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Stel je voor dat je Roger Federer heet en dat 
je op je 36e Rotterdam bezoekt. Met een tas 
vol met tennisrackets en een langgekoesterde 
droom. Vijf jaar heb je gevochten. Soms de 
hoop verloren door een zoveelste pijnscheut in 
het lichaam. De klok tikt verder. En toch blijf 
je doorgaan. Werken, werken, werken. Voor 
die ene droom.

Toeval bestaat niet. Het moest in Rotter-
dam gebeuren, de stad die altijd zijn rug recht, 
na flinke tegenwind. Dat deed Roger Federer 
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ook. En zo kon het dat hij na vijf jaar en drie maanden 
de nummer 1-positie op de wereldranglijst kon herove-
ren op zijn rivaal Nadal.

De wereld om hem heen stond even stil in die ene 
tennisweek. Er kwam een recordaantal bezoekers naar 
Ahoy. Maar liefst 122.846 mensen wilden de oude 
meester zien spelen of in ieder geval een glimp meema-
ken van een historisch tennistoernooi. 

Federer lachte. En Rotterdam lachte met al zijn 
gastvrijheid terug. Niet alleen naar die ene Zwitser, maar 
naar ongeveer 25.000 duizend toeristen die Rotterdam 
per week bezoeken. De stad is “hot” en prijkt op lijstjes 
in de Lonely Planet … en heeft dat geweten ook! 

Met ruim 1,8 miljoen hotelovernachtingen beleefde 
Rotterdam in 2017 een recordjaar. Het aantal hotel-
gasten steeg naar ruim 1,1 miljoen. In beide gevallen 
betekende dat een stijging van 10 procent ten opzichte 
van een jaar geleden. Ongelooflijk mooie resultaten. 

Ook in het vastgoed sneuvelden Rotterdamse records. 
Ontwikkelaars in de stad namen 3750 woningen in 2017 
in aanbouw. Nooit eerder waren dat er zoveel geweest in 
deze eeuw. Wie goed om zich heen kijkt, die ziet het ge-
beuren. De statige nekken van de hijskranen puffen uit in 
de weekenden, om doordeweeks meters te maken voor de 
aanbouw van nieuwe woningen. Economische voorspoed. 

De bouw is overigens hard nodig. Rotterdam blijft 
maar groeien als trekpleister voor toeristen, bedrijven en 
bewoners. 

De aantrekkingskracht van nu is een beloning voor 
het lef van een decennium geleden. Toen – in de crisis – 

hielden gemeenten in heel Nederland zich ijzig 
vast aan regelgeving. Rotterdam dacht anders. 
Zag de noodzaak en de opgestroopte mouwen 
van ondernemers die het water soms aan de 
lippen hadden staan. Bestuurders pakten door 
en lieten ruimte voor creativiteit. 

In leegstaande panden ontkiemden nieuwe 
ideeën. En op plekken waar toen geen mens 
wilde wonen, daar zie je dankzij optimisme en 
daadkracht nu ineens het tij keren. En zo kan 
het dat de stedelijke Afrikaanderwijk en het 

karakteristieke Oud-Charlois buurten in opkomst zijn.
Rotterdam is booming. Vele nieuwbouwprojecten 

hebben te maken met tientallen inschrijvingen per wo-
ning. Steeds meer internationale bedrijven vestigen zich 
in Rotterdam en dat aantal blijft groeien.

En Roger Federer? Die won al zijn wedstrijden in 
die ene befaamde tennisweek in Rotterdam en werd de 
nummer 1 van de wereld. In een van zijn dankwoorden 
wist hij heel goed onder woorden te brengen waarom hij 
Rotterdam zo speciaal vindt. ‘Als jonge tennisser, toen ik 
nog gewoon Roger was, kreeg ik hier de kans om me te 
bewijzen’, zei hij. 

Typisch Rotterdam. 
Ik ben veel dank verschuldigd aan iedereen die wij 

hebben mogen interviewen voor deze editie. Zij bewijzen 
dat je met passie, kwaliteit en daadkracht verder komt. 
Mensen maken de stad. Mede namens het gehele redac-
tieteam wens ik u veel leesplezier. Alle content staat ook 
online: www.vgvisie.nl.

Laat u inspireren. 
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