
In 2017 richtten Léon de Lobel en Patricia Miltenburg De Lobel 

& Partners (DLP) op. In korte tijd groeide dit boutique kantoor uit 

tot een gevestigde naam op het gebied van commercieel vastgoed. 

De focus ligt op kantoren, industrieel en logistiek vastgoed. Het 

werkgebied beslaat in de basis Zuid-West Nederland. Vanuit de 

kantoren in Rotterdam en Breda 

voorzien de ‘real estate experts’ 

vastgoedeigenaren, investeerders, 

banken en gebruikers van advies. De 

zeven medewerkers hebben samen een 

schat aan kennis en ervaring. Dat staat 

garant voor diepgaande kennis van de 

markt en het vastgoed. 

Het team heeft een duidelijke visie op 

gebouwen en waar deze kwalitatief aan 

moeten voldoen. Dat vraagt ook iets 

van de opdrachtgevers, zegt Léon de 

Lobel. ‘Als die bereid zijn een pand 

waar nodig aan te passen aan het 

gewenste kwaliteitsniveau en trends, 

geven wij commitment af en gaan we er 

ook helemaal voor.’

Qua karakter past De Lobel & 

Partners goed bij Rotterdam: actief, 

ondernemend, no nonsense, slagvaardig 

en resultaatgericht. Hier houden ze van 

aanpakken onder het mom ‘niet lullen 

maar poetsen’. Korte lijnen en snel 

schakelen zijn een vanzelfsprekendheid. 

Net als een persoonlijke aanpak en 

vertrouwen. Hier geldt: what you 

see is what you get. Dat resoneert in 

Rotterdam. Omgekeerd kan de stad op de waardering van De 

Lobel en Van der Giessen rekenen: ‘Het mooie van Rotterdam is de 

dynamiek. De stad heeft in de economische crisis tegen de stroom 

in geroeid en laten zien waar zij voor staat. Het is een spannende 

stad waar veel gebeurt. Mooi om te zien dat Rotterdam zich verder 

positioneert in de markt. Daar leveren wij graag een bijdrage aan.’

Wat is het effect van Covid op de kantorenmarkt?

‘De kantorenmarkt heeft door Covid pas op de plaats moeten 

maken. Het afgelopen jaar stond in het teken van thuiswerken. 

Mensen ontdekten video conferencing als serieus instrument om 

dat mogelijk te maken. Dat zag je terug in de markt: kantoren 

kwamen leeg te staan en de aan- en verhuur viel voor een groot deel 

stil. Inmiddels zien we voorzichtig de eerste tekenen van herstel. Er 

is zicht op verbetering van de situatie. Maar dat betekent niet dat 

we teruggaan naar normaal. De vanzelfsprekendheid van ’s morgens 

met z’n allen naar kantoor is verdwenen. Er zijn zelfs mensen die 

zeggen dat kantoren passé zijn, maar dat geloven wij niet. We gaan 

absoluut terug naar kantoor, maar met een ander doel. We koersen 

af op een mix: bijvoorbeeld twee dagen per week thuiswerken 

en drie dagen op kantoor. Dat gaat zich vertalen in een andere 

ruimtebehoefte, maar de kantoorhuisvesting gaat een andere, meer 

verbindende rol spelen.’ 

Welke eisen worden er in het post-Covid tijdperk aan kantoren 

gesteld?

‘We zien dat ontwikkelingen die voor Covid al speelden, nu verder 

geactiveerd en versneld worden. Neem de functie van kantoren: 

die verandert. Een kantoor is niet meer de plek waar je de hele 

dag achter je bureau zit, maar een plek waar je heengaat voor 

ontmoeting, samenwerken en inspiratie. Dat stelt andere eisen 

aan de huisvesting. De interesse voor co-working en concepten 

die kwaliteit bieden, neemt toe. Services en gemeenschappelijke 

ruimten, zoals een balie en een gezellige coffee corner, worden 

steeds belangrijker. Daarnaast speelt de kwaliteit van gebouwen een 

rol. Mensen willen comfort en willen zich veilig voelen. Dat vraagt 

bijvoorbeeld om goede ventilatie, koeling en warmtesystemen. 

Daarnaast is energie een belangrijk punt. Gebouwen die per 1 

januari 2023 niet minimaal energielabel C hebben, mogen niet 

meer als kantoor gebruikt worden. Dat is dus een serieus punt van 

aandacht bij de keuze van de toekomstige huisvesting.’

Hoe is het aanbod van kantoren in Rotterdam? 

Op een aantal locaties in de stad gaat dit een 

uitdaging worden. Tot 3.500 m2 is er nog wel 

keus, maar daarboven, vanaf circa 5.000 m2 en 

meer, is de spoeling erg dun. Zeker wanneer 

partijen zich willen huisvesten in het Central 

Business District (CBD). Wat dat betreft zijn 

The Modernist en Tree House (resp. 17.000 

en 15.000 m2 kantoorruimte) in het CBD een 

welkome aanvulling voor de toekomst. Voor een 

acuut vraagstuk biedt Forum aan de Coolsingel op dit moment 

nog interessante mogelijkheden, maar verder moet je voor grotere 

aaneengesloten metrages al snel uitwijken naar andere delen van de 

stad of naar randgemeenten, zoals bijvoorbeeld Schiedam. Langs 

de A15 zullen de Motoport locatie en de Manometerfabriek worden 

herontwikkeld in combinatie met een gebiedsontwikkeling. Dit is in 

onze optiek een interessante locatie door de ligging langs de snelweg 

en op korte afstand van het station. Partijen met een ruimtebehoefte 

van 5.000 m² en meer kunnen hier goed terecht.’ 

Waar liggen de kansen?

‘Het centrum of de periferie, vanwege de goede bereikbaarheid. 

Alles wat daartussen zit, zal het naar verwachting moeilijker gaan 

krijgen.’

Noem eens een paar voorbeelden van geslaagd commercieel 

vastgoed?

‘We zien partijen nu doorpakken met de upgrading van gebouwen. 

Dat is een goede ontwikkeling. Een mooi voorbeeld van eigentijds 

vastgoed is Blaak 555. Een geslaagde transformatie van single-

tenant naar multi-tenant kantoor dat al de nodige successen heeft 

geboekt. Ook de Wilhelminatoren is het noemen waard. Daar 

start binnenkort de renovatie van de entree en de upgrade van 

kantoorvloeren. De goede bereikbaarheid met OV en eigen vervoer 

alsmede de goede parkeernorm maken dit object aantrekkelijk.’

Wat wordt komende tijd de grote uitdaging voor Rotterdam?

‘Het aantrekken van nieuwe bedrijven. Wij voorzien geen grote 

groei van bestaande bedrijven, dus de stad zal echt nieuwe 

bedrijvigheid binnen moeten halen. Dat moet lukken, want 

Rotterdam heeft alles in huis om een interessante vestigingsplaats 

te zijn: mooie kantoren, goede bereikbaarheid, veel faciliteiten en 

een mooie woonomgeving. De stad is innovatief, modern en gaat 

met zijn tijd mee. Allemaal belangrijke speerpunten voor young 

professionals. En vergeleken met andere 

grote steden is Rotterdam ook nog eens 

betaalbaar.’

Wat wordt de grootste hobbel de 

komende tijd?

‘Het vertrouwen in de economie en het 

herstel daarvan. ABN Amro stelde onlangs in een rapport dat de 

economie minder hard geraakt is dan gedacht, dus dat snel herstel 

in de lijn der verwachting ligt. Er is dus licht aan het eind van de 

tunnel. Het zal tijd kosten om het vertrouwen terug te krijgen, maar 

binnen nu en drie maanden zal er een ander sentiment heersen.’

Wat is het advies voor partijen die op zoek willen naar 

kantoorruimte? 

‘Wacht niet tot de kantoren weer vollopen, maar wees er vroeg bij! 

Anticipeer op de toekomst, dit is het moment om in actie te komen. 

De afwezigheid van concurrentie vergroot de kans op een goede 

deal.’ 

‘ We gaan absoluut terug 
naar kantoor, maar Wel 
met een ander doel’

Covid heeft diepe sporen getrokken in het kantorenland-
schap. Is het kantoor op zijn retour? Léon de Lobel en 
Nathan van der Giessen zijn daar glashelder over: absoluut 
niet! Maar dat het anders wordt dan vroeger, dat staat vast. 
‘Het kantoor wordt vooral een plek voor samenwerken, 
inspiratie en verbinden.’

MensenMakeNdestad

vgvisie.nl

Beste restaurant: 

Heerlijk eten bij 

Mangiare aan de Van 

Oldenbarneveltstraat

De lekkerste koffie: 

o.a. bij Nine Bar aan de 

Botersloot

Favo public space: 

Het hoekje bij Pol, op 

zaterdagochtend op het 

terras 

Favoriete winkel: 

Van der Assem voor een 

paar nieuwe schoenen

Mooiste gebouw: 

Rotterdam heeft 

tal van mooie en 

spraakmakende 

gebouwen waardoor het 

lastig is om te kiezen. 

Persoonlijk vind ik het 

depot van Boijmans van 

Beuningen weer een 

aanwinst voor de stad. 

Mooiste straat: 

Voor mij toch wel De 

Meent door de dynamiek 

die daar heerst. Door 

de herontwikkeling van 

het Postkantoor wordt 

deze plek alleen maar 

spannender

Eerste herinnering aan 

Rotterdam: 

De Schieweg waar 

mijn opa vroeger een 

drogisterij had

Welke mensen maken 

echt verschil in 

Rotterdam: 

De ondernemers die 

met nieuwe initiatieven 

komen en de stad 

daarmee kleur geven

Wat gaat echt goed in 

de stad: 

Herontwikkelen en 

upgraden van gebieden 

naar hippe plekken 

in de stad waar het 

lekker wonen, werken 

en verblijven is. Ik noem 

dan o.a. Katendrecht

Waar in de stad ben je 

graag als je even tijd 

voor jezelf nodig hebt: 

Even gezellig lunchen bij 

Vicini aan de Kortekade

Wat is de mooiste route 

om te hardlopen of te 

fietsen: 

Langs de Maas met een 

rondje Noordereiland

U bent 

halverwege

ma di wo do vr

Portret:

Marcel Krijger
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Léon de Lobel

Partner De Lobel & 

Partners  

extra 
vragen

‘ de vanzelfsprekendheid 

van ’s morgens met z’n 

allen naar kantoor is 

verdwenen’

de
  vastgoedweek

Beste restaurant: 

Italiaans restaurant 

Napoli aan De Meent in 

Rotterdam

De lekkerste koffie: 

De verse koffie van 

Spaces Rotterdam 

aan het Hofplein. Daar 

houden we ook kantoor

Favo public space: 

Centraal Station. De 

dynamiek van mensen 

en verkeer en het 

fenomenale uitzicht als 

je het station uit stapt

Favoriete winkel: 

De Plaatboef aan de 

Nieuwe Binnenweg

Mooiste gebouw: 

Het onlangs opgeleverde 

nieuwbouw project 

Little C

Mooiste straat: 

Natuurlijk de Witte de 

Withstraat

Persoonlijke City secret: 

Uitzicht vanaf de 

14e verdieping in 

kantoorgebouw De 

Leuve. Je kunt hier 

helemaal rondkijken 

over Rotterdam. Niet 

persé het hoogste 

uitzicht wel een van de 

mooiste

Eerste herinnering aan 

Rotterdam: 

Winkelen met mijn 

ouders op de Lijnbaan

Wat gaat echt goed in 

de stad: 

Transformaties van 

gebouwen naar wonen

En wat moet echt beter: 

Meer hoogwaardige, 

nieuwbouw 

kantoorgebouwen

Beste advies: 

Maak je niet druk

Waaruit bestaat een 

perfecte dag voor jou:

Een zonnige werkdag 

met veel afspraken 

buiten de deur

Post Covid 19, waar kijk 

je het meest naar uit: 

Met vrienden of collega’s 

bijpraten in een 

stampvolle kroeg

‘ ROTTERDAM HEEFT 
ALLES IN HUIS OM 
EEN INTERESSANTE 
VESTIgINgSPLAATS 
 TE zIJN’

de Lobel & Partners; 

Nathan van der 

Giessen (l), senior Real 

Estate Consultant en 

Léon de Lobel, Partner

‘ ONTWIKKELINgEN DIE VOOR COVID AL 
SPEELDEN, WORDEN NU VERSNELD’

Nathan van der Giessen

Senior Real Estate 

Consultant De Lobel & 

Partners  

Manometer fabriek 

schiedam

Forum 

Rotterdam

‘ BINNEN NU EN DRIE 
MAANDEN zAL 

 ER EEN ANDER 
 SENTIMENT 
 HEERSEN’

https://vgvisie.nl/

