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ijn leraar zei vroeger altijd: “Jij belandt in 
de goot!” Nee, ik heb hem later nooit 
meer gesproken. Dat vind ik ergens wel 
gek, hoor. Als ik die man was, had ik 
allang een keer de telefoon gepakt om 
toe te geven dat ik het verkeerd had 
gezien.’ Op deze manier openden we tien 
jaar geleden een interview met Wim 
Beelen (46). De man die na twee jaar lts 
de schoolbanken verliet, prijkte toen met 
een geschat vermogen van 40 miljoen 
euro op ons overzicht van rijke jonkies. 
Mocht dat voor de leraar in kwestie al 
niet aanleiding zijn geweest te bellen, 
dan hopen we dat hij dat nu alsnog doet, 
want dit jaar staat Beelen met 190 mil-

joen euro tussen de grote mannen.
Het is een fraaie rentree. De laatste keer 
dat Beelen de cut haalde, was dat met 55 
miljoen euro, een bedrag waarmee je in 
de ogen van onze rekenmeesters nu niet 
meer meetelt. Maar het waren centen 
waarvoor hij lang en hard had gewerkt. 
Zijn carrière als ondernemer begon  
namelijk al vroeg. Waar hij handel rook, 
dook hij erbovenop. Bijvoorbeeld toen 
op de veiling doorgedraaid fruit als vee-
voer nog best waarde bleek te hebben. 
Of toen hij doorkreeg dat boeren in het 
noorden van ons land heus wel nertsen-
mest wilden uitrijden als ze dat gratis 
kregen. De nertsenfokkers in Zuid- 
Nederland betaalden 30 gulden per ton 
als Beelen het bij ze kwam ophalen. 
Dankzij dit soort dealtjes kon hij zich op 
zijn vijfentwintigste zijn eerste Ferrari 
permitteren, een jongensdroom. ‘Ik voel-
de me geweldig toen ik ermee naar huis 
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De prijs voor de rentree van het jaar is voor Wim 
Beelen. Het had wat hem betreft niet gehoeven. ‘Ik 
word er echt niet rijker van door in dat blaadje van 

jullie te staan. Dus wat heb ik eraan?’
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reed’, vertelde hij in 2010. ‘Onder-
weg kwam ik een kennis tegen die 
zei hoe gaaf hij het vond dat ik  
gewoon zo’n ding had gekocht.  
Zelf had hij er altijd alleen maar  
van gedroomd. Ik heb de auto ter 
plekke aan hem doorverkocht. Met 
10.000 euro winst, dat wel.’

NIET RIJKER
Het tekent de ondernemer Beelen. 
Luxe is leuk, wat extra cash in het 
handje nog veel leuker. Misschien 
komt dat wel doordat hij in 1994, op 
19-jarige leeftijd, failliet werd ver-
klaard. Hij had geweigerd te betalen 
voor een te late levering en kieperde 
alle aanmaningen ongelezen in de 
prullenbak. ‘Ik had uiteraard beter 
moeten nadenken, maar ik wilde 
vroeger niet leren. Ik kende alleen 
het principe ja is ja en nee is nee. 
Maar soms moet je dat een beetje 
nuanceren.’ Gelukkig wil die nuance 
niet zeggen dat Beelen niet langer 
het hart op de tong heeft. Dat blijkt 
wel als zijn overname van afvalbe-
drijf AEB in 2019 onverwacht op 
weerstand stuit van de meerderheid 
van het Amsterdamse college. Beelen 
laat woedend optekenen dat hij zich 
gechanteerd voelt.
De mislukte deal is een keerpunt in 
zijn leven. Want hij realiseert zich 
dat hij de energie mist om op de 
oude voet verder te gaan met zijn in 
1992 opgerichte sloop- en recycle-
bedrijf Beelen. Dus verkoopt hij het 
aan Robert van der Wallen (nr.41), 
de spaarzegelmiljardair die eerder al 
minderheidsaandeelhouder was 
geworden. Hij besluit zichzelf te 
transformeren van sloper tot bou-
wer, of eigenlijk: tot ontwikkelaar. 
En wel van een enorm complex, van 
220.000 en in potentie zelfs 300.000 
vierkante meter in de Amsterdamse 
haven, van waaruit bedrijven met 
elektrische boten en op andere mili-

euvriendelijke manieren pakjes naar 
hun klanten kunnen brengen. ‘Som-
migen hebben het over een distribu-
tiecentrum, maar het is meer dan 
dat: het is echt de oplossing voor de 
last mile. Het is geen gebouw, het is 
de toekomst.’ 
De bouw is nog bezig als miljardair 
Remon Vos (nr.2) Amsterdam Logis-
tic Cityhub overneemt. Met zijn 
vastgoedbedrijf CTP betaalt hij afge-
lopen zomer 307 miljoen euro voor 
de aandelen van de vennootschap. 
Het project – oneerbiedig: de stenen 
– zou gewaardeerd zijn op 365 mil-
joen euro. Het is niet eens het beste 
bod, onthult Beelen, want dat ging 
uit van een assetwaarde van 426 
miljoen euro. ‘Maar ik spreek slecht 
Koreaans, geen Chinees en ook geen 
Arabisch. Ik ben dus niet gegaan 
voor het meeste geld. Met Remon 
kon ik gewoon Nederlands praten, 
dat vond ik fijn en dus veel belang-
rijker.’ 
Enige nadeel is dat de overnamesom 
bekend moet worden gemaakt, CTP 

is immers beursgenoteerd. ‘In zaken 
praat ik natuurlijk wel over geld, 
maar dat hoeft wat mij betreft niet in 
de openbaarheid. Je zult mij ook 
nooit meer jaarcijfers zien depone-
ren. En als ik had geweten dat jij het 
was die belde, had ik nu niet opge-
nomen. Want wat maakt mij het nou 
uit om in die lijst van jullie te staan? 
Dat maakt me echt niet rijker hoor’, 
zegt Beelen, die zich in het uitvoe-
rige gesprek dat zich toch ontspint 
enorm trots toont op de deal. En 
terecht. Al was het maar vanwege  
de snelheid waarmee hij zijn winst 
heeft gepakt.

WEEKENDDEAL
‘Dit project, waar ik Paul Vermaat 
(nr.268) een paar maanden geleden 
bij heb gevraagd omdat ik weet dat 
hij zo ontzettend slim is en goed met 
contracten, is in twee jaar tijd ont-
wikkeld. En daar wordt nu dus ruim 
300 miljoen euro voor betaald. Ik zal 
geen namen noemen, maar in jullie 
lijst staat iemand die zich zonder 
schaamte de beste projectontwikke-
laar van de wereld noemt, terwijl ik 
dan denk: het enige wat jij doet is 
van die ordinaire blokkendozen 
bouwen. Al tientallen jaren, en toch 
heb je nog maar een paar honderd 
miljoen euro verdiend. Ik begrijp 
niet waarom die autohandelaar zich-
zelf dan zo op de borst klopt. Ik zou 
me juist eerder een nono voelen’, 
zegt Beelen. Die zich daags na ons 
belletje een intuïtieve ondernemer 
toont, want dan telt hij 86 miljoen 
euro neer voor 46 hectare grond, 
wederom in de Amsterdamse haven. 
Op de vraag van het vakmedium 
Vastgoedmarkt wat hij ermee gaat 
doen volgt het antwoord: ‘Geen idee. 
Het was een weekenddeal, een kans 
die zich ineens aanbood. Eerlijk 
gezegd heb ik het terrein nog niet 
goed bekeken.’ •
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