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    Samenvatting scriptie B.J.C. Lenarduzzi-Veltman over ‘Laurenskwartier Rotterdam 

   project Grote Markt (2006) 
 
 

In het kader van het omzetten van het Laurenskwartier, een wijk in Rotterdam, naar een 

plek waar men een prettige mix van wonen en publieksfuncties kan vinden, is er in 2000 

een nieuw bestemmingsplan opgesteld. De zogenaamde “ster”-locaties zijn daarin 

opgenomen en locatie Grotemarkt is aangemeld als locatie 3. Op deze locatie worden 

nieuwe ontwikkelingen extra gestimuleerd door de gemeente. 

In september 2003 werd begonnen met het selectieproces en uiteindelijk werd de voorkeur 

uitgesproken voor ontwikkelaar Provast met het plan Grote Markt. Een grote markthal met 

daarboven circa 240 woningen.  

Ter afsluiting van de opleiding NVM-Woningmarkt-consultant wordt een scriptie 

geschreven, waarbij voor de volgende kernvraag gekozen is: 

Hoe kan het project Grote Markt, waarbij gekeken wordt naar de functie wonen zo goed 

mogelijk in de markt gezet worden om het best verkoop/verhuur resultaat te behalen? 

Aan de hand van een aantal deelvragen wordt een antwoord gezocht naar de 

probleemstelling. Er is o.a. onderzoek gedaan naar de huidige situatie op de locatie, de 

demografische gegevens en de verkoop/verhuurmarkt in het centrum van Rotterdam. 

Gekeken naar de uitkomsten in dit rapport valt het volgende samen te vatten: 

Er zijn een aantal concurrerende projecten die in aanbouw, of zojuist opgeleverd zijn. Dit 

is een mix van koop- en huurappartementen. De huurprijzen beginnen vanaf € 750,- voor 

76m² en zijn oplopend tot € 2.675,- voor een penthouse van 211m². De v.o.n.-prijs per m² 

voor de koopappartementen varieert van € 2.130,- tot het meest luxe penthouse met € 

3.238,-. In alle gevallen is parkeren onder het gebouw mogelijk.  

 

Totaal zijn er in het stadscentrum per januari 2005 15.764 woningen, waarvan 21,4% 

koopwoningen. De inwoners van het stadscentrum zijn als volgt te splitsen: 37,5% van de 

inwoners is 20 t/m 34 jaar. En 26,7% valt in de leeftijdscategorie 35 t/m 54 jaar.  

Er wonen veel jonge, meestal alleenstaande personen in het centrum, met een middelbaar 

tot hogere opleiding met een modaal inkomen. Dit is een mix van personen die huren of 

een eigen woning bezitten. 
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Op de locatie zelf (City Building) wonen nu voornamelijk personen in de leeftijd van 30 

tot 40 jaar, veelal paren zonder kinderen (47%) met een Universitaire opleiding en een 

groot deel heeft een inkomen hoger dan modaal. 

Bij de aankoopbeslissing zijn de volgende 5 aspecten het belangrijkst geweest: 

• Centrumlocatie; 

• (bijna) nieuwbouw; 

• indeling; 

• grootte; 

• parkeergelegenheid onder gebouw. 

 

De onderzoeksresultaten geven een duidelijk beeld in welke richting de projectontwikkelaar het moet 

zoeken in de verdeling van de appartementen boven de markthal. De markt biedt voldoende ruimte voor 

appartementen van circa 100m². Een buitenruimte is een must. De prijzen per m2 van de koopwoningen 

kunnen op circa  € 2.200,- v.o.n. ingezet worden tot een maximum van  € 2.400,- v.o.n. De huurprijs van               

de appartementen kan op circa € 900,- ingezet worden. 

Indien het voor een belegger aantrekkelijk genoeg blijft een minderheid van de woningen 

te bezitten, adviseer ik 60% van de woningen aan te bieden als koopwoning, 

 

Voor de lezer die snel tot de kern van dit onderzoek wil doordringen zijn deze 

samenvatting, hoofdstuk 1: inleiding en hoofdstuk 12: conclusies en aanbevelingen 

voldoende. Voor meer achtergrondinformatie is het echter aan te bevelen het hele rapport 

door te lezen. 


