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we zien je graag bij Rondje Rotterdam!
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Dichtslibben
November 2018 gaat de boeken in als de 
maand met de langste files ooit; op som-
mige dagen meer dan duizend kilometer. 
Nederland en dan vooral onze regio lijkt 
dicht te gaan slibben door de econo-
mische groei, de stijgende mobiliteit per 
individu en de vlucht die pakketvervoer 
neemt door het toenemend online wink-
elen. De toenemende drukte op de weg 
kost het bedrijfsleven en de samenleving 
enkele miljarden.

Wat kunnen we als overheid, ondernemers 
en particulieren doen om onze groeiende 
mobiliteit in betere banen te leiden? Hoe 
creëren we een effectieve mix tussen be- 
drijfshuisvesting, winkelen, wonen, werken 
en vervoer en blijven we bereikbaar voor 
onze werknemers en klanten? 
Moeten werkgevers bijvoorbeeld hun per-
soneel belonen die dichtbij wonen? Maar 
welke maatregelen we ook treffen, onze 

mobiliteit zal door de economische groei, 
de stijgende welvaart en snellere transport-
middelen niet afnemen, zo betoogt hoog-
leraar Transportbeleid Bert van Wee in dit 
magazine. De verwachting is dat de filedruk 
de komende vijf jaar met nog een derde toe-
neemt, als we allemaal blijven doen wat we 
doen. Hij ziet een kilometer- of spitsheffing 
als oplossing om in ieder geval de drukte 
tijdens de spits drastisch te verminderen. 
Daarvan zal het bedrijfsleven volgens de 
hoogleraar het meest profiteren. 

Ook lokale ondernemers en overheden in 
onze regio buigen zich in dit nummer in een 
discussie onder leiding van specialisten van 
De Verkeersonderneming over de ontwik-
kelingen in mobiliteit, wonen, werken en 
winkelen en de invloed die zij daar op kun-
nen uitoefenen. Ongeacht hoe u zich ook 
op weg zult begeven, wens ik u als lezer in 
ieder geval een mobiel en filevrij 2019 toe.
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‘Bedrijfsleven grote winnaar 
van kilometerheffing’

Hoogleraar Transportbeleid Bert van Wee

Recorddrukte op de weg: een stijgende schadepost voor bedrijfsleven en samenleving. 
Afgelopen november staat er op sommige dagen meer dan duizend kilometer file, 
waarvan een belangrijk deel in onze regio. Het doet de discussie over kilometer 
en spitsheffing, door Arjan Lubach ‘vroempoen’ genoemd, weer oplaaien. Om te 
voorkomen dat Nederland tijdens de spits dichtslibt, is een vorm van beprijzen  
onontkoombaar aldus Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de Technische 
Universiteit Delft. Maar daarmee zal de stijgende mobiliteit en de drukte op de weg 
zomaar geen halt worden toegeroepen. “De grootste uitdaging lijkt mij de vraag 
hoe we Nederland mobiel en bereikbaar houden met veel minder CO2-uitstoot en  
gebruik van fossiele brandstoffen.”

Bert van Wee
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Van Wee, die tijdens de recordfiledagen als 
deskundige op radio en tv vaak viel te bewon- 
deren, houdt zich bezig met alles wat vliegt, 
vaart en rijdt en richt zich in zijn wetenschap-
pelijk onderzoek en leerstoel vooral op lange 
termijn ontwikkelingen in het verkeers- en 
vervoersysteem. “Niet alleen files, maar ook 
bereikbaarheid, milieu, energievraagstukken 
en ruimtelijke ordening.”

Hij studeerde sociale geografie in Utrecht 
en promoveerde aan de Universiteit van 
Amsterdam. Van Wee werkte daarna bij de 
AGV Adviesgroep voor Verkeer en Vervoer 
en bij de RIVM in diverse coördinerende 
functies verkeer en vervoer. Van 1999 tot 
2003 was hij bijzonder hoogleraar Verkeer, 
Milieu en Ruimte aan de Universiteit Utrecht 
en sindsdien hoogleraar Transportbeleid 
en sectieleider Transport en Logistiek aan 
de Technische Universiteit Delft.

Mobiliteitsprobleem
Slibt ons land dicht? “Dat lijkt in onze bele-
ving inderdaad zo”, aldus van Wee. “Al vind 
ik het wel een hele sterke metafoor, want 
vergeet niet dat in andere drukbevolkte 
regio’s in de wereld het mobiliteitsprob-
leem veel nijpender is. Denk aan steden 
in ontwikkelingslanden waar de congestie 
erger is en mensen twee uur heen en terug 
kwijt zijn om op de plek van bestemming 
te komen. Maar niettemin is het een 
maatschappelijk probleem in die zin dat de 
kosten van files 3 a 4 miljard per jaar be-
dragen. Maar ook dat is relatief vergeleken 
met de kosten voor het milieu van verkeer 
en verkeersonveiligheid.”

Ongeveer de helft van de filekosten komt 
voor rekening van de ondernemers. Vracht-
wagens die er langer over doen, winkels en 
bedrijven die hun goederen later krijgen 
geleverd en werkgevers die mensen in 
loondienst hebben of inhuren die meer 
kosten als ze in de file staan. Zoals lood- 
gieters, consultants, accountants en pakket- 
bezorgers. Toch zijn er volgens Van Wee 
niet veel aanwijzingen dat het ons arbeids-
plaatsen kost als files toenemen. “Über-
haupt vormen transportkosten maar een 
paar tot hooguit tien procent van de totale 
productprijs. Maar als je de 15 procent van 
de mensen die niet deelneemt aan woon-
werk- en zakelijk verkeer in de spits uit de 
auto zou krijgen, zou de doorstroming van 
het verkeer veel soepeler verlopen.”

Slecht in implementeren
Dat kan volgens hem voor een deel door 
het beprijzen van de gereden kilometers, 
het roemrucht rekeningrijden in de vorm 
van een spits- of kilometerheffing. “Een uur 

reistijd verliezen is voor een ondernemer 
veel kostbaarder dan voor een particulier. 
Daarmee is bedrijfsleven de grote winnaar 
van een vorm van kilometerheffing. Maar 
daar wil de politiek voorlopig niet aan. We 
hebben sinds al 1988 allerlei vormen van 
rekeningrijden voorbij zien komen. Zoals 
tol, spitsvignet, rekeningrijden op de snel-
wegen en voorstellen om dan de motorrij-
tuigenbelasting te verlagen. We zijn goed in 
het bedenken, maar niet in het implemen-
teren terwijl in Duitsland, Londen en Stock-
holm een vorm van congestiebelasting 
al langer blijkt te werken. Als je 1 procent 
minder verkeer hebt, is een file als snel  
2 tot 5 procent minder. Er gaan over een 
rijstrook ruwweg zo’n 1800 voertuigen 
per uur. Dat betekent dat de eerste 1700  
gewoon kunnen doorrijden.”

We gaan steeds verder weg
Ondanks alle mogelijke maatregelen moe-
ten we volgens de hoogleraar niet de illusie 
hebben dat we veel minder aan mobiliteit 
gaan besteden. Want economische groei, 
welvaart, technologische vooruitgang en 
verkeer zijn onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden. “Naar mate we rijker worden,  
kopen we meer auto’s en gebruiken die 
ook meer. En in tijd besteden we ongeveer 
evenveel aan mobiliteit als tientallen jaren 
geleden. Maar het afgelegde aantal kilome-
ters is wel sterk gestegen. Nu transport mo-
gelijkheden sneller en goedkoper worden 
zoals vliegen en de hogesnelheidstrein, 
gaan we daarmee ook steeds verder weg. 
Dat gaat voorlopig niet veranderen. Ook 
gaan we steeds verder van ons werk of vrije- 
tijdsbestemmingen wonen. Dat is wat we 
zien.”

Ook bestelbusjes rukken op in onze 
straten. “We zien dat jongeren al veel meer 
online kopen dan ouderen. Dat noemen 
we een cohort effect. De verwachting is dat 
daarom steeds meer mensen boodschap-
pen en goederen laten bezorgen. De vraag 
is wel of het systeem hetzelfde zal blijven. 
De grote frustratie van bezorgers is dat 
klanten vaak niet thuis zijn. Dat kan je opti-
maliseren door op buurtniveau een plek te 
organiseren waar de producten naar toe 
kunnen. Daar wordt al over nagedacht. We 
verwachten wel dat er meer elektrisch ver-
voer gaat komen en steden dit verder gaan 
stimuleren.”

Verantwoordelijkheid ondernemers
Hoe zit het dan met de verantwoordelijk-
heid van ondernemers zelf? Van Wee:  
“Verantwoordelijkheid vind ik altijd nogal 
een zwaar begrip. Dat suggereert dat als 
bedrijven die zelf niet willen dragen, ze een 

vorm van laakbaar gedrag vertonen. Dat 
vind ik te sterk uitgedrukt, maar ik vind wel 
dat bedrijven en werkgevers een deel van 
de oplossing kunnen zijn. De commissie De 
Waal die zich boog over het hele systeem van 
vergoedingen voor woon-werkvergoeding 
zegt dat het eigenlijk gek is dat een werk-
gever voor twee identieke functies iemand 
die om de hoek woont nauwelijks een ver-
goeding biedt, maar wel bereid is degene 
die aan de andere kant van het land woont 
een flinke woonwerkvergoeding te geven. 
Terwijl diegene om de hoek altijd op tijd op 
zijn werk zal zijn. De commissie stelde voor 
om aan iedere werknemer hetzelfde bedrag 
te geven die dan zelf maar moet zien waar 
hij of zij gaat wonen. Verder zou je bij gelijke 
geschiktheid voor iemand kunnen kiezen 
die dichter in de buurt woont. Daarmee be-
spaar je op kosten van woonwerkverkeer. 
Bovendien weten we dat mensen die langer 
moeten reizen minder energie en een 
hoger ziekteverzuim hebben dan mensen 
die dichtbij wonen en lopend of met de fiets 
komen. Voor het milieu en de files is dit ook 
gunstig.”

‘No parking-no business’
We moeten vaak wennen aan verandering 
aldus Van Wee. “Maar als dat is gebeurd, 
willen we vaak niet meer terug naar de oude 
situatie. Ik durf te stellen dat als je onderne-
mers in het centrum van Utrecht zou vragen 
om het oude parkeerbeleid weer van stal te 
halen ze dat niet meer willen. Ook prikte 
een promovendus van de Erasmus Univer- 
siteit in zijn onderzoek onder mijn begelei-
ding de hardnekkige mythe van ‘no parking 
no business’ door. Hij toont aan dat het 
vrijwel nergens tot minder klandizie leidt 
als je parkeerbeleid invoert. Het weren van 
de auto maakt winkelgebieden en centra 
juist vaak aantrekkelijker.”

Autonoom rijden
Hij verwacht niet dat autonoom rijden van 
deur tot deur veel gaat oplossen. “Dat gaat 
veel langer duren. We verwachten zelfs dat 
in het begin dit vervoer voor meer files kan 
zorgen omdat de sensoren zo worden af-
gestemd dat die een flinke veiligheidsmarge 
nemen. De capaciteit per rijstrook zal daar-
door zelfs kunnen slinken. Op de lange ter-
mijn zou door technologische oplossingen 
de afstand tussen voertuigen wel veel korter 
kunnen worden.”

Toch kan het autonoom vervoer wel snel 
voor andere zegeningen zorgen aldus Van 
Wee: “Files doen minder pijn als je in die 
auto kan whatsappen, slapen, lezen, bellen 
of lekker naar buiten kijken.”

Hoogleraar Transportbeleid Bert van Wee
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Een overvolle A20 en Algerabrug, een forse woningbouwopgave en een grote diversi-
teit aan gemeenten met hun eigen specifieke mobiliteitsissues. Dit zijn een aantal 
uitdagingen waar het gebiedsteam Noordoost onder leiding van gebiedsregisseur 
Jan Breugem mee te maken heeft. Wat doet een gebiedsregisseur? Wat is de rol van 
De Verkeersonderneming? We vroegen het aan Jan Breugem.

Gebiedsteam Noordoost 
De Verkeersonderneming

“Een gebiedsregisseur moet alle relevante 
partijen en mensen in zijn of haar gebied 
kennen in relatie tot verkeer en vervoer. In 
mijn geval is dat het gebied Noordoost. Dit 
gebied bestaat uit de gemeenten Rotterdam 
Alexander, Capelle – en Krimpen aan den 
IJssel, Krimpenerwaard, Gouda, Bodegra-
ven-Reeuwijk, Waddinxveen en Zuidplas. 
De Verkeersonderneming werkt aan bereik-
baarheid en duurzaamheid door overheden, 
organisaties, bedrijven en bewoners met 
elkaar te verbinden. Het doel is om de beste 
oplossing te kiezen. Vaak hebben partijen 
hun eigen mobiliteitsagenda’s en bekijken 
ze de problemen vanuit hun eigen specifieke 
invalshoek. De Verkeersonderneming is een 
onafhankelijke partij en kan dus objectief de 
beste oplossing adviseren. We helpen ook 
om de uitdagingen concreet te maken en te 
werken aan gedragsverandering. Het team 
Noordoost bestaat uit een projectleider 
werkgevers-, logistiek-, en bewonersaanpak 
en een communicatieadviseur.”

Beter benutten
“Zo zijn we betrokken geweest bij het auto-
noom vervoer, namelijk de parkshuttle in 
Capelle aan den IJssel. De onbemande shuttle 

is een wereldprimeur en zit nog in de ex-
perimentfase, maar hij rijdt! We hebben de 
opstart van de green business club in Rotter-
dam Alexander een handje kunnen helpen. 
Rotterdamse bedrijven, overheden en ken-
nisinstellingen werken daarin samen om 
van Rotterdam Prins Alexander het meest 
duurzame tech-gebied van Rotterdam te 
maken. Daarnaast stimuleren wij bewoners 
én werkgevers om gebruik te maken van al-
ternatief vervoer, zoals vervoer over water. 
Een mooi voorbeeld is de relatief nieuwe 
watertaxi van Ridderkerk naar Capelle en 
Krimpen. Door middel van slimme toe-
passingen moeten al deze initiatieven bij- 
dragen aan het beter benutten van het 
wegennet. Ook de logistieke stromen heb-
ben onze aandacht. Denk bijvoorbeeld aan 
stads- en bouwlogistiek, maar ook aan de 
vele busjes. Wij helpen met combineren, an-
ders organiseren en slimme  IT oplossingen.”

Uitdagingen nemen sterk toe
“Dat het gebied vol uitdagingen zit, dat 
weten we. Maar de uitdagingen zullen de 
komende jaren nog sterker toenemen. De 
verstedelijking groeit en het logistieke ver-
keer neemt toe. Het wordt steeds drukker 

en voller. Dan is het de kunst om alles een 
beetje groen en leefbaar te houden. Een 
van de projecten waar we ons nu op rich-
ten is de A20: de ader van Rotterdam naar 
Gouda. Die rijksweg is overbezet en de 
druk op het omliggende wegennet neemt 
toe. Nu blijkt dat er op de A20 een groep 
automobilisten is die maar 8 km op deze 
weg rijdt. Die groep vinden wij interessant. 
Er zijn alternatieve vervoermiddelen bes-
chikbaar en het is een prima fietsafstand. 
Wie zijn deze automobilisten? Waarom  
rijden ze daar? Waarom gebruiken zij geen 
andere vervoermiddelen? Dát gaan we 
onderzoeken met als doel de druk op de 
A20 te verlichten. 

Dus bent u een van deze 
automobilisten, meldt u zich dan via: 
info@verkeersonderneming.nl.”

Advertorial



7

Kilometerheffing terug 
op de agenda

De landelijke discussie over kilometer-
heffing is na de uitzending van Zondag 
met Lubach op 11 november over de 
toenemende filedruk terug van wegge-
weest. De ANWB heeft het kabinet  
inmiddels opgeroepen een kilometer-
heffing in te voeren en vindt net als de 
RAI Vereniging dat het huidige stelsel 
van autobelastingen op de schop moet. 

De RAI Verenging, belangenbehartiger 
van importeurs en fabrikanten in de mobi-
liteitsbranche, stuurt met de ANWB aan op 
“betalen naar gebruik. ”De ANWB is tegen 
spitsheffing, maar groot voorstander van 
betalen naar gebruik. We gaan de komende 
drie jaar 40 tot 50 procent meer in de file 
staan en daarom is er snel actie nodig”, 
aldus hoofddirecteur  Frits van Bruggen  
in het Radio 1-programma 1op1.

De RAI Vereniging wil de prijs per kilometer 
vaststellen op basis van de CO2-uitstoot 
van het voertuig en dit onderdeel maken 
van de wijzigingen aan het huidige stelsel 
van autobelastingen. Die bestaan op het 
moment uit belasting op  personenauto’s 
en motorrijwielen (bpm) en de motorrijtui-
genbelasting (mrb). Het bpm-tarief wordt 
vastgesteld op basis van de CO2-uitstoot. 
“Als we naar een systeem gaan waarbij 
we betalen naar gebruik, dan moet je an-
dere belastingen afschaffen”, aldus Van 
Bruggen, die bovendien meldt dat 70 tot 
80 procent van de 4,5 miljoen ANWB-leden 
betalen naar gebruik eerlijk zouden vinden. 
Eenzelfde percentage is volgens Van Bruggen 
daarentegen niet bereid te betalen in de spits. 
Een prijs per kilometer op basis van de CO2-
uitstoot van het voertuig komt wat beide par-
tijen betreft dus in de plaats van de bpm en 
mrb. In gesprek met radio 1 zei RAI-voorzitter 
Steven van Eijck afgelopen donderdag dat 
op die manier niet alleen de filedruk kan af-
nemen, maar dat ook de belastinginkomsten 
van de overheid beter gegarandeerd zijn.

‘Betalen naar gebruik is eerlijker’
Het huidige kabinet wil in 2030 een kleine  
2 miljoen elektrische auto’s op de weg heb-
ben. Ook hiervoor is het volgens RAI van 
belang dat het huidige stelsel van auto- 
belastingen op de schop gaat. “Om de 
doelstelling te halen moet er voor een lang- 
ere periode gesubsidieerd worden. Het kabi-
net wil dat die subsidies uit het autodomein 

worden betaald. Als we ervan uitgaan dat 
het systeem blijft zoals het nu is, betekent 
dat verhogingen van de mrb en bpm”, aldus 
Liebrand. Op Radio 1 zei RAI-voorzitter  Van  
Eijck dat de gewone automobilist op die 
manier in feite de subsidies op elektrische 
voertuigen betaalt, wat volgens hem  “on- 
aanvaardbaar”  is. “Betalen naar gebruik is  
eerlijker en levert een veel groter maatschap-
pelijk voordeel

Aanloop van meer dan dertig jaar
De plannen voor rekeningrijden dateren 
van het tijdperk Lubbers II. Minister van 
Verkeer en Waterstaat Neelie Smit-Kroes 
(VVD) stelde destijds voor het eerst reke-
ningrijden voor. Het duurde echter tot het 
Kabinet-Kok II voordat een dergelijk plan 
ook daadwerkelijk in een regeerakkoord 
opgenomen werd. In mei 2000 werden 

onder minister Tineke Netelenbos elf proef- 
locaties voor een systeem van kilometer- 
heffing aangewezen. Het leverde de minis-
ter niet alleen de bijnaam ‘Tineke Tolpoort’ 
op, maar ook een smet op het blazoen. 

Er was onvoldoende maatschappelijk 
draagvlak voor de plannen en Netelenbos 
kreeg het idee niet door de kamer. Dat 
weerhield CDA-minister Camiel Eurlings 
er acht jaar later onder het kabinet-
Balkenende IV niet van om met de Wet 
kilometerprijs te komen “voor het in  
rekening brengen van een gebruiksafhan-
kelijke prijs voor het rijden met een motor-
rijtuig.” Na de val van het kabinet over het 
al dan niet verlengen van de Task Force  
Uruzgan-missie in Afghanistan werd de 
Wet Kilometer prijs onder het kabinet-Rutte  
I eind 2010 ingetrokken.

Bronnen: Radio 1
en nu.nl
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Toon je duurzame ambities en lease of 
koop je allereerste e-Crafter. Dan heb je 
altijd toegang tot de binnenstad en krijg 
je de voorkeur van klanten voor wie 
duurzaamheid een prioriteit is. En dan 
hebben we het nog niet gehad over het 
ongekende rijcomfort van de nieuwe 
e-Crafter. Vanaf nu in onze showrooms.

De nieuwe 
e-Crafter.

Ons RISICORAPPORT, uw inzicht
Uw verzekeringspakket helder doorgelicht in ons 
RISICORAPPORT voor de ondernemer.

www.steensel.nl   •   info@steensel.nl   •   T  010 412 39 11

Van Steensel Assurantiën b.v. • Pr. Pieter Christiaanstraat 61 • 3066 TB Rotterdam
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De kracht van duurzaam, 
open en kleinschalig

Vastgoedbeheerder Johan Rolloos

Op 10 oktober werd het All Electric kantoorpand op het Capelse Businesspark  
Rhijnspoor geopend. Het was één van de opvallende activiteiten in de Week van de 
Duurzaamheid. “De kantorenmarkt is gekanteld en duurzaamheid staat nu hoog 
in het vaandel,” aldus vastgoedondernemer en eigenaar Johan Rolloos. ‘‘Tegenwoor-
dig is het belangrijk dat een kantoor duurzaam, open en kleinschalig is en dichtbij 
een metro- of treinstation.”

Johan Rolloos -al decennia actief in bouw, 
verhuur en beheer van commercieel vast-
goed- is met Select Invest een belangrijke 
speler in de kantorenmarkt binnen en 
buiten de regio. Zo bezit en verhuurt hij 
onder andere Businesspark Rhijnspoor en 
zitten karakteristieke gebouwen zoals het 
Zalmhuis in zijn portefeuille. Verder be-
heert hij nog kantoor- en bedrijfsgebouwen 
in Rotterdam, Ridderkerk en Nieuwerkerk 
aan den IJssel.

Rolloos komt uit een ondernemersgezin 
dat de bouw in het bloed heeft zitten. In 
1979 zet hij met een aannemingsbedrijf 
zijn eerste stappen als eigen baas. Net 
voor de crisis losbarstte in 2007 verkoopt 
hij het bedrijf om zich daarna toe te leggen 
op beheer en verhuur van commercieel 
vastgoed. Vaak met bedrijfspanden en 
kantoorgebouwen die hij zelf nog heeft ge-
bouwd, zoals de 13 witte kantoorvilla’s aan 
de Abram van Rijckevorselweg in Business-
park Rhijnspoor.

De komende periode worden er op het 
businesspark meer CO2 neutrale kanto-
ren ontwikkeld, zonder gas en met groene 
stroom, waardoor minder energie wordt 
verbruikt. “Mijn onderneming werkt graag 
aan een groenere en duurzamere stad en 
wil graag bedrijven faciliteren die duur-
zaamheid ook hoog op de agenda hebben 
staan. De focus ligt op voorop te lopen in de 
markt met innovatie en duurzaamheid, al-
leen dan blijf je ondernemers aantrekken. 
Die ontwikkeling wordt ook gewaardeerd 
door huurders van Rhijnspoor, omdat dit 
ook zorgt voor lagere kosten en een betere 
werkomgeving. De eis in 2023 is Energie-
prestatie C. Onze meeste gebouwen zijn nu 
al A en sommige al A++, dus zonder gas.”

Wethouder Harriët Westerdijk opende 
het All Electric kantoor. “Het is een show-

case voor wat er mogelijk is in de verduur- 
zaming van bestaand zakelijk vastgoed en 
daarmee een prachtig praktijkvoorbeeld 
voor andere panden.” Het duurzame kan-
toor telt 760 beschikbare m² voorzien van 
groene energie, led verlichting, zonne- 
panelen en is gasloos.

Uit een diep dal
Hij ziet dat de sector weer aantrekt. “De 
leegstand in kantoor en bedrijfspanden 
loopt terug. Sinds twee jaar is er een op-
gaande lijn In 2007 werd de grote verzadig-
ing van de markt goed zichtbaar. Er bleek 
heel veel vastgoed te zijn ontwikkeld op 
niet al te beste locaties. Die rommel moet 
een andere bestemming krijgen.” 

Er komen nu steeds meer mogelijkheden 
om overtollige kantoor- en bedrijfsgebouw- 
en om te vormen tot woningbouw, hore-
ca, studentenhuisvesting of zelfs verticale 
stadslandbouw. “We hebben daarbij geluk 
dat we in een groeiregio zitten. In Drenthe, 
Zwolle of Zeeuws-Vlaanderen lukt dat niet.”

De bezettingsgraad van bedrijfsruimte 
loopt gestaag op. Dat ziet de vastgoedon-
dernemer ook in zijn verhuurportefeuille. 
“Sommige bedrijven zijn in de crisis behoor- 
lijk gekrompen. Nu zien we duidelijk dat 
ze weer groeien. En bijvoorbeeld een stuk 
gaan bij huren.” Die groei komt niet op het 
conto van de gevestigde bedrijven. Rolloos: 
“Vooral de zogenaamde doorstarters in het 
MKB hebben behoefte aan extra vierkante 
meters. Dan gaat het vaak om een hele 
etage. We zien veel doorstarters zoals ICT-
bedrijven en zakelijke dienstverleners. Die 
groeien nu het hardst. Soms naar een heel 
gebouw.”

Voldoende mogelijkheden
Het Nieuwe Werken (HNW) wordt meer 
en meer toegepast. Volgens Rolloos ope-

reren medewerkers minder tijd- en plaats-
gebonden en werken liever zo efficiënt en 
effectief mogelijk. “De functie van kantoor 
verschuift van ‘pertinente werkplek’ naar 
‘ontmoetingsplek’. Het gevolg is dat de 
vraag naar zeer grote metrages afneemt en 
die naar kleinere kantoorruimtes toe. Via 
maatwerkoplossingen zijn die geheel naar 
wens in te delen. Zoals in Businesspark  
Rhijnspoor. Veel 1-pitters, die vaak nog van-
uit huis werken, hebben nu ook voldoende 
mogelijkheden. Ze kunnen hier alle kanten 
uit. Zoals in Tribes en het Ondernemers-
huis.”

Vertekend beeld 
Capelle staat behoorlijk hoog genoteerd 
op de lijst van gemeenten met leegstand. 
Vooral op het Rivium, waar de bezettings-
graad sinds 2017 wel weer gestaag toe-
neemt. “De transitie van Rivium is belang-
rijk om tot een gezonde kantorenmarkt 
te komen. We zijn op de goede weg.” Het 
tegenovergestelde bestaat ook. Zo be-
heert Rolloos kantoorpanden aan de In-
dustrieweg in Rotterdam, een stad die 
in een analyse van Rabobank fors hoger 
staat als aantrekkelijke vestigingslocatie. 
“Maar soms zijn de verhoudingen precies 
andersom. In het Industrieweggebied is bij-
voorbeeld veel meer leegstand dan aan de 
Rijckevorselweg.”

www.rhijnspoor.nl
www.selectinvest.nl

Tijdens de opening heeft De Zellingen, 
de nieuwe huurder van een All Electric kantoor, 

officieel het huurcontract getekend.



Diana aan de slag
Tekst: Cindy Rombout

Dubbel feest voor Diana Visser uit Rotterdam. 
Ze start volgende week met haar nieuwe baan en 
haar zoon begon vorige week bij zijn nieuwe 
werkgever. Diana tekende vandaag haar contract en 
verraste Raaak Personeel met lekkere taart!

Hoe ben je bij Raaak terecht gekomen?
Ik heb een hele tijd geleden gereageerd op een Ik heb een hele tijd geleden gereageerd op een 
vacature. Dat is niks geworden omdat ik toen 
uiteindelijk zelf een nieuwe baan vond. Sinds eind 
oktober ben ik werkzoekend. Half december belde 
Raaak Personeel me voor deze baan. En toen ging het 
snel. Voordat ik na het sollicitatiegesprek goed en wel 
in mijn auto zat, wist ik al dat ik de baan had!

Wat vind je van de werkwijze van Raaak?
Ik vind het persoonlijk contact wat je hebt met de 
mensen van Raaak heel goed. Dat is echt het voordeel 
van een wat kleiner bureau. Mensen hier kijken verder 
dan je cv, willen je in een persoonlijk gesprek beter 
leren kennen.

Ook je zoon heeft via Raaak Personeel een nieuwe Ook je zoon heeft via Raaak Personeel een nieuwe 
baan?
Mijn zoon is vorige week begonnen en heeft het naar 
zijn zin. Hij gaat in september met een nieuwe 
opleiding beginnen en tot die tijd is hij via Raaak 
fulltime aan het werk.

Toe aan een andere baan?

www.raaakpersoneel.nl
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“Op zaterdag lijkt me het beste, dan is 
iedereen in de gelegenheid om  op een  
‘normale’ manier naar Rotterdam te 
komen”: zei de zoon van zijn zojuist 
overleden vader. “Dan kunnen familie 
en vrienden zonder file deze kant op 
komen.”

Het was net na de herfstvakantie toen ook ik 
geconfronteerd werd met het fileleed waar 
we dagelijks mee te maken hebben. Het leek 
wel of er een grote hoeveelheid extra auto’s 
‘hun weg’ op het asfalt had gevonden. Of 
was het toch het slechte weer, de blaadjes 
op het spoor die zorgden dat heel Neder-
land ‘stil’ kwam te staan. Kilometerslange 
files, overvolle treinen, het lijkt steeds meer 
regel dan uitzondering te worden. En er is 
geen enkele zekerheid meer of we ergens 
‘op tijd’ kunnen zijn. Waar ik 10 jaar geleden 
nog tot op de minuut nauwkeurig op plaats 
van bestemming was, moet ook ik nu extra 
reistijd incalculeren. En ik ben dan nog veelal 
in de luxepositie dat ik buiten de spits mijn 
werkzaamheden verricht. Maar zelfs dan...

Digitaal op weg
Ik reserveerde in overleg met het gezin 

een tijd voor de uitvaart op genoemde 
zaterdag en de kennisgeving van het over- 
lijden kon worden verstuurd. Niet alleen per 
post, maar ook via de ‘digitale snelweg’, per  
e-mail; snel en betrouwbaar!

Bijtijds op pad 
Zaterdag, de dag om met elkaar afscheid te 
nemen, was het druk. Een enorme groep 
mensen was ‘op de been’ om de laatste eer 
te komen bewijzen. “We zijn lekker op tijd” 
was de reactie van een echtpaar. “Je kunt 
duidelijk merken dat het in het weekend 
minder druk op de weg is”, was ook één 
van de veelgehoorde uitspraken. Een in-
drukwekkend en waardig afscheid volgde.

e-Uitvaart 
De uitvaart werd ook ‘live’ - via internet - 
uitgezonden, bedoeld voor nabestaanden 
die door omstandigheden ‘niet fysiek’ aan-
wezig konden zijn bij de dienst. Een nieuw 
fenomeen: e-Uitvaart? Is dit ook de toe-
komst? Dat we ‘op afstand’ afscheid gaan 
nemen omdat we niet meer in staat zijn om 
ons van A naar B te verplaatsen. Ik hoop 
het niet, maar ik hou m’n hart vast. Was het 
maar altijd zaterdag... Rustig weekend!

Mobiliteitsprobleempje 

Hans Lemmers
BusinessClub Prins Alexander
 
Erasmus Uitvaart
info@erasmusuitvaart.nl

Op zoek naar kantoorruimte met professionele uitstraling?
Vanaf 19m² hebben wij een geschikt kantoor voor u!

Kantoor te huur voor korte of langere duur
Kantoortehuur010 biedt kantoorruimtes op meerdere lokaties 
in en rondom het 010 gebied. Bij ons heeft u altijd de volgende garanties:

• Korte contracten;

• Alle kantoren worden turn key opgeleverd;

• Glasvezel internet;

• Mogelijkheid tot gratis parkeren om het pand;

•  24/7 toegang tot uw kantoor;

• Altijd binnen 5 autominuten van de snelweg;

• Openbaar vervoer binnen 5 loopminuten.

Bezoek onze website www.kantoortehuur010.nl 
en kijk welke lokatie het beste bij u en uw bedrijf past. 
Bel 010-258 88 88 voor direct contact en een vrijblijvende bezichtiging.  

NL

Kantoorhuur.indd   1 28-08-18   13:45
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‘Maak kosten voor iedereen 
inzichtelijk’

Ondernemers buigen zich over de toenemende drukte en mobiliteit

Recordfiles in november maakten het 
fileprobleem pijnlijk duidelijk. Met 
name Rotterdam-Prins Alexander, 
Capelle- en Krimpen aan den IJssel  
slibben dicht. De verwachting is dat de 
filedruk de komende vijf jaar met nog 
een derde toeneemt, als we allemaal 
blijven doen wat we doen. Hoe gaan we 
als ondernemers de komende jaren in-
spelen op ontwikkelingen in 
bedrijfshuisvesting en bereik-
baar blijven voor werknemers 
en klanten? Bijvoorbeeld het 
personeel belonen door dicht-
bij te komen wonen? En wat 
kan de overheid doen?

Een twintigtal ondernemers, 
beleidsmedewerkers en advi-
seurs uit Rotterdam, Krimpen 
a/d IJssel en Capelle a/d IJssel 
discussiëren woensdag 21 no-
vember 2018 onder leiding van 
gebiedsregisseur Jan Breugem 
van De Verkeersonderneming 
aan een gezamenlijke tafel 
over deze brandende vragen. 
Zij zijn op uitnodiging van het 
Economisch Netwerk Capelle 
(ENC) wederom te gast bij de 
gemeente Capelle aan den  
IJssel in Riverside Offices aan 
de Schaardijk op Businesspark 
Rivium. 

De Verkeersonderneming ondersteunt, advi-
seert en faciliteert sinds 2008 weggebruikers, 
bedrijven en organisaties in de regio bij hun 
mobiliteitsvragen. Elders in dit blad staat een 
paginagroot artikel met meer informatie 
over de achtergrond en de dienstverlening 
van het gebiedsteam Noordoost van De Ver-
keersonderneming. De fileproblemen kos-
ten volgens recente ramingen onze samen-
leving 4 tot 5 miljard euro. Daarvan lijdt de 
logistieke sector alleen al bijna 1,5 miljard 
euro schade door stijgende drukte op de 
weg. En die wordt de komende jaren nog 
erger volgens vervoersdeskundigen. “Dat zijn 
echt geen onheilsprofeten. Er ligt dus een  
serieus probleem”, aldus Jan Breugem.

Spitsmijden toverwoord
Bijna alle ondernemers aan tafel vinden 
dat een betere spreiding van het wegver-
keer en een spits- of kilometerheffing al 
enorm zou schelen. “Als ik bij ons om zeven 
uur ’s avonds in de Stormpolder kijk, merk 
ik niks van die 24-uurs economie. Dan is 
en rijdt er geen kip meer,” vindt Henk-Jan  
Collignon van het Krimpense Efficienta. 

Adviseur Erwin Faber van De Verkeerson-
derneming: “Spitsmijden is nu een beetje 
het toverwoord voor minder druk op 
het wegennet en de ruit van Rotterdam.  
Schuiven in werktijden is daarbij een mo-
gelijke oplossing. Maar je kan als bedrijf 
niet altijd zomaar een uurtje eerder of later 
dicht.”

Dennis Oud van het Capelse advocaten-
kantoor Haij & Van der Wende beaamt 
dat: “De spits ontwijken kan moeilijk als je 
een baas hebt die zegt dat je van negen tot  
17 uur op kantoor moet zijn. Zolang thuis-
werken geen realistische optie is, ben je 
verplicht om naar je werk te rijden.”

Op bed liggen
Soms is er voor bedrijven wel enige speel-
ruimte. Marco van Egeraat, transport-
ondernemer en voorzitter van Onderne-
merskring Krimpen. “Als bedrijf kun je vaak 
makkelijker schakelen dan als werknemer. 
Vroeger beginnen is soms nog een optie 
-onze chauffeurs gaan weg als de meeste 
mensen nog op bed liggen- maar ’s avonds 

om negen uur thuis zijn, willen de 
meeste medewerkers niet.”

Om flexibeler de weg op te kun-
nen, zijn er meer belemmeringen 
dan alleen ‘de baas’. “Je moet niet 
alleen naar het werk kijken”, zegt 
Ada Goverde, eigenaar van advies- 
bureau AlloisDeite. “De randvoor-
waarden zijn ook vaak een beper-
kende factor, zoals de openings-
tijden van de kinderopvang en de 
sportclubs met hun trainingstijden. 
En opa en oma wonen vaak niet 
meer om de hoek.”

Kan het bedrijfsleven mobiliteit 
beïnvloeden bij de aanname van 
personeel? Ron Breda, Van Delft 
Holding: “Mensen uit de regio 
aannemen heeft voor ons geen zin 
omdat we door het hele land aan 
het werk zijn. En heel veel zaken 
liggen al vast. Je hebt bijvoorbeeld te 
maken met cao-werktijden die niet 
flexibel zijn. Gemeenten zouden 

wel opdrachten kunnen aanbesteden bij 
bedrijven die dichterbij gehuisvest zijn.” 
Joke Meijer, gemeente Capelle: “Daar gaan 
we als gemeente steeds serieuzer naar  
kijken.“ Gedrag, omgang en keuze voor een 
vervoersmiddel vinden sommigen vooral 
een persoonlijke verantwoordelijkheid. Zo 
bezitten Ada Goverde en Ron Davids van 
de Gebiedscommissie Prins Alexander 
geen auto. “Dat is een bewuste keuze voor 
mijn gezondheid en het milieu. Het is hele-
maal niet gezond om 1,5 uur heen en 1,5 
uur terug in de auto te zitten. Heel slecht 
voor je rug. In het OV kan je ontspannen 
of met werk bezig zijn en reduceer je tijd-
verlies”.
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Dennis Oud: “Er moet dan wel een keuze 
te maken zijn voor goede alternatieven. Ik 
werk op een bedrijventerrein. De eerste 
OV-aansluiting ligt een kilometer verderop.” 

Vergaderloze dag
Rien van der Knaap van de gemeente 
Capelle a/d IJssel: “Files gaan er niet door 
verdwijnen, maar je kan als bedrijf en or-
ganisatie wel de overlast beperken. Voer 
bijvoorbeeld een vergaderloze dag in. Dat 
is ook de koe bij de horens vatten. Het is de 
belangrijkste reden waarom het met name 
op dinsdag zo druk is.”

Michiel Uijlenbroek van TechNICHE BV: 
“Iedereen is al snel van mening dat die niet 
zonder auto kan. Dat dacht ik eerst ook 
totdat ik besloot om die 1x in de 10 dagen 
te laten staan en voor andere vervoersmid-
delen te kiezen. Als iedereen dat zou doen, 
zou dat de druk op de weg al behoorlijk 
wegnemen.”

Ons gedrag blijft bepalend voor de inten-
siteit van het verkeer. Een verantwoordelijk- 
heid voor iedereen, zo vinden de meeste 
aanwezige ondernemers. “Zelfs al ga je zelf 
de weg niet op, maar bestel je boodschap-
pen online, zorg je al voor verkeer op de 
weg. We beïnvloeden zonder het te weten. 
Je kan tegenwoordig tien kledingstukken 
bij Zalando bestellen en er negen terug-
sturen. Daarmee bied je de klant eigenlijk 
een service die je niet zou moeten willen 
als bedrijf. Een verkeerde ontwikkeling”, al-
dus de Capelse uitgever Peter Meulendijk.

Brandstofprijs verhogen
Gedrag beïnvloeden. Waarom is dat zo 
lastig? Michiel Uijlenbroek: “Omdat de prik-
kel van mobiliteit niet wordt gevoeld. Ik ben 
een voorstander om de brandstofprijzen 
met 50 cent te verhogen en wegenbelasting 
af te schaffen. Dan zien mensen direct de 
gevolgen in hun portemonnee en denken ze 
beter na over ‘laat ik de auto staan of ga ik 
met de fiets?’ Veel vervoer is binnen 6 km. 
Waarom moet je dan nog in de spits naar 
de stad om een boodschap te doen?“ Dat 
geldt tevens voor veel woonwerkverkeer. 

Jan Breugem:” Bijna de helft van de mensen 
woont binnen fietsafstand van het werk. 
Als je als werkgever hen kunt prikkelen om 
met E-bike, fiets of OV te komen is er al veel 
gewonnen.”

Het investeren in alternatieve vervoers-
vormen zoals elektrische transportmid-
delen, autonome mobiliteit en openbaar 
vervoer over water, raakt daarom in onze 
regio steeds meer in beeld. Ook komt er 
een nieuwe oeververbinding Krimpen a/d 
IJssel-Ridderkerk of Feijenoord-Kralingen. 
Henk-Jan Collignon: “Krimpen is bijna een 
onneembare vesting in de spits. Een extra 
oeververbinding kan de toegang enorm 
verbeteren.”

“Mensen woonden vroeger naast hun werk 
of hadden hun werk aan huis. Nu is dat 
allemaal uit elkaar getrokken. Met groe-
ikernen zonder OV. Onze mindset moet 
nu zijn om onze ruimte anders te gaan in-
richten. Dat is een grote transitie. Om een 
goede mix te krijgen van vervoer, wonen 
en werken doen we in het Rivium veel aan 
vervoersalternatieven. Met bijvoorbeeld e-
scooters, waterbus en Peoplemover”, aldus 
Rien van der Knaap. Met elkaar willen doen
Ook de logistiek van leveranciers geeft per-
manent overlast. Jan Breugem: “Bij grote 
bouwplaatsen kan een centrale inzameling 
van goederen komen, waarna een trans-

porteur het op maat verder bezorgt waar 
de spullen nodig zijn. Je moet het als  
logistieke sector wel met elkaar willen 
doen.” En daar wringt voor een belangrijk 
deel de schoen geeft Marco van Egeraat 
aan. “De bereidheid van transportonder-
nemers om met elkaar samen te werken 
is nihil. Je krijgt het niet ondergebracht. Ik 
heb zelf onderzoek gedaan in de Krimpen-
erwaard om met vervoerders bij de Brie-
nenoord een distributiecentrum te maken 
waarvandaan alle vracht gebundeld verder 
wordt gedistribueerd. 
Kostentechnisch krijg je dat met bedrijven 
en klanten niet voor elkaar. Wel met ver-
gunningen zoals Amsterdam doet. Boven 
de 2,5 ton op de weg moet je je lading af-
leveren bij een partij die het verder in de 
stad kan vervoeren.”

Smart en persoonlijk
“Er is niet een duidelijke zaligmakende 
oplossing”, concludeert Jan Breugem na 
afloop van de discussie. “Je zult als bedrij-
ven, particulieren en overheid tegelijkertijd 
samen moeten werken aan infrastructuur, 
gedragsverandering, financiële prikkels en 
het bieden van faciliteiten. Als je het smart 
en persoonlijk maakt, zoals alle kosten 
voor een persoon, kom je verder. En De 
Verkeersonderneming helpt ondernemers 
in de regio daarbij graag op weg.”
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Ondernemers kijken positief naar 2019
Veel ondernemers zijn optimistisch over 
volgend jaar. Ze verwachten in 2019 een 
hogere omzet in de boeken te zetten. 
Daarnaast zijn ze positief over de werk-
gelegenheid en investeringen.

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) in samen-
werking met de Kamer van Koophandel en 
een aantal brancheorganisaties. Per saldo 
denkt 30 procent van de ondernemers 
meer omzet te draaien dan in 2018. Daar-
naast verwacht per saldo 17 procent van 
de bedrijven volgend jaar extra personeel 
aan te nemen. Dat laatste blijkt voor veel 
bedrijven overigens een moeilijke opgave 
te zijn. Personeelstekorten belemmerden 
in het vierde kwartaal meer dan een kwart 
van de ondernemingen bij hun werkzaam-
heden. Vooral transportbedrijven en zake-
lijk dienstverleners hadden moeite bij het 
vinden van geschikte werknemers. Alles bij 
elkaar genomen kwam het ondernemers-

vertrouwen aan het begin van het vierde 
kwartaal uit op 13,4, een kleine daling ten 
opzichte van voorgaande drie maanden. 
Ieder cijfer boven de nul wijst op opti-
misme, daaronder op negatieve verwacht-
ingen. De stemming is sinds 2014 onaf- 
gebroken positief.

Bedrijfsleven wil oplossing voor 
krapte op arbeidsmarkt
VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat 
er snel een oplossing moet komen voor 
de krapte op de arbeidsmarkt. Ze roepen 
alle partijen op om met praktische oplos-
singen te komen. “Daarbij kan worden ge-
dacht aan het verlagen van de tarieven van 
de inkomstenbelasting, het uitbreiden van 
de schooltijden en de naschoolse opvang, 
en het organiseren van werkstages voor 
mensen met een grote afstand tot de ar-
beidsmarkt.”

Bron: nu.nl

Online printplatform wint Rotterdamse 
ondernemersprijs
Het bedrijf Helloprint heeft de Rotter-
damse Ondernemersprijs 2018 gewon-
nen.  Het bedrijf versloeg twee andere 
genomineerden,  hostingbedrijf i3D.net 
Performance Hosting uit Capelle aan 
den IJssel en  technologie adviesbureau 
VANAD Group.

Helloprint, een jonge Rotterdamse on-
derneming, is een online print platform en 
is actief in acht landen. Bedrijven en con-
sumenten bestellen op het platform hun 
bedrukte- en gedrukte producten en heb-
ben keuze uit tienduizenden producten. De 
onderneming print niets zelf. Er zijn hon-
derden internationale print producenten 
verbonden die producten via Helloprint 
aanbieden.

Tijdens de bijeenkomst, die in het WTC 
Rotterdam plaatsvond, kreeg Hans Vervat 
uit handen van burgemeester Aboutaleb 
de mr. K.P. van der Mandele Penning. De 
onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt 
aan een ondernemer die zich op een bij-
zondere manier heeft ingezet voor de stad.

Bron: Gemeente Rotterdam
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Aantal faillissementen neemt weer toe
Het aantal failliet verklaarde bedrijven 
is toegenomen, meldt het Centraal  
Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. 
In vergelijking met september werden 
vorige maand veertig bedrijven meer 
failliet verklaard.

Vorige maand werden 306 bedrijven en in-
stellingen exclusief eenmanszaken failliet 
verklaard. Van alle bedrijfstakken had de 
handel het grootste aantal faillissementen, 
namelijk zeventig. De handel behoort tot 
de bedrijfstakken met de meeste bedrijven, 
merkt het statistiekbureau daar wel bij 
op. Relatief gezien werden in oktober de 
meeste faillissementen uitgesproken in de 
bedrijfstak horeca. In mei 2013 piekte het 
aantal uitgesproken faillissementen. Daar-
na is er tot september 2017 sprake van 
een dalende trend. Vervolgens wisselden 
stij-gingen en dalingen elkaar af. De trend 
is al ruim een jaar redelijk vlak. Het aantal 
faillissementen bereikte in september over-
igens nog het laagste niveau sinds 2001.

Bron: nu.nl

Laagste winstniveau in jaren voor 
transport- en logistieksector
Meer dan een kwart van de logistieke 
bedrijven in Nederland zag zijn winst af-
gelopen kwartaal dalen. De winstontwik-
keling is daarmee veel minder goed dan 
de sector had verwacht, blijkt uit de pe-
riodieke enquête van brancheorganisatie 
Transport en Logistiek Nederland (TLN).

De sector weet volgens TLN-voorzitter Arthur 
van Dijk te weinig te profiteren van de eco-
nomische groei. “Dit is te gek voor woorden”, 
aldus Van Dijk tijdens het jaarlijkse congres 
van de brancheorganisatie in de Onderzee-
bootloods in Rotterdam.

‘Transporteurs worden afgeknepen’
Hij stelt dat de prijzen in de logistiek on-
voldoende zijn gestegen om de hogere 
kosten voor brandstof en personeel te 
compenseren. 
De transport en logistiek sector is volgens 
Van Dijk de afgelopen tijd meer diensten 
gaan aanbieden, zoals logistieke planning 
en tijdelijke opslag, maar berekent de  
kosten en risico’s daarvan onvoldoende 
door. Dat ligt volgens de TLN-voorzitter 

aan inkopers die de transporteurs pro-
beren af te knijpen, maar ook aan de  
sector zelf. “Gelukkig begint het besef bij de 
bedrijven wel te komen en zien we zo lang-
zamerhand leden opstaan die dat zat zijn 
en bijvoorbeeld hogere prijzen vragen in 
de vorm van een zogeheten conjunctuur-
heffing. Het is goed dat de sector nadenkt 
over realistischer prijzen.” Bron: Logistiek.nl
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Vol ambities
Rotterdam zit vol ambities, dat blijkt 
wel uit de begroting. De energietransi-
tie staat nu hoog op de agenda evenals 
duurzaamheid en woningbouw. Taal en 
onderwijs krijgen ook de aandacht, het 
opleidingsniveau in onze stad kan nog 
steeds beter. Ook het aantal ouderen 
gaat stijgen dus tijd voor een nieuwe 
aanpak.  

Duurzaamheid, mobiliteit, bouwen en 
wonen staan bij  de Gebiedscommissie 
hoog op de agenda. In dit nummer vindt u 
een verslag van de Climathon bijeenkomst 
in Het Lage Land/Prinsenland. Deze twee 
wijken zijn aangewezen met betrekking tot 
de komende energietransitie. Verder vindt 
u op onze pagina’s een korte impressie van 
de herinrichting van de Marten Meesweg 
e.o. en de oprichting van de Green Busi-
ness Club. Door de Stichting Hart voor  
Alexander is een debatcyclus gestart over 
de toekomst van het hart van Prins Alexan-
der. Een groot gebied van Alexandrium en 
omgeving waar maar 17,6% van de grond 

Woord van Ron Davids

Ron Davids, lid Gebiedscommissie 
Prins Alexander

is bebouwd. De opbrengst van dit debat zal 
mede bepalend zijn voor de toekomst van 
de Alexanderknoop. Meer woningen, het 
Alexanderplein verplaatsen of toch een bios-
coop en/of theater? Hoemet de mobiliteit en 
het groen om te gaan,? En kunnen we het  
gebied een herkenbare identiteit geven?

Transformatie van wonen, werken, winke-
len & vervoer staat centraal in dit nummer. 
Dezelfde vragen spelen in Prins Alexander 
zeker rondom Alexandrium, maar ook in 
de wijken. In Het Lage Land  worden kan-
toren getransformeerd naar in totaal zo’n 
2.000 woningen. Stukken grond worden 
alsnog bebouwd, en het winkelcentrum 
gaat op de schop. Een wijk uit de jaren 
60, we kunnen er veel van leren. Transitie 
is van alle tijden. Tenslotte, de gemeente-
raad stelde onlangs 15 nieuwe Bedrijfs 
Investeringszones (BIZ) vast waaronder het 
centrum van Rotterdam. 

Tijd om als ondernemers in en rond Alexan- 
drium daar ook eens over na te denken?
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Rijke oogst aan ideeën 
voor duurzame wijken

Climathon

Eind oktober werd in Prinsenland en Het Lage Land de Climathon gehouden. Een 
event in het teken van samen bouwen aan een wijkgerichte duurzaamheidsaanpak. 
Bewoners, ondernemers, organisaties en gemeente gingen daar samen aan de slag. 
Dat leverde veel ideeën op, die nu verder worden uitgewerkt. 

Uitdagingen voor de toekomst formuleren die aansluiten bij Prinsenland en Het Lage 
Land, waarbij de eigen kracht van de wijk centraal staat. Dat was de uitdaging waarover 
zo’n 60 deelnemers actief meedachten.

Van ideeën naar plannen
In de ochtend werd iedereen uitgedaagd om voor elk thema zoveel mogelijk ideeën aan te  
dragen. Met als motto: niks is fout en niks is te gek. Dit leverde aan het einde van de 
ochtend al een rijke oogst aan ideeën op. In de middag werd hierop voortgebouwd. 
Per thema werd verder nagedacht over het concretiseren van de ideeën. En dit leverde  
plannen op rondom:

• een gezamenlijke pluktuin in de publieke ruimte’ (stenen eruit, groen erin en 
 gezamenlijk onderhouden);

• ‘duurzame maaltijden & lokale ketensamenwerking’ (verbinden lokale  
 voedselproducenten en (wijk)restaurants);

• ‘opvang van regenwater in de wijk’ (door het creëren van lokale opvangplaatsen);
 ‘het opstarten van een lokale energie maatschappij’ (onder de werktitel Alex Energie)  
 ‘een energieke speeltuin’ (voor kinderen én volwassenen en waar spelen en leren  
 samengaan, in samenwerking met kennisinstituten).

Presentatie aan wethouder 
Arno Bonte
De dag werd afgesloten met een pre-
sentatie van deze eerste vijf plannen 
aan wethouder Arno Bonte. Hij was 
aangenaam verrast door de rijkheid 
aan ideeën en de betrokkenheid van-
uit de wijk. De wethouder nam de plan-
nen dan ook met plezier in ontvangst. 
Ze dragen bij aan de ambities van het 
college. Hij kijkt uit naar de nadere uit-
werking van de plannen en wil deze 
waar mogelijk en nodig ondersteunen.

Vervolgstappen
De eerstvolgende uitdaging ligt nu 
in het vasthouden van de energie en 
betrokkenheid van de deelnemers 
én in het verder verstevigen van de 
netwerken rondom de voorgestelde 
plannen. Door dromers, denkers, 
doeners, mensen, middelen en ideeën 
samen te binden, kunnen de initia-
tieven verder in hun kracht worden 
gezet.

Plannen concretiseren: de komende 
maanden wordt dan ook ingezet op 
het gezamenlijk uitwerken en concreet 
maken van de plannen. Verbinden 
met Wijk Actie Plannen: samen met 
de gebiedscommissie wordt er boven- 
dien op ingezet dat de plannen een 
integraal en samenhangend onder- 
deel gaan vormen van de wijkactie- 
plannen voor Prinsenland en Het Lage 
Land.

Gebiedscommissie Prins Alexander
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De gemeente Rotterdam heeft de Gebiedscommissie Prins Alexander om advies 
gevraagd over de herinrichting Marten Meesweg e.o. Dit is één van de drie onder-
delen van de Alliantie. De voorgenomen herinrichting is al eerder tijdens de Allian-
tie bijeenkomst april 2017 met de partners besproken. De Gebiedscommissie zet nu 
nog even de puntjes op de i.

Op 12 juli 2018 stuurde onze commissie 
een brief aan de nieuwe gemeenteraad en 
het college waarin wij het belang van dit 
winkel- en ondernemingsgebied nog eens 
onderstreepten.  

Onze reactie is er een waarbij wij aan-
dachtspunten noemen die van belang 
zijn en een aanvulling /bekrachtiging op 
het Plan van Eisen (PvE) die wij overigens 
van harte ondersteunen. Het gaat onze 
Gebiedscommissie om het belang van de 
aldaar gevestigde ondernemers, winkels 
en de bezoekers. Zoals werknemers en 
het winkelend publiek. Ook de direct om-
wonenden zijn hierbij partij. 

Over de participatie van ondernemers, ge-
bruikers en huurders van de panden heeft 
in de Alliantie bijeenkomst 2017 een pre-
sentatie plaatsgevonden en zijn vooraf-
gaand werkbijeenkomsten gehouden. Het 
PvE geeft duidelijk aan dat de voorstellen 
tot stand zijn gekomen door co-creatie. 
De Marten Meesweg c.s. is geen onder-
deel meer van een bedrijventerrein, maar 
vormt een stadsboulevard. Dat vraagt om 
een duidelijke kwaliteitsverhoging.  

In januari 2017 is de brochure Alliantie voor stationsgebied Rotterdam Alexander gepubli-
ceerd met voorstellen voor een kwaliteitsimpuls, met name voor de Marten Meesweg en 
het Alexanderplein. De verbetering van de openbare ruimte is uitgewerkt in een viertal 
items. Daarin gaat het om de verbetering van de bereikbaarheid en de verbetering van 
de ‘stoffering’. 

Duurzame straten
Ons toekomstbeeld van de Marten Meesweg, Watermanweg, G.H. Betzweg is die van een 
duurzame straat. In het kader van de Alliantie zijn daarover visies ontwikkeld en ideeën 
geopperd zoals over de openbare verlichting. We zijn benieuwd naar welke resultaten er 
zijn geboekt. De nu aanwezige verlichting versterkt de trieste aanblik van het plangebied. 
Dus daar zal sowieso iets aan gedaan moeten worden. 

Met betrekking tot aankleding van de openbare ruimte steunen wij de vergroening en 
ruimte voor wandel- en fietspaden. De stoffering zoals bestrating en straatmeubilair zal 
van hoogwaardig materiaal moeten zijn zodat de uitstraling aanzienlijk wordt verbeterd.

Advies Gebiedscommissie 
herinrichting Marten Meesweg
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Er zijn plannen voor elektrische (deel) auto’s, zie de ambities van de zojuist opgerichte 
Green Business Club Prins Alexander (GBC). Een geschikte locatie die geen afbreuk doet 
aan de stevige vergroening van het gebied is dan wel noodzakelijk.

Het openbaar vervoer en een nieuwe grootschalige fietsenberging zijn eveneens punten 
die in het PvE thuis horen. Denk hierbij aan de komende elektrische bussen en mogelijk 
elektrische taxi’s. De voorgestelde 30 km-zone in dit gebied is een passende maatregel, 
evenals het  opheffen van de openbare parkeerplaatsen zodat méér ruimte voor een wan-
del- en fietsgebied ontstaat. In de brochure zijn in het plangebied zebrapaden ingetekend, 
die worden nu duidelijk gemist.   

Aandachtspunt is verder het parkeerterrein bij het OVVICE gebouw. Naar wij begrijpen 
gaat het hier om een openbare parkeerplaats op gemeentelijke grond. De Marten 
Meesweg loopt hier dood, wat een soepele afhandeling van bestemmingsverkeer hindert. 
Wij adviseren naar functie en ligging van deze parkeerplaats te kijken. Is die wel nodig, is 
een parkeerlus met meer groen geen betere optie?

Tenslotte  zijn er op de G. Hintzeweg vier uitgangen waarbij voor ons niet duidelijk is hoe 
die in verbinding staan met de Marten Meesweg. 

Veranderde bestemming van vastgoed
Naar wij begrijpen zullen panden mogelijk van bestemming veranderen. Denk aan 
het vestigen van een hotel en nieuwe woonbestemming van bijvoorbeeld de Alex-
anderhof en de Sterlokatie. Het stratenplan zal daar op moeten worden aangepast, 
met name als het gaat om komend en gaand verkeer. Verder noemen wij de mo-
gelijke komst van een bioscoop resp. verbouw van de futuristische schotel. Vraag, is 
die schotel nog wel passend in het totaal plaatje op en rond Alexandrium? Wij zijn 
benieuwd naar de uitkomsten van de bijeenkomsten van Hart voor Alexander over 
de toekomstvisie van het totale gebied. Dit PvE is wat ons betreft pas een eerste 
opmaat.

Watermanweg 
De Watermanweg kent een zogenaamde tocht. Een oude watergang in ons veengebied. 
Nu een troosteloze waterbak. Kan daar samen met het Hoogheemraadschap niet iets 
aantrekkelijks van worden gemaakt? Zeker met een thema als de polder en het water. 
Ook kan gedacht worden aan drijvende zonnepanelen, zie de voorbeelden in de  
genoemde brochure.

Een ander punt is de oostelijke uitgang van het NS station. Nu een onooglijke trap gelegen 
in bosjes uitkomend op een onooglijke weg en dito spoorwegtunnel. De Gebiedscommissie 
heeft het vermoeden dat de kwaliteitsverbetering van deze uitgang allengs uit de plannen 
van NS/Pro Rail verdwijnt. In de presentaties komt die niet meer terug. De commissie zou 
dit zeer betreuren. 

Mobiliteit
Over mobiliteit  is al het een en ander gezegd. De Alliantie, waar de gemeente deel van uit-
maakt, zou kunnen nadenken over hoe het verkeer vanaf A20 en A16 eerder kan worden 
opgevangen en bezoekers via een shuttle naar de plaats van bestemming kunnen worden 
gebracht.

Gebiedscommissie Prins Alexander
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Het lidmaadschap staat open voor bedrijven en  

organisaties met een vestiging in het stadsgebied Prins 

Alexander of nabije omgeving. Bel naar het secretariaat 

010 421 46 13 voor inschrijving of een vrijblijvende 

kennismaking. Een mail sturen kan ook naar: 

secretaris@businessclubpa.nl

De BusinessClub Prins Alexander is een netwerkorganisatie. 

Door ondernemers en organisaties in het stadsgebied 

Prins Alexander bijeen te brengen streven we ernaar het 

ondernemersklimaat te versterken. 

Netwerken en kennisoverdracht 
is ons doel

www.emiellops.nl

www.emiellops.nl

Secretariaat: Postbus 81140 • 3009 GC Rotterdam • Telefoon: 010 421 46 13 • secretaris@businessclubpa.nl • www.businessclubpa.nl

Word ook lid!

www.emiellops.nl
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Jaco Asscheman

Yvonne Legerstee

Asscheman – De Verhuizers: Verhuizen zonder zorgen
Mijn naam is Jaco Asscheman en sinds 
2012 ben ik de 4e generatie onder- 
nemer in ons verhuisbedrijf, dat in 1926 
is gestart. Het doel van Asscheman – De 
Verhuizers is om de klant te ontzorgen 
tijdens de hectische periode van ver-
huizen. Dit doen we met een persoon-
lijke aanpak en een op maat gemaakte 
offerte. Geen huis en persoon is name-
lijk hetzelfde!

Onze kracht is de persoonlijke aandacht 
en het complete pakket aan diensten voor 
de ontzorging van de klant. Naast het vak-
kundig sjouwen van de inboedel, bieden 
wij ook mogelijkheden aan voor begelei-
ding tijdens het gehele proces, zoals het 
ordenen en uitzoeken van de inboedel en 
inpakken in verhuisdozen, communicatie 
naar leveranciers voor het nieuwe huis en 
oplevering van het oude huis aan verhuur-
der of gereedmaken voor de verkoop. Zo 
werken wij samen met diverse stichtingen 
om goede meubels een nieuwe kans te 

geven als het niet meer past in het nieuwe 
huis. Ook kunnen wij zorgen dat het huis 
klaar is om op te leveren volgens de eisen 
van de verhuurder en leveren wij zelfs de 
sleutels in volgens afspraak.

Maar niet iedereen zit te wachten op het 
volledig uit handen geven van de verhuiz-
ing. Hiervoor hebben we diverse verhuis-
pakketten samengesteld. Van het verhuizen 
van alleen de grote meubels tot de complete 
verhuizing met inpakken in verhuisdozen, 
dé- en monteren van de kasten en bedden, 
ophangen van lampen en wandmeubels. 
Alles daartussen is mogelijk en op maat te 
maken. Ook beschikken wij over een eigen 
opslag, zodat uw inboedel veilig en gecon-
ditioneerd opgeslagen staat wanneer een 
overbrugging nodig is voor de spullen.

Kijk eens op www.deverhuizers.nl voor alle 
mogelijkheden en het aanvragen van een 
vrijblijvende offerte. Dan kom ik graag op 
bezoek om de wensen door te spreken.

In dit nummer stellen we 2 leden 
aan u voor!

Werving- en selectiebureau Danesch: 
altijd op zoek naar perfecte match
Mijn naam is Yvonne Legerstee en ik 
ben 25 jaar werkzaam geweest in de 
uitzendbranche. Sinds 1 oktober dit 
jaar ben ik begonnen met mijn bedrijf  
Danesch. 

Als vestigingsmanager kwam ik tot de con-
clusie dat het meer persoonlijk begeleiden 
van zowel werkzoekenden als de opdracht-
gevers, leidt tot betere resultaten onder 
het motto: de juiste persoon op de juiste 
werkplek. Vaak ontbreekt het aan tijd bij 
de bedrijven om te kijken of de persoon 
die de juiste opleiding heeft ook de juiste 
persoonlijkheid heeft voor het bedrijf. Met 
name bij het laatste kan ik, met mijn kennis 
en ervaring, een belangrijke rol vervullen 
en zo mogelijk verkeerde keuzes, voor zo- 
wel de kandidaat als het bedrijf, voor-
komen.

Na de opdracht kom ik eerst bij het bedrijf 
langs om een indruk te krijgen welke kan-
didaat past bij de bedrijfscultuur. Op deze 
wijze kan ik beide partijen goed informeren 
zodat het verwachtingspatroon aansluit bij 
hun wensen. 

Ik ben niet regio-gebonden. De intakege-
sprekken met kandidaten worden gevoerd 
op een locatie in de eigen woonplaats. 

Ik ben in dienst van Ruimbaan Uitzend-
bureau en in 2006 lid geworden van de  
Businessclub Prins Alexander. Na beëin-
diging van mijn dienstverband ben ik lid 
gebleven, waar ik zeker geen spijt van heb. 
Als beginnende ondernemer kreeg ik van 
de leden en bestuur advies, informatie en 
aanbevelingen, waardoor ik een goede 
start heb gemaakt.



De reisspecialisten van 
Panta Zakenreizen staan voor u klaar 
en ontzorgen u bij het samenstellen 
van uw zakenreis.

Zekerheid voor de zakelijke reiziger, betrouwbaar full service 
zakenreisbureau door 8 sterkte punten: 
• Deskundig en ervaren medewerkers
• Onafhankelijk advies
• Meer dan 35 jaar ervaring
• 57 uur per week geopend

• 24/7 beschikbaar
• Vliegtickets op www.pantazakenreizen.nl
• Visum bemiddeling
• Concurrerende tarieven

www.pantazakenreizen.nl

Bel of mailmet PantaZakenreizen

Panta Zakenreizen
Bierens de Haanweg 22-28 
3076 DC Rotterdam
010 492 5400
zakenreizen@panta.nl

Ook kunt u bij ons terecht voor deskundig advies 
op het gebied van duurzaam zakenreizen!

full service webstudio
site

WE CREATE YOUR SITE!

Zij gingen u voor:

www.enc-capelle.nl
www.businessclubpa.nl

www.damkru.nl
www.gs-notarissen.nl

en meer op www.yoursite.nl/portfolio

Online Marketing

Webdesign

www.yoursite.nl010 - 451 76 76

Social Media

Uw website wordt goed gevonden

Geschikt voor pc, mobiel en tablets

Vergroot uw bereik met een nieuwsbrief

Pas eenvoudig zelf uw website aan

Full Service hosting

Wij zijn uw strategisch partner op het web voor online marketing dankzij 
innovatief webdesign ondersteund door Social Media

Lijstersingel 15 | 2902 JD | Capelle aan den IJssel
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mr. Erwin den Hartog

‘Juridisch’ 
gezien

Transformatie en Bouwbesluit 2012
Transformatie: een woord dat ineens in 
de mode is geraakt. Er wordt veel getrans-
formeerd de laatste tijd. Transformatie  
is een mooi woord voor verandering, 
maar geeft ook aan dat er wat meer aan 
de hand is, namelijk een fundamentele 
wijziging in denken. 

Als je het dan hebt over bijvoorbeeld vast-
goed, dan betekent transformatie van vast-
goed het verbouwen van kantoren, winkels 
of bedrijfsruimten naar een andere functie, 
meestal wonen. Dat er vele (oude) kan-
toorpanden leeg staan en dat veel winkels 
niet kunnen worden gevuld, terwijl ander-
zijds een tekort ontstaat aan woonruimte, 
betekent dat er de noodzaak komt om iets  
anders te doen met die al lege kantoren en 
winkels (en de kerken niet te vergeten). 

De gemeente Rotterdam voert actief beleid 
tegen leegstand. Leegstand leidt, zo stelt 
men, tot prijsdrukking, slecht investerings-
imago en aantasting van de leefbaarheid. 
De gemeente helpt daarbij door partijen 
met elkaar te verbinden, maar geeft ook 
initiatieven en ideeën over panden die 
zouden kunnen worden hergebruikt. Op 
de website van de gemeente Rotterdam 
worden bijvoorbeeld scholen aangeboden 
die als klusgebouw door een groep geïn-
teresseerden kan worden aangepakt en 
worden verbouwd tot appartementen.

Vergunning
Dat actieve beleid betekent ook dat de ge-
meente helpt bij allerlei wetten en regels. In 
veel gevallen zal er bij de transformatie een 
vergunning nodig zijn. Dat geldt in het bij-
zonder als er een bestemmingsplanwijzig-
ing moet plaatsvinden (van bestemming 
kantoor of bedrijventerrein naar woon-
bestemming). Er zal ook een vergunning 

moeten zijn indien brandcompartimenten 
worden gewijzigd of worden aangebracht, 
er verandering is van constructies en con-
structieve wanden, er gevelwijzigingen zijn 
(denk aan beschermd stadsgezicht) en als 
er appartementen moeten worden ge-
splitst dan wel samengevoegd.

Bouwbesluit
Voor het omzetten van bouwen naar een 
woonbestemming dient ook het Bouw-
besluit te worden gevolgd. In 2012 is het 
oude Bouwbesluit 2003 vervangen. Daarin 
zijn voor verbouw en transformatie speci-
fieke eisen opgenomen. In het besluit 2012 
wordt niet gesproken over transformatie 
maar over het veranderen van de gebruiks-
functie van het gebouw. Er is een uitsplitsing 
gemaakt naar diverse gebruiksfuncties, 
waaronder wonen, gezondheidszorg, kan-
toren, onderwijs, winkels e.d. 

Het Bouwbesluit 2012 noemt drie kwali- 
teitsniveaus: het nieuwe bouwniveau, het 
niveau voor bestaande bouw en het rech-
tens verkregen niveau. Het nieuwe bouw-
niveau is het hoogste en geldt als eis voor 
alle nieuwbouwsituaties (dat zal bij trans-
formatie niet het geval zijn). De tegenhang-
er is het niveau voor bestaande bouw, het 
laagst gedefinieerde kwaliteitsniveau. Dat 
is het minimale niveau waar gebouwen 
voor bepaalde functies altijd aan moeten 
voldoen. Het rechtens verkregen niveau zit 
er tussenin. Dat is het kwaliteitsniveau van 
een gebouw zoals dat nu geldt. Bij verbouw 
ten behoeve van transformatie geldt in 
verreweg de meeste situaties het rechtens 
verkregen niveau. Dat betekent dus dat de 
actuele kwaliteit van een gebouw er door 
de verbouwing niet op achteruit mag gaan. 
Er zijn wel enkele specifieke eisen aange-
geven. 

Wanneer voor een transformatieproject 
de installaties van een gebouw worden uit-
gebreid of gedeeltelijk worden vernieuwd, 
geldt het rechtens verkregen niveau, zijnde 
dus het actuele kwaliteitsniveau. Worden 
de installaties echter in het geheel vernieuwd 
of een andere nieuwe installatie aange-
bracht, dan zal dat moeten geschieden 
volgens de nieuwbouweisen. Ook voor de 
brandveiligheid is men wat strenger. In het 
kader van de brandcompartimentering 
moeten woningscheidende wanden een 
weerstand tegen branddoorslag en brand-
overslag hebben die voldoet aan het rech-
tens verkregen niveau met een minimum 
van 30 minuten. Die eis wordt ook gesteld 
aan nieuw aan te brengen scheidingswan-
den en kan dus verder gaan dan de actuele 
weerstand. Zo zijn er nog meer speci-
fieke eisen, bijvoorbeeld ten aanzien van 
vluchtwegen, hoogte van verblijfsruimtes, 
warmteweerstand en bij monumenten.

Transformeer
Dus mocht u ergens een leuk school- 
gebouw vinden of winkeltje om een woning 
in te maken, transformeer uzelf dan niet  
alleen tot aannemer, maar ook tot jurist en 
alles komt goed.

De Haij & Van der Wende Advocaten 
Postbus 84233 
3009 CE Rotterdam 
Barbizonlaan 82 
2908 ME Capelle a/d IJssel 
tel:  010-2204400 
fax: 010-2204499
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WERKEN WAAR 
ALLES IS

Kantoorruimte in inspirerende omgeving aan de historische ’s-Gravenweg. Een heerlijk 
plek om te werken, een fantastisch locatie om uw relaties te ontvangen. En uitstekend 

bereikbaar via de Provincialeweg N219 naar de rijkswegen A-20, A-12 en A-16.

MEER WETEN OVER DE ‘S GRAVENWEG? 
Goud Bedrĳ fshuisvesting - 0180 318 222 - www.goud-bhv.nl

Vermogensbeheer, vermogensadvies          vermogensinzichtVermogensbeheer, vermogensadvies          vermogensinzicht

T  010 - 254 03 30
E  beleggen@efi denz.nl
W  efi denz.nl

Bezoekadres
Rotterdam The Hague 
Airport
Linatebaan 69b, Rotterdam
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mr. Kees van Steensel RAiA

‘Financieel’ 
gezien

Ook in ons bedrijf hebben wij te maken 
met het mobiliteitsprobleem in de regio. 
Niet altijd kan iedereen op de fiets 
zitten of kunnen onze mensen heel 
modern thuis werken. Overigens ben ik 
er een groot voorstander van dat je alle-
maal lekker ouderwets op één plek met 
een klant bezig bent. Dan houd je elkaar 
scherp en is iedereen op de hoogte van 
elkaars dossiers. Niet erg duurzaam 
voor een organisatie die MVO hoog in 
het vaandel heeft staan, maar wel prak-
tisch. 

Bij mooi weer staat ons fietsenhok vol met 
blinkende fietsjes, waar je zelf nog op moet 
trappen. Duurzaam en gezond. Maar toch 
gaan wij nog steeds, met een fors autopark 
al dan niet elektrisch, naar ons werk. Di-
verse teamleden wonen aan de overkant 
van de kleine sloot (Krimpen) en de grote 
sloot (Heerjansdam). Met de toenemende 
economische activiteit neemt de filedruk 
met grote stappen toe in onze regio. Daar-
om is het ook niet gek dat wij als column-
isten dit keer ons stukkie moeten wijden 
aan de problematiek van de mobiliteit in 
de regio.

De laatste jaren worden alle middelen in-
gezet om de filedruk in de regio te vermin-
deren, waarbij de Verkeersonderneming 
een prominente rol vervult. De meest in-
ventieve proefballonnen heb ik al de revue 
zien passeren. Aan creativiteit geen gebrek. 
Maar ik begin een beetje het idee te krijgen 
dat men met al deze inventiviteit fors om 
de hete brij heen zit te draaien, ofwel men 
zich niet richt op het echte probleem hier 

in de regio: de aanpak van de stokkende 
mobiliteit van en naar de Krimpenerwaard. 
Die zorgt er, zoals wij allemaal weten, voor 
dat het verkeer in de regio op diverse 
plekken dichtslibt. Dus niet alleen het fo-
rensenverkeer van en naar de Krimpener-
waard. Als je op langere termijn niet met 
rigoureuze oplossingen gaat komen zoals 
de oplossing die wordt gerealiseerd om 
de doorvoer van het verkeer in de regio 
Hillegersberg te ontlasten (tunnel Rotte en 
weg achter Hillegersberg langs), zal de regio 
steeds verder dichtslibben.  

Het is prachtig dat wij in de buurt wonen 
van de eerste waterkering in Nederland 
en dat wij ervoor zorgen dat Nederland 
geen deel van de Noordzee wordt met die 
mooie schotten. Zorg er nu wel een keertje 
voor dat de Krimpenerwaard op een nette 
manier voor verkeer wordt ontsloten en 
blijf niet hangen in een lappendeken van 
halve oplossingen die er never nooit voor 
gaan zorgen dat onze mensen die nog wel 
met de aloude auto gaan, noodgedwongen 
veel te laat bij hun avondprakkie moeten 
aansluiten of nog erger te laat op hun werk 
komen.

Ook onze Minister van Verkeer gaf recent 
nog aan dat wij, door de aangetrokken 
economie, in de komende jaren een toe-
neming van de filedruk van rond de 30% 
mogen verwachten. Dan gaan wij, zeker in 
onze regio, de boel bij lange na niet vlot-
trekken met fietsplannen naar het station, 
stimulering van elektrische fietsen, car-
poolen waar mogelijk en pendelbussen. 
Daarom moet de lobby voor een echte 

ontsluiting van de Krimpenerwaard nu fors 
opgevoerd worden. En daar hebben wij u 
als bedrijfsleven bij nodig! Anders rest mij 
niets anders dan mijn hooggewaardeerde 
collega’s uit Krimpen en Heerjansdam te 
adviseren de sloot over te gaan zwemmen. 
Dat zou bij onze Krimpenaren nog wel kun-
nen lukken als zij gedegen rekening houden 
met de stroom en zij niet in de winter 
de oversteek wagen. Maar voor onze man 
uit Heerjansdam zal er wat trainingsarbeid 
nodig zijn om de grote sloot over te steken. 
Dan moet er ook net geen binnenvaart-
scheepje langskomen, anders kunnen wij 
een nieuwe boekhouder acquireren. Lang 
verhaal kort: het is wel vijf voor twaalf als 
het om de Algeracorridor gaat. Dat los 
je niet op met halve maatregelen. Het is  
natuurlijk maar mijn bescheiden mening 
en die moet je niet al te serieus nemen. Ik 
zou tenslotte meer verstand van verzeke-
ringen moeten hebben.

Van Steensel Assurantiën b.v. 
Pr. Pieter Christiaanstraat 61 
3066 TB Rotterdam 
info@steensel.nl 
T 010 412 39 11
www.steensel.nl

Dan maar zwemmen over de sloot
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Meer onder-
nemers in nood
Het aantal ondernemers met geld-
problemen viel in het derde kwartaal 
onverwachts 13 procent hoger uit dan 
een jaar eerder, laat de IMK-index van 
het Instituut voor het Midden- en Klein-
bedrijf (IMK) zien.

Het IMK baseert zich op het aantal onder-
nemers dat een beroep doet op bijstand-
verlening voor zelfstandigen. 
Het aantal bijstandsaanvragen nam het 
meest toe in de bouw en industrie, terwijl 
het aantal hulpvragen in de zorg juist flink 
daalde. “Het lijkt erop dat veel onder- 
nemers door de economische zonneschijn 
minder voorzichtig zijn geworden en privé 
wat meer willen profiteren van goede 
tijden”, zegt Han Dieperink, algemeen 
directeur bij het IMK. “Als het dan echt 
even tegenzit, kunnen de gevolgen groot 
zijn.  Ook wanneer een bedrijf in de kern 
gezond is.”

Bron: ANP

Half miljard voor nieuwe oeververbinding
Onze regio krijgt een extra oeververbin-
ding met openbaar vervoer en een weg 
voor autoverkeer om de toenemende 
drukte op de A16 aan te pakken. Dat  
hebben minister Cora van Nieuwen- 
huizen (Infrastructuur en Waterstaat), 
Rotterdam, Den Haag, de regiogemeen-
ten en de provincie Zuid-Holland  afge-
sproken.

Het zal nog wel jaren duren voor de 
verbinding er is. Het komende anderhalf 
jaar wordt gewerkt aan een plan hoe die 
verbinding er uit moet gaan uitzien en 
waar die komt te liggen. Mogelijke locaties 
zijn Feijenoord-Kralingen en Ridderkerk 

Krimpen aan den IJssel. Ook moet nog 
worden besloten of er een brug of een  
tunnel zal worden aangelegd. Het Rijk 
steekt 200 miljoen euro in de verbinding, 
de regio (gemeenten) 280 miljoen euro. 

Extra 25.000 stallingsplekken
Verder is er een nationaal fietsplan van het 
kabinet om te investeren in extra snelle 
routes en meer stallingsplekken. Er komen 
bij tientallen stations in totaal zo’n 25.000 
extra plekken om de fiets te stallen. Sta-
tion Rotterdam Alexander krijgt er daarvan  
duizend.

Bron: AD Rotterdams Dagblad

Challenge in regio voor transitie 
circulaire economie
Op 15 november presenteerden de 
deelnemers aan de Circular Economy 
Challenge (CEC) in Rotterdam hun circu-
laire businesscase. Afgelopen half jaar 
werkten negentien ondernemers uit de 
regio nauw samen met KPMG Sustain- 
ability, Rabobank en MVO Nederland 
om hun duurzame ideeën uit te werken. 

Ze kregen toegang tot nieuwe circulaire 
netwerken, ontvingen een companyscan 
en werden getraind om hun boodschap 
helder over te brengen. Een aantal van 
hen zijn met hun circulaire businesscase 
inmiddels een voorbeeldfunctie in de regio 
gaan vervullen. Tijdens de avond werd 
door Wiebe Draijer, voorzitter groepsdirec-
tie van Rabobank, de Circulaire Regioscan 
Metropoolregio Rotterdam – Den Haag  
gepresenteerd.

Challenge
Om bedrijven te stimuleren een circulair 
businessmodel te omarmen, is de Rabo-
bank de  Circular Economy Challenge ge- 
start. In dit programma kunnen bedrijven 
hun kansen voor circulair ondernemen 
verkennen en die vertalen naar een goed 
actieplan en een businesscase. 

Out of the box
In april zijn de deelnemende ondernemers 
uit de regio gestart met hun zoektocht 
naar de mogelijkheden om circulair te 

ondernemen. Hun doel is minder milieu- 
belasting, verlagen van kosten en het uit-
werken van nieuwe verdienmodellen. 

De CEC heeft volgens de Rabobank laten 
zien dat circulair ondernemen voor de regio 
economische kansen biedt en dat de tran-
sitie naar een circulaire economie vraagt 
om een nieuwe manier van denken en  
kijken. “Out of the box, over de grenzen van 
bedrijf of keten heen en overtuigd van de 
win-win als het gaat om samenwerking.”

-Bron: portofbusiness.nl
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Kick-off Green Businesss Club Rotterdam Alexander 
Woensdag 31 oktober was de feeste-
lijke kick-off van de Green Business Club  
Rotterdam Alexander. Met bijna honderd 
gasten, een inhoudelijk sterk programma 
en Ingrid Adriaanse, bekend van het RTL 
Z programma Business 010, als dagvoor-
zitter. Keynote speaker Maria van der  
Heijden, directeur MVO Nederland, toon- 
de nog maar eens aan dat er nú wat moet 
gebeuren om de klimaatdoelstellingen te 
halen: ‘Haastige spoed, is goed.’

Daarnaast was er een podium voor con-
crete projecten, zoals het innovatieve 
PowerNEST, autodelen met AMBER, het 
stimuleren van elektrisch taxivervoer en 
gezamenlijke afvalverwerking. Nadat de 
founding partners zich voorstelden én hun 
handtekening zetten, was er gelegenheid 
om na te praten tijdens de borrel. Techniek 
College Rotterdam toonde zich in samen-
werking met de organisatie een uitstekend 
én duurzaam gastheer.

Klaar voor volgende stap
De handtekeningen zijn gezet, intenties 
uitgesproken en nu volgens voorzitter en 
horecaondernemer Marco Bunk op z’n 
goed Rotterdam “niet lullen, maar poetsen!”  
Breeman BMW, Coca-Cola, gemeente Rotter- 
dam Prins Alexander, Ntoren, Dienstencen-
trum Politie, Rabobank, Uniper,  Wilskracht 
Bar en Keuken en Zadkine | Techniek College 
Rotterdam zijn er klaar voor. 

Klaar voor de volgende stap: Het concretise-
ren van de lokale duurzaamheidsprojecten! 
Mede dankzij de participanten wordt de 
GBC Rotterdam Alexander in staat gesteld 
de lokale duurzaamheidsambities waar te 
maken.

Marco: “Het is goed om te signaleren dat 
zoveel bedrijven, onderwijsinstellingen en 
(semi-)overheden bereid zijn zich te vere-
nigen in de opgave het gebied Rotterdam  
Prins Alexander te verduurzamen en met 
elkaar impact te maken. 

Green Business Club Rotterdam Alexander 
–MAKE IT HAPPEN!”

Wilt u kennismaken met GBC 
Rotterdam Alexander? 
Programmamanager Carola Kalishoek 
gaat graag met u in gesprek. 

carola@greenbusinessclub.nl
www.greenbusinessclub.nl

Wethouder 
Kathmann: “Ik 
sta hier als trotse 
Rotterdammer!”

Havenbanen op hoogste punt sinds 2002
De banen in de regio Rotterdam die 
direct aan zeehavens te danken zijn, 
bereikten vorig jaar het hoogste punt 
sinds 2002. Dat meldt de haven van Rot-
terdam naar aanleiding van een jaarlijks 
onderzoek van de Erasmus Universiteit. 
Het onderzoek werd gedaan in opdracht 
van het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat.

In 2017 steeg het aantal mensen dat in de 
regio Rotterdam-Rijnmond in de havens 
zelf werkte met drieduizend tot 101.443. 
Als ook wordt gekeken naar alle bedrij-
vigheid die indirect met de havens is ver-
bonden, ging het om 183.675 banen. Dat 
aantal staat gelijk aan 2 procent van alle 
werkzame mensen in Nederland. Alle  
Nederlandse zeehavens bij elkaar leverden 

vorig jaar ook meer banen op. De totale 
werkgelegenheid in en om de havensec-
tor steeg met 2,8 procent tot bijna 350.000 
banen. Dat staat volgens de Erasmus Uni-
versiteit gelijk aan 3,8 procent van alle 
werkzame personen in Nederland.

Toegevoegde waarde 27,8 miljard euro
In het onderzoek werd ook gekeken naar 
de bijdrage die zeehavens aan de Neder-
landse economie leveren. De toegevoegde 
waarde van activiteiten in de havens  
bedroeg vorig jaar 27,8 miljard euro. Dit is  
1 miljard euro meer dan een jaar eerder. 
Bijna de helft van de toegevoegde waarde 
van alle activiteiten komt uit het haven- 
gebied in de Rotterdamse regio.

Bron: Havenbedrijf Rotterdam



Krimpen aan den IJssel

maatwerk in drukwerk

Barbizonlaan 82
2908 ME  Capelle a/d IJssel
Postbus 84233
3009 CE  Rotterdam
T 010 - 220 44 00
F 010 - 220 44 99
E be@haijwende.nl 

De Haij & Van der Wende Advocaten in Capelle aan den IJssel werkt voor ondernemingen en (non-profit) organisaties.  
We adviseren cliënten op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht en ruimtelijke ordeningszaken.

We lossen het liever buiten de ring op, 
maar als het nodig is gaan we de strijd aan
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Het thema van dit nummer deed me direct 
denken aan de permanente transfor-
matie waarin het supermarktlandschap 
zich al jaren bevindt. Albert Heijn heeft 
daarin voor ons een bijzondere positie 
vanwege het feit dat we beleggen in de 
moedermaatschappij Koninklijke Ahold 
Delhaize. In 1887 begonnen als kleine 
kruidenierszaak in Oostzaan en nu uit-
gegroeid tot de grootste supermarkt-
keten van Nederland en grote speler in 
de Verenigde Staten, België en Zuidoost 
Europa. Met Bol.com in Nederland en 
Peapod in de VS is deze Nederlandse  
kruidenier ook nog eens uitgegroeid tot 
een onlinespeler van formaat.

Waar de kruidenier van vroeger wellicht 
iedereen persoonlijk kende uit de buurt 
of het dorp, is die relatie anno 2018 sterk 
veranderd. Ik ben benieuwd wie er meer 
wist/weet van zijn klanten. Ondanks het 
gebrek aan een echte persoonlijke relatie, 
verzamelt de moderne kruidenier heel veel 
data over het koopgedrag van klanten, 
zowel in de winkel als online. Deze data 
wordt vervolgens ingezet voor de verstevi-
ging van de klantrelatie door middel van 
bijvoorbeeld persoonsgebonden aanbie-
dingen.

‘Voor iedereen wat wils’
Van een beperkt assortiment in het 
verleden is het aanbod van vandaag de 
dag uitgegroeid tot een enorme hoeveel-
heid producten die ‘voor iedereen wat wils’ 
biedt. De openingstijden zijn fors verruimd 
en online kunnen we op verschillende 

manieren 24/7 een bestelling plaatsen. 
Indien gewenst worden de boodschappen 
thuisbezorgd tot in de keuken. Momenteel 
draait er zelfs een proef waarbij de bood-
schappen via een slim deurslot ook kunnen 
worden bezorgd terwijl de klant niet thuis 
is.

Bezorging met drones
In de zeer nabije toekomst kunnen we onze 
boodschappen bestellen via smart speakers 
zoals Google Home of Amazon Alexa. 
Koelkasten gaan beschikken over slimme 
technologie, waardoor ze automatisch 
kunnen bestellen wanneer bijvoorbeeld de 
melk bijna op is. In toenemende mate laten 
we boodschappen thuis bezorgen. Nu nog 
met traditionele busjes, maar steeds vaker 
met allerlei elektrische voertuigen. Hoe ver 
zijn we nog af van bezorging via drones? 
Amazon en DHL testen al uitgebreid op dit 
gebied.

Dan de gewone winkels zoals we die ken-
nen in de winkelcentra in de buurt. Vaak 
zijn ze door de tijd heen veel groter ge-
worden qua vloeroppervlakte en fungeren 
ze als belangrijke trekpleister voor andere 
winkels. De zelfscanner in combinatie met 
de mogelijkheid om zonder tussenkomst 
van een kassière af te rekenen is al jaren 
gemeengoed. De kassaloze supermarkt is 
een kwestie van tijd. In Amsterdam draait 
Albert Heijn al proeven met de zoge-
naamde ‘tap to go-kaart’. Langs de kassa 
is niet meer nodig, na vertrek uit de winkel 
wordt het bedrag vanzelf afgeschreven.
Relatieve nieuwkomer Picnic heeft zelfs een 

businessmodel waarin de winkel helemaal 
niet meer voorkomt. Boodschappen be-
stel je via de app, waarna ze gratis worden  
thuisbezorgd. Via de app is precies te vol-
gen hoe laat de bezorger voor de deur 
staat. In steeds meer plaatsen biedt Picnic 
haar diensten aan.

Permanente aanpassing
Dergelijke ontwikkelingen hebben op ter-
mijn natuurlijk een behoorlijke invloed. 
Hoe belangrijk zijn de winkels van nu in de 
toekomst nog? Is logistiek vastgoed wellicht 
veel relevanter? Welke arbeidsplaatsen 
biedt een supermarkt?

Permanente aanpassing op basis van ver- 
anderende klantvraag en technologische 
mogelijkheden is de enige zekerheid. Mee-
kijken over de schouder van ’s lands grootste 
kruidenier is leuk, maar vooral nuttig.

Efidenz Capital Management
Linatebaan 69B
3045 AH Rotterdam
beleggen@efidenz.nl
T 010 254 03 30 
www.efidenz.nl 

Modern kruidenieren

Ron van Zwienen

‘Vermogens’ 
inzicht
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In de stoel bij Maat Kappers

Met haar korte, frisse en jeugdige kapsel 
neemt Inge om de paar weken plaats in de 
kappersstoel om haar coupe te verzorgen, 
knippen en te verven. “Dat korte haar heeft 
ze al sinds haar 28ste weet Henk. “Knippen 
kan iedereen, maar waar laat je het zit-
ten” blijft daarbij zijn credo. Zijn kappers-
keten vierde in november het 50-jarig  
jubileum. Henk werd daarbij op het Samuel  
Esmeijerplein onthaald met ballonnen en 
43 personeelsleden die hun blij verraste 
baas luidkeels toezongen.

Echt familiebedrijf
Inge groeide op in Rotterdam-Oost en 
werkte na haar studies Meao, Nima A, 
Nima B en een jaar propedeuse HBO onder 
andere als secretaresse bij accountants-
kantoor PWC. 
Maar tijdens haar studie en haar werk-
zaamheden bleef ze altijd met de zaak 
van haar vader verbonden. Het bedrijf dat 
Lievaart Sr. opzette, bestaat 27 jaar. Zelf is 
Inge nu negen jaar actief als ondernemer in 
het bedrijf, dat nog steeds een echt familie- 
bedrijf is. Zo neemt Inge’s moeder nog altijd 
graag een deel van de administratie voor 
haar rekening.

“Ik heb al een keer eerder als werknemer 
in onze zaak gewerkt, maar toen was ik als 
persoon nog te jong om het stokje van pa 
over te nemen en wilde meer loopbaan- en 
levenservaring opdoen. Zo’n negen jaar 
geleden dacht ik -ondanks dat we toen op 
de drempel van de crisis stonden ‘nu voelt 
het goed’ en was ik er klaar voor om als 
ondernemer een toekomst op te bouwen,” 
vertelt Inge.

Ze viel als startende ondernemer op de 
drempel van de crisis direct met haar neus 
in de boter. “De grafische bedrijfstak werd 
als een van de eerste hard geraakt. 

Ik heb toen al snel veel maat-
regelen moeten nemen.
Zoals verhuizen naar een 
goedkoper pand, snijden in 
de personeelsuitgaven en 
samenwerken met andere 
partners om overheadkos-
ten te besparen.”

Vaste klanten maken het
Veel van haar klanten, 
zoals Henk Maat, zitten in 
Rotterdam-Oost en omlig-
gende gemeenten. “Ik ben 
graag heel lokaal en regio-
naal bezig. Dat is praktisch 
en ook wel zo prettig. De 
naam van het familiebedrijf 
heb ik ook bewust ge-
houden. Veel van de klanten 
van mijn vader zijn nog 
steeds klant. We hebben 
wel nieuwe klandizie, maar 
de vaste klanten maken het 
wel. Als het gaat om gevoel, vertrouwen en 
de relatie die je met elkaar opbouwt, vind ik 
het fijn als klanten dichtbij je zitten. Je voelt 
daarmee nu eenmaal sneller binding. Zoals 
met Henk. Zijn vader was een van de eerste 
klanten van mijn vader. Dan bouw je samen 
enorm veel op en gunt elkaar ook veel meer.” 

De levens van Henk en Inge zijn van jongs 
af aan in de geschiedenis van beide familie- 
bedrijven met elkaar vervlochten. Zo zat 
Inge als klein meisje al in de kappersstoel 
van Maat Kappers en kwam Henk regel-
matig met oliebollen langs op de zaak van 
haar vader. Het leukste aan ondernemen 
met een full-service mediabedrijf? Inge: 
“Wakker worden en niet weten wat je precies 
gaat doen vandaag. Iedere dag is en loopt  
anders. Mijn werk is heel gevarieerd, net 
zoals mijn klandizie.”

lievaart-vc.nl
maatkappers.nl

De Maatkappers afspraken-app is te 
downloaden via Google en de Appstore.

In deze rubriek neemt een lokale ondernemer plaats in de stoel 
van Maat Kappers (7 vestigingen in Prins Alexander, Gouda,  
Hazerswoude, Lekkerkerk en Krimpen aan den IJssel). Hij of zij 
wordt binnen een half uur tijdens een gesprek over het onderne-
merschap ‘geknipt en geschoren’. Deze keer vertelt Inge Lievaart, 
voorzitter van de Business Club Prins Alexander - terwijl ze door 
Henk Maat in zijn zaak aan het Samuel Esmeijerplein 25 met de 
schaar onderhanden wordt genomen- over haar familiebedrijf, 
het ondernemerschap en de persoon onder de haardos.



Wij zijn weer open, het nieuwe Wilskracht is een 
feit en dat laten wij u graag met trots zien!

Wanneer mogen wij u begroeten?

Prins Alexanderplein 5 • 3067 GC Rotterdam • T 010 455 66 24 • info@wilskrachtrotterdam.nl

wilskrachtrotterdam.nl

Ontbijten
In alle rust...

BORRELEN
Met collega’s of relaties...

dineren
Met vrienden of familie...

LUNCHEN
En meteen bijpraten...

WEER OPEN!

Like us on facebook!

De keuken is elke dag geopend vanaf 12.00 uur

OPENINGSTIJDEN 
Ma t/m vr vanaf 08.00 uur 
Za en zo vanaf 11.00 uur

‘TO Go’          Nieuw

Elke dag geopend om 08.00 uur



Leefgoed de Olifant is de plek waar 
u ongestoord kunt vergaderen. 
De vergaderlocaties met moderne 
 faciliteiten en eigen buitenterrassen 
zijn daar perfect voor. 
 
Het Leefgoed is ook een heerlijke 
plek om met collega’s, relaties, familie 
of gelijkgestemden samen te komen. 
 
Uw bijeenkomst kunt u combineren met een 
ontspannen wandeling in Park Hitland, of een 
ludieke groepsactiviteit, waarvoor we ideeën 
kunnen aandragen. 
 
De keukenbrigade van Restaurant & theehuis 
De Dames verzorgt de catering en parkeren 
is gratis.

Vergaderingen
& recepties

CULTUUR & ERFGOED
RESTAURANT & THEEHUIS DE DAMES

Coole pitch, out of the box meeting, 
een goed gesprek, receptie 

of verzorgde business party? 
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