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KAAP JIJ DE  
LAATSTE PLEK IN  
HET HART VAN  
KATENDRECHT?

Wonen aan de kade van de Maashaven. Een eigenzinnig haven
gebouw midden in Katendrecht, of zoals de Rotterdammers  
zeggen: de Kaap. Een intiem stadskwartier van waaruit je in enkele 
stappen midden in het spannende culturele en culinaire leven van 
Rotterdam staat. Dat is wonen in het Havenkwartier, het laatste 
nieuwbouwproject in het hart van Katendrecht. Kaap jij de laatste 
plek?
 Het Havenkwartier is een reflectie van het karakter van 
Katendrecht: eigenwijs, stoer en tegelijk intiem en speels. Het 
toonaangevende design bevat elementen uit de wederopbouw
architectuur en is geïnspireerd op de karakteristieke haven
gebouwen in de Rotterdamse binnenhavens. Speelse vormen en 
een combinatie van materialen als beton, aluminium, hout en  
grote glasoppervlakten dragen bij aan het gelaagde, verfijnde ont
werp. En daarmee aan de reputatie van Rotterdam als architectuur
stad.
 Het woningaanbod in het Havenkwartier is meer dan  
divers. Er zijn tweehonderd woningen in alle soorten en maten en 
voor alle fases in het leven. De keuze is dus aan jou! Wordt het een 
appartement met één of twee lagen? Een van de ruime eengezins
woningen met groene daktuin? Een stoere Loodswoning met eigen 
garagebox? Of ga je voor de adembenemende uitzichten van de luxe 
penthouses? 
 Heb jij je keuze al gemaakt? Of wil je graag meer weten 
over het Havenkwartier en de woningen? Voor verkoopgerichte en 
al jouw andere vragen kun je contact met ons opnemen. 

Je vindt onze gegevens achterin deze brochure.

Graag tot ziens op de Kaap!

Projectteam Havenkwartier

ROTTERDAM

"Het Havenkwartier is een reflectie van het 
karakter van Katendrecht: eigenwijs, stoer en 
tegelijk intiem en speels."

HAVENKWARTIER
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WONEN IN EEN 
WERELDSTAD

Tegelijkertijd is Rotterdam een stad waar meer dan 170 verschillen
de nationaliteiten met en naast elkaar leven. Waar het op vele  
plekken ‘hip & happening’ is. En waarvan de architectuur niet onder
doet voor wereldsteden als Londen en New York. Met eigenzinnige  
gebouwen als de Markthal, De Rotterdam, Het Timmerhuis en het 
Centraal Station zet de Maasstad wereldwijd zijn eigen toon. 

 MONDIALE HAVENSTAD
Juist dat spannende contrast – met de stoere havenhistorie aan 
de ene kant en het moderne, mondiale karakter aan de andere – 
maakt Rotterdam tot een veelzijdige, aantrekkelijke en dynamische  
wereldstad. Je geniet er van het rijke culinaire en culturele leven, 
met restaurants uit alle windstreken, spectaculaire evenementen en 

mondiale topsport.  Maar ook met een internationaal orkest, spraak
makende musea, invloedrijke festivals, filmhuizen, bioscopen, pop
podia en theaters.

 RUST EN GROEN
Heb je even genoeg van alle stadse dynamiek? Op verschillende 
plekken in Rotterdam vind je rustige, groene plekken waar je hele
maal tot jezelf kunt komen. Bijvoorbeeld in het Rotterdamse Stads
park bij de Euromast of een van de vele andere stads, wijk of zelfs 
dakparken. Je kunt ook wandelen, hardlopen of fietsen door het 
Kralingse Bos, of een relaxed boottochtje maken over de Rotte. Dus 
of je nu voor supersportief of ultieme ontspanning gaat: Rotterdam 
heeft het allemaal!

ROTTERDAM IS ONLOSMAKELIJK VERBONDEN MET HAAR  
HAVENS. MET DE MAAS. EN MET DE NUCHTERE ‘GEEN  
WOORDEN MAAR DADEN’- MENTALITEIT, DIE DEZE STOERE 
WERKSTAD AL DECENNIALANG IN BEWEGING HOUDT. 

ROTTERDAMHAVENKWARTIER

"Een veelzijdige, aantrekkelijke en dynamische 
wereldstad. Je geniet er van het rijke culinaire 
en culturele leven."
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HISTORIE

Terwijl het roemrijke verleden nog altijd zichtbaar en voelbaar is, 
wordt met nieuwe ontwikkelingen hard gewerkt aan de toekomst van 
Katendrecht. Op de kades bijvoorbeeld, waar vroeger vele schepen 
aanmeerden en goederen werden overgeslagen, ontstaat een inspi
rerend verblijfsgebied waar mensen elkaar ontmoeten en/of genieten 
van het uitzicht en de buitenlucht. In het hart van de Kaap, dat lange 
tijd dienst deed als onderkomen voor o.a. zeelieden, verrijzen lichte en 

luchtige woonblokken met veilige speelplekken voor kinderen. 
Het Havenkwartier draagt bij aan de vernieuwing van Katendrecht, 
maar blijft trouw aan het ruwe en ongepolijste karakter van het gebied. 
Daar houdt de Rotterdammer van. Het Havenkwartier is dan ook de 
plek bij uitstek voor iedereen die in de stad wil (blijven) wonen. Van 
starters en yuppen tot ouderen, Kapenezen en families met kinderen.  

HISTORIE NOG 
ALTIJD ZICHTBAAR 
EN VOELBAAR
PUUR, RAUW EN NOG VOLOP IN BEDRIJF. KATENDRECHT 
HEEFT KARAKTER. DAT IS GROTENDEELS TE DANKEN AAN 
DE AANWEZIGHEID VAN HET WATER, ALS RECHTSTREEKSE 
LINK MET DE HISTORIE VAN DE HAVENINDUSTRIE. MAAR 
OOK AAN DE NOG BESTAANDE FABRIEKEN: BETONNEN 
KOLOSSEN DIE VAN OUDSHER DE STROKEN VAN HET 
SCHIEREILAND DEFINIËREN EN EEN STOER, ROBUUST  
BEELD CREËREN. 

KATENDRECHT
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DE KAAP: VAN 
ROEMRUCHTE BUURT 
TOT GEDROOMDE  
WOONPLEK

Tot aan het begin van de twintigste eeuw was Katendrecht een  
relatief welvarend dorp. Na het graven van de Rijn en Maashaven 
voor het uitbreiden van de Rotterdamse haven kreeg Katendrecht 
zijn huidige vorm. Op het schiereiland ontstonden loodsen, silo’s en 
goedkope arbeiderswoningen. Maar ook zeemanskroegen, boar
dinghuizen voor zeelieden en, na de Tweede Wereldoorlog, kosthui
zen voor onder andere de vele Chinese migranten. 

 BRUISEND , MAAR NOG STEEDS RAUW
Het roemruchte verleden leverde Katendrecht bijnamen op als zee
manskwartier, hoerenbuurt en Chinatown. Verhuizen naar de Kaap 
was dan ook voor veel mensen ondenkbaar. Rotterdammers spraken 
vooral over de sociale problemen in de buurt. Tot zo’n vijftien jaar  
geleden. Door grootschalige renovaties, nieuwe woningen en een 
aantrekkelijke mix van bewoners heeft Katendrecht zich ontpopt  
tot een bruisende locatie. Maar wel zonder verlies van z’n rauwe 
randjes. En juist dat maakt Katendrecht nu voor velen de gedroomde 
woonplek. 

 PROEF DE UNIEKE SFEER
Vele creatieve ondernemers verrijken de Kaap met onder meer  
unieke restaurants, winkels, koffiebars en ijssalons. Daar proef 
je letterlijk de sfeer van het Katendrecht van nu. Probeer bijvoor
beeld eens Thai's bij Delibird, puur Nederlands bij C.E.O. baas van 
het vlees, Belgisch bij Kwizien of Frans bij bistro du Bac. Koop  
verse kaas, brood, koffie, een heerlijk Kaaps biertje of een van de vele  
andere ambachtelijke producten in de Fenix Food Factory. En geniet 
van een gezellige avond in theater Walhalla of op de SS Rotterdam!

 DE KAAP BLIJFT AANTREKKELIJK
De Kaap zal zich de komende jaren nog verder ontwikkelen met 
nieuwe horeca, winkels voor je dagelijkse boodschappen en vele 
culturele instellingen. Hierdoor blijft de Kaap aantrekkelijk voor een 
mix van stedelingen. Van starters tot gezinnen, van tweeverdieners 
tot gepensioneerden. Allemaal delen ze met elkaar de liefde voor 
Rotterdam en het wonen tussen de havens. 

DE KAAP. ZO WORDT KATENDRECHT DOOR VEEL  
ROTTERDAMMERS GENOEMD. HET SCHIEREILAND TUSSEN 
DE RIJNHAVEN EN MAASHAVEN, OP ROTTERDAM-ZUID, HEEFT EEN 
BIJZONDER KARAKTER. DAT KOMT VOOR EEN GROOT DEEL 
VOORT UIT HAAR ROEMRUCHTE VERLEDEN.

KATENDRECHT

"Deliplein; daar proef je letterlijk de sfeer van 
het Katendrecht van nu."
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 AFRIKAANDERMARKT
Van tropisch fruit tot trendy kleding. Van versgebakken brood tot 
elektronica. En van oerHollandse kaas tot Turkse lekkernijen. Op 
de Afrikaandermarkt – een van de grootste markten in Rotterdam 
– vind je het allemaal. Elke woensdag en zaterdag komen bezoekers 
van binnen en buiten de stad naar de Pretorialaan om allerlei  
boodschappen te doen. Maar ook om te genieten van de gezelligheid. 
En om letterlijk te proeven van alle culturen die hier samenkomen. 
De Kaap is van alle markten thuis!

"Van oerHollandse kaas tot Turkse lekkernijen."
KINDEREN             AFRIKAANDERMARKT

 LEREN, SPELEN , SPORTEN
Niets is zo fijn als je school dicht bij huis. Op  
Katendrecht zijn twee basisscholen waar 
je, samen met je buurtgenoten, lopend naar 
toe kunt. En na school? Dan ga je natuur
lijk lekker naar buiten! Veilig spelen in de 
gemeenschappelijke binnentuin, ravotten 
in het Kaappark of, als je al wat ouder bent, 
met vrienden de stad in. Sport je graag? 
Via de schoolsportvereniging van de basis
scholen kun je op Katendrecht lekker voet
ballen, basketballen, judoën, turnen, aan 
karate doen of hockeyen. Op de Kaap hoef 
je je niet te vervelen!  Op de Kaap hoef je je 
niet te vervelen!

En natuurlijk kent een wijk als Katendrecht 
alle voorzieningen die je in de grote stad 
verwacht. Winkels, scholen, sportvoor
zieningen, zorgcentra etc. Ze zijn allemaal 
in de directe omgeving aanwezig.

"Veilig spelen in de gemeenschappelijke  
binnentuin of ravotten in het Kaappark."

KATENDRECHT
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Maarten & Philip

Lettie & Martin

‘Alle culturen komen hier samen en dat voel je als je 
binnenkomt, het voelt meteen goed.’

”Een kop koffie hier bij de Fenix Food Factory zit  
eigenlijk steevast in dit rondje.

MENSEN & DE KAAP

Het is gezellig druk in Verhalenhuis Belvèdère als we 
Maarten en Philip tegen komen. Philip zijn ouders zijn 
50 jaar getrouwd, dus het is tijd voor een feestje. Philip: 
‘We hebben hier net Syrisch gegeten, super lekker! 
Mijn broer heeft geholpen met het opknappen van het 
Verhalenhuis. Sindsdien komen mijn ouders en wij 
hier ook regelmatig.’ Enthousiast vult Maarten aan: 
‘Alle culturen komen hier samen en dat voel je als je 
binnenkomt, het voelt meteen goed.’

“Een krantje lezen bij de Fenix Food Factory, heerlijk!” 
Ondanks dat Lettie en Martin in Groningen wonen, 

lezen ze regelmatig een krantje op Katendrecht. Lekker 
in het zonnetje. Martin legt uit waarom: “Ik ben hier 
geboren en werk nog regelmatig in Rotterdam. Dan 

slapen we in Hotel de Bazar en trekken we de stad door.” 
Lettie vult aan:”Een kop koffie hier bij de Fenix Food 

Factory zit eigenlijk steevast in dit rondje. Er komt hier 
zo’n diverse groep mensen, je hoort allerlei talen, dat 

maakt het heel levendig.” 

Daniel & Jose

“Het gevoel van het water, dat trekt me erg aan hier op Katendrecht!” 
vertelt Daniël op weg naar het Matroos en het Meisje. Hij is vandaag 
8 jaar samen met José en dat vieren ze met een etentje. “Er ligt hier 
voor mij een stukje persoonlijke geschiedenis. Als zoon van een 

Als zoon van een binnenvaartschipper  
voeren we regelmatig langs de Kaap. Als ik 

hier terugkom voelt het vertrouwd.”

binnenvaartschipper vaarden we regelmatig langs de Kaap. Als ik hier 
terugkom voelt het vertrouwd.” Ook José is graag op Katendrecht te 
vinden: “Katendrecht is net buiten het centrum en dat vind ik ideaal. 
Je vind hier zoveel leuke zaakjes en toch is het lekker rustig.” 
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Methap & Brune

Annemiek & dochters

“Zij speelt hier heel graag, terwijl ik op een bankje  
in de zon zit.

”Een loodswoning is de ideale plek om werk 
en wonen te combineren."

Mehtap en Brune hebben net een kop koffie op bij Kate 
als wij ze tegenkomen. Brune rent over het Deliplein. 
Mehtap: “Zij speelt hier heel graag, terwijl ik op een 
bankje in de zon zit. We wonen zelf in Blijdorp, maar 
komen hier regelmatig. Dan gaan we met de watertaxi 
vanaf het Scheepvaartkwartier. Naar Het SS (Stoom
schip), Delibird, nou ja, er is hier zoveel leuk!”

Voor Annemiek ( 44 ) en haar gezin met 3 dochters  
( van 3, 6 en 10 jaar) is de ruime loodswoning de ideale 

plek om wonen en werken te combineren. Als styliste en 
fotograaf heeft ze ruimte nodig voor haar moodboards 

materialen en decors. Een keer in de maand wil ze haar 
atelier op de begane grond aan de kade open stellen 

voor publiek om de oude accesoires en decorstukken te 
verkopen om ruimte te creëren voor een nieuw project. 

Klaar van 10 jaar vindt het leuk om haar moeder aan het 
werk te zien, via de open verbinding met de werkruimte 

beneden is dat natuurlijk heel goed mogelijk. Of straks in 
de binnentuin aan de kade kan ze dicht bij haar moeder 

een plek vinden om te spelen. Het gezin is blij met 
straks zoveel ruimte, die zo goed onderling met elkaar 

verbonden zijn. En hoe gaaf is het niet dat je dat midden 
in zo’n dynamische wijk als Katendrecht kunt vinden?

MENSEN & DE KAAP
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OVER DON MURPHY
Don Murphy, geboren in 
Ierland, studeerde architectuur 
aan de Southbank University 
in Londen. Toen al had de 
Nederlandse architectuur zijn 
aandacht. Tijdens een field 
trip naar Amsterdam werd hij 
verliefd op de stad. Later keerde 
hij terug, om de postdoctorale 
studie aan het Berlage Instituut 
te volgen. Na zijn promotie 
richtte hij VMX Architects op. 
Het architectenbureau verwierf 
bekendheid met projecten 
in binnen en buitenland. 
Recente en bekende projecten in 
Amsterdam zijn o.a. de fietsflat 
voor het Centraal Station en de 
terminal voor General Aviation 
op Schiphol Oost. Het ontwerp 
voor Plan Ithaka in Almere 
leverde een nominatie op voor 
de Gouden Piramide. Vandaag 
de dag is Don tevens supervisor 
voor Amsterdam Sloterdijk, 
Amstel 3 en Schiphol.

HAVENKWARTIER

Voor mij is Katendrecht het ultieme 
voorbeeld van ‘the living city’.

DON 
MURPHYH
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DON MURPHY
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 IS KATENDRECHT WAT JOU 
 BETREFT EEN TYPISCH 
 ROTTERDAMSE BUURT? 
“Voor mij is Katendrecht het ultieme voor
beeld van ‘the living city’. Een inclusief 
stukje stad, waar alles samenkomt: wo
nen, werken, ondernemen en ontspannen. 
Katendrecht leeft. Fabrieken, boten en de 
Maashaven zijn nog in bedrijf en creëren 
een stoere, dynamische context waarbin
nen een gevarieerde mix van mensen zich 
thuis voelt. De Rijnhavenbrug verbindt de 
Kaap met de stad terwijl het Kaappark, als 
een verborgen schat tussen de Walhallal
aan en Tolhuislaan, de nodige ruimte en 
groen toevoegt.”

 HOE PAST HET HAVENKWARTIER 
 IN DIE STOERE , DYNAMISCHE 
 CONTEXT? 
“Het Havenkwartier is gemaakt voor deze 
plek. Aan de Maashavenzijde sluit het aan 
op de schaal van de fabrieken, die als beton
nen kolossen met grote silo’s de randen van 
het Schiereiland definiëren. Aan de andere 
zijde heeft het gebouw een sterke interac
tie met de straat, het Kaappark en de om
liggende gebouwen. Kenmerkend voor het 
Havenkwartier is de stevige betonnen wand 
langs de kade, met een krachtig lijnen en 
rasterspel als verwijzing naar de industriële 
havengebouwen. Door het beton ‘aaibaar’ 
te maken, maar ook door toevoeging van 
hout, geven we het gebouw tegelijkertijd 

DON MURPHY

een zacht en vriendelijk karakter. In de wo
ningen zelf gaat het vooral om views and 
windows. Denk aan grote raampartijen met 
kaders, die levendige prenten van de stad en 
de Maas opleveren. Of ramen zo groot als de 
gevel, waardoor je woning nog groter lijkt.” 

 JE VERTELDE DAT HET BELANG- 
 RIJK IS OM COMMUNITIES TE 
 CREËREN . HOE DRAAGT HET 
 ONTWERP VAN HET HAVEN- 
 KWARTIER DAARAAN BIJ?
“By offering diversity. Het gebouw omvat 
talloze woningtypen, zoals herenhuizen, 
penthouses, maisonnettes, eengezinswo
ningen, galerijwoningen, loodswoningen, 
specials en appartementen in verschillen
de grootten. Allemaal spreken ze een eigen 
publiek aan, afgestemd op de woonwensen 
van nu. Met onze eengezinswoningen met 
woon en werkfunctie trekken we gezinnen 
naar de stad. De collectieve daktuin op de 
zevende verdieping, onder meer bedoeld 
voor de bewoners van de maisonnettes, 
wordt een ontmoetingsplaats voor buren en 
een plek voor de kinderen om te spelen. Het 
groen en het ontmoeten komt op meerdere 
plekken in het gebouw terug. Ook de kade 
is een belangrijke ontmoetingsplek.”

 IN WELK WONINGTYPE ZOU JE 
 ZELF GRAAG WONEN? 
“Eigenlijk zijn alle woningtypen ontwor
pen vanuit de concrete gedachte: waar 

zou ik willen wonen in welke levensfase? 
Bijvoorbeeld als young professional, als 
gezin, of wanneer de kinderen het huis 
uit zijn. Als ik nu een keuze zou moeten 
maken, zou ik onbetwist voor een van de 
Loodswoningen gaan: spectaculaire wo
ningen aan de kade met grote, garageachti
ge deuren die blijk geven aan het stoere en 
robuuste karakter van het havengebied.”

 WAAR BEN JE HET MEEST 
 TROTS OP?
“Dat klinkt waarschijnlijk cliché, maar dat 
is absoluut de locatie. We hebben het hier 
over de laatste plek in het hart van de Kaap. 
Dat verdient iets bijzonders en dat krijgt het 
ook. Wij zijn er trots op dat we daaraan bij
dragen. It’s a privilege.”

In het infocentrum van het Havenkwartier 
spreken we Don Murphy van VMX Archi
tects. De in Ierland geboren architect is 
verantwoordelijk voor het ontwerp van het 
Havenkwartier op Katendrecht. We zijn be
nieuwd naar zijn visie op dit mooie stukje 
Rotterdam en hoe hij hier vorm aan geeft. 
Een inspirerend gesprek met een bevlogen 
vakman: 

 WAT VIND JE VAN ROTTERDAM? 
“Beautiful. De skyline is prachtig, net als de 
wijze waarop de Maas onderdeel uitmaakt 
van de stad. Verder vind ik de manier waar
op Rotterdam zich steeds weer weet te ver
nieuwen bewonderenswaardig. Every time 
I come here, it gets better. Dat zie je niet al
leen, dat voel je. Daar haal ik inspiratie uit. 
Ik ben zeer gecharmeerd van de imposante 
gebouwen van Hugh Maaskant. Maar bij
voorbeeld ook van het gebied rond de Van 
der Takstraat op het Noordereiland, waar 
kinderen de ruimte krijgen om te spelen in 
het groen.”

HAVENKWARTIER

“ENRICH PEOPLES LIVES BY CREATING DIVERSE 
URBAN COMMUNITIES. DAAR GAAT HET OM  
BIJ WONINGBOUWPROJECTEN. ZEKER BIJ EEN  
PRO JECT ALS HET HAVENKWARTIER GAAT 
ARCHITEC TUUR VERDER DAN HET ONTWERPEN  
VAN EEN WOONGEBOUW. DE ESSENTIE LIGT  
VEEL MEER IN HET SAMENBRENGEN VAN MENSEN” .

IN GESPREK MET 
ARCHITECT DON MURPHY
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VOEL DE KAAP
In het Havenkwartier woon je niet op Katendrecht, je bent er 
onderdeel van. In dit robuuste, eigenwijze gebouw voel je je on
losmakelijk verbonden met het stoere, industriële karakter van de 
Kaap. Balkons, terrassen en (dak)tuinen brengen binnen en buiten 
dichter bij elkaar. Ze nodigen je uit om, al dan niet leunend over 
houten balustraden, de frisse lucht van de Kaap en de Maas in te 
ademen. En oeverloos te genieten van adembenemende uitzichten.INDUSTRIËLE DEUREN

GELAAGDHEID:
VERSPRINGENDE BLOKKEN MET  
DIVERSITEIT AAN TYPOLOGIEËN.

LEVENDIG STRAATNIVEAU MET  
VERHOOGDE WINTERTUIN, MULTI-
FUNCTIONEEL TE GEBRUIKEN

BREDE BAND VERBINDT 
BOUWBLOK RONDOM

STIJLVOL DONKER ALUMINIUM

ANTRACIET BETON
DAKTERRAS

GEDEELDE DAKTUIN

WARM HOUTEN  
GEVELBEKLEDING
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RUIM TROTTOIR

COLLECTIEF HOF
VOOR FAMILIES

NATUURLIJKE VENTILATIE 
MET HOUTEN LUIKEN

BREDE EN VERDIEPINGS
HOGE RAMEN ALS WARE
EEN SCHILDERIJ

DAKTUIN OP HOOGTE

STIJLVOL DONKER ALUMINIUM

ANTRACIET BETON

WARM HOUT

DUBBELHOGE PUI MET OPTIE 
VOOR VIDE IN LEEFRUIMTE

WONEN OP STAND:
BEGANE GROND OP HOOGTE

"Brutalisme, eigenwijs betonnen frame wat 
refereert aan de bestaande haven architectuur. 
De subtiele invulling in stijlvol aluminium en 
zacht warm hout is hiermee in contrast."
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GEBOUWD VOOR 
DE TOEKOMST

 STADSVERWARMING EN -KOELING
In plaats van een nietduurzame gasaansluiting worden alle wo
ningen aangesloten op stadsverwarming. De hoofdverwarming  
bestaat uit vloerverwarming. Geen ontsierende radiatoren dus! 
Naast warmte worden alle woningen ook voorzien van koeling, zo
dat je ook ‘s zomers een aangenaam binnenklimaat hebt.

 ZONNEPANELEN EN GROENE DAKEN
Het dak van het Havenkwartier wordt voor een groot deel vol gelegd 
met zonnepanelen. De schone elektriciteit die hiermee opgewekt 
wordt, is niet voldoende voor alle individuele woningen. In plaats 
daarvan wordt de elektriciteit gebruikt voor de algemene ruimtes, 
wat een gunstig effect zal hebben op de servicekosten.
 De eengezinswoningen worden eveneens voorzien van 
zonnepanelen. Waar geen zonnepalen komen, wordt een groen dak 
aangelegd. Dat geeft niet alleen een fraai zicht vanaf de apparte
menten, het is ook nog eens lekker duurzaam!

WONEN IN HET HAVENKWARTIER IS TOEKOMSTBESTENDIG 
WONEN, IN EEN DUURZAME WONING DIE OVER TIENTALLEN 
JAREN NOG ALTIJD VOLDOET. MET VERSCHILLENDE DUUR-
ZAME MAATREGELEN SPELEN WE IN OP DE EISEN VAN  
VANDAAG EN LOPEN WE VOORUIT OP DIE VAN MORGEN.

KATENDRECHT

 ZONWERING
Duurzaamheid betekent ook: zorgen dat de temperatuur in je huis 
aangenaam blijft. Met zonwering houd je fel binnenkomend zon
licht tegen. Zo voorkom je dat het te warm wordt in huis. Maar ook 
dat je interieur verkleurt. Vanuit deze gedachte is in het ontwerp 
rekening gehouden met het aanbrengen van eventuele zonwering. 
Koop jij een appartement met ramen op de zuid en westgevel? Dan 
kun je, als optie, kiezen voor zonwering.

 ISOLATIE
Alle woningen in het Havenkwartier worden goed geïsoleerd. Dak, 
wanden en vloeren worden voorzien van een dikke isolatielaag, zo
dat warmte en koude niet makkelijk in of uit de woning kunnen. Dit 
bespaart een heleboel energie. Dat is goed voor het milieu én goed 
voor jouw portemonnee!

HAVENKWARTIER

"Alle woningen worden standaard voorzien 
van vloerverwarming en koeling."
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GAAN EN STAAN  
WAAR JIJ WILT!

 OP DE FIETS
Een boodschapje doen, wat drinken in het centrum, bij vrienden 
in de stad langs. Door de centrale ligging dichtbij voorzieningen is 
vanuit het Havenkwartier heel veel per fiets bereikbaar. In nog geen 
kwartiertje fietsen sta je op de Coolsingel!

 MET DE AUTO
Katendrecht heeft een gunstige ligging ten opzichte van belangrijke 
ontsluitingswegen. Via de Brede Hilledijk, de Maashaven Oostzijde 
en de Erasmusbrug bereik je snel en eenvoudig de ring. Binnen een 
mum van tijd sta je op snelwegen richting onder andere Antwerpen, 
Den Haag, Utrecht en Amsterdam. 

 MET HET OPENBAAR VERVOER
Niet ver van het Havenkwartier, aan de Lombokstraat, stopt de bus 
die tussen het SS Rotterdam en Zuidplein rijdt. Op Zuidplein kun je 
overstappen op andere bus en metrolijnen. Metrostation Rijnhaven 
ligt op een kleine kilometer afstand van het Havenkwartier.

 MET DE WATERBUS
De Waterbus, de halte bevindt zich bij de SS Rotterdam, brengt u ont
spannen en zonder files naar o.a. Dordrecht en RDM op de Heijplaat.

 MET DE WATERTAXI
Met 50 kilometer per uur brengt de watertaxi je pijlsnel naar meer 
dan vijftig locaties binnen het Rotterdamse havengebied. Het ideale 
vervoermiddel om files te omzeilen! Op Katendrecht legt de water
taxi aan bij SS Rotterdam, op het 2e Katendrechtse Hoofd en de  
Fenix Food Factory.

 ELEKTRISCHE AUTO’S 
Koop je een woning in het Havenkwartier, dan heb je het exclusieve 
recht om gebruik te maken van de twee elektrische deelauto’s*. Voor 
deze deelauto’s zijn twee vaste parkeerplaatsen gereserveerd in de 
(afgesloten) parkeergarage. Eventueel worden er nog meer elektri
sche auto’s in het openbaar gebied van het Havenkwartier ingezet. 
Ook daar kun jij natuurlijk gebruik van maken. De deelauto’s bieden 
niets dan voordelen: geen CO2uitstoot en handig als boodschap
penwagen of aanvulling op het – overigens zeer uitgebreide – open
baar vervoer. Een elektrische deelauto reserveren is trouwens heel 
gemakkelijk. Dit kan via een app. 

MOET JE NAAR JE WERK, NAAR SCHOOL, EVEN IETS 
OPHALEN IN DE STAD OF JUIST DE STAD UIT? WAAR JE 
OOK HEEN GAAT, VANUIT HET HAVENKWARTIER IS ALLES 
BEREIKBAAR. EN JIJ BEPAALT HOE!

HAVENKWARTIER

*De auto(’s) zijn eigendom van deelautoaanbieder. De elektrische deelauto’s worden als  
extra service en ter kennismaking aangeboden. Indien om welke reden dan ook de inzet van 
de deelauto’s niet kan worden geleverd, kunt u geen aanspraak maken op enige vergoeding van 
Heijmans.

"Koop je een woning in het Havenkwartier, 
dan mag je gebruikmaken van een van de 
twee collectieve elektrische auto’s. " 
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"Een gezamenlijke binnentuin, waar je gezellig 
een praatje maakt met de buren terwijl de 
kinderen veilig spelen."

GROEN, GROEN EN 
NOG EENS GROEN.

Privétuinen tot bijna zeventien meter diep. Twee groene gemeen
schappelijke daktuinen, – een op de eerste verdieping en een op de 
zevende – waar je gezellig een praatje maakt met de buren terwijl 
de kinderen veilig spelen. Gedeeltelijk groene daken op de een
gezinswoningen. En een parkje en hofje die de intieme sfeer van 
het Havenkwartier benadrukken. Houd je van een groene woon
omgeving, dan houd je ongetwijfeld van het Havenkwartier. Voor 
nog meer groen steek je de weg over naar het Kaappark.

HAVENKWARTIER
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"Adembenemend uitzicht over de Maashaven, 
de Nieuwe Maas en de haven en skyline van 
Rotterdam."

DIVERS 
WONINGAANBOD

Er zijn onder andere woningen waar je heerlijk kunt ontspannen 
in je eigen tuin, maar ook je buren kunt ontmoeten in één van de 
gezamenlijke daktuinen. Zo ontstaat een intieme en levendige 
buurt waar je rust vindt, maar ook waar kinderen samen kunnen 
spelen. Juist die combinatie zorgt voor een fijne thuishaven voor 
alle eilandbewoners.

 EENGEZINSWONINGEN
Voor gezinnen zijn er ruime eengezinswoningen van drie of vier  
lagen, variërend van ca. 145 m2 tot zelfs ca. 260 m2. Je kiest daar
naast de ligging die bij jouw leven past: aan de Brede Hilledijk, aan 
het park, aan het hof of zelfs direct aan de kade. De woningen hebben 
ruime (dak)terrassen of tuinen, of zelfs beide. De Loods woningen 
aan de kade beschikken vrijwel allemaal over drie heerlijke 
buitenruimtes en een eigen garagebox met ruimte voor twee auto’s. 
De overige woningen beschikken over een eigen parkeerplaats in de 
parkeergarage. Daar kun je ook je fiets of bakfiets stallen. Je hebt 

ook toegang tot de drie fietsenstallingen in de kelder van de apparte
menten.

 APPARTEMENTEN
De diversiteit aan luxe appartementen is zeer groot. Voor elk ge
wenst uitzicht en bijna elke gewenste oppervlakte is een apparte
ment beschikbaar. Kies je voor een uitzicht richting de Maasha
ven of de Rijnhaven? Of wil je zelfs uitkijken naar meerdere delen 
van de stad? Het kan allemaal. Ook kun je kiezen voor één of twee  
lagen. De maisonnettes zijn door hun ruime opzet ook een aan
trekkelijke optie voor gezinnen. Je auto parkeer je in de parkeer
garage op de begane grond of in de kelder (laag 1). Op de begane 
grond in de parkeergarage bevindt zich ook een fietsenstalling die 
geschikt is voor brede fietsen en bakfietsen. In de kelder van de  
appartementen bevinden zich nog eens drie fietsenstallingen. Deze 
zijn elk direct te bereiken via de liften die uitkomen in een van de 
drie hoofdentrees.

HET HAVENKWARTIER BESTAAT IN TOTAAL UIT 36  
EEN GEZINSWONINGEN, 14 LOODSWONINGEN, 150 APPARTE-
MENTEN, 1 COMMERCIËLE RUIMTE, 2 DAKTUINEN EN EEN  
AFGESLOTEN PARKEERGARAGE. DE WONINGEN ZIJN 
VERDEELD OVER VERSCHILLENDE WONINGTYPEN.  
EN BIEDEN DAAROM EEN ENORME KEUZEVRIJHEID.

HAVENKWARTIER WONINGAANBOD
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"Grootschalig met oog voor de menselijke 
maat. Een moderne uitstraling van brutalisme: 
tijdloos en natuurlijk gematerialiseerd." 
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MAASHAVEN

BREDE HILLEDIJK
1. PENTHOUSE

2. CLOUD ML/XL

3. SPECIALS M/L/XL

4. HAVENAPPARTEMENT L

5. SPECIALS HUGE

6. HAVENAPPARTEMENT M

01.

02

11

12

03

06

04

05

07

08

7. HAVENAPPARTEMENT L/XL

8. LOODSWONING

9. STADSWONING

10. HERENHUIZEN

11 . HOFWONING

12. PARKWONING

INGANG PARKEERGARAGE

FIETS
ENTREE

OVERZICHT
WONINGTYPEN

HAVENKWARTIER

H
AV

EN
KW

ARTIER  -  ROTTERDAM
  -  KATENDRECHT  -

 

APPARTEMENTEN

SPECIAL M  6

SPECIAL L  4

SPECIAL XL  8 

SPECIAL H  4

HAVEN M  52

HAVEN L  12

HAVEN XL  8

CLOUD M  8

CLOUD L  26

CLOUD XL  18

PENTHOUSE  4

 

EENGEZINSWONINGEN

LOODSWONING  14

STADSWONING  11

HERENHUIS  11

HOFWONING 7

PARKWONING 7

TOTAAL 200

09

10
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APPARTEMENTEN

22 SPECIALS

TWEE WOONLAGEN

DRIE TOT VIJF KAMERS (TWEE TOT 
VIER SLAAPKAMERS)

WOONOPPERVLAK VAN CA. 79 M2 
TOT CA. 195 M2

HAVENKWARTIER

SPECIALS

SPECIALS



58 59

SPECIALS

SPECIALS M/L/XL/H

DE SPECIALS ZIJN GELEGEN IN HET MIDDELSTE 
GEDEELTE VAN HET APPARTEMENTENGEBOUW,  
OP VERDIEPING TWEE TOT EN MET TIEN. 
DE ENTREEDEUREN BEVINDEN ZICH AAN DE 
GALERIJ, CORRIDOR OF PORTIEK.

Deze woningen onderscheiden zich van alle andere appartemen
ten vanwege de enorme diversiteit aan plattegronden. Ook zijn ze 
allemaal tweelaags. Door de diverse woonoppervlakten zijn deze 
woningen ook uitermate geschikt voor gezinnen.
 De woonkamer varieert in grootte en je kunt kiezen uit 
twee, drie of standaard vier slaapkamers. Daarnaast hebben voor

namelijk de grotere appartementen standaard een tweede bad
kamer. De Specials op de zevende verdieping lopen via de corridor  
direct naar de gezamenlijke daktuin. Daar kun je samen met de  
buren genieten van een prachtig uitzicht. Ook vanuit de appartemen
ten zelf is het uitzicht fantastisch. Elk appartement heeft standaard 
een loggia, vanwaar je uitkijkt op de Maashaven, de stad of beide. 
  

HAVENKWARTIER
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Een woning die echt 
eens wat anders is.



EIGENSCHAPPEN:
TWEE WOONLAGEN | DRIE TOT VIJF KAMERS (TWEE TOT VIER SLAAPKAMERS) | WOONOPPERVLAK VAN CA. 79 M2 TOT CA. 
195 M2 | ÉÉN OF TWEE BADKAMERS | LOGGIA | VLOERVERWARMING EN KOELING | EIGEN PARKEERPLAATS IN DE GARAGE | 
VEELAL SEPARATE BERGING IN DE KELDER

SPECIAL XL

SPECIAL HUGE

6362
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SPECIAL HUGE
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SPECIAL XL
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APPARTEMENTEN

72 HAVEN APPARTEMENTEN

GELIJKVLOERS

DRIE OF VIER KAMERS (TWEE OF 
DRIE SLAAPKAMERS)

WOONOPPERVLAK VAN CA. 71 M2  
TOT CA. 170 M2

HAVENKWARTIER

HAVEN
APPARTEMENT

HAVENAPPARTEMENTEN
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HAVENAPPARTEMENTEN

HAVENAPPARTEMENTEN M/L/XL

DE HAVENAPPARTEMENTEN ZIJN UITGEVOERD IN 
VERSCHILLENDE GROOTTES (M/L/XL), VARIËREND 
VAN CA. 71 TOT CA. 170 M2. DEZE FRAAIE APPARTE- 
 MENTEN ZIJN GELIJKVLOERS EN ZEER GESCHIKT  
OM ALLEEN, SAMEN OF MET EEN KLEIN GEZIN  
TE WONEN. 

De entreedeuren bevinden zich aan de galerij, corridor of portiek. 
Verder zijn de appartementen praktisch ingedeeld met een woon
kamer met open keuken en tenminste twee slaapkamers. De bad
kamer heeft een bad en een douche. Het toilet bevindt zich in een 
afzonderlijke ruimte.
 De meeste appartementen hebben een buitenruimte aan 

de zuidzijde, met adembenemend uitzicht over de Maashaven,  
de Nieuwe Maas en de haven van Rotterdam. Voor de liefhebber 
zijn er ook appartementen met een loggia aan de oost of noord
zijde. Drie XL appartementen aan de westzijde (verdieping 4, 5 en 
6) hebben een balkon langs de hele lengte van de woning. Deze is 
bijna 17 meter lang!

HAVENKWARTIER



Adembenemend uitzicht 
over de Maashaven, de 

Nieuwe Maas en de haven 
van Rotterdam.
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EIGENSCHAPPEN:
GELIJKVLOERS | DRIE OF VIER KAMERS (TWEE OF DRIE SLAAPKAMERS) | WOONOPPERVLAK VAN CA. 71 M2 TOT CA. 170 M2
COMFORTABELE BADKAMER | LOGGIA OF BALKON | VLOERVERWARMING EN KOELING | EIGEN PARKEERPLAATS IN DE GARAGE
VEELAL SEPARATE BERGING IN DE KELDER

HAVEN APPARTEM
ENT M

HAVEN APPARTEM
ENT L
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HAVEN M
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HAVEN L
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APPARTEMENT M/L / XL

52 CLOUD APPARTEMENTEN

GELIJKVLOERS

DRIE OF VIER KAMERS 
(TWEE OF DRIE SLAAPKAMERS)

WOONOPPERVLAKTE VAN CA.
85 M2 TOT CA. 153 M2  

HAVENKWARTIER

CLOUD 

CLOUDAPPARTEMENTEN
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CLOUDAPPARTEMENTEN

CLOUD APPARTEMENT M/L/XL

DE CLOUDAPPARTEMENTEN ZIJN GELIJKVLOERS  
EN VERDEELD OVER BEIDE TORENS. DOOR DE 
HOOGTE VAN DEZE APPARTEMENTEN IS HET 
UITZICHT RONDUIT ADEMBENEMEND. BOVENDIEN 
HEB JE AAN MEERDERE ZIJDEN UITZICHT. AAN DE 
ZUID ZIJDE KIJK JE UIT OVER DE MAASHAVEN EN  
DE HAVEN VAN ROTTERDAM. OP DE NOORDZIJDE  
HEB JE ZICHT OVER DE BINNENSTAD EN DE  
ERASMUSBRUG OF OP HET SS ROTTERDAM. 

Het woonoppervlak varieert per Cloudappartement, maar alle 
appartementen beschikken over een ruime woonkamer met 
open keuken, tenminste twee slaapkamers en een badkamer. 
Verder hebben alle appartementen een loggia, met uitzondering 
van de bouwnummers 161 en 162. Deze bevinden zich op de elfde 
verdieping en hebben standaard een terras. 
 

Voor een groot deel van de Cloudappartementen is een separate 
berging in de kelder voorzien. In de kelder zijn tevens drie separate 
gezamenlijke fietsenbergingen opgenomen. 
 Bij elk appartement hoort een parkeerplaats in de 
afgesloten parkeergarage.

HAVENKWARTIER
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Adembenemend uitzicht over 
de Maashaven, de Nieuwe Maas 

en de haven van Rotterdam.
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EIGENSCHAPPEN:
GELIJKVLOERS | DRIE OF VIER KAMERS (TWEE OF DRIE SLAAPKAMERS) | WOONOPPERVLAK VAN CA. 85 M2 TOT CA. 153 M2
LUXE BADKAMER MET BAD EN DOUCHE | LOGGIA OF TERRAS | VLOERVERWARMING EN KOELING | ZUID- EN WESTZIJDE  
OPTIONELE ZONWERING MOGELIJK | MET TWEE ZIJDEN PANORAMISCH UITZICHT | VERDIEPING ZEVEN TOT EN MET ZESTIEN

CLOUD XL

CLOUD L
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CLOUD L

*De houten kozijn betimmering wordt niet  
standaard uitgevoerd
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CLOUD XL
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APPARTEMENTEN

4 PENTHOUSES

VIER KAMERS (DRIE SLAAPKAMERS)

WOONOPPERVLAK VAN CA. 196 M2  
TOT CA. 247 M2

TWEE BADKAMERS

PENTHOUSEHAVENKWARTIER

PENT
HOUSE
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PENTHOUSE

PENTHOUSE
DE VIER LUXE PENTHOUSES ZIJN GELEGEN OP 
DE VEERTIENDE EN ZEVENTIENDE VERDIEPING. 
IN DEZE ZEER RUIME, HOOGGELEGEN WONINGEN 
BEN JE VERZEKERD VAN EEN ADEMBENEMEND 
UITZICHT. VANAF MAAR LIEFST DRIE ZIJDEN  
KIJK JE PANORAMISCH UIT OVER ROTTERDAM!

Het Penthouse is standaard voorzien van drie ruime slaapkamers 
en twee badkamers, waarvan één badkamer ensuite. Ook heb je 
een heerlijk terras van 20 m2 op het zuiden. 
 Verder is in deze topappartementen vrijwel alles mogelijk. 
Door de open verbinding tussen de woonkamer en de keuken kun je 

bijvoorbeeld een ruime woonkeuken creëren. Ideaal voor gezellige 
borrels en etentjes! Andere, maatwerk woonvarianten zijn even
eens mogelijk. Denk aan het creëren van een gastenverblijf. 
 Bij elk Penthouse hoort 1 of 2 parkeerplaatsen in de afge
sloten parkeergarage.

HAVENKWARTIER
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PENTHOUSE

Alle ruimte voor een 
gezellig etentje met 
vrienden of familie.
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EIGENSCHAPPEN:
VIER KAMERS (DRIE SLAAPKAMERS) | WOONOPPERVLAK VAN CA. 196 M2 TOT CA. 247 M2 | TWEE BADKAMERS | TERRAS VAN 
RUIM 20 M2 OP HET ZUIDEN | VLOERVERWARMING EN KOELING | ZUID- EN WESTZIJDE OPTIONELE ZONWERING MOGELIJK
DRIE ZIJDEN PANORAMISCH UITZICHT OVER ROTTERDAM | VERDIEPING VEERTIEN EN ZEVENTIEN | WOONVARIANTEN OP 
MAAT MOGELIJK

PENTHOUSE

99
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PENTHOUSE
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EENGEZINSWONING

14 LOODSWONINGEN

DRIE WOONLAGEN

7,20 METER BREDE WONING

WOONOPPERVLAK VAN CA. 220 M2 TOT  
CA. 233 M2

LOODSWONINGHAVENKWARTIER

LOODS
WONING
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LOODSWONING

LOODSWONING
DE LOODSWONING IS EEN DRIELAAGSE WONING 
DIRECT GELEGEN AAN DE KADE, MET EEN WEIDS 
UITZICHT OVER DE MAASHAVEN. IN DE WONING 
HEB JE VEEL RUIMTE EN INDELINGSVRIJHEID.  
IDEAAL VOOR GROTE GEZINNEN OF HET COMBI-
NEREN VAN WONEN EN WERKEN. EN M.U.V.  
BOUWNUMMER 39 HEEFT ELKE WONING MAAR 
LIEFST DRIE BUITENRUIMTES!

Op de begane grond is er ruimte om een woonkeuken van ruim 
30 m2 te realiseren. Vanuit deze ruimte heb je directe toegang 
tot de aan de kade gelegen wintertuin op het zuiden. Doordat de 
wintertuin 0,5 meter hoger ligt dan de kade, geniet je hier van de 
nodige privacy.
 Het is ook mogelijk om de keuken naar de eerste verdieping 
te verplaatsen en de ruimte op de begane grond in te richten als 

atelier of kantoor aan huis. Op de eerste verdieping heb je zo’n 65 
m2 aan woonruimte. De slaapkamers zijn gelegen op de tweede 
verdieping, evenals de standaard twee badkamers. 
 Als kers op de taart hebben bijna alle Loodswoningen 
(m.u.v. bouwnummer 39) een eigen garagebox met plaats voor 
twee auto’s. Deze grenst direct aan de eigen woning. 

HAVENKWARTIER
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Een inspirerende  
plek voor je atelier  
of thuiswerkplek.



EIGENSCHAPPEN:
DRIE WOONLAGEN | 7,20 METER BREDE WONING | WOONOPPERVLAK VAN CA. 220 M2 TOT CA. 233 M2 | VIJF OF ZES 
KAMERS (DRIE OF VIER SLAAPKAMERS) | TWEE OF DRIE BUITENRUIMTES (WINTERTUIN, BALKON, DAKTUIN) | RIANTE 
WOONKEUKEN MET WINTERTUIN | VLOERVERWARMING EN KOELING | EIGEN GARAGEBOX GESCHIKT VOOR TWEE AUTO’S 
(M.U.V. BNWR. 39)

BEGANE GROND 1E VERDIEPING 2E VERDIEPING

LOODSW
ONING
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LOODW
ONING

LOODW
ONING



112 113

LOODW
ONING
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EENGEZINSWONING

11 STADWONINGEN

VIER WOONLAGEN

WOONOPPERVLAKTE: CA 145 - 222 M2

6 METER BREDE WONING

STADSWONINGHAVENKWARTIER

STADS
WONING



116 117

STADSWONING

STADSWONING
DE STADSWONING IS EEN STATIGE EENGEZINS-
WONING VAN VIER WOONLAGEN. DE BREEDTE  
IS MAAR LIEFST 6 METER. DOOR DE VELE VER-
DIEPINGEN KUN JE ELK VERTREK FRAAI INDELEN. 
ZO KUN JE DE BEGANE GROND, MET EEN VRIJE 
HOOGTE VAN RUIM 3 METER, VRIJWEL VOLLEDIG 
ALS WOONKEUKEN INRICHTEN. DE WOONKAMER 
KAN OP DE GEHELE EERSTE VERDIEPING. 

Voor de bouwnummers 2, 3, 4 en 37 bevindt zich hier ook de privé 
daktuin met aansluitend de gezamenlijke daktuin. De tweede en 
derde verdieping bieden ruimte aan drie slaapkamers en een com
fortabele badkamer. Bijzonder aan de derde verdieping is het dak
terras. Deze is direct toegankelijk vanuit de ‘master bedroom’. 

HAVENKWARTIER
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Op het dakterras geniet 
je nóg meer van de 
lange zomeravonden.
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EIGENSCHAPPEN:
VIER WOONLAGEN | WOONOPPERVLAKTE: CA. 145 M2 - 222 M2 | 6 METER BREDE WONING | EXTRA HOGE BEGANE GROND VAN 
RUIM 3 METER | VIJF KAMERS (DRIE SLAAPKAMERS) | COMFORTABELE BADKAMER | DAKTERRAS EN (BOUWNUMMERS 2, 3, 4 EN 
37) PRIVÉ DAKTUIN | VLOERVERWARMING EN KOELING | PARKEERPLAATS IN DE GARAGE

BEGANE GROND 2E ETAGE

3E ETAGE1E ETAGE

STADSW
ONING
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STADSW
ONING
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EENGEZINSWONING

11 HERENHUIZEN

VIER WOONLAGEN

WOONOPPERVLAKTE:  
CA. 219 M2 – CA. 224 M2 

5,40 METER BREDE WONING 

HERENHUISHAVENKWARTIER

HEREN-
HUIS
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HERENHUIS

HERENHUIS EENGEZINSWONING

WAAR VIND JE IN DE STAD NOG EEN GEZINSWONING 
MET EEN GROTE TUIN? LAAT JE VERRASSEN DOOR 
DE HERENHUIZEN IN HET HAVENKWARTIER,MET VIER 
WOONLAGEN EN EEN ZEER DIEPE ACHTER TUIN (TOT 
CA. 17 METER) OP HET ZUIDEN! BIJZON DER AAN DIT 
STATIGE FAMILIEHUIS IS DE VERHOOG DE ENTREE, 
DIE DE WONING EXTRA CACHET GEEFT EN VOOR  
PRIVACY ZORGT. MAAR OOK DE ENORME RUIMTE  
EN DE GROTE INDELINGSVRIJHEID.

Heb je een groot gezin? Met acht kamers, waarvan zes slaapkamers, 
is er genoeg ruimte voor iedereen! Wat dacht je bijvoorbeeld van 
de grote woonkeuken op de begane grond. De ultieme plek om ‘s 
avonds, tijdens het koken, met elkaar de dag door te nemen. Vanuit 
de woonkeuken heb je directe toegang tot de achtertuin. De eerste 
verdieping leent zich bij uitstek voor het creëren van de woonkamer. 

De zes slaapkamers en twee badkamers, waarvan één badkamer 
ensuite, zijn verdeeld over de bovenste twee verdiepingen. Een 
bijzonder woningtype met ongekend veel mogelijkheden! 
 Bij elk Herenhuis hoort een parkeerplaats gelegen in de 
afgesloten parkeergarage.

HAVENKWARTIER
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De woonkeuken als centrale 
ontmoetingsplek van de woning.
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EIGENSCHAPPEN:
VIER WOONLAGEN | WOONOPPERVLAKTE:  
CA 219 M2  - CA. 224 M2 | 5,40 METER BRE-
DE WONING | VERHOOGDE ENTREE (0,5 METER) 
CA. ACHT KAMERS (ZES SLAAPKAMERS) | TWEE 
BADKAMERS | RIANTE WOONKEUKEN MOGELIJK 
VLOER VERWARMING EN KOELING | DIEPE TUINEN 
TOT RUIM 17 METER OP HET ZUIDEN | WOON-
VARIANTEN OP MAAT MOGELIJK

BEGANE GROND

1E VERDIEPING

HERENHUIS

2E VERDIEPING 3E VERDIEPING
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HERENHUIS
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7 HOFWONINGEN

DRIE WOONLAGEN

CA. 5,40 METER OF CA. 10,5 METER 
BREDE WONING

OPPERVLAKTE HOFWONING: CA. 158 
TOT CA. 195 M2, OPPERVLAKTE 
HOFDEKWONING: CA. 154 M2

HOFWONING

EENGEZINSWONING
HAVENKWARTIER

HOF
WONING
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HOFWONING

HOFWONING
DE HOFWONING IS EEN STATIGE FAMILIEWONING 
VAN DRIE WOONLAGEN MET EEN EIGEN BUITEN-
RUIMTE. DE WONING WORDT UITGEVOERD IN 
TWEE WOONVARIANTEN: DE HOFWONING MET EEN 
TUIN OP HET MAAIVELD EN DE HOFDEKWONING 
MET EEN DEKTUIN OP DE EERSTE VERDIEPING. 
DE DEKTUIN HEEFT DIRECTE TOEGANG TOT DE 
GEMEENSCHAPPE LIJKE BINNENTUIN. EEN AANTAL 
HOFWONINGEN (BWNR 15 EN 19) HEBBEN EEN  
TUIN OP MAAIVELD EN EEN TUIN OP HET DEK;  
SAMEN GOED VOOR MEER DAN 140 M2.

In beide woningen zijn wonen en werken goed te combineren. Zo is er 
op de eerste verdieping voldoende ruimte om bijvoorbeeld een werk of 
hobbykamer in te richten. De begane grond, met in een aantal gevallen 
directe toegang tot de tuin, is de plek bij uitstek voor een woonkeuken. De 

drie slaapkamers zijn op de tweede verdieping gesitueerd. Hier bevindt zich 
ook de badkamer. 
 Je hebt een eigen parkeerplaats in de parkeergarage. Deze is direct 
te bereiken vanuit  je tuin of woning.

HAVENKWARTIER
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In een handomdraai verruil 
je de rust van je privé dektuin 
voor de gezelligheid van de 
gemeenschappelijke binnentuin.



EIGENSCHAPPEN:
DRIE WOONLAGEN | CA. 5,40 METER OF CA. 10,5 METER BREDE WONING | OPPERVLAKTE HOFWONING: CA. 158 TOT CA. 195 
M2 OPPERVLAKTE HOFDEKWONING: CA. 154 M2 | ZES KAMERS (3 SLAAPKAMERS) | COMFORTABELE BADKAMER | PRIVÉTUIN  
OP BEGANE GROND EN/OF PRIVÉ DEKTUIN | EXTRA HOGE BEGANE GROND VAN RUIM 3 METER | LIGGING AAN HET HOFJE 
VLOERVERWARMING EN KOELING | WOONVARIANTEN OP MAAT MOGELIJK | EIGEN PARKEERPLAATS IN DE GARAGE

BEGANE GROND

1E ETAGE

2E ETAGE

HOFW
ONING

141140
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HOFW
ONING
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EENGEZINSWONING

7 PARKWONINGEN

VIER WOONLAGEN

5,40 METER OF 10,5 METER  
BREDE WONING

OPPERVLAKTE PARKWONING: CA. 
222 TOT CA. 260 M2, OPPERVLAKTE 
PARKDEKWONING: CA. 215 M2

PARKWONINGHAVENKWARTIER

PARK
WONING



148 149

PARKWONING

PARKWONING
DE PARKWONING IS EEN STATIGE FAMILIEWONING 
VAN VIER WOONLAGEN MET EEN EIGEN BUITEN-
RUIMTE. DE WONING WORDT UITGEVOERD IN TWEE 
VARIANTEN: DE PARKWONING MET EEN TUIN OP 
DE BEGANE GROND EN DE PARKDEKWONING MET 
EEN TUIN OP HET DEK. DEZE DEKTUIN HEEFT  
DIRECTE TOEGANG TOT DE GEMEENSCHAPPELIJKE 
BINNENTUIN. VANUIT JE TUIN OF WONING HEB JE 
DIRECT TOEGANG TOT JE EIGEN PARKEERPLAATS 
IN DE PARKEERGARAGE. 

De begane grond leent zich bij uitstek als woonkeuken, als centrale 
ontmoetingsplek van de woning. De woonkamer van ruim 50 m2 
bevindt zich op de eerste verdieping. De vijf tot zeven slaapkamers 
en de twee badkamers zijn verdeeld over de tweede en derde ver

dieping. Met zo veel slaapkamers heb je tal van mogelijkheden. 
Je er bijvoorbeeld eentje inrichten als studeer of hobbykamer. Je 
kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een speelkamer voor de kin
deren te realiseren, of je eigen atelier. 

HAVENKWARTIER
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Een intieme en levendige buurt 
waar je rust vindt, maar ook waar 
kinderen samen kunnen spelen.
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EIGENSCHAPPEN:
VIER WOONLAGEN | 5,40 METER OF 10,5 METER BREDE WONING | OPPERVLAKTE PARKWONING: CA. 222 TOT CA. 260 M2
OPPERVLAKTE PARKDEKWONING: CA. 215 M2 | VIJF TOT ZEVEN SLAAPKAMERS | TWEE BADKAMERS | PRIVÉTUIN OP  
MAAIVELD EN/OF DEKTUIN OP DE EERSTE VERDIEPING | VLOERVERWARMING EN KOELING | LIGGING AAN HET PARKJE 
WOONVARIANTEN OP MAAT MOGELIJK | EIGEN PARKEERPLAATS IN DE GARAGE

BEGANE GROND

1E ETAGE

2E ETAGE

3E ETAGE

PARKW
ONING
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PARKW
ONING
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DOEN is een bureau voor interieurarchitec
tuur en advies, gericht op het creëren van 
een typisch thuisgevoel voor zowel parti
culiere als zakelijke klanten. Dat thuisge
voel heeft niets te maken met een bepaalde 
stijl, zo legt interiorexpert Annet van der 
Zalm van DOEN uit. “Het gaat erom wat 
bij iemand past. Een interieur moet een ziel 
hebben, zodat je kunt zien wie er woont of 
werkt.” 

Onderste uit de kan Doen wat je belooft en 
de opdrachtgever centraal stellen. Dat vindt 
DOEN belangrijk, net als het opvangen van 
het grijze gebied tussen ontwerp en uitvoe
ring. Annet licht toe: “Soms is het voor de 
bouwende partij lastig of onhaalbaar om 
de interieurwensen van de opdrachtgever 
te realiseren. Wij kennen die praktijk, maar 
begrijpen de opdrachtgever ook. Vanuit dat 
uitgangspunt halen we het onderste uit
de kan voor beide partijen.”

 MAATWERK TRAJECT
DOEN is er vooral voor de kopers van het 
Havenkwartier die net iets anders willen. 
Deze kopers kunnen ervoor kiezen om het 
zogenoemde maatwerktraject aan te gaan. 
Tijdens dit maatwerk traject gaan de koper 
en een interieurarchitect van DOEN samen 
aan de slag om tot de ideale woning te ko
men. De adviezen en ontwerpen van DOEN 
gaan voornamelijk over de indeling van de 
woningen.

 PERSOONLIJK GESPREK
“Zo’n advies of ontwerp begint met een 
persoonlijk gesprek”, vervolgt Annet. “We 
willen precies weten wie er in het huis wo
nen en wat hun individuele wensen zijn. 
Die wensen maken we waar binnen het 
beoogde budget. De crux zit ‘m vaak in het 
creëren van een kloppend geheel. De mees
te mensen weten vaak wel wat ze mooi vin
den, maar vinden het lastig om het totaal
plaatje te zien en te realiseren. Daar zijn wij 
juist goed in.”

 DE KAAP
Naast de bewoner is ook de architectonische 
schil bepalend voor het interieurontwerp. 
Annet: “Bij het Havenkwartier heeft de pro
ject architect VMX hun gevoel bij de locatie 
laten spreken. Zij voegen een stoer en ro
buust project met een grote diversiteit aan 
appartementen en stadswoningen toe aan 
Katendrecht. Het project voelt past zo goed 
bij de Kaap. “Een authentieke plek in Rotter 
dam met z’n eigen sfeer en uitstraling”

 CREËER JE EIGEN SFEER
Heeft Annet nog interieurtips? “Wat we 
de laatste tijd veel zien, is dat het interieur 
moet bijdragen aan saamhorigheid: samen
zijn in een huiselijke ruimte, waarin men 
echt tijd voor elkaar heeft. Vaak wordt zo’n 
sfeer in verband gebracht met een kookei
land, maar niets is minder waar! Mijn tip 
is dan ook om af te stappen van dergelijke 
onterechte stelregels, maar een sfeer te cre
eren die aansluit op je leefstijl, gezinsstruc
tuur of bedrijfscultuur. Daar helpen wij 
graag bij.”

HAVENKWARTIER INTERIEUR ONTWERP

INTERIEUR ONTWERP
BIJ DOEN
DAT ER IN HET HAVENKWARTIER QUA WONING-
TYPEN NOG AL WAT TE KIEZEN VALT IS BEKEND.  
DIVERSE DOELGROEPEN KUNNEN DAN OOK ZEKER 
HUN DROOMWONING IN DIT PROJECT VINDEN.  
MAAR WIST U DAT ER OOK AAN UW INTERIEUR-
WENSEN WORDT GEDACHT? DE INTERIEUREX-
PERTS VAN DOEN HELPEN U GRAAG BIJ HET  
WAARMAKEN VAN DIE WENSEN. VOOR DE KOPERS 
VAN EEN EENGEZINSWONING IS HIER ZELFS EEN 
HEEL MAATWERK TRAJECT VOOR BEDACHT.
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 HET 
ZUIDEN
180   
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RUIMTE
KOOP
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DYNAMISCH WONEN AAN 
DE MAASKADE

Met zijn ligging pal aan de 
Maas biedt het Havenkwartier 

jou een ultieme mogelijkheid: 
wonen, direct aan de kade, met 

maritiem uitzicht op de Maas
haven of zicht op de aantrekke
lijke skyline van de stad. Met de 

Maashaven als voortuin ben je 
verzekerd van een dynamische 

woon en leefomgeving, waar 
een rijke havenhistorie en 

modern stadsleven naadloos in 
elkaar opgaan.
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VOOR MEER INFORMATIE KUNT  
U CONTACT OPNEMEN MET:

Heijmans Vastgoed
Oostmaaslaan 71
3063 AN Rotterdam
Tel: (0)10 266 28 00
info@havenkwartierkatendrecht.nl

TW3 makelaardij
Veerhaven 4
3016 CJ  Rotterdam
Tel  010 – 300 71 17
info@tw3.nl

Ooms Makelaars Woningen B.V.
Maaskade 113
3071 NJ  ROTTERDAM
tel 010  4248888
rotterdam@ooms.com

VOLG HET HAVENKWARTIER OOK OP:

FACEBOOK  
facebook.com/havenkwartierkatendrecht/

INSTAGRAM  
havenkwartierkatendrecht 

DISCLAIMER:  
Aan de informatie (teksten en beelden)  
in deze uitgave kunnen geen rechten worden  
ontleend. Dit document dient als inspiratie 
brochure, het is geen contractstuk.

EEN ONTWIKKELING VAN:

HAVENKWARTIER-KATENDRECHT.NLVRexperience
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