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1957	  









Gebiedsvisie	  2007	  

•  GLOCAL	  (Global	  +	  Local)	  
•  MIXONE	  
•  Opengewerkt	  WTC	  
•  Stadsentree	  
•  Mobiliteit	  





2008:	  Kredietcrisis	  
2009:	  Europese	  staatsschuldencrisis	  



Het	  gaat	  niet	  vanzelf,	  dus	  in	  de	  ac6e!	  

•  2009:	  oprichTng	  Vereniging	  RCD	  als	  publiek	  private	  
samenwerking	  tussen	  gemeente,	  ontwikkelaars	  en	  
beleggers.	  

•  Budget	  &	  agenda:	  MarkeTng,	  Placemaking	  en	  
Businessclub	  

•  Hans	  de	  Boer	  als	  voorman	  
•  2010:	  RCD	  opgenomen	  in	  Crisis	  &	  Herstelwet	  



Een	  greep	  uit	  onze	  ac6viteiten	  

•  Divers	  communicaTemateriaal	  
•  Roadshow	  in	  Duitsland	  
•  Vastgoedbeurzen	  
•  Netwerkbijeenkomsten	  
•  Programmering	  in	  de	  buitenruimte	  
•  Faciliteren	  van	  derden	  (bv	  IFFR)	  in	  het	  RCD	  
•  2011:	  OprichTng	  Young	  Professionals	  Ro3erdam	  (YPR)	  







2012:	  Vastgoedcrisis	  



2014	  



De	  wereld	  is	  veranderd…	  







Een	  nieuwe	  fase	  

•  Gebruikers	  meenemen	  in	  de	  
gebeidsontwikkeling	  en	  dus	  ook	  een	  
belangrijke	  rol	  in	  de	  vereniging.	  

•  Kwaliteit	  is	  meer	  dan	  alleen	  de	  stenen!	  
•  De	  wereld	  is	  zó	  veranderd	  sinds	  2007,	  dus	  een	  
herijking	  van	  de	  gebiedsvisie	  is	  nodig.	  

•  Vereniging	  prominent	  placorm	  voor	  
gebeidsontwikkeling,	  zeker	  nu	  CS	  en	  
buitenruimte	  zo	  goed	  als	  zijn	  gerealiseerd.	  	  



Wat	  is	  de	  agenda	  van	  morgen?	  

•  Ondanks	  de	  crisis	  is	  er	  heel	  veel	  gerealiseerd,	  
maar	  wat	  zijn	  de	  volgende	  stappen?	  

•  Een	  ding	  is	  duidelijker	  dan	  ooit:	  we	  moeten	  
het	  samendoen.	  

•  Dat	  brengt	  kansen,	  maar	  ook	  dillemma’s.	  
•  RCD	  als	  Living	  Lab.	  Samen	  projecten	  doen.	  
•  Tijd	  voor	  een	  nieuwe	  manier	  van	  
gebiedsontwikkeling.	  



Wat	  is	  de	  toekomst	  van	  de	  stad?	  
17	  mei	  2016	  |	  UTC	  RoKerdam	  



Bedankt	  
Kom	  een	  keertje	  kijken	  in	  RCD!	  


