
Cushman & Wakefield begeleidt opdrachtgevers in de transformatie 

van de manier(en) waarop mensen werken, winkelen en 

ontspannen. Dat doet de internationale vastgoedadviseur vanuit 

negen kantoren in Nederland. In deze kantoren combineert 

Cushman & Wakefield internationale, regionale en lokale inzichten 

én analyseert zij data ten behoeve van de beste en meest innovatieve 

vastgoedbeslissingen. In het kantoor in Rotterdam staat de 

gouden combinatie van (lokale) marktkennis en strategisch advies 

centraal. Lout de Roos: ‘Dankzij onze toegang tot internationale, 

regionale en lokale data zijn wij als geen ander op de hoogte 

van maatschappelijke opgaves, uitdagingen en thema’s die in de 

specifieke regio’s spelen. Die trends vertalen wij, onder meer in 

Rotterdam, naar integrale vastgoedstrategieën en transacties.’

Hoe bouwt Cushman & Wakefield aan het 
Rotterdam van de toekomst?
Laurens van der Schoor: ‘In alle markten, en zeker ook in die van 

de kantoren, bepaalt de wens van de gebruiker de nieuwbouw of 

herontwikkeling van een gebouw. Wij weten wat de wensen zijn 

van die (mogelijke) Rotterdamse toekomstige gebruikers. Op basis 

van die marktkennis, adviseren wij investeerders over vastgoed dat 

aansluit bij de behoeften van deze gebruikersgroep(en). Daarin 

kijken wij verder dan de financiële haalbaarheid. We koppelen 

vastgoed aan het onderscheidend vermogen van de locatie, de 

marktbehoefte en de meest kansrijke doelgroepen. Daarmee 

versterken we de toekomstbestendigheid van dat vastgoed, wat per 

definitie bijdraagt aan het duurzaam omgaan met (schaarse) ruimte. 

Dankzij deze benadering zijn wij in staat om vastgoed-gerelateerde 

vraagstukken op een pragmatische manier te benaderen. 

Namelijk op basis van lokaal marktsentiment en (inter)nationale 

marktexpertise.’

Hoe krijgt dat in de praktijk vorm? Noem eens drie 
Rotterdamse paradepaardjes… 
•���WTC:�hier�werken�wij�met�een�multidisciplinair�team�samen�aan�

één van de meest prominente gebouwen aan de Coolsingel. Samen 

met Bouwinvest zorgen we voor een aansluiting bij de eisen van 

de�gebruikers�voor�toekomstige�kantoren.�Zo�maken�wij�het�WTC�

(weer) toekomstbestendig

•���De�relocatie�van�Unilever�naar�het�Hofplein:�een�strategische�

heroriëntatie van de huisvesting van een iconische en belangrijke 

naam op de Rotterdamse gebruikersmarkt

•���Uitvoeringsstrategie�Kantorenmarkt�Gemeente�Rotterdam:�

strategisch advies ten aanzien van hoe de Rotterdamse 

kantorenmarkt zich onderscheidt en zich kan profileren

Wat worden dé trends als het gaat om wonen, 
werken en recreëren in de post-Covid tijd?
Christian van Cadsand: ‘Wij zijn ervan overtuigd dat het kantoor 

belangrijker dan ooit wordt. Dat betekent overigens niet dat de 

functie�hetzelfde�blijft.�Het�kantoor�wordt�vooral�een�plek�waar�

mensen zich verbinden met de organisatie. Een plek waar men 

inspiratie vindt, leert, samenwerkt en anderen ontmoet. Die focus, 

op het beleven en ontmoeten, beperkt zich echter niet alleen tot 

het kantoor. Ook de openbare ruimte moet (meer) uitnodigen 

tot interactie. Dat vereist een investering in de kwaliteit van de 

openbare ruimte, een verbindingen tussen de verschillende (stads)

delen en dus een sterke mate van functiemenging en verdichting in 

de stadscentra.’

Een verdichting dus. Hoe ziet die (compacte) stad 
Rotterdam er in de toekomst dan uit?
Laurens van der Schoor: ‘Door de behoefte aan functiemenging 

is�verdichting�in�binnensteden�noodzakelijk.�Het�centrum�van�

Rotterdam, nu vooral nog een winkel- en werklocatie, leent zich 

bij�uitstek�voor�die�(verdere)�verdichting.�Het�resultaat?�Slim�

gebruik van schaarse ruimte, geen verdere toename van de druk 

op buitenstedelijke groenvoorziening én een vergroting van het 

sociaaleconomisch draagvlak voor (grootstedelijke) voorzieningen 

in de Rotterdamse binnenstad. Deze voorzieningen trekken 

meer bezoekers aan, wat verder bijdraagt aan de belevings- en 

verblijfswaarde van het Rotterdamse centrum.’

Hoe krijgen wonen, werken en vrije tijd een plek in 
dat nieuwe Rotterdam?
Christian van Cadsand: ‘De tijd van functiescheiding is allang 

voorbij. Rotterdam wordt 

dan ook niet meer ingedeeld 

vanuit verschillende 

silo’s (wonen, werken en 

winkelen), maar vanuit een 

gebiedsperspectief. Wat 

is het unieke karakter van 

dit gebied en voor welke 

functies leent dit gebied zich 

het�best�(of�niet)?�Daarbij�

moeten we ook kijken naar 

de mate van (functionele) 

synergie. Welke functies 

versterken elkaar en dragen 

bij aan de belevings- en 

verblijfswaarde van een 

gebied�of�ontwikkeling?�

Denk bijvoorbeeld aan de toevoeging van wonen en leisure in het 

centrum van Rotterdam, met de Coolsingel als hart van de stad en 

het Weena als een van de belangrijkste toegangsaders.’

De droom: 2040, een duurzame woningmarkt in 
balans, met mobiliteit en werk voor iedereen. 
Kortom een gezonde en leefbare stad. Hoe bereiken 
we dat in Rotterdam?
Lout de Roos: ‘De groeipotentie zit vooral in multifunctionele 

gebieden. Daar waar kantoorgebieden zich mengen met woningen 

en gebruiksvoorzieningen ontstaan plekken waar mensen graag 

verblijven. Dus is het nodig om ook te investeren  in openbare 

ruimte met hoge verblijfswaarde en een goede infrastructuur. 

Zowel binnenstedelijk, tussen steden als interregionaal, waardoor 

multimodale knooppunten ontstaan.’

Laurens van der Schoor: ‘Dankzij het gunstige en unieke ruimtelijk-

economisch klimaat kan Rotterdam een enorme voortrekkersrol 

pakken in de transitie naar een duurzame en circulaire economie. 

In deze stedelijke economie komen de nieuwste technologieën, het 

verduurzamen van transportketens, mobiliteit en de aanwezigheid 

van sectoren zoals energie, logistiek en cleantech samen: een 

belangrijke vereiste in deze transitie.’

Welke uitdagingen én kansen liggen er voor 
Cushman & Wakefield in Rotterdam? 
Lout de Roos: ‘De uitdagingen zijn groot en hebben een enorm 

potentieel. Rotterdam heeft zichzelf ten doel gesteld om het 

inwonersaantal in de binnenstad te verdubbelen. Dat kan alleen 

met een integrale aanpak, met daarin oplossingen voor een verdere 

verdichting, verduurzaming, een energietransitie en de benodigde 

functiemenging. Wij beschikken over de juiste data en inzichten om 

publieke en private partijen te begeleiden bij het formuleren van de 

beste oplossingen voor deze vraagstukken.’

2021/2022: wat staat er op de planning?
Christian van Cadsand:�‘Het�kantoor�is�dé�ideale�locatie�om�

gezamenlijk succes te hebben en organisatiedoelen te bereiken, 

maar bovenal; om plezier te hebben, elkaar te ontmoeten en kennis 

te delen. Daarom werken wij aan de volgende fase van onze visie 

omtrent de toekomst van het kantoor waarin wij constateren dat het 

geen vastgoedvraagstuk is maar een organisatievraagstuk. Vanuit 

dit organisatievraagstuk staat de werknemer en zijn keuze vrijheid 

centraal binnen de door de organisatie gestelde kaders.’

Laurens van der Schoor: ‘Verder willen wij nog relevanter zijn 

voor onze opdrachtgevers als het gaat om strategisch advies in 

combinatie met realisatie. In nauwe samenwerking met publieke en 

private partijen, brengen wij nu al de noodzakelijke veranderingen 

op gang. Daarmee maken we impact op de toekomstige inrichting 

en invulling van (stedelijke) gebieden, met in het bijzonder 

Rotterdam.’

EEn goudEn combinatiE van 
(lokalE) marktkEnnis En 
intEgralE vastgoEdstratEgiEën 
En transactiEs 

Even kennismaken: Cushman & Wakefield, een  
internationale vastgoedadviseur die met ambitie en daadkracht 
duurzame ondernemingswaarde creëert. Vanuit het kantoor in 
Rotterdam maken de aan- en verhuurspecialisten van Office 
Consultancy zich hard voor gebruikers, beleggers en  
ontwikkelaars. Zij kennen de Rotterdamse markt, maken 
trends inzichtelijk en vertalen deze naar integrale  
vastgoedstrategieën en transacties. Aan het woord zijn:  
Lout de Roos (Senior Consultant Office Consultancy),  
Laurens van der Schoor (Senior Consultant Gebiedsontwik-
keling Real Estate Strategy & Innovation) en Christian van 
Cadsand (Partner Occupier Representation). 
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Beste restaurant: 

Vislokaal Kaap

Favo public space: 

Van Brienenoordbrug. 

Weinig 

‘omgevingskwaliteit’, 

maar wel het beste

uitzicht op de skyline 

van de stad

Mooiste gebouw: 

It’s in the name... 

Laurenskerk! Maar 

ik ben heel benieuwd 

naar POST Rotterdam: 

opvallende architectuur 

en het ensemble achter 

het historische stadhuis 

met een sterk contrast 

tussen het oude en 

nieuwe Rotterdam. 

Mooiste straat: 

De nieuwe Coolsingel

Eerste herinnering aan 

Rotterdam: 

Een wandeling als jong 

broekie over de Kop van 

Zuid ergens midden 

jaren ‘90. Toen nog een 

desolaat en leeg gebied, 

op Hotel New York na. Nu 

één van de

meest iconische 

binnenstedelijke 

herontwikkelingslocaties 

van Nederland

Welke mensen maken 

echt verschil in 

Rotterdam: 

De Rotterdammers zelf 

door hun pragmatische 

instelling: geen woorden 

maar daden.

Wat gaat echt goed in 

de stad: 

De on-Europese skyline, 

als architectonisch 

visitekaartje voor 

zowel bezoekers als 

bedrijvigheid. Dankzij 

een jarenlange inzet 

op hoogbouw heeft de 

stad een reputatie en 

onderscheidend imago 

in binnen- en buitenland

En wat moet echt beter: 

Het zelfvertrouwen van 

de stad. Tijd om het 

‘second city syndrom’ 

achter zich te laten en 

van de USP’s uit te gaan

Wat is de mooiste route 

om te hardlopen of te 

fietsen: 

Rondje Rotte

U bent 

halverwege

ma di wo do vr

Tekst:

Crissy Mulder

Beeld:

Marcel Krijger 

(Portret), 

shutterstock
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Laurens van der schoor

Senior Consultant Gebiedsontwikkeling 

Real Estate Strategy & Innovation 

Extra 
vragEn

de
  vastgoedweek

‘ HET KaNTOOR WORDT 
EEN PLEK WaaR MENSEN 
ZICH VERBINDEN MET DE 
ORgaNISaTIE. EEN PLEK 
WaaR MEN INSPIRaTIE 
VINDT, SaMENWERKT, 
LEERT, ONTMOET’

Beste restaurant: 

Héroine 

De lekkerste koffie: 

giraffe coffee, koffie van 

de beste Rotterdamse 

koffiebrander! 

Favo public space: 

Het Park (bij de 

Euromast)

Favoriete winkel: 

No Label 

Mooiste gebouw: 

Millenniumtoren 

Mooiste straat: 

Het kan niet mooier dan 

de Parklaan

Persoonlijke City secret: 

Daktuin op de Hofbogen

Eerste herinnering aan 

Rotterdam: 

Mijn jeugd in 

Hillegersberg

Welke mensen maken 

echt verschil in 

Rotterdam: 

De vele Rotterdamse 

ondernemers

Welke innovatie werkt in 

Rotterdam: 

Deelmobiliteit van o.a. 

Felyx scooters

Wat gaat echt goed in 

de stad: 

alle ambitieuze plannen, 

het blijft in Rotterdam 

niet bij dromen!

En wat moet echt beter: 

Het centrum moet 

aantrekkelijker worden, 

bijvoorbeeld door 

functiemenging

Waar in de stad ben je 

graag als je even tijd 

voor jezelf nodig hebt: 

Tegenwoordig is dat op 

kantoor

Wat is de mooiste route 

om te hardlopen of te 

fietsen: 

Rondje Delfland op de 

wielrenfiets

Passie voor: 

Sport

grootste inspiratie: 

De levenslust en het 

doorzettingsvermogen 

van Bibian Mentel 

Topserie Netflix: 

Peaky Blinders

Favoriet vervoersmiddel: 

Fiets

Ultieme ontspanning: 

Zondagochtend 

brunchen op het terras 

van het Vroesenpaviljoen

Beste sportprestatie: 

Deelname NK Padel 

guilty pleasure: 

Broodje Bufkes op de 

Lusthofstraat 

Beste advise: 

When life gives you 

lemons make lemonade

Waaruit bestaat een 

perfecte dag voor jou: 

gezin en vrienden!   

Voor wat in het leven 

ben je het meest 

dankbaar: 

Mijn twee zoontjes Tijn 

en Ole

Is er iets waarvan je al 

heel droomt: 

Wereldreis maken

als je morgen zou 

kunnen wakker 

worden met een goede 

eigenschap of talent 

erbij, wat zou dat zijn: 

Zou nog wel een paar talen 

vloeiend willen spreken!

Wat maakt de stad slim: 

gebruik van data, 

Rotterdam is goed bezig 

om een Smart City te 

worden!  

Post Covid 19, waar kijk 

je het meest naar uit: 

Vrijdagmiddagborrels 

Lout de roos

Senior Consultant Office Consultancy

christian van cadsand 

Partner Occupier Representation

Beste restaurant: 

Du BaC

De lekkerste koffie: 

Man Met De Bril Koffie

Favo public space: 

Plaswijckpark

Favoriete winkel: 

Donner

Mooiste gebouw: 

Erasmus University 

College

Mooiste straat: 

Witte de withstraat 

Welke mensen maken 

echt verschil in 

Rotterdam: 

Dat was Jules Deelder

Welke innovatie werkt in 

Rotterdam: 

glow in the dark 

belijning in het 

Kralingse Bos

Wat gaat echt goed in 

de stad: 

Het optimaliseren van 

de leefbaarheid 

En wat moet echt beter: 

Jonge mensen behouden 

Waar in de stad ben je 

graag als je even tijd 

voor jezelf nodig hebt: 

Maasboulevard

Wat is de mooiste route 

om te hardlopen of te 

fietsen: 

Rondje bruggen

Het WtC: wij 

maken het (weer) 

toekomstbestendig

   

Unilever:

strategische 

heroriëntatie

‘ DE TIJD VaN  
FUNCTIESCHEIDINg IS  
aLLaNg VOORBIJ.  
ROTTERDaM WORDT DaN 
OOK NIET MEER INgEDEELD 
VaNUIT VERSCHILLENDE 
SILO’S (WONEN, WERKEN 
EN WINKELEN), MaaR  
VaNUIT EEN  
gEBIEDSPERSPECTIEF’

Gemeente Rotterdam: 

het versterken van 

Rotterdam als 

kantorenstad

https://vgvisie.nl/

