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‘EEn stad in transitiE vraagt
om partnErships’

Rotterdam bruist. En daar is Wilco van Etten als ‘jongen van Zuid’ enorm trots op. 
Als echte Rotterdammer kan hij intens genieten van de metamorfose van zijn stad. 

Een metamorfose waar hij als professional actief aan bijdraagt. 
‘Niets mooier dan werken aan je eigen stad.’

ABN AMRO
Wilco vAN EttEN, regio directeur Real Estate Regio Zuid en Zuidwest

Vraag Wilco van Etten naar zijn mening over Rotterdam, 
en je krijgt een enthousiast verhaal. ‘Rotterdam is 
een prachtige stad waar van alles gebeurt en die snel 
de hoogte in schiet. Het is de stad van opgestroopte 
mouwen, de hands on mentaliteit, vooral niet lullen 
maar poetsen en doorgaan waar anderen stoppen. Dat 
is Rotterdam, en dat past bij mij. De stad legt de lat ook 
steeds hoger. De Witte de Withstraat en de Meent zijn 
flink aangepakt en veranderd in bruisende gebieden waar 
ik graag kom. En kijk wat er nu gebeurt op Katendrecht: 
de Fenixloodsen, het Deliplein, de Foodhall, Hotel 
New York. Of de fantastische gebiedsontwikkelingen 
in Feyenoord City, Hart van Zuid en NPRZ. De stad 
staat echt in de steigers en is volop bezig met bouwen, 
vernieuwen en verbeteren.’

Daar levert Wilco van Etten, samen met onder andere 
relatiemanagers Real Estate Jeroen Klein en Jan Schop, 
graag een bijdrage aan. ‘ABN AMRO is als financieel 
dienstverlener nauw betrokken bij alle activiteiten 
in Rotterdam, of het nu gaat om meedenken over 
gebiedsontwikkeling, het verbinden van partijen of 
het financieren van vastgoed. Wij pakken graag onze 
verantwoordelijkheid in de projecten en zetten ons in om 
een rol van betekenis te spelen om deze mooie stad verder 
te helpen.’ 

partnErships
Samenwerking is daarbij een belangrijk begrip. ‘De 
stad is volop in transitie. Dat vraagt om partnerships’, 
stelt Van Etten. ‘Wij geloven in het delen van kennis. 
Daarom bieden we onze relaties ook onze expertise 
aan als het gaat om het verduurzamen van vastgoed 
en het verbinden van partijen met elkaar. Samen sta je 
altijd sterker en krijg je meer voor elkaar. Zo pakken 
we bijvoorbeeld onze rol in de Zalmhaven, door daar 
samen met andere partijen de hoogste woontoren van 
Nederland te realiseren (215 meter). Daarmee voegen 
we echt waarde toe aan de stad.’ 

duurzaamhEid
ABN AMRO streeft naar serieuze impact, en in de 
huidige tijd betekent dat automatisch: aandacht voor 
duurzaamheid. ‘We staan met elkaar voor de opgave 
te komen tot een forse CO2-reductie. Daar willen 

‘ Wij pakkEn graag onzE vErantWoordElijk-
hEid in dE projEctEn En zEttEn onzE kEnnis, 
ons netwerk en het geld in om een rol van 
betekenis te spelen om deze mooie stad 
verder te helpen’ 

V.l.n.r. Wilco van Etten, Jeroen Klein en Jan Schop 
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beste restaurant in 

de stad?

little vie, Minang 

Kabau

Favoriete evenement:

Wtt Ahoy, 

Feyenoord 

mooiste stukje 

natuur:

Zevenhuizerplas en 

Kralingse Plas

Favoriete winkel?

Bijenkorf, Donner 

en Suit Supply

Favoriete locatie?

De Kuip

pErsoonlijk
wilco

van etten
we als bank onze verantwoordelijkheid in nemen. 
Duurzaamheid wint aan belang in de vastgoedsector, 
en dat is een goede zaak. Afgezien van de harde targets 
voor de energie-transitie in de gebouwde omgeving uit 
het Klimaatakkoord, spelen ook circulaire en sociale 
aspecten bij vastgoedontwikkeling en –belegging een 
steeds belangrijker rol. Wij spelen hier maximaal op 
in. Zo houden we bij de aanvraag van financieringen 
bijvoorbeeld rekening met de overall impact van 
een initiatief. We richten ons met name op mooie 
landmarkdeals, transformaties en projecten op het 
gebied van sociale duurzaamheid, omdat die echt 
bijdragen aan de stad.’

duurzamE invEstEringstool
Daarnaast heeft ABN AMRO nog een ander ijzer 
in het vuur: de duurzame investeringstool (www.
duurzameinvesteringstool.nl). Deze online tool 
geeft vastgoedeigenaren inzicht in mogelijke 
energiebesparingsmaatregelen en het potentiële 
rendement daarvan. Voor bestaande relaties financiert 
de bank deze maatregelen tot 100%. ‘Dat past in ons 
streven om in 2030 al het vastgoed dat we financieren, 
inclusief onze eigen kantoren, op gemiddeld energielabel 
A te hebben’, verklaart Van Etten. ‘Wij zetten vol in op 
duurzaamheid en financieren duurzaam vastgoed, op 
weg naar circulariteit. Uiteindelijk willen we honderd 
procent duurzame financieringen. Daarom ondersteunen 
we ook het materialenpaspoort van Madaster, dat is 
gericht op hergebruik van materialen.’

mooiste gebouw?

Hotel New York

nieuwe hotspot?

De Meent en de 

Witte de With

mooiste 

woonstraat?

Heemraadssingel

jouw persoonlijke 

city secret:

Eiland van 

Brienenoord

tovErWoordEn
Zo’n duurzame aanpak is van groot belang, want de 
gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor ongeveer 
40 procent van het energieverbruik en de CO2-uitstoot. 
Uit de Economische Verkenning van de Gemeente 
Rotterdam blijkt dat Rotterdam hard groeit. Besparing op 
energieverbruik zet hier dan ook veel zoden aan de dijk. 

Uit diezelfde Economische Verkenning blijkt 
ook dat de groei niet alleen meer gedragen wordt 
door ontwikkelingen in het centrum, maar door 
de hele stad. Dat ziet Van Etten ook terug in de 
financieringsaanvragen. De woningbouw neemt in de 
hele stad fors toe (t/m 2040 zijn er 50.000 woningen 
extra nodig) en die behoefte wordt steeds meer ingevuld 
met een mix van wonen, werken en voorzieningen. ‘In 
Utrecht, Amsterdam en Antwerpen zijn ‘inbreiding’, 
‘transformatie’ en ‘functiemenging’ de toverwoorden van 
deze tijd. Met succes. Daar kunnen wij in Rotterdam van 
leren. Deze focuspunten kunnen ons helpen om als stad 
nog succesvoller te zijn. Daar zetten we de komende tijd, 
samen met onze partners, graag op in.’ ■

‘ WE biEdEn onzE rElatiEs onzE 
ExpErtisE aan als hEt gaat 
om hEt vErduurzamEn van 
vastgoed en het verbinden 
van partijen met elkaar’ 


