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Wij werken veel voor ontwikkelaars’, zegt Hokke. ‘Die vroegen 
ons om met ons kantoor een centrale positie in Rotterdam 

te verwerven. Als specialist nieuwbouw – we zijn tevens NVM-
nieuwbouwspecialist – is het belangrijk om in het hart van de 
stad te zitten. We hebben goed naar dit advies geluisterd en een 
prachtig nieuw kantoor geopend op een fraai centraal punt in 
Rotterdam: Oudehoofdplein 4, Aan de Oude Haven, pal naast de 
Willemsbrug. Een plek waar het bruist en je je echt Rotterdammer 
voelt. Naast nieuwbouw, makelen we natuurlijk ook in bestaande 
woningen, appartementen en bedrijfsonroerend goed. Door onze 
vele kantoren, hebben we een groot netwerk opgebouwd van 
ontwikkelaars, corporaties en beleggers. Zij vragen ons regelmatig 
om advies voor hun nieuwbouwplannen. En daar zijn er nogal wat 
van. Overal in Rotterdam zijn er veel mooie gebiedsontwikkelingen 
zoals Pompenburg, het Zomerhofkwartier en de Rijnhaven.’

Wat houdt het adviseren bij 
nieuWbouWprojecten in? _ Nicole van Emmerik-Van 
Bodegom: ‘Het begint soms al bij de verwerving door ontwikkelaars 
van een stuk grond. Ontwikkelaars en beleggers komen namelijk 
regelmatig naar ons toe om al in een vroegtijdig stadium te 
sparren: wat doet de markt, wat zijn de doelgroepen, welke type 
woningen zouden daarbij kunnen passen? Wat willen potentiële 
bewoners? Hoe willen zij wonen en wat hebben zij nodig? Wij 
nemen partijen mee in de markt van nu en onderbouwen dit met 
uitgebreide marktrapportages. Zodat er inzicht ontstaat in de actuele 
vraagzijde van de woningmarkt, de verhuisbewegingen van de 
doelgroep, enzovoort. Wij denken op die manier echt mee tijdens de 
ontwerpfase. En we geven dan verder ook advies over het opstellen 
van een marketingrapportage voor de verdere ontwikkeling van het 
nieuwbouwproject. Vervolgens denken wij mee op marketinggebied 
en verzorgen we online promoties op websites en via de social 
media-kanalen. Kortom: wij denken graag mee en adviseren waar 
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van herk makelaardij is een van de bekendste makelaars van Nederland. met elf 
vestigingen in rotterdam en omgeving bedient van herk bij de verkoop, aankoop 
en taxaties van huizen en bedrijfspanden. van herk makelaardij werd zelfs vier 

keer tot de beste makelaar van Nederland verkozen. in 2018 bemiddelde van herk 
makelaardij bij de verkoop van meer dan 1100 woningen. vastgoed visie spreekt met 
Nicole van emmerik-van Bodegom en christian hokke onder meer over één van de 
specialisaties van van herk makelaardij: nieuwbouw. van emmerik-van Bodegom 
is vestigingsleider van kantoor rotterdam en hokke is directeur nieuwbouw bij van 
herk makelaardij. van herk makelaardij rotterdam is onlangs verhuisd naar een 

schitterende locatie in het hart van de stad, bij de Willemsbrug.

gevraagd en nodig en werken met een team van makelaars aan een 
project, met voor de opdrachtgever altijd één vast aanspreekpunt.’

is van herk Makelaardij dan echt de partner 
van ontWikkelaar is het gehele traject: van de 
verWerving van een stuk grond tot beMiddeling 
bij de verkoop van de nieuWbouWWoningen? _ 
Hokke: ‘Dat is inderdaad wat nu steeds meer gebeurt. Als je echt 
een specialist bent en veel uit handen kan nemen voor hen, weten 
ontwikkelaars, corporaties en beleggers je keer op keer te vinden. 
En er komen nog zoveel interessante projecten aan de komende 
jaren. We hadden het al over verschillende gebieden in met name 
het centrum van Rotterdam. En het is zeker niet alleen het centrum 
waar ontwikkeld wordt. Vergeet bijvoorbeeld Nieuw-Kralingen niet 
en het Rivium, grenzend aan Rotterdams grondgebied.’

hoe is de Markt nu in rotterdaM? _ ‘Rotterdam werd 
jarenlang ondergewaardeerd, zegt Van Emmerik-Van Bodegom. 
‘Maar dat is nu helemaal gekanteld. De helft van onze klanten 
nu heeft geen Rotterdamse roots. Je ziet dat mensen die hier een 
woning zoeken overal vandaan komen. Bijvoorbeeld uit andere 
grote Nederlandse steden. Zoals Amsterdam, Utrecht, Den Haag. 
Steeds vaker zie je dat expats van grote (internationale) bedrijven 
niet willen huren, maar een huis willen kopen. Ze hebben het hier 
naar hun zin en willen graag blijven. Ook werknemers van echte 
Rotterdamse bedrijven als Coolblue verhuizen de laatste tijd graag 
naar deze stad.’

Wat horen jullie voor redenen voor die 
toeneMende populariteit van rotterdaM? _ Nicole 
van Emmerik-Van Bodegom: ‘Veel mensen die hier naartoe komen 
noemen de betaalbaarheid. Met name Amsterdammers zien het 
als een goede investering, omdat de prijzen hier nog niet zo door 

het dak zijn gegaan als in Amsterdam. Ze vinden het extra prettig 
dat ze qua waardeontwikkelingen kunnen meeliften op de positieve 
vibe in Rotterdam. Daarnaast zie je dat Rotterdam steeds meer als 
een echte wereldstad wordt gezien. Het beeld van Rotterdam als 
een “donkere’’ industrie- en havenstad is gekanteld. De haven is 
natuurlijk heel prominent aanwezig in de stad. Maar dat wordt juist 
als een kracht gezien door de bijzondere sfeer die zo’n wereldhaven 
met zich meebrengt. Bovendien is de stad natuurlijk de afgelopen 
tien jaar geëvolueerd. Je hebt hier veel grote bedrijven. Daarnaast 
steeds meer kleinere, moderne en goed lopende bedrijven. Dat trekt 
veel young professionals. Die een sfeer van activiteit en moderniteit 

als je alleen de woninguitdagingen neemt, heb je niet 
de beweging op de arbeidsmarkt geregeld en zeker 
ook niet het verkeersprobleem. Wat is uw advies?
Christian Hokke: ‘De auto vormt nu nog een dominant 
vervoersmiddel, maar innovaties op de mobiliteitsmarkt 
gaan daar zeker in de toekomst verandering in brengen. 
Digitale deelplatforms zijn steeds meer in opkomst, 
het gebruik van deelauto’s is een voorbeeld. Ook de 
actieradius van elektrische fietsen neemt toe, waardoor 
zeker in een stad de auto sneller kan blijven staan. 
Maar ook zelfrijdend vervoer en het beter verbinden en 
benutten van het openbaar vervoer draagt bij aan een 
verbeterde mobiliteit in Rotterdam.’
_
hoe ziet de stad van de toekomst eruit, volgens 
u? Hokke: ‘De stad van de toekomst is ingespeeld 
op de klimaatveranderingen, waarbij er voldoende 
waterberging en groen ter verkoeling is. Ook zijn alle 
woningen energieneutraal en is de elektrische (deel)
auto een kleine speler in de stad aangezien het 
openbaar vervoer uitstekend geregeld is.’
_
Wat is de grootste uitdaging voor steden? Hokke: ‘De 
grootste uitdaging voor stedenbouw is dat consensus 
wordt bereikt met alle partijen die bij de ontwikkelingen 
in de grote steden betrokken zijn. Een goede 
samenwerking tussen publieke en private partijen is 
van belang. Maar ook dat er uiteindelijke definitieve 
beslissingen worden genomen om aan de slag te gaan. 
Nu is het moment om door te pakken, wat in Rotterdam 
ook zeker gebeurt.’

‘

met zich meebrengen. Zij wonen en werken in de stad en leveren 
echt een bijdrage aan de leefbaarheid van de stad. Vergeet de 
bebouwing van de stad niet. De drie hoogste woontorens van 
Nederland staan in Rotterdam. Ik zeg niet dat het hier Manhattan 
is, maar dit is wel de Nederlandse stad die zich qua bebouwing het 
meest kan meten met dat deel van New York.’

Christian Hokke: ‘Om dat nog wat meer in perspectief te plaatsen. 
Tot 2025 worden in Rotterdam circa twaalf gebouwen van meer dan 
100 meter hoog gebouwd. De skyline wordt dus nog imposanter. Je 
voelt de bedrijvigheid en energie. Kijk naar Katendrecht, waar zich 
prachtige ontwikkelingen voordoen en waar mensen graag zijn. En daar 
worden de komende tijd nog meer dan 1000 woningen bijgebouwd. 
Al deze ontwikkelingen zijn voor Van Herk Makelaardij natuurlijk 
geweldig. Omdat we ons als nieuwbouwspecialist echt in het hart van 
bruisende ontwikkelingen bevinden.’

‘ ExpatS HEbbEN HEt NaaR HuN zIN IN 
ROttERDaM eN WilleN graag blijveN’

Kantoor Rotterdam van Herk makelaardij


