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coronarellen in Zuid in januari van dit jaar, dreunt zelfs in de lente
nog na. ‘Ben je trots op de stad waar je in woont?’, was de strekking

Rotterdam-Marketing

De speech van burgemeester Ahmed Aboutaleb, een dag na de

van zijn rake monoloog. Een geweldige vraag, die in het heetst van
de strijd bij hem kwam bovendrijven.
Hij keek met een vaderlijke blik vol zelfvertrouwen in de camera
en vond zijn woorden gemakkelijk. Met een politieagent op de
achtergrond, in de straat waar elke vorm van opbouw ontbrak,
sprak hij eigenlijk 652.000 Rotterdammers toe en misschien wel
een hele natie. Met een smalle glimlach, die moest onthullen dat hij
van binnen kookte, wist hij zijn woede goed in te houden. Hij riep
niet alleen de vernielers en hun ouders ter verantwoording, maar
vertelde een verhaal over de hele stad.
Veel breder dan de Beijerlandselaan, veel meer gericht op de totale
ontwikkeling die Rotterdam klaarmaakt voor het post-COVID-19tijdperk. Een decennium dat net is begonnen en direct zorgt voor
een trendbreuk. Of in ieder geval duidelijke opschudding van een
pandemie.
Natuurlijk is de stad Rotterdam al jaren in ontwikkeling.
Vastgoedprofessionals bereiden Rotterdam voor op de nabije
toekomst. Er wordt gewerkt aan talloze projecten. De burgemeester
kan ze bijna met het puntje van zijn neus aanraken als hij op het
stadhuisbalkon staat op de Coolsingel. De stad danst en draait op
de golven van de vernieuwing.
Aboutaleb noemde de investeringen die gedaan worden in
Rotterdam. Hij zei het niet met zoveel woorden, maar natuurlijk
bedoelde hij daarmee de betrokkenheid van risicodragende
vastgoedpartijen en alle partners die daar omheen lopen. Degenen
die hun mouwen opstropen na een vertraging of tegenslag.
Vastberaden om de stad een impuls te geven.
Leefbaarheid is een thema. Bouwen aan een nieuwe mix van wonen,
werken en recreëren. Van het WTC en het Hofplein. Inbreiding en
multifunctionele gebieden, die hun schouders ophalen voor silodenken, maar vooral inspelen op gebiedsperspectief.
Perspectief. Dat is het woord dat blijft hangen bij mij als ik de
woorden van burgemeester Aboutaleb nog eens naluister op
YouTube. De reljongeren sprak hij toe met dreigende woorden over
een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) en een strafblad. En mij
maakte hij met diezelfde video duidelijk hoe trots de stad mag zijn
op zoveel daadkracht en samenhang.
Nee, natuurlijk niet overal en op elk moment van de dag. Er zal
vast en zeker wel eens figuurlijk een ruit sneuvelen in een verhit
gesprek over een veelzijdige toren, die jullie zo mooi verticale steden
noemen. Over de balans tussen sociale huur en duurdere woningen,
om high potentials te kunnen bieden waar ze zonder veel woorden
om vragen.
Over veel of weinig retail in een gebied dat misschien hunkert - in
alle internationale concurrentiedrift - om veel meer kantoren op een
absolute toplocatie.
Maar bovenal verschijnen er duurzame ontwikkelingen in de
stad Rotterdam, waar intelligentie en maatschappelijk besef de
boventonen voeren. Een reële kijk op de toekomst omgezet in
fantastische concepten.
Als je goed kijkt naar de video van de bijzondere burgemeester
dan zie je vooral met hoeveel rust hij praat. Daar is een logische
verklaring voor: hij weet dat hij er niet alleen voor staat in zijn stad,
Rotterdam.
Veel lees en luister plezier met deze compilatie van de Rotterdamse
vastgoedweek, die bol staat van trotste projecten en integrale visies,
die allen inhoud geven aan het perspectief van Rotterdam.

Erwin Asselman
E: erwin@vgvisie.nl
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Met vereende krachten poogt Rotterdam het hoofd boven water te
houden in de aanhoudende coronastorm. De economie heeft het zwaar
te verduren, de retail- en horecamarkt piept en knarst, terwijl op de
woning- en logistieke markt juist de zon schijnt. Een marktbeschouwing
in vogelvlucht.

Sociaal-economisch: Te weinig sterke schouders
Wat is de uitgangspositie van de Maasstad na ruim een jaar corona? Economisch is die
goed, zegt het gezaghebbende Bureau Louter. In 2020 is Rotterdam opgeklommen
naar plaats 3 van plek 5 op de ranglijst van economische toplocaties. Maar Rotterdam
is midscheeps geraakt door de coronacrisis, bleek half maart uit de Economische
Verkenning Rotterdam 2021 (EVR). De economie van Rotterdam-Rijnmond kromp
in 2020 met 4,8 procent, fors meer dan de landelijke krimp van 3,7 procent. Dit jaar
moet de stad rekenen op een magere groei van 1,1 procent, terwijl de werkloosheid
oploopt van 6 naar 8,1 procent.
De Maasstad ziet zich echter ook geconfronteerd met een aantal ongemakkelijke
waarheden. Op de ranglijst van woonaantrekkelijkheid van Bureau Louter scoort
Rotterdam slechts de 26e plek, veroorzaakt door Rotterdam-Zuid. Ingenieursbureau
Arcadis constateerde eind 2020 dat Rotterdam van twintig onderzochte Nederlandse
steden het ongezondst is om te leven. De stad is lastig te doorkruisen met fiets en
openbaar vervoer, de luchtkwaliteit is onvoldoende en er zijn onvoldoende plekken om
te recreëren, sporten en ontmoeten.
Van de G4-steden is Rotterdam bovendien het meest vergrijsd, het armst en laagst
opgeleid, zo blijkt uit de Staat van Rotterdam 2020. Het percentage ‘sterke schouders’
(hoogopgeleiden, studenten, young professionals en empty nesters) bedraagt in
Rotterdam 30 procent tegen 48 en zelfs 55 procent in Amsterdam en Utrecht. Van de
Rotterdammers heeft 28 procent een hbo of wo-opleiding genoten tegenover 46 en 50
procent in Amsterdam en Utrecht. Het aandeel 65-plussers staat op 15,4 procent, in
Utrecht is dat 10,4 procent.

‘Onderwijs is in
Rotterdam-Zuid
een zeer belangrijke motor van
het toekomstige
succes’

Bestuur: Verdichting in centrum gaat gepaard
met vergroening
Het stadsbestuur werkt hard aan een stad waar iedereen
meedeelt in het succes, reageert Jos Melchers, directeur
Gebiedsontwikkeling van gemeente Rotterdam. ‘Onze grootste
opgave is wellicht om de grote potentie van Rotterdam-Zuid
te ontginnen. Onderwijs is een zeer belangrijke motor van
het toekomstige succes. Er komt een nieuw gymnasium,
Hogeschool Rotterdam krijgt er een grote kernlocatie en

Jos Melchers

TU Delft en Erasmus Universiteit kijken of ze er samen
kunnen landen op Zuid. We investeren er in verschillende

gebiedsontwikkelingen; behalve het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, Hart van
Zuid en Feyenoord City ook op Katendrecht, in het Rijnhavengebied en straks ook
rond de Maashaven.’
Rotterdam zal zich uit de coronacrisis investeren, betoogt hij. ‘Dit college zet in
op groenere openbare ruimtes, meer betaalbare woningen, extra infrastructuur en
openbaar vervoer en duurzaamheid. Op en rond het Alexanderplein, Hofplein,
Hofbogen en Pompenburg, Schouwburgplein en Westblaak verbeteren we de openbare

‘Dit college zet
in op groenere
openbare ruimtes,
meer betaalbare
woningen, extra
infrastructuur en
openbaar vervoer
en duurzaamheid’
Jos Melchers

ruimte. We mikken in het Schiekadeblok op een hip woonen werkgebied met een rauw randje voor alle doelgroepen.
Juist die contrastrijkheid maakt de stad interessant. Wij
knokken ervoor dat de stad voor iedereen toegankelijk blijft.
Bij nieuwe grote gebiedsontwikkelingen gaan wij dan ook
voor 50 procent betaalbare woningen.’
Met de G5 en G30-steden lobbyt Rotterdam bovendien hard
bij het Rijk om extra geld voor grootschalige infrastructuur,
vult hij aan. ‘We willen een lightrail tussen Leiden en
Dordrecht, een metroring die Zuid van twee kanten ontsluit
en een nieuwe brug over de Maas. We pleiten ook voor
verdere steun bij de transformatie van de havengebieden
en de noodzakelijke verduurzaming. Deze intensivering
van de ruimte mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid.

De nogal harde stad gaan we zachter maken met genoeg groen en bankjes. Ik ben
voorstander van de slow city; een wandelbare stad met alle voorzieningen nabij en
toegankelijker Maaskades.’

Architectuur: Ontwikkel een rijk ecosysteem dat tegen een stootje kan
Dat klinkt Elma van Boxel en Kristian Koreman, oprichters van het Rotterdamse
architectenbureau ZUS, als muziek in de oren. De coronacrisis demonstreert
ons wat er schort aan de stad, constateert Koreman. ‘In een tijd waarin het leven
zich noodgedwongen afspeelt in en rond het huis, worden vele Rotterdammers
geconfronteerd met een gebrek aan een groene, gezonde en complete leefomgeving. De
coronacrisis heeft ons ook geleerd dat Rotterdam niet één centrum heeft. Iedereen bleef
in zijn eigen wijk met zijn eigen centrumpje. Nu tal van functies en groepen mensen
worden weggedrukt naar de stadsranden, is er een uitgelezen kans rond metrostations
aan meerdere centra met betaalbare woonwerkbuurten te werken.’
Ook laat corona zien wat er overbodig is, voegt Van Boxel toe. ‘We hebben geen vijf
H&M’s en drie Hema’s nodig. Het teveel aan winkels in het centrum zou moeten
plaatsmaken voor essentiëlere zaken. Zo voorzag de binnenstad vroeger in basale
levensbehoeften en zat de maakindustrie hier. Die uitgeplaatste en outgesourcete
productie moet terug. Wij pleiten voor neo-lokalisme; voorzie per plek in de
basisbehoefte van mensen met genoeg groen, voedsel en zorg. Ontwikkel ook
betaalbare werkplekken en woningen in winkelruimten die na corona leegkomen. De
overheid beschikt over veel meer instrumenten om betaalbaarheid af te dwingen.’
Het door ZUS herontwikkelde Schiekadeblok naast Rotterdam Centraal biedt een
wenkend perspectief voor de stad, meent Van Boxel. ‘We hebben dit wederopbouwblok
behoed voor sloop en bij het stadsbestuur tien jaar lang gehamerd op betaalbaarheid.
Nu is er een bruisende gemeenschap ontstaan, waar creatieve bedrijven betaalbare
werkruimte vinden en Rotterdammers elkaar ontmoeten rondom de Luchtsingel, het
Dakakker, de Biergarten of poppodium Annabel. In de komende ontwikkelplannen van
het Schiekadeblok hebben we voor elkaar gekregen dat de bestaande bouw en de lage
huurniveaus grotendeels intact blijven.’

‘Het herontwikkelde Schiekadeblok naast
Rotterdam Centraal biedt een wenkend
perspectief voor de stad’
Van Boxel

Voor het Schieblock is ZUS met de gemeente in gesprek over de verkoop, vervolgt
Koreman. ‘We hebben Lingotto daarbij als ontwikkelpartner ingeschakeld. In ons plan
denken we aan een duurzame schil, een soort wintertuin, rondom het pand. Het oude
en nieuwe - waaronder twee torens van 200 en 70 meter - moet op elkaar afgestemd,
zodat het als één ecosysteem kan functioneren. Juist de combinatie van betaalbaar,
creatief en klein met (middel)grote bedrijven werkt versterkend, is met benchmarks
aangetoond. Zo ontstaat een rijk ecosysteem dat tegen een stootje kan.’

Wonen: Bouwen voor 700.000 inwoners
De Rotterdamse woningvoorraad bestaat voor 65 procent uit (sociale) huurwoningen
en 35 procent uit koopwoningen. Rotterdam groeide van 583.000 inwoners in 2008
naar ruim 652.000 bewoners nu. Door corona stokte de bevolkingsgroei. Kreeg de stad
er in 2019 nog 6.500 inwoners bij, in 2020 slechts 1.560. Na corona zal de stad harder
groeien; volgens het CBS telt Rotterdam in 2035 700.000 inwoners. Rotterdam ligt op
koers om deze verwachte nieuwkomers te huisvesten. In 2020 is voor een recordaantal
van 6.600 woningen een vergunning aangevraagd. Begin april heeft Rotterdam bijna
7.000 woningen in aanbouw en nog eens bijna 40.000 in ontwikkeling.
Marijn Snijders, mededirecteur van woningbeleggingsadviseur Capital Value, ziet
steeds meer beleggers die heel graag in en rond Rotterdam willen investeren. ‘Beleggers
hebben in 2020 voor zo’n 700 miljoen euro aan woningen gekocht. Dat is net iets
U bent
halverwege

minder dan de 750 miljoen in recordjaar 2019, maar bijna vier keer meer dan in
2015. Dit jaar zijn er afgezien van Tree House amper transacties geweest. Veel deals
zijn eind 2020 afgerond vanwege de verhoging van de

‘buitenlandse
investeerders,
die 15 miljard
euro willen committeren, hebben
Rotterdam in het
vizier’

overdrachtsbelasting van 2 naar 8 procent. Bovendien is er
weinig aanbod.’
Toch verwacht Snijders de komende jaren een hoger
volume. ‘Capital Value heeft becijferd dat beleggers de
komende drie jaar 33 miljard euro beschikbaar hebben
voor Nederlandse woningen in met name G4-steden
als Rotterdam. Ook buitenlandse investeerders, die 15
miljard euro willen committeren, hebben Rotterdam in het
vizier. Zo waren zij in 2020 goed voor 40 procent van alle
woningdeals in de Maasstad.’

Marijn Snijders

Institutionele beleggers hebben volgens Snijders een belangrijke aanjaagrol in lastige
gebiedsontwikkelingen. ‘Zo was het Spoorweg Pensioenfonds een van de allereerste
partijen die investeerde in Katendrecht. Veel beleggers kijken nu naar nieuwe
gebiedsontwikkelingen als Feyenoord City en Schieveste Schiedam. Er is de afgelopen
jaren wel veel te weinig gebouwd, met name voor starters en ouderen. De stikstofcrisis
en de toenemende regulering helpen evenmin. Op de middellange termijn komt er
gelukkig meer tempo in de woningproductie.’

Kantoren: Tekort aan topproduct houdt aan
Marco Clarijs, senior director Capital Markets CBRE, windt er geen doekjes om. De
komende twee jaar ziet hij de leegstand in Rotterdam oplopen van 8 procent naar 13
procent. ‘Corona heeft tot een enorme vraaguitval van grote corporates geleid. De
totale opname is in 2020 bijna gehalveerd. Er hoopt zich weliswaar een stuwmeer
aan uitgestelde vraag op die na de zomer kan loskomen. Maar de economische dip
en de opmars van hybride werken kunnen ertoe leiden dat bedrijven kantoorruimte
teruggeven na heronderhandelingen. De huurprijs zal gemiddeld

‘Steeds meer
hoogopgeleide
werknemers
verhuizen naar
Rotterdam’

dalen, maar zeker niet overal.’
Clarijs stelt dat het tekort aan kwaliteitskantoren zal aanhouden.
‘Corona heeft de vlucht naar kwaliteit versterkt. We zien
bovendien steeds meer hoogopgeleide werknemers verhuizen
naar Rotterdam, mede dankzij de relatief lagere huizenprijzen.
Dat trekt bedrijven aan die hoogwaardige kantoorruimte nodig
hebben. Maarsen Groep en Provast zullen met The Modernist

Marco Clarijs

en Tree House - in april gekocht door ASR Real Estate - pas
tegen 2025 kwaliteitskantoren opleveren rond centraal station. Het eerste topkantoor
wordt al over twee jaar opgeleverd; de transformatie van het Hudson’s Bay-pand levert
20.000 m2 topkantoor op.’
Die 13 procent leegstand zal volgens hem vooral bestaan uit B- en C-kantoren. ‘De
vraag naar lage kwaliteit gebouwen op C-locaties zal na corona wegvallen. Eigenaren
moeten hier vol inzetten op functiewijziging, zoals al gebeurt op kantoorlocaties als
Rivium, Brainpark en bij station Rotterdam Alexander. Eigenaren van B-kantoren op
toplocaties moeten die optillen naar A-kwaliteit, zoals met kantoren Delftse Poort,
Willemswerf, Blaak16 en Hofplein 19 al is gebeurd. Het is zaak dat kantoren vooral
goede voorzieningen hebben. Want we zien een duidelijke correlatie tussen het
verhuursucces van kantoren en de hoeveelheid voorzieningen.’
De flex-operators hebben in de eerste coronagolf veel opzeggingen gekregen, maar
veren nu het eerst terug. ‘Zzp’ers missen het kantoor en komen weer terug. Bedrijven
zoeken plekken in de stad om samen te komen. Zo zijn er bedrijven die flexibele
werkplekken huren. Operators als Workspot zijn zelfs weer aan het uitbreiden.
Rotterdam biedt daar een uitgelezen kans voor. Waar in veel metropolen al een kwart
van de markt flexibel is, is dat hier slechts 5 procent.’

Winkels: leegstand centrum boven 14 procent verwacht
Nog steeds is het centrum van Rotterdam uitgestorven door de gesloten winkels en
horeca. Locatus-researchdirecteur Gertjan Slob vreest een golf aan winkelsluitingen
zodra de overheidssteun stopt. ‘De leegstand in het centrum van Rotterdam is met 8,5
procent nauwelijks opgelopen. Op basis van cijfers over 2020 schat Locatus echter dat
de winkelleegstand in Rotterdam in 2022 op 14 procent uitkomt. Maar ik vrees dat dit
nog hoger uitvalt, omdat de huidige harde lockdown niet is meegerekend. De zwaarste
klappen zullen vallen in de modebranche en horeca.’
Ook na corona zal een deel van de fysieke winkelomzet permanent wegblijven, vreest
Slob. ‘De binnenstad van Rotterdam zal drie tot vijf jaar nodig hebben om enigszins
van de coronaklap te herstellen. Voor niet-dagelijkse aankopen zullen veel ouderen
zich voortaan wenden tot internet in plaats van de winkelstraat. Door één jaar corona
hebben we namelijk een hele generatie uit de winkelstraat naar internet gejaagd.’
Gareth Tsang, associate director Retail bij CBRE, verwacht dalende huurprijzen. ‘De
winkelleegstand in het centrum is met 25.000 m2 op een voorraad van 302.000 m2 nog
beperkt. Maar CBRE ziet dat retailers kritisch kijken naar hun winkelportfolio. De
mate van huurprijsdaling - ik verwacht tussen de 0 tot 30 procent - hangt af van locatie
en aantrekkelijkheid.’

‘Sommige retailers handelen anticyclisch en zoeken
nu nieuwe winkels’
Gareth Tsang

Positieve signalen ziet Tsang ook.
‘Rotterdam blijft in trek; de stad heeft
een groot eigen verzorgingsgebied, een
hoge bevolkingsgroei met dito inkomens
en minder winkelmeters per inwoner
dan overige steden. Sommige retailers

handelen anticyclisch en zoeken nu nieuwe winkels. Zo heeft het Scandinavische
meubelmerk Bolia na jaren zoeken een monumentaal pand aan de Oude Binnenweg
gevonden. Ook Guess, Polestar, Taco Bell en Calzedonia hebben winkels geopend
in het centrum. Online retailers als Coolblue zoeken eveneens grotere locaties in
Rotterdam. En CBRE verwacht namens de eigenaar dit jaar 6.000 m2 retail in het
voormalige Hudson’s Bay-complex te verhuren. De Koopman verhuist daarna naar een
ASR-pand aan de Lijnbaan.’

Hotels: Iedereen staat in de startblokken
Tot corona zat de hotelmarkt in Rotterdam in de lift, schetst Joost Mees, director
Hotels Colliers. ‘De laatste acht jaar kwamen gemiddeld 7 procent meer toeristen per
jaar naar Rotterdam. In topjaar 2019 ontvingen Rotterdamse hotels bijna 1,2 miljoen
hotelgasten die 2 miljoen hotelovernachtingen boekten. Hoewel het aantal hotels de
afgelopen tien jaar met veertien groeide tot 75, steeg de gemiddelde bezettingsgraad
van 60 naar 72 procent in 2019.’
Door corona halveerde het aantal hotelovernachtingen in 2020 naar 1 miljoen, vertelt
hij. ‘De gemiddelde bezettingsgraad kelderde van 72 naar 34 procent, de omzet per
beschikbare kamer (RevPAR) zakte van 71 naar 29 euro in 2020. Hoewel het aantal
overnachtingen in 2023 weer op pre-coronaniveau kan liggen, zal de kamerprijs
achterblijven vanwege het structureel kleinere aandeel zakelijke reizigers.’
Ondanks de corona-ellende kent hij in Rotterdam geen partijen die de stekker eruit
willen trekken. ‘Verhuurders geven hoteliers uitstel van betaling, terwijl ook banken
hen zo goed mogelijk steunen. Ondanks de overheidssteun spuit het geld er natuurlijk
wel uit. Maar de houding is: nog even op de tanden bijten en anticiperen op een hele

‘Zestien nieuwe
projecten met
gezamenlijk 2.551
hotelkamers
komen erbij’
Joost Mees

drukke zomer. Wel heroverwegen sommige ontwikkelaars
hun hotelprojecten. Ik ken een groot centrumproject dat
wordt omgezet naar een woontoren.’
Toch komen er nog veel nieuwe hotels bij, somt Mees op.
‘De pijplijn bestaat uit zestien projecten met gezamenlijk
2.551 hotelkamers. Rotterdam heeft vooral een tekort
aan budget- en tophotels. Volgend jaar strijkt het Duitse
designconcept Motel One neer in Rotterdam. In het
voormalige Colliers-kantoor aan de Botersloot opent volgend

jaar een hip & trendy hotel met 110 kamers. In de Witte de Withstraat komt een leuk
hotel in het oude politiegebouw. En nabij de Veerhaven in het Westelijk Handelsterrein
is een tophostelconcept in ontwikkeling. De hotelmarkt komt sterker terug. Rotterdam
is een spannende, edgy stad met spectaculaire architectuur, veel festivals en coole food
& beverage-concepten. Iedereen staat in de startblokken.’

Logistiek: Wedloop om last mile-locaties
Rotterdam-Rijnmond heeft het beste logistieke ecosysteem van Nederland, blijkt
uit nieuw onderzoek van Buck Consultants International (BCI). Reden is dat
Rotterdam de gouden combinatie heeft van de grootste haven van

De markt in
logistiek met
een totale
omvang van
2,3 miljoen m2
kent geen
coronadip

Europa, een stedelijke agglomeratie van ruim 1 miljoen inwoners
en de agro-productielocatie Westland, aldus BCI-partner Kees
Verweij. De markt met een totale omvang van 2,3 miljoen m2 kent
geen coronadip. ‘Er is bijna geen leegstand vanwege de groei van
e-commerce, de toenemende vershandel uit het Westland, de brexitvraag en de bijna herstelde wereldhandel.’
CBRE-cijfers bevestigen dat positieve beeld. Vorig jaar werd een
recordvolume van 335.500 m2 aan distributiecentra in GrootRotterdam verhuurd tegen 251.000 m2 een jaar eerder. De
leegstand daalde van 5,2 naar 4,7 procent. Van de 400.000 m2 grote
ontwikkelpijplijn is slechts 131.000 m2 niet op voorhand verhuurd.

Jim Orsel, head of Industrial & Logistics, ziet met name city-logistics van fast moving
goods als groeimarkt.
‘Die markt staat in Rotterdam nog in de kinderschoenen. Maar straks mogen logistieke
partijen niet meer met dieselbusjes de stad in. Coolblue en Picnic zitten al veel aan
de stadsranden, net als pakketbezorgers DHL, PostNL en nieuwe spelers als Red je
Pakketje. Amazon zit al in Amsterdam, maar zal zeker naar Rotterdam komen. Ook
supermarkten zoeken kleinere hubs voor hun online-tak.’ Zeer geschikte locaties
hiervoor zijn volgens Orsel bedrijventerreinen als Rivium en Brainport. Voor grotere
warehouses komen Nieuw Reijerwaard, Spaanse Polder en IJsselmonde in aanmerking,
aldus Verweij.
Beleggers die hier posities innemen, kunnen rekenen op forse huurgroei, denkt Orsel.
‘Wij achten ook benzinestations als geschikte potentiële logistieke hubs vanwege hun
strategische plek tussen stad en uitvalswegen. De gemiddelde huurprijs ligt in de
Maasvlakte op 55 euro per m2 per jaar en tegen de 70 euro in Waalhaven en Eemhaven.
Door de beperkte beschikbaarheid van land en de groeiende vraag kan vooral de
Rotterdamse markt komende jaren rekenen op huurprijsgroei en dan met name op last
mile-locaties. In Rotterdam zijn nog te weinig referenties. Maar in Amsterdam kosten
dergelijke locaties al 100 euro per m2 per jaar tegen 80 euro op Schiphol.’

Terug naar de inhoud

Van mono naar multi

NIEUW! Verbeter de
kwaliteit in
kwetsbare stadswijken
met BuurtBoost

Wijken die laag scoren op de Leefbaarometer
zijn vaak monotoon en bestaan grotendeels
uit sociale huurwoningen. Ook ontbreekt
het aan variatie in functies, doelgroepen
en ruimten. Met de wijkgerichte aanpak
BuurtBoost transformeert een wijk van mononaar multifunctioneel door te verdichten,
te verkleuren en te verduurzamen. Met als
resultaat: een duurzame leefomgeving met
voldoende betaalbare woningen waar bewoners
comfortabel en prettig wonen. Nu en in de
toekomst.

BuurtBoost is een nieuw concept van
VORM, in samenwerking met V8 Architects,
en Karres en Brands.

BuurtBoost helpt woningcorporaties en
gemeenten om hun verduurzamings- en
verdichtingsopgave te realiseren. Binnen
drie maanden heeft u al een scan met
kansen voor een leefbaardere wijk of buurt.

BuurtBoost vergroot de kracht van een stadswijk door:
1.
het woningaanbod te vergroten;
2.
een nieuwe mix van doelgroepen en functies te creëren;
3.
bestaand vastgoed te verduurzamen en de buitenruimte op te waarderen.

Meer weten?
Vraag de brochure aan!
Of bel met Britt van der Zandt
van VORM op 06 - 10 19 23 45.
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AM ontwikkelt
met passie aan
de stad Rotterdam
APRIL 2021
van de makers van

visie

Mensenmakendestad

Wilco van den Ban is op uiteenlopende manieren met
Rotterdam verbonden. Hij is er geboren en woont er
naar volle tevredenheid. En hij werkt namens AM al
decennialang hier aan projecten die de stad beter maken.
Een gesprek met een bevlogen ontwikkelaar die zich met hart
en ziel wijdt aan toonaangevende projecten en gebieden.
De achtergrond die Wilco van den Ban, directeur AM Zuidwest,
tijdens het Teams-gesprek te berde brengt, is veelzeggend. We zien
het woongebouw De Zalmhaven dat volop in aanbouw is maar ook

Wilco van den Ban
met op de achtergrond
De Zalmhaven

Tekst:
Kees de Graaf
Portret:
Marcel Krijger

de stad die daaromheen ligt. Het geeft al aan dat Van den Ban trots
is op de eigen projecten maar nadrukkelijk ook de maatschappelijke
context van het handelen van AM in beeld houdt. Opgeleid als
bouwkundige en vanaf 1989 werkzaam in de bouw en later in de
project- en gebiedsontwikkeling is de AM-directeur van meerdere
markten thuis. Zijn kennis zet hij met liefde in voor Rotterdam:
‘Ik ben geworteld in deze stad en vind er ook zeker wat van. Ik
vind het geweldig dat ik met mijn werk een bijdrage aan deze stad
mag leveren. Laten we wel wezen: Rotterdam heeft de afgelopen
decennia een enorme ontwikkeling doorgemaakt, op alle fronten.

‘Rotterdam heeft de
afgelopen decennia een
enorme ontwikkeling
doorgemaakt, op alle
fronten’

Dat heeft mede te maken
met een aantal dappere
beleidsuitgangspunten
die de gemeente heeft
geformuleerd. Ik noem
bijvoorbeeld de aanpak via
de City Lounge-gedachte,
waarbij de kwaliteit van de
buitenruimte centraal is

gezet. Van de buitenruimte van de woning tot en met de openbare
ruimtes en de verbindingen daartussen: daar is veel meer aandacht
voor gekomen. Voorheen was er in Rotterdam sprake van veel
meer losse plekken, zonder echte samenhang. De laatste jaren is
dat doorbroken en worden de onderdelen van de stad veel beter
verbonden.’

Hoogbouw komt op
De ambitie van vele partijen - publiek en privaat - om Rotterdam
beter te maken, vertaalt zich volgens Van den Ban in een positieve
flow. ‘De toerismecijfers laten bijvoorbeeld zien dat de stad
op dat punt een forse inhaalslag doormaakt. De binnenstad is
daar uiteraard een goed voorbeeld van. Van een overwegend
zakencentrum is het een 24 uurs-stad geworden waar voor iedere

De Zalmhaven
De Zalmhaven I
(215 meter en 58
verdiepingen) heeft 256
appartementen, in de
koop- en huursector.
De Zalmhaven I I en
I I I (beide 70 meter
en 21 verdiepingen)
bestaat uit 196
appartementen en 33
eengezinswoningen in
de koop- en huursector.
Ook zijn er 1.380
m² aan kantoren,
950 m² horeca
en voorzieningen
waaronder 456
parkeerplaatsen.
AM ontwikkelt
De Zalmhaven in
samenwerking met
Amvest.

Rotterdammer plek is. Dat spreekt mij enorm aan.’ Een tweede
belangrijke beleidsinzet die Van den Ban in dit verband noemt, is
het hoogbouwbeleid. ‘Rond 2000 werd het mogelijk gemaakt om
hoge gebouwen aan de stad toe te voegen. De derde dimensie werd
nadrukkelijk ontdekt: de lucht in! Sinds die tijd zijn er fantastische
gebouwen ontstaan. Met AM hebben we daar ook zeker een
bijdrage aan geleverd. Met daarbij aandacht voor de beleving op alle
hoogtes. Dus niet alleen in het gebouw zelf maar zeker ook in de
aansluiting op de straat, de openbare ruimte.’ Als voorbeeld noemt
hij het 33 verdiepingen tellende gebouw 100Hoog direct aan de
Wijnhaven en het gebouw Calypso, schuin tegenover het Centraal
Station. ‘De entreehal van Calypso is op begane grondniveau heel
open en uitnodigend, “doorwaadbaar” als het ware. Er wordt op
hoogte gewoond maar ook aan de straat, er is een daktuin voor
collectief gebruik: die gelaagdheid vind ik heel interessant.’

Aandacht voor betaalbaarheid
Een derde ambitie waar AM zelf ook flink aan mee heeft geholpen
in de realisatie, betreft het wonen in Rotterdam. In de binnenstad
maar ook daarbuiten. Van den Ban legt uit: ‘Onze drive daarbij is
om betekenisvolle leefomgevingen te maken, vanuit onze expertise
als stad- en gebiedmaker. Ik ben vanaf de eerste steen betrokken
geweest bij ontwikkelingen als De Veranda en later de Müllerpier.
Projecten die we voor alle Rotterdammers hebben gemaakt. Maar
ik heb ook veel energie gestoken in de aanpak van de Tarwewijk,
waar we particulier woningbezit ingrijpend hebben verbeterd en zo
de gehele buurt een impuls hebben gegeven. Betaalbaarheid van het
wonen hebben we met AM steeds voor ogen. Uiteraard maken we
daar per project keuzes in en kun je niet altijd alle prijscategorieën
in één programma onderbrengen, maar we hebben er zeker
aandacht voor. We zien bijvoorbeeld dat het voor jonge mensen
momenteel heel lastig is een start in de woningmarkt te maken.
De schaarste is groot, de prijzen stijgen. Met projecten als Imagine
met in totaal 295 woningen spelen we daarop in: het project
heeft koopwoningen in alle prijsklassen, maar ook middeldure
huurwoningen, die als verbindend segment in de woningmarkt
functioneren. Die variatie is belangrijk voor de stad en past bij ons
maatschappelijk thema ‘de inclusieve stad’. Imagine ligt op de grens
van Parkstad, op de hoek van de Laan op Zuid en de Rosestraat
en markeert hiermee feitelijk de start van de gebiedsontwikkeling
Feyenoord City. Voor een stad als Rotterdam is een goede mix
van prijsklassen, leeftijden en leefstijlen van groot belang voor de
U bent
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leefbaarheid in buurten en wijken. Denk ook aan Babel, waar we
specifiek inspelen op appartementen voor gezinnen in de stad.’

‘Mensen willen zich in hun directe
omgeving kunnen bewegen en daar
verblijven. Dat gaat dus veel verder
dan een speeltuintje met een wipkip’

Imagine (voorheen
Parkstad-Zuid)
bestaat uit twee
hoge woongebouwen
verbonden met
een plint met 287
appartementen en
acht tweelaagse
stadswoningen, alle
met een eigen balkon
of buitenruimte. Er
komen stadswoningen,
binnentuinwoningen,
binnenhofappartementen,
torenappartementen
(S en M) en XL
penthouses. Naast
ruimte voor wonen is
er in de plint ruimte
voor commerciële
en maatschappelijke
functies. Imagine
wordt voorzien van
een binnentuin, die
zal functioneren als
een klimaatbestendige,
groene huiskamer
met volop ruimte
voor ontmoeting en
ontspanning. AM
ontwikkelt Imagine
in samenwerking met
Heijmans.

Royale binnentuin
Dat AM met het project
Imagine daarbij ook inzet op de
maatschappelijke thema’s van de
gebiedsontwikkelaar als gedurfde
duurzaamheid waaronder
biodiversiteit en healthy urban
living and working is volgens
Van den Ban evident: ‘We willen
Rotterdam toekomstbestendig maken. Klimaatverandering heeft
een duidelijke relatie met de manier waarop we de woonomgeving
inrichten. De temperatuur in de stad neemt duidelijk toe en zorgt
in de zomer voor hittestress. Door in Imagine een royale binnentuin
toe te voegen, zorgen we voor koelte. En passant houdt de tuin
regenwater vast. Het belang van deze directe woonomgeving
kunnen we - zeker kijkend naar het afgelopen jaar - niet genoeg
waarderen. Mensen willen zich in hun directe omgeving kunnen
bewegen en daar verblijven. Dat gaat dus veel verder dan alleen
een speeltuin. Het gaat om de complete gebiedsinrichting en de
onderlinge verbinding met andere gebieden in de stad waar de
bewoners en bezoekers straks met veel plezier gebruik van kunnen
maken.’ Zo werken AM en Heijmans in nauwe samenwerking
met Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas (Stigam) aan
Feyenoord City. ‘Voor ons weer een nieuwe stap in de verdere
ontwikkeling van Rotterdam!’

Sterker en mooier
De samenwerking met andere partijen is volgens Van den Ban
essentieel om Rotterdam ook de komende jaren verder door te
ontwikkelen tot een aantrekkelijke en leefbare stad. ‘We werken
in het Platform Ontwikkeling Rotterdam nauw samen met
gemeente, andere marktpartijen en woningcorporaties. Daar komen
belangrijke overkoepelende thema’s aan de orde waar we allemaal
onze bijdrage aan kunnen en moeten leveren.’ Het ondertekenen
van het ‘Langer Thuis’-convenant past in eenzelfde ambitie: ‘Het
wonen van onze senioren is voor AM een belangrijk aandachtspunt.

Het Masterplan
Feyenoord City
geeft ruimte om in
verschillende fases in
totaal circa 3.700
woningen en circa
60.000 m2 commercieel
en maatschappelijk
vastgoed te ontwikkelen
en te realiseren in
een periode van naar
verwachting tien jaar.

Wij merken uit onze eigen onderzoeken waaronder recent het
onderzoek ‘Blijven of een volgende stap?’ dat een stevig deel van
zogenoemde actieve senioren op zich graag wil verhuizen. Maar de
vraag is dan: waarheen? Wij moeten dat met passend aanbod veel
beter accommoderen.’
Van den Ban is zelf in ieder geval vastbesloten om Rotterdam
nog sterker en mooier te maken: ‘We werken met AM aan de
verdere ontwikkeling van de prachtige stad Rotterdam en dat
zetten we graag verder door. Ik kan er heel veel plezier en trots
uit halen wanneer een project dat wij hebben gerealiseerd er
goed bij staat en volop wordt gebruikt. Ik liep laatst bijvoorbeeld
langs het woongebouw dat we met DKV Architecten aan de
Gedempte Zalmhaven ontwikkelden. Het staat er, het is van
iedereen en het doorstaat de tand des tijds uitstekend. Dat zorgt
voor verbinding. Of een plek nu goed is of iets minder: wij nemen
onze verantwoordelijkheid en gaan langjarig het commitment aan.
Daarmee wordt ook de stad als geheel beter.’

‘Ik kan er heel veel plezier en trots uit
halen wanneer een project dat wij hebben
gerealiseerd er goed bij staat en volop
wordt gebruikt’

Extra
vragen
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Wilco van den Ban
directeur AM Zuidwest
Favo public space:

ontstaat er meer

De Bergse Plassen

en meer verbinding

Mooiste gebouw:

van voorheen losse

Nou dan weet ik er wel

onderdelen in de

een…De Zalmhaven

stad vanwege de City

natuurlijk!

Lounge-ontwikkeling.

Wat gaat echt goed in

Daar kan ik enorm van

de stad:

genieten en bovendien

Op talloze plekken

ontdek ik die graag

KOER: de kracht
van collectiviteit,
diversiteit en
inclusiviteit
APRIL 2021
van de makers van

visie

Mensenmakendestad

Begrensd door park, dijk en Laan op Zuid verrijst
binnenkort KOER, een uniek stuk nieuw Rotterdam.
Resultaat van een geslaagde samenwerking tussen
ontwikkelaar en architecten. Het plan voor 167 nieuwe
woningen is ‘ambitieus maatwerk’ van VORM,
V8 Architects, Studio Architectuur MAKEN en
LOLA Landscape Architects. ‘Wij zijn trots op het geheel.’
KOER komt van het Franse ‘cour’ wat ‘hof’ betekent. ‘In
Rotterdams Bargoens heeft het ook die betekenis’, weet Michiel
Raaphorst. Kenmerkend voor het nieuwbouwproject, dat de tender

KOER is maatwerk,
echt afgestemd op dat
specifieke plekje in
Rotterdam-Zuid

Tekst:
Christine Steenks
Portret:
Marcel Krijger

van de gemeente won, is de gemeenschappelijke binnentuin. ‘We
zijn eerst met de landschapsarchitect om tafel gaan zitten. De
binnentuin mocht geen sluitpost worden, maar is juist de essentie
van het plan.’
De kaders van de gemeente waren helder: het moest een
aaneengesloten woonblok worden, in baksteen en voorzien van een
flinke binnentuin. Maar qua architectuur waren de mogelijkheden
groot. Michiel Raaphorst: ‘Er lag een open vraag: bedenk wat op
die plek iets toevoegt en tegelijkertijd aansluit op de bestaande
omgeving. Grenzend aan zowel de Afrikaanderwijk als de Laan op
Zuid zochten wij aansluiting in een hybride architectuur. Dat is
goed gelukt.’

V.l.n.r. Britt
van der Zandt,
conceptontwikkelaar
VORM, Michiel
Raaphorst, architect V8
Architects en
Nina Aalbers, architect
Studio Architectuur
MAKEN

Winning team
De gemeente gaf drie maanden de tijd voor het indienen van
een plan, dat zich moest onderscheiden in hoge ambities qua
duurzaamheid, landschap en architectuur. VORM stelde er een
Rotterdams team voor samen. Britt van de Zandt: ‘We hebben
ons als bedrijf zelf weer in deze stad gevestigd en wilden van deze
aanbesteding echt een Rotterdams plan maken.’ De samenwerking
met V8 Architects, Studio Architectuur MAKEN en LOLA
Landscape Architecture bleek een gouden greep. Een winning
team dat ‘een heel integraal plan’ bedacht. Klimaatneutraal en
natuurinclusief met veel collectieve en sociale voorzieningen voor
bewoners. Zij ervaren op een behapbaar schaalniveau de voordelen
van wonen in een stedelijk woonblok.

‘KOER is gedurfd
vormgegeven, waarbij
we bewust de randjes
van de mogelijkheden
zochten’

Villa Residu
‘KOER is gedurfd vormgegeven, waarbij we bewust de randjes
van de mogelijkheden zochten’, vertelt Britt van der Zandt. ‘Het
moest een aaneengesloten geheel zijn, maar Villa Residu hebben wij
losgekoppeld van de geschakelde woonblokken. Daarmee kleurden
we niet braaf binnen de lijntjes. Maar omdat we het goed konden
motiveren, is de gemeente erin meegegaan.’
Villa Residu heeft een bijzondere positie binnen KOER.
‘Het gebouw zorgt voor een moment suprême als je de tuin
binnenkomt’, vertelt Nina Aalbers. ‘Het springt er, in de context
van het symmetrische woonblok, echt uit. De volledig circulaire
bouwmethode is ambitieus. We zijn afhankelijk van de oogst van
materialen, dus zullen ons flexibel moeten opstellen. Maar de inzet
is hoog: honderd procent circulair.’

Energiekelingen en Creatievelingen
KOER krijgt een uitgesproken eigen identiteit. Het ‘grootstedelijk
bouwblok’ vormt weliswaar één geheel, maar is verdeeld in
verschillende geschakelde clusters waarin bewoners voorzieningen
delen, zoals de entree en collectieve fietsenstalling. Namen als
‘de Verrekijkers’, ‘de Energiekelingen’, de Creatievelingen’ en ‘de
Vogelliefhebbers’ verwijzen naar eigenschappen van de woningen en
bewoners. Zo houden ‘de Energiekelingen’ van de stadse dynamiek;
met de voorgevel aan de Laan op Zuid, kijken zij straks uit op de
nieuwe Kuip. De zonnepanelen op hun dak voorzien het woonblok
van energie. ‘De Vogelliefhebbers’ op de hoek van de Hilledijk en
het Dijkpark zijn maximaal omgeven door groen. Dankzij de vele
nestmogelijkheden aan hun gebouw zien zij een verscheidenheid
aan vogels komen en gaan. ‘De Verrekijkers’ wonen in Villa Residu.
Bewoners zijn er georiënteerd op de binnentuin en houden daar een
oogje in het zeil. Wie graag zelf meebouwt aan zijn huis kan terecht
in de cascowoningen van ‘de Creatievelingen’.

‘Marathon balkon’
Wat is de meerwaarde van samen leven in een woonblok? Die vraag
vormde het uitgangspunt bij het ontwerpproces. Michiel Raaphost:
‘We hebben goed nagedacht over de schaalgrootte. Wat ‘wonen in
een stad’ en ‘wonen in een huis’ betekenen, weten we wel. Maar
welke meerwaarde heeft een woonblok?’ Britt van der Zandt:
‘Door het wooncomplex in clusters te verdelen met verschillende
eigenschappen is de kans groter dat je met ‘gelijkgestemden’ in
een blok terechtkomt. Houd je van levendigheid dan kies je eerder
voor een woning aan de Laan op Zuid met een groot gezamenlijk
‘marathonbalkon’ waar je met je buren de voorbijkomende
marathonlopers aanmoedigt. Houd je meer van rust, dan ga je naar
de parkzijde van het woonblok. We hebben ook nagedacht over het
stadsgezin en hoe je gestapelde woningen voor hen geschikt maakt.
Door een brede opgetilde woonstraat op de tweede verdieping
te realiseren, kunnen kleine kinderen veilig voor de deur van
de bovenwoningen buitenspelen. Met de keuze voor specifieke
doelgroepen, creëren we diversiteit en kwaliteit.’

Verschil maken
De diversiteit en collectiviteit vormen belangrijke pluspunten
van KOER, vindt ook Nina Aalbers. ‘Je kunt er, mede dankzij
het uitzicht op het Dijkpark, wonen met allure. Maar evengoed
kleiner wonen met de binnentuin en het park als buitenverblijf. Dat
bewoners sociaal betrokken zijn wordt mogelijk doordat we hier de
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ruimte voor bieden. Maar het is zeker geen must; KOER is geen
commune.’

‘Dat bewoners sociaal betrokken zijn
wordt mogelijk doordat we hier de
ruimte voor bieden’

Michiel Raaphorst noemt het woonblok ‘de ideale tussenvorm
waarmee je bereikt wat je op stedelijk niveau en met individuele
woningen niet kunt realiseren’. Juist door de combinatie van
collectiviteit, diversiteit en inclusiviteit. ‘Op blokniveau kun je
het verschil maken. Zoals bij KOER met de centrale klusplek ‘de
Ajetoo’, waar je gereedschap kunt lenen, je racefiets schoonspuit
en buren ontmoet. Net als in de lobby aan de straatkant van het
wooncomplex. We hebben er bewust geen traditionele commerciële
plint van gemaakt, maar een levendige lobby voor bewoners en met
onder andere de Collective Home Office. Hier kun je rustig werken
als daar thuis geen gelegenheid voor is.’

Maatwerk
‘KOER is maatwerk, echt afgestemd op dat specifieke plekje in
Rotterdam-Zuid’, benadrukt Michiel Raaphorst. ‘Je kunt het
nooit zomaar kopiëren en op een andere locatie ook toepassen.
Elke plek vraagt om een eigen oplossing. Bij KOER combineren
we de succesvolle aspecten van verschillende karakteristieke
Rotterdamse woonblokken. Dat die nog steeds goed functioneren,
zegt veel over de architectonische kwaliteit. De menging van
verschillende woningtypes binnen één blok is afgeleid van het
Justus van Effenblok. De Peperklip inspireerde ons tot slimme en
vooruitstrevende bouwtechnieken en Le Medi gaf ons het lef een
blok te maken met een eigen identiteit, afwijkend van het gewone.
Het combineren van verschillende succesvolle ontwerpaspecten in
één nieuw plan is een evolutie, geen revolutie.’ Nina Aalbers: ‘Een
vernieuwing binnen een traditie.’

Natuur in het gebouw
Kenmerkend voor KOER is ook het natuurinclusieve karakter en
de bijbehorende duurzame keuzes. Nina Aalbers: ‘In aansluiting
op de woningen in de Afrikaanderwijk – waar witte lateien met
versieringen in de gevels een expressie van de historische bouwwijze
zijn – hebben wij in de gevels natuurinclusieve ornamenten
toegevoegd. Die vormen niet alleen een mooi patroon, maar zijn
ook functioneel. Doordat ze hol zijn, dienen ze meteen als nestkasje
of plantenbak. Zo integreren we de natuur in de bebouwing.’
De woningen zijn energieneutraal en het buitenterrein krijgt
waterbuffering, dankzij groene en bruine daken en een binnentuin
op volle grond. Nina Aalbers: ‘Onder de zonnepanelen wordt
regenwater geabsorbeerd. Verder infiltreren we veel regenwater in
de binnentuin, zodat de druk op het riool beperkt blijft. Langs de
buitengevel van het wooncomplex gaan we, samen met ‘Nederlands
Kampioen tegelwippen’, het record ‘langste geveltuin van
Nederland’ verbreken. Duurzame mobiliteit krijgt invulling in de
vorm van elektrische deelbakfietsen en gezinsdeelauto’s.’

Typisch Rotterdams
KOER is niet uitsluitend voor gezinnen, maar biedt deze groep wel
belangrijke extra’s. ‘We moeten minder bouwen voor passanten
en meer voor de blijvers’, vindt Michiel Raaphorst. ‘Gezinnen zijn
zó belangrijk voor een buurt. Zij investeren, maken gebruik van
voorzieningen en zijn betrokken bij hun omgeving. Er ontstaat
kwaliteit die zich als een olievlek verspreidt. De laatste jaren was alle
energie gericht op het centrum. Maar Rotterdam heeft veel meer te
bieden.’
‘Juist voor gezinnen zijn de wijken in Zuid interessant’, stelt
Britt van der Zandt. ‘Dankzij de ruimte, betaalbaarheid en
voorzieningen. Rotterdam is een stad waar nog veel kan. En de
gemeente is niet bang om dingen anders te doen. Dat maakt deze
stad zo mooi: ze is niet zo aangeharkt.’ Nina Aalbers: ‘In Rotterdam
mag geëxperimenteerd worden met bijzondere architectonische
typologieën, zoals we in KOER doen. En informele en formele
straten wisselen elkaar af. Het architectuurbeeld in de stad is soms
net een collage. Dan is het zoeken: wat is nu typisch Rotterdams?
Maar dat die duidelijke hiërarchische structuur ontbreekt, levert
mooie verrassingen en ontmoetingen op. Dat vind ik zo leuk aan
deze stad. Als je in Rotterdam woont, ben je een Rotterdammer,
ongeacht waar je vandaan komt.’
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DARE TO DREAM

Bestel vóór
27 juli je Tickets
met Early Bird
korting*

Together for a better built environment

Wij durven te dromen. Van die volle beursvloer,
de spontane ontmoetingen, de publieke en private
partijen samen in debat, op het podium en op de
stands bij PROVADA. Drie dagen lang netwerken,
inspireren en kennisdelen. Wie heeft dit niet gemist?
Van 26 tot 28 oktober zijn alle plekken in de RAI weer
bezet. Ook dit jaar presenteren nieuwe partijen zich
bij PROVADA. Beslissers uit de sector bespreken
met experts en overheid, de belangrijke en urgente
thema’s die op tafel liggen.

Bij PROVADA FUTURE ben je welkom om de PropTech
innovators te ontmoeten en/of de laatste innovaties
te zien op het podium van PROVADA. En natuurlijk is
er weer volop gelegenheid om na te praten.
Wij durven te dromen. Wij durven te realiseren.
In oktober draait de vastgoedbeurs weer op volle
toeren. Zonder timeslots en zonder anderhalvemeterregels. Met alle faciliteiten om elkaar veilig te
ontmoeten en begroeten. Ben jij erbij?

provada.nl

*Online registratie is verplicht

podcast

Terug naar de inhoud

pragma
tisch

hoog
waardig

oplossings
gericht

ambitieus

jarenlange
ervaring

vastgoed

Al 20 jaar bestaan wij als vastgoed niche kantoor en

Emmaplein 5

beschikken wij over de specifieke expertise die noodzakelijk

1075 AW Amsterdam

is om onze cliënten helder en oplossingsgericht bij te staan.

Postbus 75638

Onze adviseurs zijn niet alleen in staat onze cliënten

1070 AP Amsterdam

van hoogwaardig advies te dienen, maar kunnen ook het
verschil maken bij onderhandelingen en – ter voorkoming
van – rechtsgedingen.

T +31 20 573 03 60
F +31 20 570 96 70

Aarzel niet contact met ons op te nemen, goede

info@rechtstaete.nl

ondersteuning is immers onmisbaar!

www.rechtstaete.nl

Terug naar de inhoud

‘Ik wil tot
het uiterste
gedreven worden’
APRIL 2021
van de makers van

visie

Mensenmakendestad

Hij is een gedreven architect met een duidelijke visie
op het vak en een voorliefde voor het Rotterdamse.
Rob Reintjes heeft met JURY! bewezen ook grotere
projecten aan te kunnen. Zijn droom? ‘Iets legendarisch
achterlaten in de Maasstad.’ Voor de Witte de Withstraat
ligt het schetsontwerp al klaar.
Als architect en stedenbouwkundige leerde Rob Reintjes twee
kanten op te redeneren: ‘bottom up en top down’. Zijn werk wordt
geïnspireerd door het grotere plaatje dat hij altijd ziet. ‘Je kunt een

‘Zonder verbinding met
de omgeving komt een
gebouw niet tot zijn
recht’

Tekst:
Christine Steenks
Portret:
Marcel Krijger

ontwerp nooit los zien van zijn context’, stelt hij. ‘Voor alles geldt:
als je de context kent, begrijp je het beter. Neem het Rijksmuseum
en zijn uitgebreide collectie schilderijen. Die spreken veel meer aan
als je je verdiept in de schilder, weet wat hij met zijn kunstwerken
wilde vertellen en beseft in wat voor tijd hij leefde. Datzelfde geldt
voor de architectuur. Zonder verbinding met de omgeving komt
een gebouw niet tot zijn recht. Ontwerpen moeten altijd verankerd
liggen in de stedenbouwkundige context.’

De focus
Rob Reintjes begon vijf jaar geleden voor zichzelf omdat hij het,
‘voor het eerst in mijn leven!’, niet naar zijn zin had op zijn nieuwe
werkplek. Zijn eerste opdracht deed hij
in zijn schaarse vrije tijd, maar al snel
hakte hij de knoop door en ging voor de
volle honderd procent voor JURY! Met
zijn passie en enthousiasme haalde hij in
korte tijd een aantal mooie opdrachten
binnen. Tot zijn eigen verrassing won
hij de tender voor twee woontorens en
een appartementencomplex van BPD
aan de Waalhaven in Nijmegen. Eén
toren moest een herkenningspunt voor
de stad worden. Toch kreeg hij ook al
vroeg teleurstellingen te incasseren. Die
leerden hem de focus te richten op wat

Rob Reintjes,
directeur JURY!
Architecture, urbanism,
design

wél kan. Een les die hem het afgelopen
jaar weer goed van pas kwam.

BIM-gecertificeerd
‘Corona bezorgde mij slapeloze
nachten’, vertelt hij. ‘Opdrachtgevers

‘Als de markt
straks weer opengaat, demarreren
wij in één keer uit
het peloton’

trokken zich terug, banken financierden
geen commercieel vastgoed meer… Als
acquirerend directeur had ik het heel
druk om overal lijntjes uit te leggen,
maar mijn vier architecten hadden
weinig te doen. Ineens besefte ik weer
dat het geen zin heeft te klagen over wat
niet meer lukt, maar dat je beter kunt
focussen op de kansen die er wél liggen.

Ik besloot te investeren in mijn personeel; een extern bedrijf kwam
drie maanden lang eens per week op ons kantoor om de mensen op
te leiden in BIM. De ambitie om grotere, complexe bouwwerken
te ontwerpen, heb ik altijd gehad. Hoe ingewikkelder, hoe beter. Ik
wil tot het uiterste gedreven worden, daar haal ik voldoening uit.
Ontwerpen en afwerken in BIM is absoluut een pre en voor grote
ontwikkelaars een vereiste. Als de markt straks weer opengaat,
zijn wij er helemaal klaar voor. Dan demarreren wij in één keer
uit het peloton, daar heb ik alle vertrouwen in. Corona gaat een
keer voorbij en de stad blijft trekken. Wij zijn er klaar voor om
sociaal en economisch vitale gebouwen te ontwerpen; duurzaam,
natuur-inclusief en binnen budget met aandacht voor leefklimaat en
leefbaarheid.’

Kansen zien
Reintjes draagt met zijn werk graag bij aan ‘een betere bebouwde
wereld’. Aan ‘zorgvuldig ontworpen gebouwen’ die sociale interactie
stimuleren en bijdragen aan een betere levensstandaard voor
iedereen. Ook inclusiviteit is daarbij belangrijk. ‘Gebouwen kunnen
bijdragen aan meer gelijke kansen.’
Tijdens ‘een rondje door de stad’ viel zijn oog op de mogelijkheden
in de omgeving van de Witte de Withstraat. Op de kruising met de
William Boothlaan ziet hij kansen voor een woontoren met startersen studentenwoningen. De uit CLT-hout opgetrokken toren krijgt
een daktuin, veel ‘verticaal groen’ en collectieve voorzieningen,
zoals horecagelegenheden en flexwerkplekken. Het gebouw wordt
U bent
halverwege

circulair, volledig demontabel, en modulair gebouwd. Er kunnen in
de toekomst woningen worden samengevoegd.

‘Ik leer mijn architecten om gemotiveerde
ontwerpbeslissingen te nemen. Dat leidt
tot betere gebouwen’

‘Verbinding’ is het centrale thema van dit ambitieuze plan. ‘We
introduceren een autoluwe, groene ader in de Witte de Withstraat
die bezoekers richting de toren begeleiden’, vertelt Reintjes. ‘Met
een brug creëren we een letterlijke verbinding tussen de nieuwe
toren en het gebouw aan de overkant. Witte de With roept als
voormalig zeevaarder bij de VOC verschillende emoties op. Maar
los van die hele discussie kijken wij juist naar wat verbindt. En hoe
we hier iets kunnen bieden aan alle Rotterdammers. Ik ben op zoek
naar een ontwikkelaar die dit plan verder met ons wil uitwerken.’

Verrijking
Reintjes houdt van Rotterdam en is trots op wat deze stad bereikte.
‘Ze leerde van de nood een deugd te maken. Na het bombardement
ontstond een heel gemengde stad. Niet ingericht op de trekschuit,
maar op de auto. De overheid staat hier open voor unieke
architectonische ontwerpen als het maar een verrijking is. Neem
het Depot Boymans van Beuningen waar stad en park prachtig in
weerspiegelen. Het meest gewaagde gebouw in de stad en uniek in
de wereld. Zoiets kan hier. Daarom ben ik ervan overtuigd dat de
gemeente ook voor onze ambities rond de Witte de Withstraat open
staat. We combineren daar de aanwezige culturele kwaliteiten met
betaalbaar wonen. Zo wordt het een sociaal en economisch vitaal
gebied.’

‘Niet opleggen maar uitleggen’
Er ligt een ingewikkelde verdichtingsopgave voor alle steden,
waarbij ook de energietransitie en gelijke kansen voor alle
mensen een belangrijke rol spelen. Volgens Reintjes kunnen
architecten daarin veel betekenen. Zelf neemt hij hierin graag
verantwoordelijkheid en heeft hij duidelijke ideeën, maar ‘ik sta
open voor een goede discussie’, benadrukt hij. ‘Ik wil niemand iets
opleggen, maar zal wel met enthousiasme mijn visie uitleggen. Je
mag van mij verwachten dat ik de kennis heb om te anticiperen
op wat de bebouwde wereld nodig heeft. We moeten er heel
zorgvuldig mee omgaan. Ik leer mijn architecten om gemotiveerde
ontwerpbeslissingen te nemen. Dat leidt tot betere gebouwen. Zelf
verdiep ik mij continu in allerlei maatschappelijke ontwikkelingen.
Kennis is macht. Je moet grensverleggend zijn en kunnen inspelen
op nieuwe trends in de samenleving.’

Stip op de horizon
Als ondernemend architect heeft Rob Reintjes geleerd dicht bij
zichzelf te blijven. ‘Ik ben een heel open persoon, enthousiast en
goed van vertrouwen. Een risico, maar dat zij zo. Als er op de
honderd contacten drie keer misbruik van wordt gemaakt en het
twintig keer op niets uitloopt, blijven er nog altijd 77 over om
nieuwe relaties mee op te bouwen en een rol van betekenis voor
te spelen. Daar doe ik het voor. Ik werk graag samen met iedereen
die met mij die stip op de horizon ziet. De weg ernaartoe mag best
afwijken. Als ze maar geloven in die stip.’
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Een gouden combinatie
van (lokale) marktkennis
en integrale
vastgoedstrategieën
en transacties
APRIL 2021
van de makers van

visie

Mensenmakendestad

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 Gebiedsontwikkeling Real Estate Strategy & Innovation) en Christian van
Cadsand (Partner Occupier Representation).
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

Tekst:
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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

Het WTC: wij
maken het (weer)
toekomstbestendig

Gemeente Rotterdam:
het versterken van
Rotterdam als
kantorenstad

‘Het kantoor wordt
een plek waar mensen
zich verbinden met de
organisatie. Een plek
waar men inspiratie
vindt, samenwerkt,
leert, ontmoet’

Unilever:

strategische
heroriëntatie

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
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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

‘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’

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 ruimtelijkeconomisch 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.’
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Hollands
Glorie
APRIL 2021 column
van de makers van

visie

T

en tijde van het schrijven van deze column heeft het
Nederlandse bedrijf Boskalis net de wereldhandel een
dienst bewezen door met uitstekend vakwerk het Suez

kanaal weer vrij te maken. Een mooi stukje Hollands Glorie.
Boskalis werd onder meer op “LinkedIn” enorm geprezen. Enkelen
vroegen zich af of Boskalis ook niet kon vaccineren? Een verwijzing
naar het vaccinatie beleid tegen Corona dat tot op heden zeker niet
in aanmerking komt voor het predicaat Hollands Glorie. Althans
bij dat beleid zou je toch meer een ondernemende en assertievere
houding mogen verwachten gericht op samenwerking met partijen
die kunnen helpen.
Diezelfde weinig ondernemende houding zien we als het gaat om
de woningmarkt. Het tekort aan betaalbare woningen wordt door
de politiek op het conto van beleggers geschoven. Met die visie
worden er allerlei maatregelen bedacht om het oninteressant te
maken voor beleggers om woningen te kopen. Een goed voorbeeld
daarvan is de wetswijziging in de overdrachtsbelasting die begin
dit jaar is ingevoerd. Beleggers betalen op basis van die wijziging
8% in plaats van 2% overdrachtsbelasting voor woningen. Voor
woningen bestemd voor zelfbewoning door de koper geldt nog
steeds het 2% tarief en kan onder voorwaarden zelfs een vrijstelling
worden toegepast. Geraadpleegde deskundigen en zelfs de Raad
van State hebben aangegeven dat deze maatregel het probleem
van de woningmarkt niet zal oplossen en sterker nog zelfs een
averechts effect zou hebben. Tot op heden hebben deze deskundige
partijen gelijk gekregen. De woningen zijn sneller in prijs gestegen
dan ooit tevoren en daarmede onbereikbaarder geworden voor de
starter op de woningmarkt. Dat liet zich natuurlijk van tevoren
voorspellen, omdat het probleem van de woningmarkt niet wordt
veroorzaakt door beleggers, maar door een gebrek aan aanbod dat
voldoet aan de vraag van de markt. Op dit punt ligt een belangrijke,
zo niet de belangrijkste oorzaak bij de politiek. De bemoeienis
met de woningmarkt van de landelijke en lokale overheden heeft
jarenlang als zand in de molen gefungeerd voor een toename van
het woningaanbod.
Het gaat dan om jarenlange procedures, met nota bene een door
de overheid zelf georganiseerde “stikstofcrisis” (althans landen
om ons heen hebben dat “probleem” niet of minder omdat ze
naar ik begrijp anders zijn omgegaan met de aanwijzing van
natuurgebieden, daarnaast is bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat als
men dan vindt dat de landbouw een belangrijke veroorzaker
is van stikstof men niet direct met uitbreidingsbeperkingen is
gekomen bij de afschaffing van het melkquotum), voordat er
“überhaupt” een schop in de grond gaat, het introduceren van
een verhuurdersheffing, zodat degenen die sociale huurwoningen
moeten realiseren daartoe minder of geen middelen meer hadden
en hebben en mede daardoor tijdens de crisis niet zijn doorgegaan
met bouwen, allerlei eisen stellen aan hoogte van huren en
vervolgens wel de hoofdprijs vragen voor een erfpachtuitgifte zodat
ontwikkelaars afhaken omdat er onder de streep geen rendement
over blijft dat in enige redelijke verhouding staat tot het risico dat
zij dragen en ga zo maar door. Kortom, de ware oplossing voor de
crisis in de woningmarkt ligt bij de overheid zelf en begint met een
zeer kritische zelfreflectie. Vervolgens zou dan samen met beleggers
en projectontwikkelaars kunnen worden bekeken hoe zo snel
mogelijk het aanbod kan worden opgevoerd gericht op de vraag in
de markt en welk “zand” daartoe door de overheid uit de “molen”
moet worden gehaald (misschien kunnen ze daarvoor Boskalis
inschakelen?).
Fiscaal zou dan gedacht kunnen worden aan afschaffing, dan wel in
ieder geval een substantiële korting op de verhuurdersheffing voor
diegenen die een bepaalde mate bijdragen aan het vergroten van
het woningaanbod door nieuwbouw te plegen. Daarnaast zou de
tariefdifferentiatie in de overdrachtsbelasting teruggedraaid moeten
worden om verdere negatieve effecten van deze regeling op de
woningmarkt te voorkomen.
Op die manier kan relatief snel en met
relatief weinig kosten (althans de initieel
wellicht lagere belastingopbrengst wordt
dubbel en dwars terugverdiend met de
hogere belastingopbrengsten als gevolg
van de economische “boost” als gevolg
van de toename van de bouwactiviteit)
voor de overheid het woningtekort worden
aangepakt. Als dat lukt dan kan ook de
overheid eens een keer bijdragen aan een
waar stukje ‘Hollands Glorie”.

René Maat
Belastingadviseur en
partner Rechtstaete Vastgoedadvocaten
en Belastingadviseurs
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‘We gaan absoluut
terug naar kantoor,
maar wel met een
ander doel’
APRIL 2021
van de makers van

visie

Mensenmakendestad

Covid heeft diepe sporen getrokken in het kantorenlandschap. 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.’
In 2017 richtten Léon de Lobel en Patricia Miltenburg De Lobel
& Partners (DLP) op. In korte tijd groeide dit boutique kantoor uit

‘De vanzelfsprekendheid
van ’s morgens met z’n
allen naar kantoor is
verdwenen’

Portret:
Marcel Krijger

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

De Lobel & Partners;
Nathan van der
Giessen (l), Senior Real
Estate Consultant en
Léon de Lobel, Partner

ook helemaal voor.’
Qua karakter past De Lobel &

‘Rotterdam heeft
alles in huis om
een interessante
vestigingsplaats
te zijn’

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
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meer als kantoor gebruikt worden. Dat is dus een serieus punt van
aandacht bij de keuze van de toekomstige huisvesting.’

Manometer fabriek
Schiedam

‘Ontwikkelingen die voor Covid al
speelden, worden nu versneld’

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 A20 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 singletenant 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.’

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

Nathan van der Giessen
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Forum
Rotterdam

PropTech is
overal.

Zie jij de slimme mogelijkheden?
PropTech is overal aanwezig in bijna elk modern gebouw. Gebouwen
beheren én optimaliseren is steeds meer een kwestie van techniek
én hard nodig in deze uitdagende tijden. Slimme systemen die
samenwerken. En in de toekomst nemen de technische mogelijkheden
om vastgoed slimmer, duurzamer en flexibeler te maken alleen maar
toe. Daarom werkt NVM Business aan productontwikkeling voor het
bieden van een betere dienstverlening aan opdrachtgevers, op basis
van verzamelde data. Ook voor jou.
NVM Business. Samen versnellen. https://www.nvm.nl/nvm-business/
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