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Stun vliegert
Hij is een rijzende ster in vastgoedland. Waar anderen in deze 

crisistijd de hand op de knip houden en bodemloze putten  
vrezen, ziet Hans Kortlevers interessante projecten. ‘Je hoort  

veel vastgoedmannen zeggen dat ze wachten met nieuwe  
aankopen tot de crisis voorbij is. Hoezo? Er zijn nu koopjes te 

over. Als je nu niet koopt, heb je het geld gewoon niet.’
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01  Hans Kortlevers met robinson Club Ampflwang-directeur Hans Peter Soller
02  lachend uitbreiden in crisistijd, met Fun valley-directeur Bob van den nieuwenhuyzen (m.)
03 en 04 Hollandse toekan meets Hamburgse sneeuw in Fun valley Wittenburg
05 ‘  De robinson Club is het schoolvoorbeeld van Oostenrijkse gründlichkeit, maar is hard 

toe aan een restyling’

‘ AlS je De meDiA OPzOeKt en OP 
een FOtO vOOr een DiKKe AutO 
gAAt StAAn, Krijg je Het AlS 
een BOemerAng terug’
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k ben in 2008 gescreend door de Dienst 
Koninklijke Diplomatieke Beveiliging. 
Er kwamen namelijk Braziliaanse poli-
tici naar Nederland die geïnteresseerd 
waren in stadionbouw. Het was een 
officieel bezoek, dat ik had geregeld. 

Maar voordat je samen met de directie van 
Ballast-Nedam en de delegatie mag aan-
schuiven bij Camiel Eurlings, word je 
onderzocht. En die jongens gaan ver in hun 
onderzoek, hoor. Volgens mij weten ze zelfs 
de kleur van je onderbroek. Uiteindelijk 
legden ze een vuistdik pak papier op tafel 
en zeiden: “Meneer Kortlevers, uw leven is 
een spannend jongensboek, maar vooruit, 
u bent erdoor.’” 
Hans Kortlevers (42) is een nieuwe naam 
in vastgoedland. De Amsterdammer groei-
de op in Watergraafsmeer, als zoon van 
een aannemer. Al op jonge leeftijd ont-
dekte hij dat hij goed was in het aansturen 
van mensen. Toen hij zestien was, liep zijn 
vader een gebroken rug op en moest hij 
bijspringen in diens bedrijf. Als twintig-
jarige hts-student kocht en splitste hij zijn 
eerste pand in Zaandam. Al gauw volgden 
er meer, onder andere in de Amsterdamse 
Utrechtsedwarsstraat en Watergraafs-
meer. Nu, ruim twee decennia later, zit hij 
volop in de disstressed real estate, vast-
goed dat banken en bedrijven snel kwijt 
willen en tegen een aantrekkelijke prijs  
op de markt gooien omdat het onmogelijk 
is om er nog een hypotheek op te vesti-
gen. Zo kocht hij samen met de familie 
Van der Valk, voor een fractie van de 
prijs, een Hamburgse skihal die voor 
86 miljoen euro werd gebouwd. De initia-
tor had de bouw niet goed begroot en de 
bank wilde snel van het project af. Zelf 
wil Kortlevers niks bevestigen, maar 
gefluisterd wordt dat de partijen samen 

tien miljoen euro neertelden. Daarvoor 
moest de skihal, met een baan van 
440 meter een van de grootste van 
Europa, wel worden afgebouwd. 
Algemeen directeur Bob van den 
Nieuwenhuyzen, zoon van ‘bedrijven-
dokter’ Joep en kleinzoon van wijlen 
Gerrit van der Valk, runt het complex 
met winkelcentrum en hotel nu vierenhalf 
jaar. ‘We waren erg blij dat Hans instapte 

op het diepste punt van de crisis. Op het 
moment dat hij ging mee-investeren, zat  
er een constructiefout in het gebouw en 
waren we al een tijdje dicht. Hij was  
degene die het met ons aandurfde toen  
het project er ronduit slecht voorstond.’ 
Nu trekt Fun Valley Wittenburg, zoals  
de skihal officieel heet, meer dan duizend 
bezoekers per dag en zal die worden uit-
gebreid met onder meer een golfbaan, 
zwemparadijs en bungalowpark. ‘En zo 
ben ik eigenlijk continu op zoek naar  
projecten die stilletjes of helemaal niet  
op de markt zijn. Ik heb geen zin om iets  
te kopen wat al jaren officieel te koop staat. 
Dan heeft iedereen er al aan gesnuffeld en 
weet je dat er gewoon geen geld meer mee 
te verdienen is’, vat Kortlevers zijn strate-
gie samen, de immense skihal overziend. 

Snelle guldenS 
Lang heeft de joviale Amsterdammer onder 
de radar weten te opereren. Sowieso depo-
neert hij weinig gegevens bij de Kamer van 
Koophandel. Hij betaalt naar eigen zeggen 
liever de boete of neemt alleen de aandelen 
tegen nominale waarde op in de balans  
(zie kader ‘Hoe rijk is Hans Kortlevers?’).  
Het lukt hem meestal om buiten de schijn-
werpers te blijven. Zo weten maar weinigen 
dat de Amsterdamse Sint-Jozefkerk, waarin 
uitgeprocedeerde asielzoekers uit het ten-
tenkamp in Osdorp zitten, ook van hem is. 
Het plan is er een speelparadijs in te bou-
wen, maar toen de asielzoekers de kerk 
kraakten, sloot hij een gebruikersovereen-
komst. ‘Ik wil hen er niet midden in de 
winter uitschoppen. De regionale media 
wilden me heel graag interviewen, maar 
daar heb ik helemaal geen zin in, ook al is 
het positieve publiciteit. Zo baal ik er ook 
van dat jullie nu een stuk over me schrij-
ven, ik moet eraan wennen. Ik zie het om 
me heen bij andere vastgoedjongens: als  
je de media opzoekt en op een foto voor  
een dikke auto gaat staan, ga je mensen 
irriteren en krijg je het op een gegeven 
moment als een boemerang terug.’ Daarom 
wil hij ook liever niet dat we vragen naar de 
Leopard 27 die hij al jaren, met bemanning, 
in de haven van Saint-Tropez heeft liggen. 



01  Kortlevers met zijn   
  cfo marc zuidhof 
02  ‘ Stutterheim wilde 

 een kleiner vliegtuig,  
 ik een groter, dus  
 we hebben geruild’

03 ‘ geen zorgen, ik heb   
  mijn viegbrevet al   
  sinds mijn 21ste’ 
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HAnS KOrtleverS
geboren 1 april 1970 
iS in 2012 getrouwd 
heeft vier dochters uit een 
vorige relatie begon zijn 
carrière met het splitsen 
van pandjes, maar ziet 
overal kansen. ‘ik ben wel 
blij dat ik nooit in groot
schalige kantoorbeleg
gingen ben gestapt’ gaat 
graag naar londen. ‘het 
uitgaansleven en de ho
reca zijn daar fantastisch’ 
rijdt land rover discovery 
heeft op zijn amsterdamse 
kantoor acht mensen in 
dienst, voor de verschil
lende buitenlandse projec
ten staat er 120 man op  
de payroll typering door 
een zakenrelatie: ‘hans is 
een heel joviale kerel en 
erg goed in mensen in de 
watten leggen. Voor zijn 
familie, vrienden en voor
naamste zakenpartners 
doet hij alles. hij laat je 
gerust ergens invliegen 
om samen naar een chic 
restaurant te gaan’

hij op papier de panden alleen verhuurt. 
Een verhaal dat hij zelf naar het rijk der 
fabelen verwijst. ‘Wat denk je zelf? Ik koop 
een stel panden van Endstra, waarbij ik 
zeker weet dat Fiod en justitie uitermate 
geïnteresseerd meekijken. Als ik op vreem-
de manieren aan mijn geld zou komen, 
kocht ik echt geen Endstra-woningen.  
Ik ben in 1990 begonnen in het vastgoed  
en heb de goede tijd meegemaakt.’ Daar- 
naast was Kortlevers een van de eigenaren 
van de Amsterdamse club The Mansion,  
die in 2005 failliet ging. ‘Dat was een fan-
tastische tijd, maar op een gegeven moment 
kostte de tent mij veertigduizend euro per 
maand. Toen de crisis begon, ben ik in het 
disstressed vastgoed gestapt, omdat ik 
nieuwe mogelijkheden zag om geld te  
verdienen. Je hoort veel vastgoedmannen 
zeggen dat ze wachten met nieuwe aan-
kopen tot de crisis voorbij is. Hoezo? Er  
zijn nu koopjes te over. Als je nu niet koopt,  
heb je het geld gewoon niet.’ 
Een grote klapper maakte Kortlevers naar 
eigen zeggen in 2008 met een stuk grond  
in het Noord-Hollandse Warmenhuizen. Hij 
had het pas zeven maanden in bezit, maar 
zijn gelegenheidspartner, wijlen Peter van 
der Vloodt, zei: ‘Liever een snelle gulden 
dan een langzame rijksdaalder.’ Zelf noemt 
Kortlevers het ‘de geluksfactor’, aangezien 
de verkoop niet zijn idee was, maar het duo 
er samen wel 16,8 miljoen euro voor ving 
en hij zelf een kleine zes miljoen winst kon 
bijschrijven. ‘Het is een bekend verhaal in 
de regio Warmenhuizen. De lokale ontwik-
kelaars vroegen zich ook af hoe het kon  
dat ze zo hebben zitten slapen.’ 
Het verhaal dat zijn vermogen uit coffee-
shops komt, zit hem toch wel dwars, want 
een uur later wrijft hij over zijn stoppel-
baard en zegt ineens: ‘Coffeeshoppanden 
kun je goedkoop aankopen en je weet dat 

‘Niemand kent me daar, hoor. Ik flaneer  
niet over de boulevard, feest niet met de 
vastgoedkliek en mijd alle publiciteit.’
Toch kwam Kortlevers vorig jaar ineens in 
beeld toen uitlekte dat hij voor twaalf mil-
joen euro een partij woningen had gekocht 
uit de erfenis van Willem Endstra. 
Vastgoed waar maar weinigen hun vingers 
aan durfden te branden en een project dat 
Kortlevers bijna in zijn geheel financierde, 
zonder hulp van banken vanuit een beheer-
maatschappij. En er kwamen meer glamou-
reuze verhalen naar buiten. Zo ruilde hij 
zijn vorige vliegtuig in 2010 in voor de 
privéjet van Duncan Stutterheim en 
Ruben Bontekoe en gaf hij afgelopen 
september zijn huwelijksfeest in het Amstel 
Hotel, waar hij een hele verdieping afhuur-
de en Trijntje Oosterhuis en Xander de 
Buisonjé acte de présence gaven. De grote 
vraag: hoe is deze vastgoedjongen aan zijn 
miljoenen gekomen en waarom zijn die op 
papier niet terug te vinden? Al snel dook 
het verhaal op dat Kortlevers enkele coffee-
shoppanden bezit en ook flink zou verdie-
nen met de exploitatie daarvan, hoewel  

de huurders altijd de huur kunnen betalen. 
Als ik zelf coffeeshops zou exploiteren, zou 
ik me er niet voor schamen.’ Bovendien: 
Kortlevers slaagt glansrijk voor verplichte 
Bibob-onderzoeken van de overheid en 
komt door elke screening.

beSmet VaStgoed
Een bijkomstigheid van het handelen in 
besmet vastgoed is dat je daarvoor wel in 
zee gaat met figuren met een zekere reputa-
tie. Zo deed Kortlevers een zakelijke trans-
actie met Bertus Cirkel, die weliswaar 
nooit door justitie werd vervolgd en zelfs 
een schadevergoeding kreeg, maar die 
afgelopen zomer wel een langdurige strijd 
tegen de gemeente Amsterdam verloor om 
een bordeelvergunning. De Raad van State 
oordeelde hard: ‘De Raad stelt dat de ge-
meente voldoende aanwijzingen had dat 
Cirkel en Chang (zijn compagnon Citon 
Chang, red.) hun panden (onder meer) 
hebben aangekocht met de opbrengsten 

van drugshandel en witwassen.’ En 
Kortlevers deinsde er dus niet voor terug 
panden uit de Endstra-portefeuille te  
kopen. ‘Ik heb nooit een crimineel aan de 
deur gehad, maar ik vond het wel vervelend 
om erachter te komen dat er nog familie-
leden van een aantal bekende Amster- 
damse beroepscriminelen in die woningen 
zaten. Voor mij is het heel logisch om zaken 
te doen met partijen als de familie Endstra, 
waarvoor anderen misschien zouden weg-

lopen. Bij dit soort vastgoed weet je dat  
er altijd iets mee aan de hand is, daarom wil 
geen bank er leningen voor verstrekken en 
durft niemand anders zijn vingers eraan te 
branden. Maar ik doe met heel veel mensen 
zaken. Ik werkte ook samen met woning-
corporatie Ymere en heb weleens met 
Jeroen Kool naar een project gekeken.’ 
Met Charles Geerts, de ‘wallenkoning’ 
die door de gemeente Amsterdam voor 
25 miljoen euro werd uitgekocht, is hij goed 
bevriend en dat geldt ook voor zijn voor-
naamste zakenpartner Gerard Cok, vast-
goedinvesteerder en jarenlang operationeel 
directeur van erotisch postorderbedrijf 
Beate Uhse. ‘Daar maak ik geen geheim 
van, ik ben er altijd open over. Charles en 
Gerard zijn niet alleen vrienden, maar ook 
jongens die net als ik in disstressed vast-
goed handelen en solide zakelijke partijen 
zijn. Ik denk dat veel zakenmannen van 
Gerard Cok zouden kunnen leren. Hij is zeer 
intelligent, een strateeg met veel ervaring 

op het gebied van bedrijven. Ik leerde hem 
vijf jaar geleden kennen, bij een project in 
Bos en Lommer waarin we allebei interesse 
hadden. Dat project ging niet door, daarna 
zijn we wel met elkaar in zee gegaan. Hij is 
een man van zijn woord; daar kan ik zelf 
ook nog een voorbeeld aan nemen. Ik vind 
het leuk om deals te sluiten, maar qua back-
office en afhandeling ben ik nogal laks.  
Het heeft lang geduurd voor ik dat kon 
toegeven, want ik wil alles zelf doen, maar 
nu heb ik daarvoor mensen in dienst.’

Klaar met Kopen
Zijn omgeving typeert hem als een behen-
dige regelaar die altijd op zoek is naar kan-
sen, of het nu gaat om het kopen van vast-
goed, het uitbaten van een club, het regelen 
van een handelsbezoek of de onlangs aan-
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gekochte goudconcessie in Suriname. 
Kortlevers is een berekenende avonturier, 
en dat beeld wordt nog eens versterkt door-
dat hij zelf zijn Cessna C525 Citation vliegt, 
als tweede piloot. ‘Het is wel een poor man’s 
jet’, grapt hij in de cockpit als hij met zijn 
piloot van Schiphol naar Salzburg vliegt om 
een kijkje te gaan nemen bij een hotel dat 
hij heeft aangekocht. ‘Ik heb geen service 
aan boord en er kunnen maar zes passagiers 
mee. Ik vind het leuk om copiloot te zijn, 
maar doe het vooral om het vliegtuig be-
taalbaar te houden. Het is al duur genoeg. 
Straks vliegen we nog van Salzburg naar 
Hamburg en dan weer terug naar Amster- 
dam. Dat kost me bijna vijfduizend euro, 
maar hierdoor kan ik wel drie dagen uit-
sparen. Ik kan op een dag vier à vijf landen 
bezoeken en ’s avonds weer thuis slapen.’ 
Het enige wat er nog weleens bij inschiet,  
is gezond eten, legt hij uit. ‘Ik moet vaak  
de lunch overslaan. Ik ken het wel lijen 
hoor, maar ik heb het gewoon te druk.’

Twee uur later staat Kortlevers in de 
Oostenrijkse Robinson Club Ampflwang,  
op een uur rijden van Salzburg. Hij kocht 
het hotel met 186 kamers en onder meer 
een manege, golfbaan, wellnesscentre en 
indoor tennishallen naar eigen zeggen voor 
een spotprijsje van touroperator TUI, die al 
het vastgoed van de balans wilde hebben. 
Nu wil hij het doorontwikkelen, terwijl 
Robinson – een soort Duitse ClubMed – de 
exploitatie blijft doen. ‘De kamers kunnen 
na twintig jaar wel een restyling gebruiken. 
You can’t sell this anymore’, zegt Kortlevers 
in een van de hotelkamers tegen Dieter 
Schenk, directeur van de Oostenrijkse 
afdeling van Robinson. ‘Het kost je vijf-
duizend euro om een kamer opnieuw te 
stofferen en de matrassen te vervangen.  
We hebben er 186, dus laten we kijken of 

we met een partij een goede prijs kunnen 
afspreken’, rekent de ondernemer voor. Ook 
moet de golfbaan worden uitgebreid van 
negen naar achttien holes om serieus mee  
te tellen. Vanaf volgende winter zal het 
hotel in elk geval deels open blijven, aan-
gezien het in een zeer populair skigebied 
ligt. Dan kunnen ondertussen ook de bad-
kamers vervangen worden. ‘En dan heb ik 
er ook nog twintig paarden en dertig pony’s 
bij gekregen’, vertelt hij – met plat Amster- 
dams accent – wanneer hij in de stallen 
staat. ‘In het zomerseizoen zit dit hotel 
helemaal vol; ik heb er afgelopen jaar nog 
niet eens zelf kunnen slapen. En als ik dan 
bedenk voor welke prijs ik het gekocht heb, 
krijg ik daar nog steeds een warm gevoel 
bij. Van TUI mag ik niks zeggen, maar het 
was echt een heel goede deal.’ 
Qua projecten is hij naar eigen zeggen nu 
wel even klaar met kopen, hoewel er altijd 
ruimte is voor buitenkansjes. ‘Wat de grote 
zaken betreft, is het geld op. Ik moet nu 
eerst huidige projecten uitbouwen en ver-
kopen voordat ik weer genoeg cashflow heb 
voor de volgende grote aankoop. Wel han-
del ik nog een beetje tussendoor. Zo heb ik 
net een huis op Bonaire gekocht, dat ik over 
een paar maanden met goede winst weer 
kan verkopen.’ Kortlevers heeft verder  
hoge verwachtingen van zijn deelname in 
CargoSafe, waarmee hij de komende jaren 
een grote klapper probeert te maken op  
het gebied van het gekoeld vervoeren van 
medicatie. ‘Dat gaat de komende vijf jaar 
echt mijn grootste succes van allemaal 
worden; hopelijk wordt dat mijn mooiste 
investering ooit.’ 
De ondernemer heeft nog energie en ambi-
tie genoeg, dus de kans is klein dat hij 
binnenkort gaat rentenieren. ‘Ik vind het 
niet erg om tachtig uur per week te werken. 
Maar ik merk wel dat het moeilijker wordt 
om een kick van het ondernemen te krijgen. 
Toen ik op mijn twintigste mijn eerste 
pandje kocht en ervoor stond, was ik heel 
trots dat het van mij was. Dat heb ik niet 
meer zo snel, ik zie mijn aankopen nu als 
instrumenten waarmee ik werk. Het is best 
jammer dat de curve van wat nog bevredi-
gend is, steeds hoger komt te liggen.’ 

HOe rijK iS HAnS KOrtleverS?
‘of ik in de Quote 500 thuishoor? nee, en ik wil er ook niet in.  
ik heb vrijwel alles geïnvesteerd en het is lastig om dat nog te 
verzilveren, want niemand wil iets kopen.’ maar de skihal en 
het enorme hotel die Kortlevers ons toont, zijn slechts twee van 
de twaalf grote projecten waarmee hij nu bezig is. Zo kocht hij 
met vastgoedfonds ontwikkelfonds ook een jezuïetenklooster 
in Valkenburg van ruim twintigduizend vierkante meter met 
zeven hectare grond, waarin een wellnesshotel moet komen. 
toch heeft Kortlevers op papier niet veel. hij deponeert voor
namelijk jaarcijfers waarin aandelen zijn opgenomen tegen  
de nominale waarde. en al zijn aankopen stopt hij weer in 
aandelenportefeuilles verdeeld over verschillende bedrijven. 
naar eigen zeggen omdat het anderen niks aangaat en hij 
bovendien niet dermate van banken afhankelijk is dat hij zijn 
bedrijf steeds moet herwaarderen. Zo is op de amsterdamse 
Sintjozefkerk een hypotheek van een miljoen euro gevestigd 
van beleggingsmaatschappij batavia, gelieerd aan de familie  
Van der Vloodt. daarnaast worden veel aankopen gedaan via 
engelse limiteds, een constructie waarbij makkelijk te verhul
len is wie achter de onderneming zit en die een beperktere 
publicatieplicht heeft. ‘bv’s zijn leuk, maar met limiteds is het 
in het buitenland veel makkelijker zaken doen.’ daarmee is het 
ook voor Quote gissen wat Kortlevers nu werkelijk bezit. maar 
als we een voorzichtige schatting mogen doen, zouden we zijn 
vermogen goed achten voor 28 miljoen euro.


