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DAT IS WONEN OP HEIJPLAAT

#1
HET VERBORGEN
STRAND

Puur Rotterdams en nul-op-de-meter wonen op een verborgen, historisch plekje in
de Rotterdamse stadshavens. Dát is wonen in Het Verborgen Geheim. Aan de stoere
Heysehaven wordt gebouwd aan een moderne en groene woonwijk met 170 nul-opde-meter nieuwbouwhuizen. Er komen karakteristieke kadewoningen, twee-onder-éénkapwoningen en eengezinswoningen. Zoek jij een nieuwbouwhuis in een historische
tuindorp-setting, middenin de dynamiek van de haven en vlakbij het centrum van
Rotterdam? Ontdek dan Het Verborgen Geheim!
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HEIJPLAAT
TOEN, NU EN IN
DE TOEKOMST

Heijplaat is al meer dan 100 jaar een goed bewaard geheim in Rotterdam. De Rotterdamse
Droogdok Maatschappij (RDM) is van oudsher een belangrijke spil in het gebied. De RDM was
één van de grootste werven in Europa. Het Stoomschip Rotterdam van de Holland-Amerika Lijn
is er gebouwd. Vanaf 1914 groeide het aantal medewerkers dusdanig dat de RDM besloot om
zo’n 850 woningen achter het RDM-terrein te bouwen. Het tuindorp Heijplaat was geboren!

Sindsdien is er veel veranderd op Heijplaat. Toch is de cultuurhistorische waarde nog altijd
duidelijk zichtbaar. De komst van de RDM campus zorgde ervoor dat een belangrijk deel van
het Rotterdams industrieel erfgoed is behouden. De RDM campus heeft ook andere initiatieven
aangetrokken die werken, studeren en leven op Heijplaat aangenaam maken.

GENOEG TE BELEVEN
Geniet van een ambachtelijke gehaktbal in de RDM Kantine/Dokkaffee. Drink een borrel in het
authentieke Café Courzand. Gooi een hengel uit in de Maas vanaf het strandje. Klus je eigen meubels
in elkaar in RDM Makerspace. Wroet in de aarde bij de Volkstuinvereniging of trap een balletje
bij voetbalvereniging SV RDM. Ontdek de Rotterdamse haven op de fiets en stap in de waterbus
of watertaxi voor een tripje naar Katendrecht. Of neem een kijkje bij de Scheepsbouwloods,
Onderzeebootloods en Dokloodsen. Op Heijplaat is genoeg te beleven. Daarnaast kent Heijplaat een
actief verenigingsleven. Buurtgenoten organiseren allerlei activiteiten en iedereen helpt mee.
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1.	SS Rotterdam

4. Met de watertaxi naar het centrum

7. Voetballen bij SVRDM

2.	Kinderboederij De Heij

5. Schaatsen op het schoolplein

8. Het strandje aan de Maas

3.	Oude dorp

6. Klussen in de RDM Makerspace
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ALLE RUIMTE OM TE SPELEN

RESEARCH, DESIGN & MANUFACTURING

Kinderen hebben op Heijplaat alle ruimte om te spelen en te

Heijplaat is één van de stadshavens van Rotterdam:

ontdekken. Zandkastelen bouwen op het strandje aan de Maas,

een gebied met een hoogwaardig vestigingsklimaat voor haven-

de geitjes aaien bij kinderboerderij De Heij. Een balletje trappen

en transportbedrijven, maar ook voor innovatieve bedrijven en

op het plein bij de muziekkapel of langs de waterkant boten

kennisinstituten, zoals RDM Rotterdam, ICDuBO, Energy Floors

tellen die langsvaren.

en Concept House Village.

Basisschool De Klaver ligt midden in de wijk. En in de nabije

Met Heijplaat profileert Rotterdam zich bovendien als koploper op

omgeving zijn diverse middelbare scholen te vinden waaronder

het gebied van duurzame energievoorziening en klimaatadaptatie.

ook het Scheepvaart en Transport College. De Hogeschool

Daarmee trekt de stad hoogopgeleide kenniswerkers aan, veelal

Rotterdam en het Albeda College verzorgen op Heijplaat

pioniers die nieuwe trends uitproberen. Zij vinden op Heijplaat voor-

mbo- en hbo-onderwijs onder één dak: Innovation Dock.

zieningen voor ondernemerschap, bijzondere woonmilieus, culturele
voorzieningen en goede opleidingsmogelijkheden. Tegenwoordig
staat RDM dan ook voor Research, Design and Manufacturing.
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DE PARELS
VAN HEIJPLAAT
Heijplaat, een robuust stukje stad in het hart van de Rotterdamse haven. Een plek die de afgelopen jaren een
flinke transformatie heeft doorgemaakt, maar waar ook nog veel gaat gebeuren. Een stadsdeel dat momenteel
al heel veel moois te bieden heeft. De parels van Heijplaat!

#1 HET VERBORGEN STRAND

#3 SPORTVERENIGING RDM

#5 ONDERZEEBOOTLOODS

A15
#7 FRESH FOOD HEIJPLAAT

Het quarantaine-gebied is een van de best bewaarde geheimen

Ook sportvereniging RDM maakt al meer dan 100 jaar deel uit van

Waar vroeger onderzeeërs van de helling liepen, is de

In de week van 9 maart jl. opende eigenaar Halit Böyük de

van Heijplaat. Hier zie je het prachtige contrast van Heijplaat: de

Heijplaat. De voetbalvereniging is opgericht in 1915 en is daarmee

Onderzeebootloods op de RDM Campus nu ruimte voor grootse

allereerste supermarkt op Heijplaat: Fresh Food. De winkel,

robuustheid van de haven die overvloeit in het groen. Hoewel je je

even oud als het havendorp zelf. In 1966 is de vereniging verhuisd

evenementen. Van dansvoorstellingen van Conny Janssen en

onder de Boon-formule, heeft het karakter van een moderne

nog steeds in Rotterdam bevindt, is het hier een oase van rust. Met

naar de huidige locatie aan de Arie den Toomweg. SV RDM telt

feesten als MUST tot het TechBase van Ministerie van Defensie.

buurtsupermarkt inclusief een eigen horeca-gedeelte. Er is

als kers op de taart het verborgen strandje, op de kop van het

meerdere jeugd- en seniorenteams en is dé plek op Heijplaat voor

Als het gaat om evenementen is hier voor ieder wat wils!

een foodcorner met een bakafdeling en verse lunchartikelen.

gebied. Hier geniet je van het prachtige uitzicht over de haven en

sportievelingen.

kunnen de kinderen heerlijk ravotten.

#2 HET VERNIEUWDE COURZAND

#4 RDM KANTINE

Rhoon

Buurtbewoners kunnen er ook terecht voor een Turkse pizza of

#6 BASISSCHOOL DE KLAVER
Heijplaat is een fijne plek voor gezinnen. Hier woon je rustig en

Op de plek waar vroeger werklieden van RDM bijkwamen van

kunnen kinderen veilig op straat spelen. Fijn is dan ook dat op

Het 103-jarige Courzand is onlosmakelijk verbonden met de

noeste arbeid en hun boterham uit de trommel aten, vind je nu

loopafstand van Het Verborgen Geheim een basisschool te vinden

historie van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij en Heijplaat.

de RDM Kantine. Hier ontmoet je elkaar onder het genot van een

is. De Klaver is een kleinschalige Christelijke basisschool dat elk

In dit gerenoveerde restaurant proef je de authentieke smaken

goede kop koffie, smaakvol lunchgerecht of een gezellige borrel.

kind de kans geeft zich optimaal te ontwikkelen.

van de havenkeuken, maar dan in een modern jasje. Regelmatig

Een plek voor iedereen: student, toerist, ondernemers en natuurlijk

worden hier proeverijen georganiseerd en er worden verschillende

voor de échte Rotterdammer.

een frietje. Fresh Food heeft het assortiment op de behoefte in de
buurt afgestemd. “De vergeten boodschap”, zo noemt Böyük het.

arrangementen aangeboden voor feesten en partijen.
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DE FAMILIE WILBERSVAN HOLT WOONT HAPPY
OP HEIJPLAAT
Hier op de voormalige werf van de Rotterdamsche Droogdok

woongebied. Ondertussen was het project in volle gang. Kelly:

Maatschappij (RDM) wint ‘de stad’ langzaam aan terrein. Zo vond

“Op het moment dat wij instapten, waren de eerste

ook familie Wilbers - Van Holt hier verse Rotterdamse grond om

bewonersavonden al geweest. Gelukkig konden wij nog wat

op te groeien. Want dat hun huis in Rotterdam zou staan, daar

invloed uitoefenen op de indeling en inrichting van onze woning.”

was geen twijfel over mogelijk.

Ze kochten hun eigen verborgen geheim in maart 2017. Een maand
later, in april, bleek Kelly in verwachting van hun eerste kindje.

We wandelen langs loodsen, steken een bruggetje over, passeren

Tijdens de bouw van hun nieuwe woning, in de zomer van 2017,

de Watertaxi-halte en lopen vervolgens tegen de Heysekade

verhuisde het stel naar een huurhuis dat pal achter hun nieuw te

én nieuwe woonhuizen aan. ‘Het Verborgen Geheim’ is niet zo

bouwen huis lag. Hier werd zoon Teun geboren, een paar maanden

verborgen als de naam doet vermoeden en inmiddels ook geen

voor de sleuteloverdracht van hun nieuwe huis in april 2018. Kelly:

geheim meer. Na een paar gelukkige jaren op het Noordereiland

“Toen was het zeker nog niet af! We moesten nog schilderen,

was Heijplaat voor Kelly en Thomas een volgende stap. Kelly

inrichten en hadden wat kleine tegenslagen met het gieten van de

werd geboren in de wijk Lombardijen, maakte met haar ouders

betonvloer, waardoor het wat langer duurde.”

een uitstapje naar Barendrecht en kocht daarna haar eerste
appartement op het Noordereiland: de geboortegrond van haar
man Thomas. Toch leerde Kelly ‘haar’ Thomas niet zomaar kennen,

WONEN MET ZICHT OP DE WATERTAXI

daar was een blind date voor nodig. “We ontmoetten elkaar voor

Inmiddels is Heijplaat hun thuis. Kelly: “Voor de komende 15 jaar

het eerst op de Willemsbrug. Vanaf daar liepen we samen naar

zitten we hier goed.” Thomas: “15 jaar? No way, ik ga hier over 30

de Oude Haven.” Dat was in juli 2012. Inmiddels zijn ze 8 jaar, een

jaar pas weg!” Thomas heeft zijn nieuwe plek in de stad gevonden.

huwelijk en twee zonen verder.

“We hebben 160 m2 tot onze beschikking. Teun heeft een eigen
slaapkamer en een speelkamer, die hij inmiddels deelt met zijn
broertje Jan. We hebben zonnepanelen, een warmtepomp en

GEZOCHT: NIEUWBOUWWONING IN ROTTERDAM

betalen maar 10 euro per maand voor ons Eneco abonnement. We

Vanaf 2014 woonden Thomas en Kelly samen in zijn appartement.

kregen laatst zelfs 250 euro teruggestort omdat we meer energie

Kelly: “We hadden het fijn daar, maar het begon toch te kriebelen.

hadden opgebracht dan verbruikt! Bovendien vind ik dit een mooi

Ik wilde graag een huis dat écht van ons samen was, een volgende

gebied. Het zicht op de containers, het water altijd om je heen. En

stap.” In 2017 startte de zoektocht naar een andere woning. In

ik fiets in tien minuten naar Waalhaven, waar ik werk als Business

Rotterdam uiteraard, dat was een vereiste. Kelly: “Het stadse

Manager Ship Management.”

spreekt me aan, meer dan een dorp. Bovendien is Thomas een
Rotterdammer in hart en nieren.” De zoektocht bracht hen naar

Kelly vindt de watertaxi voor de deur een uitkomst. “Voor 30

Crooswijk, Overschie, het Oude Noorden en Heijplaat.

euro (7 euro p.p. enkele reis) varen we naar het centrum en terug.
Dat zijn we met de auto ook bijna kwijt als we in de stad moeten

Kelly: “We bekeken zowel bestaande woningen als nieuwbouw.

parkeren.” Het is een leuk uitstapje met Teun en Jan, met bezoek

Dat vond ik zo dubbel aan onze zoektocht: dan zie je een geschikt

óf samen met Thomas. “De laatste keer gingen we vanaf hier naar

huis qua prijs en buurt, maar ben je er toch niet volledig tevreden

Leuvehaven, om daar met z’n tweeën een hapje te eten.”

mee en moet je er nog van alles aan doen om het naar jouw zin
en smaak te maken.” Na dat besef besloot het stel uitsluitend naar

Het contact met buurtbewoners is goed, er wonen veel potentiële

nieuwbouw te kijken én hun zoekgebied iets uit te breiden. Toen

vriendjes voor Teun en Jan in de directe omgeving en hun

kwam Het Verborgen Geheim in beeld.

toekomstige basisschool De Klaver zit op een paar minuten lopen.
Kelly: “Daar gaan de meeste kindjes uit de buurt heen, dus dat
is heel fijn straks met speelafspraakjes.” Als klap op de vuurpijl
hebben ze er een ‘eigen’ strandje op loopafstand! Kelly: “Daar

GLOEDNIEUW GEZINSHUIS OP HEIJPLAAT

hebben we de afgelopen zomer veel gebruik van gemaakt!”

Thomas was direct enthousiast over Heijplaat, Kelly had wat

Heijplaat heeft het stel positief verrast, al maakt Kelly er geen

tijd nodig. “Ik kende de omgeving nog niet echt en het voelde

geheim van dat ze er graag wat meer faciliteiten zou zien. “Een

toch wat ver weg van alles. Thomas vond juist het ruige van dit

leuke koffiezaak op Heijplaat is mijn hartenwens, al is de RDM

gebied heel tof.” Kelly nam wat tijd om erover na te denken, ze

Kantine ook leuk, maar soms nog wat rustig.” Vergeleken met

keken een tweede keer en werden samen steeds enthousiaster

het centrum is Heijplaat inderdaad een stuk rustiger qua aanloop,

over de nul-op-de-meter woningen (met energiebesparende en

maar is dat nu juist niet het geheim van dit stadsdeel?

energieopwekkende voorzieningen) in dit nog relatief onbekende

Interview: Wonen Rotterdam
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FASE 7

20 NUL-OP-DE-METER KOOPWONINGEN
In fase 7 van Het Verborgen Geheim is er
keuze uit drie verschillende woningtypen. Alle
woningen hebben een voortuin met groene haag
en achtertuin met achterom. De achtertuinen
van woningtypen Kiel en Mast zijn ook van een
berging voorzien. Alle 20 woningen staan op
ruime kavels en beschikken over een zijtuin.
Type Kiel: 5 eengezinswoningen
De ruime eengezinswoningen van type Kiel
hebben een woonoppervlakte van circa 121 m2.
De voortuinen met groene haag en de luifels

Fase 7

boven de voordeuren geven de woningen een
vriendelijke uitstraling. Start elke dag ontspannen
met een verse kop koffie en goed ontbijt in de
ruime achtertuin op het oosten. Je fiets haal je
vervolgens uit de berging in de tuin of stap in
de auto, die op je eigen parkeerplaats voor je
klaar staat.
Type Mast: 9 eengezinswoningen
De

wit

geschilderde

detailleringen

gevels

uitgevoerd

in

met

fraaie

donkerbruine

baksteen maken de woningen van Type Mast
echt een plaatje om te zien. Net als de woningen
van type Kiel hebben de woningen van type Mast
een woonoppervlakte van circa 121 m2. Vanuit de
keuken heb je uitzicht op de prachtige autoluwe
groenstrook en vanuit de open keuken strijk je
neer in de woonkamer waar je door de glazen
pui van het daglicht kunt genieten. Buiten kom
je optimaal tot rust in de diepe tuin gelegen op
het zuiden. Aan de achterzijde van de woning
parkeer je je auto op je eigen parkeerplaats.
Type Brug: 6 twee-onder-één-kapwoningen
De ruime twee-onder-één-kapwoningen hebben
een woonoppervlakte van circa 150 m2 en
aangrenzende berging. De rijke detaillering en
het gebruik van verschillende gevelstenen, geven
elke woning een eigen gezicht. De voortuin biedt
je een fraai uitzicht op het park voor de deur en
je auto parkeer je gemakkelijk op de oprit. De
achtertuinen met achterom, zijn absoluut riant
te noemen. Door de ligging op het zuidwesten
kun je er tot in de late uurtjes heerlijk van de zon
genieten. Met maar liefst 5 slaapkamers heb je in
de woningen van type Brug voldoende ruimte
voor jouw gezin, logees en kantoor aan huis.
Voor wie op zoek is naar rust én ruimte, is type
Brug een absolute aanrader.

TYPE KIEL
TYPE MAST
TYPE BRUG
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KIEL
HOEKWONING

171

BASISPLATTEGRONDEN

BOUWNUMMER GETOOND: 171
BOUWNUMMER GESPIEGELD: 175
WOONOPPERVLAKTE CA. 121 M2

175

171

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

SCHAAL 1:75

8800

5220

BEGANE GROND

175

KENMERKEN
3480

• Woonkamer met open keuken
• Handige trapkast in de woonkamer
• Glazen pui en deur naar achtertuin
• 3 slaapkamers en badkamer op de 1e verdieping
•	Afgesloten ruimte op zolder
voor technische installaties en wasmachine
• Achtertuin met houten berging en achterom
• Vloerverwarming en -koeling in gehele woning
• Zonnepanelen
• Privé-parkeerplaats in parkeerhof
5140

2840

2200

5140

Maten zijn indicatief. De gevelindeling kan per woning verschillen.
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KIEL
TUSSENWONING

172

BASISPLATTEGRONDEN

173

BOUWNUMMERS GETOOND: 172, 174
BOUWNUMMER GESPIEGELD: 173
WOONOPPERVLAKTE CA. 121 M2

174

172

BEGANE GROND

174

SCHAAL 1:75

TWEEDE VERDIEPING

8800

5220

EERSTE VERDIEPING

173

KENMERKEN
3480

• Woonkamer met open keuken
• Handige trapkast in de woonkamer
• Glazen pui en deur naar achtertuin
• 3 slaapkamers en badkamer op de 1e verdieping
•	Afgesloten ruimte op zolder
voor technische installaties en wasmachine
• Achtertuin met houten berging en achterom
• Vloerverwarming en -koeling in gehele woning
• Zonnepanelen
• Privé-parkeerplaats in parkeerhof
5140

2840

2200

5140

Maten zijn indicatief. De gevelindeling kan per woning verschillen.
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Interieurimpressie type Kiel inclusief optie grote pui achtergevel.
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181

MAST
HOEKWONING

BASISPLATTEGRONDEN

189

BOUWNUMMER GETOOND: 181
BOUWNUMMER GESPIEGELD: 189
WOONOPPERVLAKTE CA. 121 M2

181

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

SCHAAL 1:75

8800

5220

BEGANE GROND

189

KENMERKEN
• Woonkamer met open keuken
• Handige trapkast in de woonkamer
3480

• Glazen pui en deur naar achtertuin
• 3 slaapkamers en badkamer op de 1e verdieping
•	Afgesloten ruimte op zolder
voor technische installaties en wasmachine
• Achtertuin met houten berging en achterom
• Twee parkeerplekken in parkeerhof
• Vloerverwarming en -koeling in gehele woning
• Zonnepanelen
• Tuin op het zuiden
• Autovrije groenstrook voor de deur
5140

2840

2200

5140

Maten zijn indicatief. De gevelindeling kan per woning verschillen.

26

27

182

MAST
TUSSENWONING

183
184
185
186
187

BASISPLATTEGRONDEN

188

BOUWNUMMERS GETOOND: 182, 184, 186, 188
BOUWNUMMERS GESPIEGELD: 183, 185, 187
WOONOPPERVLAKTE CA. 121 M2
182

EERSTE VERDIEPING

184

185

186

187

188

TWEEDE VERDIEPING

SCHAAL 1:75

8800

5220

BEGANE GROND

183

KENMERKEN
• Woonkamer met open keuken
3480

• Handige trapkast in de woonkamer
• Glazen pui en deur naar achtertuin
• 3 slaapkamers en badkamer op de 1e verdieping
•	Afgesloten ruimte op zolder
voor technische installaties en wasmachine
• Achtertuin met houten berging en achterom
• Privé-parkeerplaats in parkeerhof
• Vloerverwarming en -koeling in gehele woning
• Zonnepanelen
• Tuin op het zuiden
• Autovrije groenstrook voor de deur
5140

2200

2840

5140

Maten zijn indicatief. De gevelindeling kan per woning verschillen.
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BRUG
2^1-KAPWONING

5

22

4
22

BASISPLATTEGRONDEN

BOUWNUMMERS GETOOND: 221, 225
BOUWNUMMER GESPIEGELD: 224
WOONOPPERVLAKTE CA. 150 M2

1

22

224

221

BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING

225

TWEEDE VERDIEPING

SCHAAL 1:75

2230

9800

• Woonkamer met open keuken

2460

3400

KENMERKEN

4160

• Handige trapkast in de woonkamer
• Glazen pui en openslaande deuren naar achtertuin
• 3 slaapkamers en badkamer op de 1e verdieping
•	Afgesloten ruimte op zolder
3970

voor technische installaties en wasmachine
• Achtertuin met achterom
• Vloerverwarming en -koeling in gehele woning
• Zonnepanelen
• 2 parkeerplaatsen op eigen terrein
• Standaard voorzien van een dakraam
• Badkamer standaard voorzien van ligbad
5740

2650

2990

5740

Maten zijn indicatief. De gevelindeling kan per woning verschillen.
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BRUG
2^1-KAPWONING

6

22

3

BASISPLATTEGRONDEN

22

BOUWNUMMER GETOOND: 222, 226
BOUWNUMMER GESPIEGELD: 223
WOONOPPERVLAKTE CA. 150 M2

2

22

222

EERSTE VERDIEPING

226

TWEEDE VERDIEPING

SCHAAL 1:75

3400

BEGANE GROND

223

9800

2230

2460

KENMERKEN
• Woonkamer met open keuken

4160

• Handige trapkast in de woonkamer
• Glazen pui en openslaande deuren naar achtertuin
• 3 slaapkamers en badkamer op de 1e verdieping
3970

•	Afgesloten ruimte op zolder
voor technische installaties en wasmachine
• Achtertuin met achterom

optie

• Vloerverwarming en -koeling in gehele woning

inloopkast

• Zonnepanelen
• 2 parkeerplaatsen op eigen terrein
• Standaard voorzien van een dakraam
• Badkamer standaard voorzien van ligbad
5740

2990

2650

5740

Maten zijn indicatief. De gevelindeling kan per woning verschillen.
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KIEL
&
MAST
INDELINGSVARIANTEN EN OPTIES

indelingsoptie 01
INDELINGSOPTIE
01
VERKLEINEN VAN DE HAL ZODAT DE
TRAPOPGANG IN DE WOONKAMER
KOMT TE LIGGEN

brede gevelpui

OPTIE
BREDE GEVELPUI IN DE
ACHTERGEVEL MET DUBBELE
DEUREN

dubbele deuren

OPTIE
DUBBELE DEUREN IN DE
ACHTERGEVEL

indelingsoptie 02

INDELINGSOPTIE 02
VERGROTEN VAN DE
BADKAMER MET 30 CM

indelingsoptie 05

OPTIE
UITBOUW VAN 2,4 METER AAN
DE ACHTERGEVEL
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OPTIE
uitbouw 1,2 m
UITBOUW VAN 1,2 METER AAN
DE ACHTERGEVEL

INDELINGSOPTIE 05 *
EXTRA KAMER IN COMBINATIE
MET TWEE DAKRAMEN

indelingsoptie 03

INDELINGSOPTIE 03
SAMENVOEGEN VAN
SLAAPKAMER 1 EN 3

indelingsoptie 04

INDELINGSOPTIE 04
SAMENVOEGEN VAN SLAAPKAMER 1 EN
3 IN COMBINATIE MET EEN INLOOPKAST

indelingsoptie 06

INDELINGSOPTIE 06 *
EXTRA KAMER IN COMBINATIE
MET EEN DAKKAPEL
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BRUG
INDELINGSVARIANTEN EN OPTIES

MV

MV

MV

optie uitbouw
optie uitbouw
1200mm
1200mm

indelings optie 01

optie uitbouw
optie uitbouw
2400mm
2400mm
begane begane
grond grond

begane begane
grond grond

OPTIE
UITBOUW 1200 MM

indelings optie 01

1e verdieping

OPTIE
s chaal 1s chaal
: 50 1 : 50
UITBOUW 2400 MM

s chaal 1s chaal
: 50 1 : 50

1e verdieping E
OPTIE
1 VERDIEPING
s chaal 1 : 50
s chaal 1 : 50
SAMENVOEGEN VAN
SLAAPKAMER 2 EN 3

indelings optie 01

*1

*1

MV

indelings optie 01

indelings optie 02

1e verdieping

1e verdieping

1e verdieping

s chaal 1 : 50

s chaal 1 : 50

s chaal 1 : 50

indelings optie 02

1e verdieping

indelings optie 03
1e verdieping

1e verdieping
OPTIE 1E VERDIEPING
s chaal 1 : 50
s chaal 1 : 50
s chaal 1 : 50
SAMENVOEGEN VAN SLAAPKAMER 2 EN
3 IN COMBINATIE MET EEN INLOOPKAST

indelings optie 03

indelings optie 03

1* optie extra dakraam
1* optie extra dakraam
1* optie extra dakraam
indelings optie 04 indelings optie 04
indelings optie 04

1e verdieping

2e verdieping

2e verdieping

s chaal 1 : 50

s chaal 1 : 50

s chaal 1 : 50

2e verdieping
OPTIE 1E VERDIEPING
s chaal 1 : 50
SEPARAAT TOILET

*1

1* optie extra dakraam
indelings optie 04

indelings optie 03

indelings optie 02

indelings optie 02

1e verdieping

1e verdieping

1e verdieping

2e verdieping

s chaal 1 : 50

s chaal 1 : 50

s chaal 1 : 50

s chaal 1 : 50

MV

*2

*2

2e verdieping
s chaal 1 : 50

inspectieluik

*1

2e verdieping

2*
optie
s chaal
1 : dakkapel
50

*2

2e verdieping

2* optie dakkapel 2* optie dakkapel

s chaal 1 : 50
technis che ruimteIndeling
is ind
Indeling technis che ruimte isIndeling
ind

inspectieluik

*1
*2

optie brede gevelpui
begane grond

begane grond

OPTIE
s chaal 1 : 50
BREDE GEVELPUI

s chaal 1 : 50
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optie extra dubbele deuren

optie brede gevelpui
begane grond

optie extra indelings
dubbele deuren
optie 01

begane grond
1e verdieping
s chaal 1 : 50
s chaal 1 : 50

OPTIE
s chaal 1 : 50
EXTRA DUBBELE DEUREN

indelings optie 03

indelings optie 02
1e verdieping

1e verdieping

s chaal 1 : 50

s chaal 1 : 50

1* optie extra dakraam
indelings optie 04
2e verdieping2E VERDIEPING
OPTIE
s chaal 1 : 50
EXTRA DAKRAAM

2e verdieping
s chaal 1 : 50

2* optie dakkapel
Indeling technis che ruimte is ind

OPTIE 2E VERDIEPING
DAKKAPEL
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EEN
STERK
TEAM

THUIS KOMEN

IN JE EIGEN KEUKEN

IN TEGELWERK,
KRANEN & SANITAIR

MOSA IS THUIS IN TEGELS

VILLEROY EN BOCH

Asto keukens heeft voor de woningen een keuken inclusief

De woningen worden standaard voorzien van hoogwaardig

Je kunt genieten van het zowel fraaie als kwalitatief sterke sanitair

apparatuur samengesteld.

tegelwerk van het merk Mosa. Koninklijke Mosa is een bedrijf met

van Villeroy & Boch. Voor mensen overal ter wereld creëert

meer dan 130 jaar ervaring en een wereldleider in tegelproductie.

Villeroy & Boch hoogwaardige en tegelijk betaalbare producten

Het betreft een hoogwaardige keuken van Asto, een fabrikant die

Het bedrijf biedt producten van hoogwaardige kwaliteit, waaronder

die het dagelijkse leven verfraaien en inspireren. De naam Villeroy

al vele jaren actief is in de keukenbranche. Wij hebben met deze

keramische vloertegels en wandtegels. Tijdens het ontwerp- en

& Boch is een belofte. Van producten waaraan je de uitzonderlijke

keuken van Asto een unieke anbieding kunnen ontwerpen welke

productieproces zet Koninklijke Mosa zich bovendien sterk in

kwaliteit op het eerste gezicht opvalt, omdat ze zelfs in het

volledig aansluit bij de luxe van jouw woning.

voor duurzaamheid en volgen we de Cradle-to-Cradle-principes.

kleinste detail voldoen aan de hoogste eisen qua materiaal en

Daardoor kunnen materialen opnieuw worden gebruikt om afval

esthetiek. Geïnspireerd door een diep gewortelde innovatiecultuur

Binnen de standaard keuken kun je uiteraard kiezen uit

te verminderen en energie te besparen. Koninklijke Mosa levert

laat Villeroy & Boch regelmatig visies werkelijkheid worden.

verschillende kleuren voor de keukenfronten en werkbladen

tegels van superieure kwaliteit en met een schitterend ontwerp en

Ruim 260 jaar bedrijfsgeschiedenis heeft per slot van rekening

en heb je een grote keuze aan greepmogelijkheden.

functionaliteit aan de architectuurmarkt, en blijft een leider in de

ongeëvenaarde ervaring en vakmanschap opgeleverd. Dat blijkt

internationale tegelindustrie.

HOOGWAARDIGE KRANEN

Client:

Dhr. en mevr. A. Dahraoui

Merk:

Ontwerp:

Het Verborgen Geheim Fase 5 basiskeuken PRES

Model: Laser

Verkoper:

Jeroen van Suijlekom

Greep: damast wit

zowel uit de keuze van exclusieve materialen, als uit de laatste

ASTO KEUKENS

controlerende blik van onze deskundigen.

Je kunt ons bereiken via telefoonnummer 010 - 44 30 210,

• Onderkasten en een bovenkast met klepdeur;

e-mail info@asto.nl of de website www.asto.nl.

• Aanrechtblad met geïntegreerde spoelbak;

Standaardopstelling

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

Datum:

10/12/18

Alle woningen worden uitgerust met de duurzame kranen van

Op basis van zorgvuldig opgestelde tegelwerkpakketten en

• 4-pits keramische kookplaat;

het topmerk GROHE, welke staan voor Kwaliteit, Technologie,

sanitairpakketten kun je de badkamer en/of toilet upgraden naar

• RVS recirculatie wandafzuigkap;

Design en Duurzaamheid. Aan deze vier fundamentele pijlers

jouw persoonlijke woonwensen.

toetst GROHE wat ze doen. Om producten te maken die mooi en
duurzaam zijn en bovenal voldoen aan jouw wensen en gericht zijn

Nobilia v. 231

Schaal: Passende schaal

Kleuren zijn indicatief
en dus niet bindend.

• Geïntegreerde koelkast;
• 1 Hendel keukenmengkraan.

op de praktijk. Je voelt altijd het verschil als je een GROHE kraan
of douche gebruikt.
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WONEN IN DE
DYNAMIEK
VAN DE HAVEN
Het Verborgen Geheim bestaat in totaal uit 170
koopwoningen die tussen 2016 en 2023 in meerdere
fases worden gerealiseerd. Alle woningen worden
gegarandeerd nul-op-de-meter gebouwd. Dat betekent
dat je huis net zo veel energie opwekt als verbruikt.
Daarmee is Het Verborgen Geheim uniek in Rotterdam.
In Het Verborgen Geheim komen verleden en toekomst
samen. De eengezinswoningen en twee-onder-éénkapwoningen sluiten aan bij de bestaande bebouwing van
het tuindorp. De geborgenheid van het oude dorp met
zijn pleintjes en perkjes, komt terug in de architectuur,
de voortuinen en het groene plein. De parkeerhoven
tussen de woningen maken de straten autoluw, zodat
een kindvriendelijke omgeving ontstaat. Het industriële
en stoere karakter van de haven komt terug in de
kadewoningen die pal aan de Heijsehaven staan.

fase 1

Heijplaat is een bijzonder tuindorp met een rijke
cultuurhistorische achtergrond. Het is er goed toeven voor
hen die graag midden in de dynamiek van het kloppend

fase 2 & 3

hart van de wereldeconomie wonen. Deze 24/7 haven

fase 7

gerelateerde dynamiek is hedendaags soms nog steeds
merkbaar op het gebied van onder meer geluid en verlichting.

fase 4

fase 5

fase 4
fase 6

GIJS VAN DEN BOOMEN, ARCHITECT
“Het Verborgen Geheim wordt gebouwd in een fascinerende omgeving. Het contrast tussen de
grootsheid van de Rotterdamse haven en de kleinschaligheid van het dorp, is ons uitgangspunt
geweest bij de vormgeving van de wijk. Daarom hebben we stoere, robuuste kadewoningen aan
de buitenrand geplaatst en de eengezinswoningen meer in het midden van
het plangebied. Hoe verder je de wijk ingaat, hoe meer je zult ontdekken:
hofjes, pleintjes en veilige speelruimte voor de kinderen.”
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#5
Ontdek

RDM CAMPUS

de Parels
van Heijplaat

RDM CAMPUS
Bijna 100 jaar lang maakte de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij NV (RDM) een groot deel uit van Heijplaat. Het was een
belangrijke scheepswerf voor scheepsnieuwbouw, scheepsreparatie en machinebouw in Rotterdam. Wegens faillissement moest het
bedrijf in 1996 echter haar deuren sluiten. Het enorme terrein kwam in handen van de gemeente en kreeg jaren later een nieuwe functie
als RDM Campus.

RDM Rotterdam is dé plek voor innovatie in de haven. Waar vroeger beroemde schepen als het stoomschip Rotterdam werden gebouwd,
biedt de voormalige werf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) nu plaats aan bedrijven, onderwijs en onderzoek. Van
slimme technologie tot toegepaste innovatie; hier wordt samengewerkt om bij te dragen aan een betere toekomst voor havens en steden.
Dit zorgt voor een bijzondere samenstelling aan ondernemingen op de campus. Zowel start-ups, MKB-bedrijven als wereldspelers in de
maritieme en offshore sector zijn hier te vinden. Ruim veertig innovatieve bedrijven, waaronder Ampelmann, Franklin Offshore, RanMarine
Technology, Energy Floors en Studio RAP, hebben hun plek op RDM gevonden.
De combinatie van historie, haven en industrie biedt volop inspiratie voor zakelijke en culturele evenementen. Van workshops,
vergaderingen, beurzen en congressen tot festivals en tentoonstellingen. De multifunctionele ruimtes van het sfeervolle Congrescentrum
en de industriële Onderzeebootloods zijn hier vaak het decor van. Ook worden er door RDM regelmatig rondleidingen georganiseerd op
en rond de campus. Het is ten slotte een plek op Heijplaat die je gezien en ervaren moet hebben!
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ZO WERKT HET!

NUL-OP-DE-METER WONEN

Ventilatiesysteem
Het ventilatiesysteem zorgt ervoor

VENTILATIE
MET WARMTE
TERUGWINNING

dat het CO2-gehalte in iedere ruimte
constant wordt bewaakt. Het systeem
stuurt bij waar nodig. Verse buitenlucht
wordt eerst voorverwarmd, zodat de
binnentemperatuur op peil blijft.

In het Verborgen Geheim maken we gebruik van slimme, duurzame
ontwerpen en bewezen technische oplossingen die ervoor zorgen
dat de energiemeter straks in jouw huis op nul staat.

Zonnecellen
De zonnecellen wekken genoeg elektriciteit

Wat kan ik verwachten?
Een huis met prima isolatie. Comfortabel warm in de winter
en behaaglijk koel in de zomer. En ruim voldoende warm water.

VOORRAAD WARM
WATER

ZONNECELLEN

op voor de verwarming, de koeling, het
warm water en de ventilatie, maar daar
bovenop ook nog voor verlichting en

Dankzij warmte- en koudeopslag, een bewezen methode om energie

huishoudelijke apparatuur. De woningen

in de vorm van warmte of koude in de bodem op te slaan.

zijn daarmee ‘nul op de Meter‘.

De warmtepomp zorgt vervolgens dat die energie daar komt waar
die nodig is. De warmtepomp werkt volledig op zonne-energie van de
zonnecellen op uw dak. De huizen in Het Verborgen Geheim hebben

Boiler

allemaal vloerverwarming (en vloerkoeling dus). Een uitgekiend

De woning beschikt over een boiler van

klimaatsysteem zorgt dat de temperatuur in huis altijd constant is.

150 liter (optioneel 200 liter). Je kunt zelf

Is het buiten koud? Dan zorgt de warmtepomp dat de vloer

het gewenste warmwatercomfort instellen

aangenaam warm aanvoelt en de kamer wordt verwarmd. Is het

met de kamerthermostaat. Er is ruim

buiten heet, dan koelt de vloer af.

voldoende warm water om te douchen
of een bad te nemen.

Onderhoud van het systeem
Het systeem is onderhoudsarm en gebruikersvriendelijk.
Het enige dat je hoeft te doen is af en toe de waterdruk in de
vloerverwarming controleren. Is de druk te laag, dan moet het

DRIELAAGS GLAS
DOUCHE
WARMTE
TERUGWINNING

systeem worden bijgevuld.

BEDIENING MET
KAMERTHERMOSTAAT

LED
VERLICHTING

Vloerverwarming en -koeling
Je nieuwe huis heeft vloerverwarming en
vloerkoeling. Zo’n systeem is gebaseerd
op relatief lage temperaturen. Dit
betekent in de praktijk dat veranderingen

WARMTEPOMP (DE BRON ZIT
110 TOT 150 METER IN DE GROND)

in temperatuur langzamer gaan dan bij

VLOERVERWARMING
/KOELING

reguliere verwarming. De beste resultaten
bereik je dan ook als de thermostaat dag
en nacht op dezelfde temperatuur staat.
Dan doet het systeem de rest.
Vloerverwarming heeft grote voordelen:
• Geen lelijke radiatoren in huis
en meer nuttige ruimte

Warmtepomp

• Een gelijkmatige temperatuur
in het hele huis

De warmtepomp zorgt in jouw huis voor de verwarming, koeling en het
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warme water. Je bedient de warmtepomp met de kamerthermostaat,

In de technische omschrijving van jouw

met instellingen voor de ruimtetemperatuur, een keuzemenu voor de

woning vind je meer informatie.

• Geen warmeluchtstromen meer,
dus minder ronddwarrelend stof

bereiding van warm tapwater, de tijd en de datum. Als de thermostaat

(goed nieuws dus voor mensen met

eenmaal is ingesteld, hoef je er eigenlijk nooit meer aan te komen!

een aandoening aan de luchtwegen!)
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DE VOORDELEN
VAN NIEUWBOUW

Als je op zoek bent naar een nieuwe woning, raak je soms op slag verliefd: hoe het huis
eruit ziet, de mooie ligging… Maar uiteindelijk wil je wel een verstandige keuze maken.
Een nieuwbouwwoning in Het Verborgen Geheim heeft een aantal duidelijke voordelen.
Nieuwbouw is veiliger, comfortabeler, gebouwd met betere technieken en materialen. Een
nieuwe woning is bovendien veel duurzamer, gezonder en ook beter voor je portemonnee.

EEN VEILIGE THUISHAVEN
Een heerlijk gevoel, zo’n compleet nieuwe

in Het Verborgen Geheim een van de meest

meer in huis die altijd op een plek staan

De CO2-sensor meet in iedere verblijfsruimte

het systeem. In het maandtarief zijn alle

stijl en inrichting heeft. Bij het ontwerp van de

energiezuinige woningen in de markt.

waar je bijvoorbeeld net die ene kast wilt

het CO2-gehalte, en een vochtsensor in

kosten voor onderhoud, reparaties en

woningen is daarom zoveel mogelijk rekening

plaatsen. Je bent dus optimaal flexibel in

de badkamer meet ook nog de relatieve

vervanging van warmtepomp en PV-

gehouden met verschillende woonwensen

het indelen van de woning.

luchtvochtigheid. Als het nodig is wordt de

panelen inbegrepen. Daarnaast zijn ook het

en zijn verschillende opties bedacht en

toevoer van verse lucht daarop aangepast.

regelmatig reinigen van PV-panelen, de

uitgewerkt. De makelaar vertelt je graag over
de mogelijkheden.

eigen woning. Des te fijner als je weet dat je
jezelf helemaal veilig kan voelen. En dat kan

Met dit systeem hoeft je jezelf nooit

dankzij de inbraakvertragende deuren en

te bekommeren om instellingen en

kozijnen en het veilige hang- en sluitwerk.

veranderende omstandigheden in een

Douche WTW

Zo heeft iedere ruimte altijd het perfecte

douche-pijp WTW en het vervangen van

De woningen voldoen aan de meest recente

verblijfsruimte. 365 dagen per jaar kun

De Douche WTW is een uniek systeem waarbij

binnenklimaat, waarbij tocht, dat in veel

de filters van het WTW-ventilatiesysteem

veiligheidseisen, een prettige gedachte!

je als vanzelfsprekend genieten van een

de warmte van het afgevoerde douchewater

bestaande systemen een probleem kan zijn,

inbegrepen. Het saldo van het verbruik

Een greep uit de mogelijke geveluitbreidingen

gezonde en stabiele leefomgeving.

wordt gebruikt om het aanvoerwater op

definitief tot het verleden behoort. Nadat de

van de warmtepomp, WTW en PV panelen

en indelingsvarianten:

> DE WONING VOLDOET
AAN HET POLITIEKEURMERK
VEILIG WONEN

Een leefomgeving die vandaag al voldoet

te warmen. Hiermee bespaar je flink op het

douche aangezet wordt, zal de vochtigheid

wordt onder bepaalde voorwaarden

• Uitbouw achterzijde

aan de eisen van morgen.

energieverbruik in de woning.

in de badkamer snel stijgen waarop het

door Klimaatgarant aan de bewoners

ventilatiesysteem direct reageert door in

gegarandeerd op 0. Staat de kWh-meter

• Dubbele deuren in de achtergevel;

Warmte uit de bodem

Ventilatie

de badkamer meer af te zuigen.

over een periode van een aantal jaren

• Dubbele deuren met zijlichten

HET GEMAK VAN
ONDERHOUDSARM
WONEN

Hoe werkt dit? Eigenlijk heel simpel!

Een ventilatiesysteem dat reageert op de

De warmte wordt vanuit de bodem via een

aanwezigheid van mensen in een ruimte….

ENERGIEZUINIG

verschil bij. Indien je dit wenst, kan het

• Één of twee dakramen aan de achterzijde;

gesloten circuit naar het huis gebracht.

ook dat is geen science fiction in

Deze bewezen duurzame technieken

Energie 0 Systeem ook in eigendom

• Dakkapel aan de achterzijde;

Een warmtepomp haalt de warmte eruit

Het Verborgen Geheim!

zorgen, in combinatie met de goede

worden verworven in combinatie met een

• Samenvoegen van slaapkamers.

gebouwkwaliteit, voor een optimaal

onderhoudscontract bij Klimaatgarant.

Een nieuwbouwwoning is een woning
zonder zorgen waar je geen omkijken naar
hebt. Alles is nieuw en doet het. Op bijna
alles zit garantie en onderhoudskosten
heb je de eerste jaren vrijwel niet. In een
bestaande woning is altijd wel wat te doen,
in een nieuwe niet. Van een nieuwbouwhuis
kan je eigenlijk maar drie dingen doen.
Genieten, genieten en genieten.
En mochten er in de eerste jaren
toch bouwkundige gebreken aan het
licht komen, dan worden die voor je
opgelost op basis van onze Garantie- en
waarborgregeling Nieuwbouw 2016 van
Woningborg N.V.

> DE WONING IS VOORZIEN
VAN HARDHOUTEN KOZIJNEN
MET TRIPLE GLAS

BEWUST DUURZAAM
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en brengt die over op de vloerverwarming.
Dit is niet alleen de meest comfortabele
vorm van verwarming, je krijgt er ook nog
een ‘koeling’ bij. In de zomer werkt het

> DE WONING HEEFT
EEN INTERACTIEF
VENTILATIESYSTEEM

principe namelijk net andersom. Dan wordt

niet op 0, dan past Klimaatgarant het

> DE WONING HEEFT
ENERGIELABEL A+++

mogelijk de elektra installatie geheel naar
eigen wens in te richten. Tot slot zijn er
standaard hoogwaardige sanitair- en

verwarmen, koelen, warm water en

HOE WIL JIJ THUIS
KOMEN?

tegelwerkpakketten samengesteld waarmee
badkamer kunt upgraden.

het dak geplaatst om ook het huishoudelijk

Over de basiswoningen is goed nagedacht
en deze zijn dan ook meer dan compleet.
De volgende onderdelen worden al

energieverbruik te compenseren.

standaard in de woning meegenomen:

de warmte teruggevoerd naar de bodem.

De toevoer van de lucht wordt centraal

verlichting wordt opgewekt met behulp

Via de vloer kan je de woning dan ook op

aangevoerd door een inlaat op het dak.

van PV-panelen op het eigen dak.

warme dagen behaaglijk houden.

Deze koude buitenlucht wordt vrijwel

Daarmee is de EPC waarde 0. Hierop

onmiddellijk door de zogenoemde filter

aanvullend worden extra PV-panelen op

en warmtewisselaar geleid, waar hij wordt
gefilterd en verwarmd. Dat gebeurt even
slim als eenvoudig. De warme lucht uit de

We hanteren daarbij de uitgangspunten

woning staat namelijk zijn warmte af aan

van de NHG voor een ‘nul-op-de-meter’

• Een trapkast op de begane grond;

Warmtepomp

de toegevoerde koude buitenlucht. Deze

woning: naast een EPC van 0, aanvullend

• Een technische ruimte op zolder;

In plaats van het gebruik van gas onttrekt de

opwarming gebeurt dus met bestaande

2.700 kWh opbrengst per jaar.

• Alle wanden behangklaar afgewerkt

warmtepomp warmte uit de bodem. Met die

warmte en bespaart daardoor energie.

warmte wordt de vloerverwarming op de juiste

Alleen de warmte van de afgevoerde

> DE HELE WONING
WORDT VOORZIEN VAN
VLOERVERWARMING

in de achtergevel;

Daarnaast is het via de elektrashowroom

comfort én een laag energieverbruik.
De energie die nog nodig is voor

van 1,2 meter of 2,4 meter;

je de afwerking van het toilet en/of de

(m.u.v. de meterkast en de

> ENERGIE DOOR MIDDEL
VAN ZONNEPANELEN

temperatuur gebracht en ook het tapwater

lucht wordt overgedragen aan de verse

verwarmd. Het klimaatsysteem zorgt voor een

toevoerlucht. De luchtstromen zelf

gelijkmatige warmte, de hele dag en nacht

blijven gescheiden. De opgewarmde

Als bewoner huur je het Energie 0 Systeem

door. De warmtepomp kiest automatisch

buitenlucht wordt meteen ingeblazen via

van Klimaatgarant en krijg je daarbij tegen

voor verwarmen of verkoelen, afhankelijk

de hal of overloop.

een vast maandtarief ten behoeve van huur

Door de warmte uit de bodem, de

van de ingestelde temperatuur. Bijkomend

en onderhoud, gedurende 25 jaar een

warmtepomp, de douche WTW en de

voordeel: de gehele woning is voorzien

all-in garantie op de goede werking van

vraaggestuurde ventilatie zijn de woningen

van vloerverwarming! Dus geen radiatoren

technische ruimte);
• Vloerverwarming door de hele woning;
• Zonnepanelen op het dakvlak;
• Compleet ingericht toilet en badkamer
met tweede toilet.
Maar wij weten als geen ander dat iedereen zo

+

zijn eigen ideeën over wonen, wooncomfort,
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HET VERBORGEN GEHEIM IS EEN ONTWIKKELING VAN:

DE MEEST VEELZIJDIGE BOUWER VAN DE RANDSTAD

EXPERT IN TRANSFORMEREN

DE SPECIALIST IN HOTELBOUW

IETS EIGENS ZOEKEN IN EEN
WERELD
VAN
HETZELFDE.
AL SINDS 1922.
Wij willen. Wij kunnen. Wij doen. Dat is de lijfspreuk van de

Wat we doen, doen we anders dan anderen. We denken niet in

projectontwikkelaars en bouwers bij Van Omme & De Groot.

obstakels, maar liever in kansen en oplossingen. Veerkrachtig en

Al sinds 1922, toen Jan Zweer van Omme en Augustinus de Groot

een beetje eigenzinnig.

het bedrijf oprichtten. Vandaag de dag is Van Omme & De Groot
een van de laatst overgebleven middelgrote familiebedrijven in de

‘We’ zijn een mix van jonge gedreven professionals en ervaren

regio Rotterdam.

krachten. Een hechte club mensen, die deskundig zijn en

ONTWIKKELEN ÉN BOUWEN

opdrachtgevers houden en hun nek durven uit te steken.

renovatie, transformatie, projectontwikkeling en onderhoud.

Altijd vol energie en met beide benen op de grond.

Zeer omvangrijke projecten, maar ook kleinschalige opdrachten.

Een mentaliteit waar we al jarenlang succesvol mee zijn.

Woningen. Winkels. Kantoren. Hotels. Tot en met hele
woonwijken en centrumplannen. In en rond Rotterdam, maar ook

Voor meer informatie over Van Omme & De Groot:

ver daarbuiten.

WWW.VANOMME-DEGROOT.NL

DISCLAIMER
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars en Bouwers is het niet toegestaan de inhoud van deze brochure gedeeltelijk over
te nemen of op enige wijze openbaar te maken. Aan deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden. De artist impressions en plattegronden- en situatietekeningen in de
verkoopbrochure zijn bedoeld om een indruk van de woning en de woonomgeving te geven. Aan deze artist impressions en plattegronden- en situatietekeningen kunnen geen
juridische rechten worden ontleend. De aangegeven kleuren van de woningen, de inrichting van het openbaar gebied en de locatie van de bomen en dergelijke zijn indicatief en
kunnen bij de realisatie afwijken. De inrichting van het openbaar gebied wordt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Rotterdam ontworpen en aangelegd.
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van aanpakken weten. Die van korte lijnen met partners en
Maar wat willen, kunnen en doen we dan? Heel veel! Nieuwbouw,
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PUUR ROTTERDAMS
WONEN

IN DE DYNAMIEK VAN DE HAVEN

Rotterdam Centrum
Opstapplaats Waterbus & Watertaxi
in 10 min. aan de overkant

RDM Campus

COLOFON
Teksten: Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars en Bouwers, PRSC. Communicatie
Artist impressions: Mooneye
Concept en vormgeving: PRSC. Communicatie
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ONTWERP

ONTWIKKELING &
REALISATIE

HETVERBORGENGEHEIM.NL
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VERKOOP &
INFORMATIE

Ooms Rotterdam

Ooms Spijkenisse

010 - 424 88 88

0181 - 69 23 33

rotterdam@ooms.com

spijkenisse@ooms.com

