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Naast het uitoefenen van het vak van makelaar-taxateur o.z. houd ik me sinds een 
aantal jaren ook intensief bezig met de advisering van overheden, corporaties en 
ontwikkelaars bij woningvraagstukken.   
 
Als makelaar begon ik in 1991 mijn eigen kantoor in het boeiende, bloeiende 
Aalsmeer. Tien jaar later is door het aangaan van een samenwerking met twee 
zakenpartners EKZ | Makelaars ontstaan. In korte tijd groeide EKZ uit tot een groot, 
toonaangevend kantoor met vestigingen in Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn met 
daarnaast een actief en succesvol verkoopapparaat voor nieuwbouwwoningen. In die 
periode werden, in de driehoek tussen de vestigingen, veel nieuwe woningen 
ontwikkeld, verkocht en gebouwd. Eind 2012 is in goed overleg besloten de 
maatschap op te heffen en ben ik met veel plezier teruggekeerd naar de basis: Een 
klein, flexibel makelaarskantoor in Aalsmeer en een woningmarktconsultancy 
daarnaast, die zich overigens ook, anders dan de titel doet vermoeden, bezig houdt 
met het adviseren bij herontwikkeling van bedrijfsgebouwen en -terreinen.  
 
Aalsmeer met de bloemenveiling, het enorm uitgestrekte glastuinbouwgebied, deels 
verouderd, deels modern, maar in ieder geval altijd in ontwikkeling. Dit gebied strekt 
zich uit over Aalsmeer, Kudelstaart, De Kwakel/Uithoorn en Rijsenhout, één van de 
26 woonkernen van Haarlemmermeer. Dicht bij Luchthaven Schiphol waar we veel 
gemak maar ook overlast van ondervinden, met alle bedrijvigheid en ontwikkelingen 
die daarbij horen, zowel op Schiphol zelf als in de omgeving. En het uitgestrekte 
recreatie- en natuurgebied Westeinder Plassen is uniek in de Randstad.  
 
De grote variatie in bebouwing in Aalsmeer en omgeving kent een indrukwekkende 
ontstaansgeschiedenis en maakt het werken hier bijzonder afwisselend. Maar het 
vraagt ook om een zorgvuldige ontwikkeling van de nog beschikbare ruimte c.q. een 
zorgvuldige herontwikkeling van verouderde gebieden.  
 
Met een speciale belangstelling voor volkshuisvesting, cultureel erfgoed en 
duurzaam en energieneutraal bouwen, ben ik uw ter plaatse deskundige en 
enthousiaste gesprekspartner voor uw ontwikkelingen in dit dynamische gebied in 
het hart van de Randstad.  


