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‘RotteRdam zit op veel
fRonten in de lift’

‘Of het nu gaat om wonen, werken, of winkelen: Rotterdam wordt steeds aantrekkelijker.’ 
Dat zegt Raymond van der Ploeg, eigenaar van het vastgoedcommunicatiebureau PRSC. 

Hij vertelt over de ontwikkelingen in zijn stad, en we maken kennis met zijn bureau
en de liefde voor het communicatievak. 

PRSC.
RaymOnD van DeR PlOeg, directeur vastgoedcommunicatiebureau 

Een geboren Rotterdammer is hij niet, van origine 
een Schiedammer, maar in de 24 jaar dat Raymond 
van der Ploeg in de stad woont is hij er absoluut van 
gaan houden. ‘Vanwege de geweldige architectuur 
in de binnenstad, maar ook in het groene Kralingen 
bijvoorbeeld waar ik zelf woon, is het goed toeven.’ 

Twintig jaar geleden richtte hij vastgoed-
communicatiebureau PRSC. op, gevestigd op een 
bijzondere locatie: het moderne kantoor Calypso, met 
prachtig uitzicht op het Rotterdamse Centraal Station. 
Een veelzijdig bureau dat zich richt op onder ander 
kleine en grote woningbouwprojecten, winkelcentra 
en kantoortransformaties. Voor vastgoedeigenaren, 
ontwikkelaars, beleggers, maar ook voor gemeenten 
en woningcorporaties. ‘In die tijd hebben we ons 
ontwikkeld tot gepassioneerde verhalenvertellers’, vertelt 
Van der Ploeg. ‘Verhalen die verleiden om een mooi 
object te huren of te kopen, of je van projectontwikkeling 
op de hoogte te houden. Een missie waar we in 2019 
met liefde mee doorgaan. We willen de beste blijven.’ 

positieve veRandeRingen
Onderscheidende kracht van PRSC. is het 
aanbod: conceptontwikkeling, contentcreatie en 

copywriting, vormgeving maar bijvoorbeeld ook 
gebiedscommunicatie. Het bureau verzorgde 
bijvoorbeeld de vastgoedcommunicatie voor 
woonproject De Raedt, een exclusieve transformatie 
van het Albeda College naar luxe woongebouw 
met koopappartementen. Van der Ploeg: ‘Met een 
zorgvuldige online marketingstrategie wisten we precies 
de juiste doelgroep aan te boren, een belangrijke drive 
voor ons. Zo maakten we naast een exclusieve brochure 
een uitgebreid geanimeerd digitaal magazine voor 
dit project. Het draait om emotie in iets abstracts als 
vastgoed.’ 

Andere communicatieprojecten zijn de CoolTower, 
150 nul-op-de-meterwoningen in Heijplaat en Casa 
Nova, een luxe woontoren tussen Markthal en Maas.

In de twintig jaar tijd dat PRSC. nu jong is heeft Van der 
Ploeg veel positiefs in Rotterdam zien veranderen. Op 
veel fronten wordt de stad volgens hem aantrekkelijker. 
‘Steeds meer mensen houden van Rotterdam, al moet 
je de stad ook leren kennen. ‘De parels liggen soms wat 
versnipperd over de stad. Denk aan de Fenixloodsen 
op Katendrecht, met de Fenix Food Factory en 
prachtige lofts. Of neem het restaurant Goud van 

Raymond van der Ploeg en Marlot Francois, sales representative van PRSC
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Herman den Blijker aan de Lloydstraat. Ook de moeite 
waard: het Wijnhavendistrict, met veel horeca en fraaie 
appartementsgebouwen als The Muse of Rotterdam.

Wat wonen betreft gaat Rotterdam steeds meer 
de concurrentie aan met steden als Amsterdam. ‘In 
Rotterdam is het nog betaalbaar, al gaan ook hier de 
prijzen snel omhoog. De stad is geliefd bij nieuwe 
inwoners, zowel nationaal als internationaal. Steeds 
meer mensen willen bijvoorbeeld wonen in het centrum. 
De genoemde CoolTower is een goed voorbeeld, een 
in het oog springende woontoren van 150 meter, hartje 
centrum. Maar ook Zuid wordt steeds aantrekkelijker, 
met het Rijnhavengebied.’ 

Dat er in Rotterdam gebieden zijn die nog 
extra impuls behoeven, beaamt Van der Ploeg ook. 
Als geslaagd voorbeeld noemt hij de Tuin op het 
Zuiden. ‘Een project van Woonstad in Rotterdam 
Pendrecht, waar flats zijn vervangen door betaalbare 
eengezinswoningen. De wijk is hiermee op een positieve 
manier getransformeerd.’ 

goed vestigingsklimaat
Ook werken wordt in Rotterdam steeds aangenamer, 
stelt Van der Ploeg. ‘Het vestigingsklimaat is goed. 
Rotterdam is veranderd van een havenstad in een stad 
met een haven, met veel nieuwe werkgelegenheid. Denk 
aan handel en logistiek, ICT-bedrijven, innovatieve 
bedrijven. De voorzieningen voor nieuwe bedrijven zijn 
perfect, met goede woningen en internationale scholen. 

De stad veert bovendien op door het toenemende 
aantal toeristen. Hotels hebben nu een veel hogere 
bezettingsgraad, met niet alleen maar zakenmensen.’

Een beter retailaanbod heeft in Rotterdam wel een 
langere adem. ‘De koopkracht bleef lang achter bij 
die van steden als Amsterdam. Maar langzamerhand 
ontstaat er ruimte voor hippere, kleinere en ook 
exclusieve zaken. In het centrum heeft de Bijenkorf pop-
up stores van Louis Vuitton en Chanel.’

Waar je binnenstedelijk bouwt, moet je volgens 
hem ook goed kijken naar de invulling van het 
retailprogramma. ‘Dit is waardebepalend voor het 
vastgoed.’

Ook Rotterdam Zuid zit in de lift. ‘Op dit soort 
plekken zie je ook steeds meer exclusievere zaken, zoals 
Gassan Diamonds. Dat was tot een paar jaar geleden 
echt ondenkbaar.’ 

Raymond van der Ploeg besluit: ‘Rotterdam zit kortom 
op veel fronten in de lift, al blijven er dus genoeg 
uitdagingen de komende jaren, bijvoorbeeld op woon- 
en retailgebied. Nieuwe projecten gaan natuurlijk niet 
vanzelf. Met ons communicatievak hopen we daar een 
mooie steen aan bij te kunnen dragen!’   ■

peRsoonlijk
Raymond van deR Ploeg 

Beste RestauRant 

van in de stad en 

waaRom: 

‘vandal, dé 

ontmoetingsplaats 

voor de zakelijke 

Rotterdammer.’

de lekkeRste koffie: 

‘een espresso bij 

François geurds.’

favo PuBlic sPace: 

‘Kralingsebos, 

heerlijk wandelen 

op zondag met de 

honden.’

favoRiete winkel: 

‘De Bijenkorf.’

city secRet: 

‘Deliplein met 

Theater Walhalla, 

Katendrecht.’

mooiste geBouw: 

‘Pakhuis 

meesteren, 

Wilhelminapier. 

een prachtige 

transformatie.’

nieuwe hotsPot:

‘Zomers Bloemen, 

Hofbogen.’

mooiste woonstRaat: 

Wijnhaven.’

welke mensen 

maken het veRschil 

in de stad met hun 

daadkRacht en 

Plannen: 

‘ahmed aboutaleb 

(burgemeester), 

Harry-Jan Bus 

(directeur Walhalla 

Theater), Jan Ultee 

(CeO Uvastgoed).’  

‘ WaaR je binnenstedelijk 
bouWt, moet je ook goed 
kijken naaR de invulling van 
het RetailpRogRamma. dit is 
waaRdeBePalend vooR het 
vastgoed’

de tafel van...

stel, je mag drie mensen zakelijk uitnodigen voor 

een diner die werkzaam zijn in Rotterdam, die je nog 

niet kent, maar wel graag zou willen ontmoeten, om 

eventueel mee samen te werken. 

wie zouden eR dan aan tafel zitten? wie 

nodig je dan uit, wat zou je met hen willen 

BesPReken en waaRom?:

•  ‘Coen van Oostrom (Edge Technologies 

en daarvoor Ovg)

•  Willem Tieleman (eigenaar Euromast en 

voorheen Hotel new york)

• Pieter Zwart (Cool Blue).

een perfect zakentrio om te praten over 

ontwikkelingen in verschillende branches. 

We kunnen vast veel van elkaar leren.’

Het ‘Maritiem District 

Rotterdam’ met de 

twee in aanbouw zijde 

projecten ‘The Muse’

en ‘Casanova’. 


