Rotterdam Central District: eigenzinnig hart van een wereldstad
Welkom in Rotterdam. Een stad om trots op te zijn. Met zijn indrukwekkende skyline en de
ruwheid van de wereldhaven. Waar innovatie en ondernemen hand in hand gaan. Een stad
in opkomst. Met als parel in het hart ervan: Rotterdam Central District. Het gebied rondom
het Weena, met het Stationsplein als dynamisch middelpunt. Hier komt alles samen. Een
Europees economische hub met internationale connecties.
Met het station als spil is het Rotterdam Central District (RCD) een uitnodigende
ontmoetingsplek voor mensen, bedrijven en ideeën. Het bruist van kennis en kunde. Er
wordt onafgebroken gewerkt, no-nonsense, met opgerolde mouwen. De 24-uurs economie
in vol ornaat. Grootstedelijke allure, perfecte bereikbaarheid en een unieke Europese ligging
maken het tot een gateway met perspectief. Zowel lokaal als (inter)nationaal. Voor
investeerders, ondernemers, gemeente en inwoners.
Verrassend
De grote tegenstellingen geven het gebied zijn eigenzinnige, Rotterdamse karakter. Van
tijdelijk en rauw tot gepolijst en duurzaam. Van groot en gevestigd tot startup en culturele
hub. Van fonkelend nieuw tot klassiek monumentaal. Van wonen tot werken. Gemixte
functies in gebouwen. Een solide basis met een avontuurlijk randje. Er kan er van alles.
RCD heeft Rotterdamse nuchterheid, is innovatief en verrast in contrast. En dat alles midden
in de bruisende binnenstad van Rotterdam.
Aantrekkelijk
Rotterdam is een razendsnel groeiende Europese metropool. Het RCD is daarin een kansrijk
gebied. Je voelt de bedrijvigheid, de buzz. Hier gebeurt het. Niet voor niets zijn een aantal
van de meest toonaangevende bedrijven en opvallende startups juist hier actief. Ze zijn door
de unieke ligging ultiem bereikbaar en medewerkers voelen zich thuis. Dat zie je op een
zonnige dag terug bij buitenbar Biergarten. Duizenden mensen, kriskras door elkaar, een
biertje in de hand. Van maatpak tot hipster en van oer-Rotterdams tot internationaal
ondernemer. Central District raakt. In het hart van Rotterdam.

