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Foppe Kooistra
Foppe Kooistra, CEO ASR Vastgoed Ontwikkeling, is per 1 juli met pensi-
oen. Samen met directeur Acquisitie en Conceptontwikkeling, Tie Liebe 
(66), nam hij afscheid van het bedrijf. Voor Liebe kwam dat vrij plotseling 
toen hij – op eerste Pinksterdag – fi etsend door een hartstilstand werd ge-
troffen. Maar wonder boven wonder overleefde hij deze rampspoed. De 
nuchtere Fries Kooistra moet nog wennen aan een leven zonder actieve 
vastgoedbetrokkenheid. ‘Ik heb 45 jaar vastgoed op mijn conto staan. Ik 
laat een prachtig ontwikkelingsbedrijf achter me met een portefeuille van 
3 miljard euro. Werken en vastgoed zijn altijd mijn hobby geweest. Maar 
met een mooie hobby stop je toch nooit?’ 

door Ruud de Wit

Foppe Kooistra voor een van zijn geliefde schilderijen van schilder Frans de Kok.
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‘Toekomst ontwikkelaar afhankelijk van vindingrijkheid en onderscheidend vermogen’

Ruim twaalf jaar geleden maakte 
Foppe Kooistra de overstap naar ASR 
Vastgoed Ontwikkeling, toen nog Fortis 
Investment Vastgoedontwikkeling 
genoemd. ‘Ik kwam van Aegon en 
was met uitstapjes in de ontwikkeling 
altijd vastgoedbelegger geweest. De 
ambities van Fortis spraken me aan, 
toen ik in 1999 werd benaderd. Fortis 
streefde ook in de vastgoedsector naar 
marktleiderschap. Het bedrijf beschikte 
over mooie grondposities en wilde 
– naast woningen – substantieel verder 
in het commercieel vastgoed. Voor 
mij een enorme stap en een geweldige 
uitdaging. Voor het eerst kreeg ik de 
eindverantwoordelijkheid voor een ont-
wikkelingsbedrijf met grote ambities. 
De functie was op mijn lijf geschreven.’
Bijna tien jaar ging het goed, want de 
portefeuille, organisatie en het resul-
taat groeiden voorspoedig, totdat de 
kredietcrisis een spaak in het wiel stak; 
een dramatische ontwikkeling die ook 
het einde inluidde van de ooit zo mach-
tige Belgisch-Nederlandse moedermaat-
schappij Fortis. Kooistra: ‘Op de balans 
van het ‘nieuwe’ ASR was het belang 

van vastgoedontwikkeling ineens 
substantieel. In de Fortis-tijd was fi -
nanciering geen enkel probleem, dat 
gebeurde voor honderd procent bij de 
bank. We hebben ook in de Fortis-
tijd altijd een uitstekend rendement 
behaald, al is dat de laatste jaren 
door de kredietcrisis en de daarmee 
samenhangende consequenties voor 
de vastgoedbranche, behoorlijk onder 
druk komen te staan.’ 
Kooistra heeft alle begrip voor de 
beslissing van de afgesplitste verze-
keraar ASR om vastgoedontwikkeling 
niet langer als core business te be-
schouwen. De nieuwe koers van ASR 
heeft te maken met regelgeving door 
Basel III, Solvency 2 en de riskappe-
tite van de verzekeraar. Het afgelopen 
jaar werd het personeel geïnformeerd 
over het besluit dat ASR zich over de 
toekomst van de ontwikkelaar ging 
beraden. Kooistra: ‘Vanaf het begin 
is er een aantal opties geweest, waar-
onder verkoop van het bedrijf. Veel 
kan ik er niet over zeggen, omdat 
het proces nog loopt.’ Hij vindt het 
wel jammer dat het bedrijf er niet in 


