
Wethouder Bas Kurvers: ‘Alle plannen 
liggen klaar voor vliegende start van 
volgende ploeg’
‘Ik ben enorm trots wat we de afgelopen vier jaar 

met ontwikkelaars, bouwers en woningcorporaties 

hebben bereikt. Zeker gezien de eerdere 

crisisbezuinigingen op Stadsontwikkeling en de 

corona- en stikstofcrisis. Deze periode hebben we 

15.500 woningen in aanbouw genomen, waarvan 

ruim 4.700 vorig jaar. Met nu 7.700 woningen 

in aanbouw en 40.000 woningen in onze 

planvoorraad blijven de bouwkranen in Rotterdam 

ook de komende jaren volop draaien. 

BouWuur Dat Rotterdam erin slaagt het 

bouwtempo hoog te houden, is ook te danken aan het bouwakkoord 

dat we met veertig marktpartijen en corporaties hebben gesloten. 

Met deze partijen die al jarenlang gecommitteerd zijn aan deze stad 

hebben we een platform opgericht. Hierin stemmen we plannen 

af, lossen we knelpunten op en hakken we knopen door. Met ons 

bouwdashboard bewaken we de voortgang op elke bouwplanning. 

Bij een knelpunt wachten we niet af maar nemen direct actie. 

Mocht een partij toch problemen ondervinden, kan die terecht op 

mijn wekelijkse bouwuur. 

MiddenKoop Ondanks de enorme prijsstijging is 

Rotterdam nog steeds de goedkoopste grote woonstad. Toch is het 

lastig voor huurders om een koopwoning te bemachtigen. We gaan 

daarom actief sturen op middenkoop. Projecten vanaf zeventig 

woningen zullen voor minimaal 10 procent uit betaalbare koop tot 

maximaal 355.000 euro moeten bestaan. Zo stellen we mensen in 

staat een wooncarrière te maken en in de stad te blijven wonen. Dat 

vergt wel investeringen, waarvoor we het Rijk keihard nodig hebben. 

Ik pleit daarom voor een doorbouwfonds voor middenkoop. Zo 

kunnen we dit op grotere schaal doen en echt volume maken.

uitWAssen Door de gekte op de woningmarkt zijn er 

uitwassen in de stad ontstaan. Ik heb de markt eerlijker gemaakt 

door een zelfbewoningsplicht in te voeren en als marktmeester op te 

treden. Zo richten we ons op een gelijk speelveld voor huurders en 

verhuurders. Dankzij onze inzet komt er een verhuurdersvergunning 

waarmee we foute gasten kunnen weren. Overigens zijn er genoeg 

goede investeerders met goede woningen en die op de achtergrond 

helpen met vluchtelingenopvang. Rotterdam blijft zo een stad voor 

iedereen. 

BetAAlBAAr Ook het centrum houden we betaalbaar, zowel 

op woon- als werkgebied. Van de 1.500 geplande woningen in de 

Rijnhaven wordt de helft betaalbaar. Dat geldt ook voor project Rise 

Rotterdam met 1.300 appartementen in drie woontorens van 250, 

150 en 100 meter hoog op het Hofplein/Pompenburg. De creatieve 

bedrijven in het Schieblock kunnen ook na de transformatie rekenen 

op gematigde huren. De grote 

projecten in het centrum 

draaien volop door. Zo is deze 

collegeperiode gestart met de 

Zalmhaventoren, Post, Terraced 

Tower en Cooltoren. Met het 

Schiekadeblok willen we zo snel 

mogelijk beginnen. Ons stedenbouwkundig plan voorziet in een 

toren van 200 meter, 567 woningen, ruim 30.000 m2 kantoor en 

4.000 m2 voorzieningen. Eind dit jaar hopen we de aanbesteding te 

starten. Hoewel Treehouse en The Modernist vertraging hebben 

opgelopen, is de ontwikkeling in volle gang.

nieuWe stAdscentrA Voor de toekomst van 

Rotterdam is een betere verbinding tussen Noord en Zuid cruciaal. 

Ik hoop dat het volgende college kan beginnen met een nieuwe 

oeververbinding. Een brug over of een tunnel onder de Maas 

met een nieuwe metro of sneltram betekent ook de bouw van 

tienduizenden extra woningen op Zuid. Met Feyenoord City 

en Hart van Zuid krijgt Rotterdam-Zuid bovendien een eigen 

bruisend stadshart. Wij zetten in op stadscentra in alle gebieden. 

Zo krijgt Noord een eigen stadshart met de transformatie van 

Alexanderknoop naar woon-, verblijf- en werkgebied. Brainpark in 

Kralingen-Oost is nu een monotone kantorenwijk maar wordt een 

woonwijk met veel groen, 2.500 woningen, 90.000 m2 (vernieuwde) 

kantoren en voorzieningen. We studeren op een nieuwe OV-lijn, 

zodat al deze locaties nog beter bereikbaar worden.

Jongen vAn Zuid Het is een voorrecht om als wethouder 

zo’n actieve rol te hebben in deze Rotterdamse schaalsprong. Als 

jongen van Zuid - ik ben opgegroeid in IJsselmonde - ben ik extra 

trots op wat hier allemaal gebeurt. Dat Zuid over enkele jaren 

eindelijk een eigen intercitystation krijgt, is meer dan terecht. 

Samen met gebiedsontwikkeling Feyenoord City betekent dat een 

enorme stap voorwaarts voor Zuid. Zelf maak ik deze projecten niet 

mee als wethouder. Maar de plannen liggen klaar voor de volgende 

ploeg om een vliegende start te maken en door te bouwen aan deze 

geweldige stad.’

Marco clarijs, senior director cBre 
rotterdam: ‘door kantorentekort 
kunnen we geen bedrijven naar 
rotterdam halen’
‘We leven in een vreemde tijd. Aan de ene kant 

lopen de winkelstraten na corona weer vol, de 

meeste mensen gaan weer naar kantoor en de 

economie groeit hard. Aan de andere kant is 

er door de Russische inval in Oekraïne weer 

onzekerheid in de markt geslopen. De bouwkosten 

zijn tientallen procenten omhoog gegaan, de 

energieprijzen verdubbeld en tegelijkertijd zien 

institutionele beleggers de rente snel stijgen. Deze 

onzekerheden gaan impact hebben op de markt. 

Vertaald naar de Rotterdamse kantorenmarkt 

leidt dit tot stilstand. Een aantal ontwikkelaars kan niet beginnen 

met hun projecten; of er is een patstelling met de aannemer 

over bouwkosten, ofwel eindgebruikers durven geen grote 

huisvestingsbeslissing te nemen.

volle KAntoren Paradoxaal genoeg lijkt de 

kantorenmarkt in blakende gezondheid. Twee jaar geleden kopten 

de kranten nog: we gaan nooit meer naar kantoor. Nu is die paniek 

verdampt en laten ook de laatste werkgevers hun werknemers 

weer naar kantoor gaan. Er is amper nog kantorenleegstand in het 

Rotterdamse centrum. Drie jaar geleden stond Delftse Poort voor 

bijna de helft leeg, nu is het 65.000 m2 grote kantoor bijna volledig 

verhuurd. Ook aan het Weena zijn alle kantoren volgelopen.

post-coronAKAntoor Nu zijn alle grote 

corporates bezig hun kantoren aan te passen aan de nieuwe post-

coronatijd. Ze maken hun kantoor digitaler met grote schermen 

en conference rooms. Met nieuwe klimaatinstallaties verbeteren 

ze het comfort en de gezondheid van hun werknemers. Ze 

voegen ontmoetingsruimten toe, stimuleren beweging, maken 

de bedrijfskantine gezonder. Vastgoedeigenaren leggen zich en 

masse toe op verduurzaming; liever klimaatneutraal dan een 

A-energielabel. Bij de Capital Markets afdeling van CBRE merken 

we dat institutionele beleggers vrijwel alleen nog interesse hebben in 

kantoren met de hoogste ESG-normen.

nieuWBouW Bedrijven die hun verhuisplannen tijdens 

corona in de ijskast hadden gezet, hebben nu pech. De grote 

metrages tot 10.000 m2 zijn al opgevuld door kleinere gebruikers. 

Veel bedrijven hebben daarom noodgedwongen hun huurcontract 

moeten verlengen op een locatie 

die ze wellicht liever zouden 

verlaten. Deze krapte zal de 

komende jaren verscherpen, 

omdat er tot 2026 bijna geen 

nieuwbouw op de markt komt. 

Tussen 2025 en 2028 zal naar verwachting ongeveer 60.000 m2 

kantoorruimte worden opgeleverd. In de jaren daarna hooguit nog 

eens 40.000 m2. Op een totaal aanbod in het Central Business 

District van circa 1 miljoen vierkante meter is dat veel te weinig.

vestigingsKliMAAt Dit is een van de grootste risico’s 

voor het economische vestigingsklimaat van Rotterdam. Werkstad 

Rotterdam heeft al een tekort aan moderne kantoren. CBRE moet 

momenteel mooie corporates die een enorme aanwinst voor de stad 

zouden zijn, teleurstellen. Ook de organische groei van Rotterdamse 

bedrijven stokt, aangezien deze niet meer kunnen doorgroeien waar 

ze willen. Ook op perifere locaties als Merwevierhaven, Alexander 

en Brainpark is weinig beschikbaar aanbod. Bovendien zijn veel 

verouderde kantoren naar woningen getransformeerd. Ik voorzie 

dat de kantorenmarkt de woningmarkt achterna gaat; door een 

tekort zullen de huur- en koopprijzen hard gaan stijgen. De huidige 

tophuur tot 240 euro per m2 per jaar zal binnenkort oplopen naar 

circa 300 euro.

Weinig focus Sinds 2015 waarschuwen we al dat er 

grote krapte op de kantorenmarkt dreigt. De focus van stadhuis en 

markt op nieuwe woningen was terecht maar wel heel absoluut. 

Tegelijkertijd heeft het stadsbestuur te lang op de rem getrapt in 

haar kantorenbeleid. Tussen de laatste nieuwbouw in het CBD in 

2016 - First Rotterdam - en het eerstvolgende kantoor zal bijna 

tien jaar zitten. Voor een gezonde kantorenmarkt die concurrerend 

is met andere grote steden is dat veel te lang. Zo heeft Utrecht 

Rotterdam inmiddels ingehaald als vestigingsplaats en ook in 

Eindhoven wordt aan de weg getimmerd.  

Air offices Niettemin zijn er veelbelovende 

multifunctionele projecten in ontwikkeling. Met The Modernist, 

Treehouse en het Schiekadeblok krijgt het stationsgebied er 

vanaf 2025/2026 zo’n 60.000 m2 hoogwaardige en moderne 

kantoorruimte bij. Vóór die tijd moeten we de blik richten op 

renovaties in het stadshart. Neoo en Cairn transformeren het 

voormalige Hudson’s Bay-pand aan de Koopgoot naar een 

multifunctioneel pand van 36.000 m2 waaronder 26.000 m2 

kantoorruimte. De ontwikkelaars halen met Air Offices alles uit 

de kast om een kantorenstatement te maken; grote kantoorvloeren 

van 5.000 m2, veel daglichttoetreding, een spectaculair atrium van 

1.000 m2 met veel voorzieningen, twee nieuwe etages erbovenop 

met een luxe rooftopbar en de hoogste Breeam-, Well- en Wired-

standaarden. Deze ontwikkeling wordt naar verwachting rond 

2023/2024 opgeleverd, dus dit geeft enige verlichting op de 

kantorenmarkt.’

Hamit Karakus, tussen 2006-2014 
wethouder Wonen en ruimtelijke 
ordening: ‘Jonge bevolking op Zuid 
zal toekomstig succes rotterdam 
bepalen’
‘Rotterdam durft altijd groots te denken, ook 

tijdens crises. Zo leverden we tijdens de krediet- 

en eurocrisis de Markthal en het nieuwe centraal 

station op. Anno 2022 staat Rotterdam voor 

misschien wel zijn belangrijkste opgave ooit. Dit 

decennium moeten we Rotterdam-Zuid opstoten 

in de vaart der volkeren. De toekomst van 

Rotterdam valt of staat met de uitkomst hiervan. 

Tot nu toe is Zuid  onvoldoende betrokken bij de ontwikkeling 

van onze stad. Zuid wordt vooral geproblematiseerd; te arm, te 

laagopgeleid, teveel probleemjongeren.

grote troef Ik wil het omkeren. Rotterdam heeft met 

Zuid juist de grootste troef in handen. Nederlandse steden kunnen 

alleen groeien als ze over genoeg jonge en praktisch opgeleiden 

beschikken. Als we geen elektriciens, monteurs, dataspecialisten, 

horecapersoneel, bezorgers, schilders en timmerlieden meer 

hebben, komt de economie tot stilstand. Waar andere grote 

steden niet weten waar ze arbeidskrachten vandaan moeten halen, 

beschikt Rotterdam over een grote onvoldoende benutte bron. 

Zuid heeft namelijk de jongste bevolking van Rotterdam. Zij zullen 

het toekomstige succes bepalen. Het stadhuis moet hen koesteren 

en persoonlijk betrekken bij de stad. De vorig jaar ingevoerde 

onderwijsvoucher van 2.500 euro is een mooi eerste initiatief.

overKluiZing 
Cruciaal voor Zuid is een 

betere bereikbaarheid, beter 

onderwijs en betere huisvesting. 

Zelf heb ik hier als betrokken 

inwoner van Zuid veel over 

gebrainstormd. Na gesprekken 

met marktpartijen heeft dat 

geleid tot Feijenoord XL. 

Dit initiatief draait om de 

verbinding van wijken Feijenoord, IJsselmonde en Hillesluis die nu 

van elkaar gescheiden zijn door het enorme goederenrangeerterrein. 

Als ProRail deze lelijke barrière verplaatst, kunnen we de resterende 

sporen overkluizen met een groot stadspark. Dat stadspark wordt 

het hart van een gezonde wijk met 18.000 nieuwe woningen, een 

data- en sportcampus, werk- en onderwijsvoorzieningen en een 

nieuw intercitystation.

 

dAtAcAMpus We hebben laten onderzoeken dat ons plan 

3.000 permanente arbeidsplaatsen oplevert. Het goede nieuws 

is dat de financieel onmisbare partijen er welwillend in staan. Er 

worden gesprekken gevoerd met ministeries van BZK en I&W, 

ProRail, NS en RET. ProRail onderzoekt nu hoe het rangeerterrein 

verplaatst kan worden. Over een jaar volgt de uitkomst. De 

betrokken vastgoedpartijen Amvest, DuraVermeer, ERA Contour, 

VolkerWessels Vastgoed en Vesteda hebben al een publiek-

private samenwerking opgericht met Rotterdam. Samen met 

onderwijsinstellingen, Erasmus Universiteit en IT-Campus worden 

bovendien plannen voor een datacampus ontwikkeld. Daarvoor 

worden ook de grote techbedrijven benaderd.

geBiedsontWiKKeling-nieuWe-stiJl Dit 

wordt gebiedsontwikkeling-nieuwe-stijl. Normaal wordt pas na 

de woningbouw geïnvesteerd in infrastructuur. Hier doen we het 

andersom. Deze voorinvesteringen worden terugverdiend, omdat 

we de woningbouw kunnen garanderen. Dat stelt RET in staat 

alvast te investeren in een nieuwe ov-verbinding. De huidige 

financieringsconstructie past er nu niet bij, maar Rabobank ziet 

mogelijkheden. Rabo zal als huidig stakeholder op Zuid namelijk 

mee kunnen profiteren van de waardestijging van het hele gebied. 

Deze gebiedsontwikkeling is ook een novum, omdat het vastgoed 

ondersteunend wordt aan de maatschappelijke doelen. Dit 

project levert heel veel groen, woningen, banen en onderwijs- en 

gezondheidswinst op. Het haalt vele duizenden Rotterdammers 

uit de schulden, stress en een ongezonde leefomgeving en zal een 

vliegwieleffect hebben op de hele economie van Rotterdam-Zuid.’

Rotterdam is erin geslaagd de bouwproductie naar een 
ongekend hoog niveau te tillen, stelt vertrekkend wethouder 
Wonen en Ruimtelijke Ordening Bas Kurvers vast. Nu 
brengt de Maasstad alles in stelling om stadscentra met 
nieuwe verbindingen in Zuid, Noord en Oost te realiseren. 
Economisch kan Rotterdam echter alleen floreren als de 
focus wordt verlegd naar kantoren en onderwijs. Want er is 
amper plek voor bedrijven en het grote arbeidspotentieel op 
Zuid wordt onvoldoende benut, constateren CBRE-director 
Marco Clarijs en oud-wethouder Hamit Karakus. 
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‘ In het SchIekadeblok 
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