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- Voorwoord -

Stel je krijgt een opdracht van de stad Rotterdam: Maak 
een taxatierapport van onze stad en neem alle aspecten 
mee die een waterdichte waardebepaling genereren voor 
beleggers, financiële instellingen en vastgoedprofessio-
nals. Vergeet geen baksteen in onze stad, geen grasspriet 
en vooral geen scenario … 

Dat is me nog eens een opdracht, nietwaar? 
Beleggingen zouden een belangrijke marker zijn in de 

uitwerking. De herverhuur- en de herverkoopwaarde, en 
de risico’s daaromtrent natuurlijk ook. De betaalbaar-
heid, prijsstijgingen in relatie tot opbrengsten. Ga zo 
maar door …

Ook de kansen, die nieuwe gebieds- en stadsontwik-
kelingen bieden aan beleggers, vastgoedprofessionals, 
ondernemers en de gewone man en vrouw, krijgen een 
plek in het telefoonboek-dikke document dat jij zou 
maken. Een blik op internationale hypes wordt niet 
vergeten, om daarna weer snel terug te grijpen naar de 
realiteit van de eigen Rotterdamse daadkracht.  

De Omgevingsvisie – de uitwerking van de Stadsvisie 
- zou gewogen worden in het eindeloze taxatierapport. 
Forum, Feyenoord City, Hart van Zuid zouden voorbij-
komen. Schiekadeblok en Conradstraat niet te vergeten.  

Veiligheid mag niet ontbreken, evenals woon-, winkel 
en werkklimaat uitgedrukt in kernachtige cijfers. Kriti-
sche noten zouden worden gekraakt. Verbeterpunten 
geduid. Bijvoorbeeld: meer verbindingen tussen plukjes 
Rotterdam en meer publieke ruimtes en hotspots.  

Tot slot zou het consumentenvertrouwen en de tevre-
denheid van de Rotterdammer het geheel mooi rond-
maken. De mening van Mien uit Zuid, Theo uit Noord. 
Al die cijfers samen zouden worden gegoten in slimme 
indexeringen en dashboards. Omlijst, natuurlijk, met feel 
good-fotografie.

Er zou een feestje worden georganiseerd, als een soort 
Rotterdams boekenbal maar dan met maar één alleswe-
tende verteller: het rapport, waar werkelijk waar niets 
ontbreekt. 

En dan …. Pats boem. Een overdonderend virus 
dat over de hele wereld waait. Wat op een zaterdag nog 
laconiek beantwoord werd, met groepen mensen in de 
buitenlucht, werd op een zondag al de kop ingedrukt.  

Stilte op straat. Geen Koopgoot, maar Hema, C&A 
en H&M in nood. De horeca op apegapen. Vastgoed-
transacties on hold. Geen Songfestival, maar des te meer 

arbeidstijdverkorting aangevraagd. Het werk van de taxa-
teur hobbelt nog door, maar de allesomvattende taxatie 
kan in de prullenbak. 

De referentie is plots weg. De vastgoedmarkt houdt 
zijn adem in. Onzekerheid op het podium. Is dit een 
ferme tik in het gezicht, een eyeopener of een drama die 
zijn weerga niet kent? 

We zijn visionairs en dromenbouwers, maar niemand 
zou zes weken geleden de kans op een van de scherpste 
crises uit de geschiedenis hebben meegewogen in zijn 
rapport als hij een allesomvattende opdracht van de stad 
Rotterdam kreeg.

Toch? 
Dat betekent niet dat alle visieverhalen van jullie als 

vastgoedprofessionals minder waar zijn in deze uitgave van 
InRotterdam. Want ondanks alle tegenwind, afwaarderin-
gen en vertragingen die de coronacrisis ons tegen wil en 
dank cadeau geeft, zal de vastgoedsector – net als andere 
branches – ongetwijfeld innoveren. Mensen en hun drang 
naar vooruitgang is nu eenmaal niet te stoppen.  

Of zoals Juul Deelder nog veel mooier ooit dichtte: 
de omgeving van de mens is de medemens. Die frase is 
vandaag de dag meer dan ooit waar!

Veel leesplezier in een bijzondere tijd en pas goed op 
jezelf en je naasten! 
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