaren om tafel

Stap 2:
vullen gebouw 1








SWOT-analyse
per pand
Financieel model
voorleggen
Uitgangspunten
en wensen m.b.t.
nieuwe situatie
van
pandeigenaren
bespreken

Huurders
verplaatsen naar
gebouw 1

Stap 3:
transformatie
gebouw 2


Stap 4:
nieuwe situatie


Investeren in
transformatie
gebouw 2





Gebouw 1:
volledig verhuurd
kantoor
Gebouw 2:
volledig gevuld
met nieuwe
functie
Creëren van
waarde

Financiële onderbouwing scenario’s
60.000.000

40.000.000

20.000.000

Uitgangspunten
Huurprijs kantoor:
Huurprijs wonen:
Exit Yield kanoor:
Exit Yield wonen:
Bar (jaar 0):
Transformatiekosten:

2

€ 180 per m /jaar
2
€ 100 per m /jaar
8,5%
6,0%
7,5%
2
€ 1.200 per m b.v.o. (incl.

btw)

0

1

2

3

4
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6

7

8

9

10

20.000.000ideale situatie
40.000.000huidige situatie
60.000.000-

met verkaveling
80.000.000-

100.000.000-

De grafiek geeft 3 scenario’s weer waarin de cumulatieve nominale cashflow berekend is.

Voordelen van ruilverkaveling
Effecten
 Uitgangspunt: behoud van waarde
 Zekerheid van inkomsten (toekomstbestendig)
 Volledig verhuurde panden (geen leegstand)

Neveneffecten
 Voorkomen van (toekomstige) leegstand in het gebied
 Onttrekking van kantoor m2 (markt wordt gezonder)
 Gebied wordt aantrekkelijker door toevoeging van nieuwe
functies
 Waardecreatie in plaats van vermindering (afschrijving)

De toepassing
Bepalen aantal deelnemers: 2 of meer
Voordelen van meer pandeigenaren:
 Beter gebruik van sterkten en diversiteit van de panden
 Minder afhankelijkheid van één partij
 Grotere verbetering voor het gebied
 Minder concurrentie door onttrekking van meer m2
kantoor
 Functies kunnen elkaar versterken

Per potentieel pand bepalen:





Waarde van het pand op basis van de huidige huurders
SWOT-analyse: bepalen van sterkte en zwakke punten van
het pand
Mogelijkheden voor transformatie/toekomstige
waardecreatie

Gemeente kan prikkel geven
Selectie
Uitgangspunt
Gezamenlijke waarde toekomst > gezamenlijke waarde nu

B.v. verlengen erfpacht

Gezocht:
pandeigenaren
die hun
boterham weer
beleggen
willen… wie
doet er mee???
Voor transformatie

Na transformatie

De Olifantenkooi YD2M2
Onder de naam De Olifantenkooi, organiseert Architectuur Lokaal sinds 2009 intensieve ontmoetingen tussen jonge opdrachtgevers en jonge ontwerpers met het doel hen
met elkaar in gesprek te brengen over actuele opgaven. Sinds september 2011 werkt Architectuur Lokaal nauw samen met twee ontwikkelaars, Karel Sant (Ka-Sa BV) en
Lars Mosman, om jonge ontwikkelaars en jonge ontwerpers bij elkaar te brengen, buiten een concrete opdrachtsituatie om, onder de naam De Olifantenkooi/YD2M.
Architectuur Lokaal
Architectuur Lokaal is het landelijke kenniscentrum voor bouwcultuur. Vanuit een onafhankelijke positie leggen wij verbindingen tussen partijen die bij de bouw betrokken
zijn. Voor opdrachtgevers als gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars organiseren wij excursies, discussies en andere programma’s op maat. Terugkerende
thema’s zijn de culturele betekenis van het opdrachtgeverschap en het belang van samenwerking tussen opdrachtgever en ontwerper. Architectuur Lokaal beheert het
landelijke Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden. Dat is uitschrijvers van aanbestedingen en prijsvragen behulpzaam bij de selectie van ontwerpers en
projectontwikkelaars. Met de lokale en regionale architectuurcentra in heel Nederland hebben we van oudsher een bijzondere relatie.
Tussen de Bogen 18
1013 JB Amsterdam
T: +31(0)20 5304000
Projectorganisatie Westpoort
“Westpoort is een stoer en divers bedrijvengebied in Amsterdam met internationale allure. Het omvat de 4de haven van Europa en het grootste aaneengesloten
bedrijventerrein van Nederland. Westpoort biedt volop ruimte voor ondernemingen, kantoren en vrijetijdsbesteding. Bovendien grenst het terrein aan twee stadsdelen en
een groot recreatief gebied en is uitstekend bereikbaar via lucht, spoor, water en weg. Deze bereikbaarheid is tevens de belangrijkste troef bij de herontwikkeling van het
kantorengebied Teleport tot Sloterdijk-Centrum. Bereikbaar in de breedste zin van het woord wel te verstaan; de huren liggen hier relatief lager en ondernemende mensen
ondervinden weinig drempels om hun doelen te realiseren door de ontmoeting en samenwerking met elkaar…en in samenwerking met de omgeving en de gemeente
Amsterdam” Freek Ossel, wethouder Westpoort.
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