van de makers van

visie

8 gebiedsontwikkelaars van de Gemeente Rotterdam geven een inkijkje
in hun stad en leven. Namens de gemeente maken ze het voor particuliere
investeerders aantrekkelijk om in Rotterdam te investeren.
Ze oefenen invloed uit op de ruimtelijke en economische ontwikkeling
van de stad en doen actief mee met ontwikkeling.

1 van 8
Eline van der Doe (38)
Gebied: Hillegersberg-Schiebroek en Overschie

Project uitgelicht Overschie
‘De foto wilde ik in Overschie maken. In Overschie liggen kansen, en dat staat niet
op het netvlies van veel mensen. Het heeft alles in zich: een industrieel gebied, de
luchthaven, snelwegen, een groot woningbouwproject, maar ook groen. Een oude
dorpskern, dijkjes en linten. En het ligt tien minuten van de stad. Wat wil je nog
meer?’

‘Stad en mensen geven
energie’
Studeren en wonen in Rotterdam was nooit haar bedoeling.
Uiteindelijk viel de keuze van de van oorsprong Zeeuwse
Eline van der Doe toch op een studie in Rotterdam.
Eerst Communicatie, daarna Bestuurskunde aan de
Erasmusuniversiteit. En daar heeft ze geen seconde
spijt van. Alweer twaalf jaar werkt ze voor de Gemeente
Rotterdam. Een droombaan.
Energie
Bij de Gemeente Rotterdam werken, stond op nummer 1 van haar
to do lijstje. Na haar afstuderen, werd er een tijdlang geen nieuwe
mensen aangenomen. Dus ging Van der Doe aan de slag bij een
consultancy bedrijf. Vacatures bij de gemeente hield ze nauwlettend
in de gaten. Lachend: ‘Toen er vacatures waren had ik eigenlijk
geen idee waar ik nu precies op solliciteerde. Maar ik kon aan de
slag.’ Het pakte goed uit. Ze gaat iedere dag met plezier naar haar
werk. De stad en de mensen geven haar energie, verklaart ze.
Mooier van dichtbij
Rotterdam heeft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling
doorgemaakt. Soms is ze jaloers op de studenten van nu als ze door
de stad fietst. ‘Rotterdam is voor studenten nu zoveel leuker dan in
mijn tijd. Overal zijn hippe cafés en plekken waar je kunt ontbijten,
lunchen of werken. Wij moesten echt zoeken naar iets leuks.
Meestal werd het een uitgaansgelegenheid in de Oude Haven, waar
ik woonde.’
Als student had ze in eerste instantie een verkeerd beeld van
Rotterdam, geeft ze toe. ‘Rotterdam kende ik van nu en dan
een bezoekje aan de stad. Als je van Zeeland naar Rotterdam
ging met openbaar vervoer kwam je op het Zuidplein uit. Bij het
Wilhelminaplein werd de stad pas leuk, een plek waar de metro
ondergronds ging. Heel onaantrekkelijk.’
Onbegrensd
Dat beeld van Rotterdam is 180 graden gedraaid. Na haar studie
wilde Van der Doe de stad met onbegrensde mogelijkheden niet
meer verlaten. ‘In deze stad kun je nog iets doen. In historische
steden ben je in mijn vakgebied veel beperkter. In Rotterdam is veel
bespreekbaar: er is ruimte voor vernieuwing. Rotterdam heeft lang
moeten vechten om investeerders aan zich te binden, maar dat is
verleden tijd.’
West
Met vriend, twee kids, en stiefdochter woont ze in West tussen
vooroorlogse huizen in een particulier nieuwbouwproject. Eveneens
een staaltje onbegrensde vernieuwing. ‘In de crisis kwam een
groep geïnteresseerden voor een braak stuk liggend terrein bij
elkaar. Op die plek wonen, zagen we helemaal zitten. Nu staan er
veertien verschillende huizen. Een plan dat past in de wijk, en een
architectuurprijs won. Het is een voorbeeld van hoe modern wonen
in een oude bestaande buurt past.’

