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01. VOORWOORD
Nooit eerder waren wij als SSM Retail Platform
in Israël. Ook niet echt verwonderlijk natuurlijk.
Jarenlang was deze regio immers het toneel van
oorlog en aanslagen. Bijna dagelijks zagen wij
op het Journaal de beelden van dood en verderf.
Sinds de ondertekening van de Oslo-akkoorden
is er echter veel veranderd in dit gebied. Israël
erkende de PLO als de wettelijke vertegenwoordiger van het Palestijnse volk en de PLO op haar
beurt het recht van de staat Israël om te bestaan,
waarbij men het gebruik van terrorisme en geweld
afzwoer. Sindsdien heerst er een relatieve rust,
al laait het geweld van tijd tot tijd nog wel wat op.
Tel Aviv heeft zich in de afgelopen jaren enorm
ontwikkeld en heeft inmiddels alles te bieden op
het gebied van cultuur, architectuur en winkelen.
Het uitgaansleven is daarnaast hipper dan hip.
Het motto is dan ook: ‘In Jerusalem we pray,
in Tel Aviv we play’. Reden genoeg om deze
bijzondere bestemming op het programma te
zetten. Mijn bezoek in februari jl. heeft mij in deze
keuze alleen maar verder bevestigd. Tel Aviv is
wat mij betreft alles wat je niet zou verwachten.
Er heerst een buitengewone ‘vibe’, de mensen zijn
vriendelijk en uiterst tolerant en het eten en ook de
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wijnen zijn van een uitzonderlijke kwaliteit.

Met dank aan allen die hebben bijgedragen

Om nog maar te zwijgen over de grote diversiteit

aan de totstandkoming van deze studiereis,

aan architectuur (zowel hypermoderne

in het bijzonder Frank Braams van GI Travel,

skyscrapers als een veelheid aan gerenoveerde

Leon Overhorst van CBRE en onze lokale

en ‘opgetopte’ Bauhaus gebouwen), het uitstekende

contacten Clara Cohen en Szofia Breyer,

retailaanbod en de prachtige boulevard die je

wens ik jullie een leerzame, inspirerende en,

overal doet wanen behalve in een land als Israël.

niet in de laatste plaats, een buitengewoon
gezellige reis toe.

Tijdens deze studiereis bezoeken wij alle aansprekende delen van de stad met zowel oudere en

Jack de Vreede, Algemeen Secretaris

nieuwere planmatig ontwikkelde winkelcentra als

Woerden, mei 2019

Dizengoff, Ramat Tel Aviv, Azrieli Center en TLV
Fashion Mall als traditionele en nieuwe markten
zoals Carmel Market en Sarona Market. Betrokkenen verzorgen presentaties en geven ons een
kijkje in de keuken. In een enkel geval zelfs heel
letterlijk. Uiteraard is er ook ruim aandacht voor
de geschiedenis en cultuur van dit toch best
moeilijk te begrijpen land, inclusief een bezoek
aan Jeruzalem. En is er als altijd voldoende tijd
voor interactie en netwerken. Ter verdere voorbereiding volgt verderop een nadere uiteenzetting
van het gekozen programma.
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02. DEELNEMERS
• Bacas, Vincent
CNSTRCT
CCO

• Bakker, Margot
Hollands Vastgoed Advies
Directeur

• Bakker, Robert
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Development Manager

• Blok, David
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& Finance
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• Custers, Astrid
Locatus International
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Manager

• Duin, Alica van der
Ahold Real Estate &
Construction
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Management

• Even, Niek
Jumbo Supermarkten
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Strategie

• Heuving, Jan
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Director Franchise &
Real Estate

• Hiemstra, Marc
SuperVastgoed Makelaardij
Directeur

• Jansen, John Patrick
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Advocaat - Partner

• Korijn, Xander
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• Kramers, Simone
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Directeur

• Oostrum, Carlo van
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• Os, Shandy den
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Owner
SSM Retail Platform
Bestuurslid
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Senior Director Capital
Markets

• Pel, Robert-Jan
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Architect

• Raas-de Lange, Wendela
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Managing Partner

• Rooy, Paul van
Engelsing Beleggingen
Commercieel Directeur

• Ruempol, Emile
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Directeur

• Schreuder, Cor-Jan
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Voorzitter
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Commercieel Directeur

• Tellingen, Hans van
Strabo
DGA
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Commercieel Directeur

• Vreede, Jack de
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Asset Manager
SSM Retail Platform
Algemeen Secretaris

• Wilke, Twan
Vastgoed Centraal
DGA

• Zandbergen, Gerard
Locatus International
CEO
SSM Retail Platform
Bestuurslid

• Zouwen, Thys van der
Tenstone Development
Vastgoed Directeur
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03. PROGRAMMA
Woensdag 22 mei

Donderdag 23 mei

04.15 uur	Verzamelen op luchthaven Schiphol

08.30 uur

Ontbijt

(Vertrekhal 1)

09.30 uur

Vertrek per touringcar

Vertrek van vlucht HV 5799

10.00 uur	Aankomst bij het hoofdkantoor van

06.25 uur

11.50 uur	Aankomst op Ben Gurion
12.30 uur

Azrieli Group en inleidingen door

International Airport in Tel Aviv

Adi Molcho-Weinstein en Eyal

Vertrek per touringcar

Vaissman van Azrieli Group en

13.00 uur	Aankomst bij restaurant Yulia en

Yaron Shachar en Amir Livneh
van CBRE

lunch
15.00 uur

Vertrek per touringcar

15.30 uur	Aankomst bij Ramat Aviv Mall en

12.00 uur

13.00 uur	Individueel bezoek aan Sarona Tel

presentatie door Avishay Levi,
Moshe Rosenblum en Avi Levy van

Tour door Azrieli Mall
Aviv en vrije lunch in Sarona Market

15.00 uur	Vertrek te voet naar TLV Fashion

Melrison Real Estate en aansluitend

Mall. Introductie over TLV Gindi en

een bezoek aan het winkelcentrum

TLV Fashion Mall door Tal Oren van

17.00 uur	Vertrek per touringcar naar het hotel

Gindi Holdings, gevolgd door een
bezoek aan het winkelcentrum.

via Kikar Hamedina
Inchecken in The Orchid Tel Aviv

17.00 uur	Presentatie over Sarona Tel Aviv

18.30 uur	Introductie over Israel en Tel Aviv

door een vertegenwoordiger van

17.45 uur

de gemeente Tel Aviv

door Clara Cohen in het hotel
Vertrek per touringcar

18.00 uur

Vertrek per touringcar naar het hotel

20.00 uur	Aankomst in Old Jaffa en korte tour

20.45 uur

Vertrek per touringcar

door de Flea Market

21.15 uur

Diner in The Kitchen Market

21.15 uur

Diner in restaurant Onza

00.15 uur

Vertrek per touringcar naar het hotel

00.15 uur

Vertrek per touringcar naar het hotel

19.30 uur
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Vrijdag 24 mei

Zaterdag 25 mei

08.30 uur

Ontbijt

07.30 uur

Ontbijt en uitchecken

09.30 uur

Vertrek per touringcar

08.30 uur

Vertrek per touringcar

10.00 uur	Aankomst bij Dizengoff Center en

09.30 uur	Aankomst in Jeruzalem en bezoek

individueel bezoek aan het 		

aan de Olijfberg en de oude stad

winkelcentrum

onder begeleiding

11.00 uur	Rondleiding door Sheinkin Street
en Nachalat Binyamin Street

13.30 uur

14.00 uur	Aankomst in restaurant Smadar

12.30 uur	Rondleiding en ‘tasting tour’ door
Carmel Market
14.30 uur	Vertrek te voet naar Neve Tzedek

en lunch
16.30 uur

Vertrek per touringcar naar het hotel

Vertrek per touringcar

17.30 uur	Aankomst op Ben Gurion

en bezoek aan Shabazi Street
16.00 uur

Vertrek per touringcar

International Airport en inchecken
20.35 uur

Vertrek van vlucht HV 5804

19.00 uur	Vertrek vanaf het hotel naar de
locatie voor het avondprogramma
23.00 uur

Vertrek per touringcar naar het hotel

Zondag 26 mei
00.35 uur	Aankomst op Schiphol Airport
Amsterdam en einde studiereis
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WOENSDAG

WOENSDAG
22 MEI

30 MEI
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Restaurant Yulia

Ramat Aviv Mall
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Ramat Aviv Mall

Wij verzamelen in alle vroegte om 4.15 uur op

naamste vastgoedondernemingen van Israel.

Schiphol. De vlucht van Amsterdam naar Tel Aviv

Deze verhuurder is al enige tijd verwikkeld in een

duurt ongeveer 4,5 uur. Met een uur tijdverschil

stevige discussie met belangrijke huurders over

arriveren wij dan om 11.50 uur lokale tijd op Ben

de hoogte van de huur in deze ‘dure’ mall.

Gurion International in Tel Aviv.

Melisron zou geen oog hebben voor de ontwikkelingen in de markt en stringent vasthouden aan de

Na een hopelijk snelle gang langs de douane

huidige huurniveau’s. Grote huurders als Fox, Golf,

vertrekken wij per touringcar naar de stad. Na het

Gottex Brands en Hamashbir, de grootste licentie-

nachtelijke vertrek eerst maar eens de innerlijke

houders van de internationale brands (onder

mens verwennen. Bij restaurant Yulia wacht ons

andere een aantal Inditex formules, American

een mooie maaltijd op het terras. Aan de kust.

Eagle Outfitters, Footlocker e.d.) als ook de

Een vervelende start.

belangrijke nationale trekkers als Castro en
Renuar dreigen nu aan het einde van de huur niet

Na de lunch beginnen wij aan het echte werk.

te verlengen en Ramat Aviv en andere belangrijke

Wij bezoeken deze middag na een introductie

winkelcentra van Melisron te zullen verlaten.

door eigenaar Melisron één van haar meest
succesvolle winkelcentra, Ramat Aviv Mall.

Op weg naar ons hotel passeren wij Kikar

Het in 1997 geopende complex is gelegen aan

Hamedina, een grootstedelijk plein zonder al

de noordzijde van de stad en bestaat uit circa

te veel kwaliteit maar met een hoogwaardig

59.000 m2 verdeeld over ruim 140 units en twee

winkelaanbod waar de goed bedeelde inwoners

verdiepingen alsmede kantoren en een parkeer-

van dit deel van de stad graag shoppen.

garage. Naast de bekende internationale retail
formules vind je hier tevens een aantal sterke

Rond 17.45 uur checken wij in in The Orchid

Israeilische winkel- en foodconcepten, waaronder

Tel Aviv en is er kort tijd om op te frissen.

Super-Pharm en Arcaffé. Het winkelcentrum is
eigendom van Melisron Ltd., een van de voor13

Kikar Hamedina

Om 18.30 uur treffen wij elkaar in een van de
vergaderzalen van het hotel voor een introductie
door Clara Cohen over Israel. Clara is geboren
in Argentinie en heeft op vele continenten in de
wereld gewerkt en gewoond. Als geen ander kent
zij dus de verschillen tussen regio’s en de daarbij
behorende culturen. Inmiddels werkt en woont zij
al jaren in Tel Aviv. Tegen de achtergrond van haar
ervaring en kennis van de wereld legt dit talenwonder de geschiedenis van Israel in het algemeen en die van Tel Aviv in het bijzonder aan ons
uit. En neemt zij ons mee naar het hedendaagse
Israel. De innovatie kracht, de mensen, verrassende feiten, de cultuur, alles komt voorbij.
Volledig gewapend met kennis en achtergronden
vertrekken wij om 19.30 uur naar Old Jaffa,
de plek waar het huidige Tel Aviv is ontstaan.
Na een korte wandeling over de Flea Market
strijken wij neer op het terras van restaurant Onza
voor een heerlijk diner bestaande uit lokale lekkernijen. Delen is in deze cultuur alles. En dat doen
wij dus ook. En dan niet alleen het eten, maar
ook ons eerste indrukken van deze bijzondere
bestemming. Na het diner is het hoog tijd om
onze kamers op te zoeken en wat slaap te pakken.
Old Jaffa
14
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Ramat Aviv Mall

Ramat Aviv Mall

Old Jaffa
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DONDERDAG

WOENSDAG
23 MEI

30 MEI
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Azrieli Center
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Na het ontbijt vertrekken wij om 9.30 uur fris en

sterke formules als Castro en Renuar. Ook vinden

fruitig per touringcar naar het hoofdkantoor van

wij hier een tweetal grootschalige foodcourts.

Azrieli Group, een van de leidende vastgoed-

En niet in de laatste plaats een vestiging van

ondernemingen in Israel en eigenaar van 13

Miniso, een soort Japanse uitvoering van HEMA.

winkelcentra verdeeld over het land.

In de Verenigde Staten, Canada, Rusland en

Vertegenwoordigers van Azrieli Group vertellen

vooral Azie opende Mimiso in 5 jaar tijd ruim

ons over de ontwikkeling en het management

3.500 winkels. Ook enkele eerste vestigingen in

van haar winkelcentra in Israel in het algemeen

Europa zijn inmiddels al een feit.

en Azrieli Mall in het bijzonder. Daarna zal CBRE
een Retail Market Overview verzorgen.

Na Azrieli Center bezoeken wij op individuele
basis het aan de andere kant van de weg

Na de presentaties is het tijd om Azrieli Center te

geleden Sarona. In dit gebied settelde in 1871 een

bezoeken. Dit in 1999 gerealiseerde complex

Duits-Protestante secte zich in dit moerasachtige

bestaat uit een van de grootste winkelcentra van

en door malaria geinfecteerde gebied.

Israel alsmede een drietal kantoorgebouwen en

Hun roeping was om in het Heilige Land te kunnen

een parkeergarage. De drie kantoorgebouwen,

wonen en werken. In 1941 is de gehele groep

een ronde, een vierkante en een driehoekige

gedeporteerd naar Oostenrijk en vestigde het

toren, bepalen in belangrijke mate de nieuwe

Britse leger hier een militaire basis. Toen de staat

skyline van Tel Aviv. De totale plot beslaat bijna

Israel werd uitgeroepen werd het gebied een

35.000 m2. Het winkelcentrum is door middel van

basis van het Israelische leger. De in totaal 33

een brug verbonden met de militaire basis Camp

originele tempelierswoningen zijn in 2014 volledig

Rabin alsmede met het treinstation Hashalom.

gerenoveerd. De gebouwen bieden nu onderdak

De footfall is hierdoor enorm en draagt aanzienlijk

aan bijzondere winkels, kunstateliers en hippe

bij aan het succes van dit winkelcentrum.

food en beverage concepten. Het gebied doet

Gevestigde retailers in de ruim 150 units zijn naast

een beetje denken aan Xintiandi in Shanghai

de bekende international ketens ook de lokale

(weten we het nog?).
21

Sarona Market

De vrije lunch gebruiken wij in Sarona Market, een
waar foodparadijs, geinspireerd door vergelijkbare
foodmarkten als Borough Market in Londen,
Chelsea Market in New York, La Boqueria in
Barcelona en Eataly. In dit complex van 8.700 m2
is er in de 91 units en foodstalletjes voor elk wat
wils. Eat your heart out!
Om 15.00 uur verzamelen wij ons weer en gaan
wij te voet verder naar TLV Fashion Mall, temidden
van het ontwikkelingsproject TLV Gindi.
Op de vroegere locatie van een citrusboomgaard,
destijds eigendom van de Sarona Templars
Colony en een later groothandelscomplex,
realiseert The Gindi Group in dit gebied en stuk
stad in de stad, bestaande uit appartementencomplexen, kantoren, een stadspark en diverse
leisurevoorzieningen. TLV Fashion Mall is het
nieuwste dat Tel Aviv op het gebied van winkelcentra te bieden heeft. TLV Fashion Mall, naar een
ontwerp van Moore Yaski Sivan Architects (tevens
de verantwoordelijke architect van Ramat Tel Aviv
Mall en Azrieli Center) opende twee jaar geleden
maar is tot op heden geen groot succes gebleken.
Hoewel een aantal belangrijke huurders al is
vertrokken opende Anthropologie onlangs
Sarona Market
22

Sarona

Sarona
23

TLV Fashion Mall

(via een licentie van Fox) een vestiging in de
voormalige unit van Forever 21. De toekomst zal
moeten uitwijzen of TLV Fashion Mall alsnog een
succes wordt. Het winkelcentrum bestaat uit
circa 180 units verdeeld over twee verdiepingen.
Vanuit het winkelcentrum is er tevens een directe
toegang tot het gemeentelijke sportcentrum met
zwembaden, een spa, een basketbal arena en
fitness centrum als ook het openbare park dat
door landschapsarchitect Lior Wolf is ontworpen
op het dak van het winkelcentrum.
Om 17.00 uur sluiten wij het inhoudelijke programma
voor de dag af met een presentatie over Sarona
Tel Aviv door een vertegenwoordiger van de
gemeente. Na deze laatste presentatie vertrekken
wij per touringcar naar het hotel en is er ruim tijd
voor opfrissen en een drankje. Pas om 20.45 uur
vertrekken wij naar The Kitchen Market voor de
late zitting in dit heerlijke restaurant, gelegen op
de verdieping van Shuk Hanamal, een kleinschalige overdekte versmarkt.
Na het diner gaan wij terug naar ons hotel voor de
nacht. En wie nog de kracht heeft voor wat anders
zoekt zijn of haar eigen weg.
24

The Kitchen Market
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TLV Fashion Mall
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The Kitchen Market
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VRIJDAG

WOENSDAG
24 MEI

30 MEI
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Dizengoff Center
30

Vandaag wederom ontbijt vanaf 8.30 uur en een

bijzondere boetieks en gallerien de boventoon.

vertrek om 9.30 uur. Onze eerste bestemming

Aangekomen bij de beroemde en uit 1920

vandaag is Dizengoff Center. Dit winkelcentrum,

daterende Carmel Market (Shuk Ha’Carmel)

gerealiseerd in de periode 1972 – 1983) is de

wachten ons een geweldig kijkje in de keuken,

eerste in Tel Aviv en dat is ook te zien. Enigszins

verhalen van de traditionele (generatie op

gedateerd en ook voor wat betreft layout best een

generatie) ondernemers en een rondleiding over

merkwaardig concept. De in totaal 420 units zijn

de markt tijdens een ‘retail & tasting tour’.

verdeeld over een tweetal bouwdelen aan bei-

Blijf bij de gids en je wordt beloond met kennis,

de zijden van Dizengoff Street en worden zowel

beleving en een heerlijke ‘walking lunch’ tussen

ondergronds als door middel van bruggebouwen

de vele stalletjes waar het spreekwoordelijke water

met elkaar verbonden. Behalve winkels biedt

je van uit de mond loopt.

Dizengoff ook een bioscoop, een Design
Centre, een rooftop zwembad en twee fitness

Rond 14.30 uur vervolgen wij onze weg (wederom

centra. Ondanks de leeftijd is Dizengoff nog altijd

te voet…!) naar misschien wel de leukste wijk van

buitengewoon succesvol, mede ook en misschien

Tel Aviv, Neve Tzedek, met Shabazi Street als

vooral ook vanwege de branchering. De hier

prachtig middelpunt. Misschien toch nog een ijsje

gevestigde winkels zijn voornamelijk van Israe-

of een koffie bij Anita?!

lische origine, een aantal internationale brands
daargelaten. Daarnaast zijn er elke week

Om 16.00 uur keren wij terug naar het hotel en

bijzondere events in het winkelcentrum, waaronder

heeft eenieder de tijd om zich op welke manier

de grootste ‘food fair’ van Israel die elke vrijdag

dan ook voor te bereiden op het avondprogram-

plaatsvindt.

ma. Wij vertrekken om 19.00 uur. De bestemming?
Daar zeggen wij ook dit jaar natuurlijk weer hele-

Vanuit Dizengoff Center gaan wij te voet verder

maal niets over!

en bezoeken wij onder andere Sheinkin Street en
Nachalat Binyamin Street. In beide straten voeren
31

Dizengoff Center
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Sheinkin Street

Shabazi Street

Carmel Market
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34

ZATERDAG

WOENSDAG
25 MEI

30 MEI
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36

Na een wat vroeger ontbijt vertrekken wij vandaag
om 8.30 uur naar Jeruzalem. Daar aangekomen
aanschouwen wij de stad allereerst vanaf de
beroemde Olijfberg. Daarna dalen wij af naar de
oude stad en volgt een tour door de Armeense
Wijk, de Christelijke Wijk en de Moslim Wijk.
De Joodse Wijk is deze dag uiteraard gesloten.
Het is immers Sjabbat. Onze route eindigt bij de
beroemde Klaagmuur, The Western Wall.
Rond 14.00 uur komen wij aan in restaurant
Smadar, enige straten buiten de muren van de
oude stad. Nog een laatste keer worden wij door
het uiterst vriendelijke personeel in de watten
gelegd en verblijd met een prachtige lunch met,
anders dan de naam van het restaurant zou doen
vermoeden, vooral Italiaanse lekkernijen.
Om 16.30 uur is het tijd om ons naar de luchthaven
te begeven. Onze vlucht vertrekt om 20.35 uur
vanaf Tel Aviv en wij komen de volgende morgen
om 00.35 uur weer aan op Schiphol.
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Jeruzalem
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MAP TEL AVIV CENTER

4
3

1. Hotel Orchid Tel Aviv
2. Restaurant Yulia
3. Ramat Aviv Mall
4. Kikar Hamedina
5. Old Jaffa
6. Restaurant Onza
7. Azrieli Mall
8. Sarona Market
9. TLV Fashion Mall
10. The Kitchen Market
11. Dizengoff Center
12. Sheinkin Street
13. Carmel Market
14. Neve Tzedek
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MAP JERUZALEM
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