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weet als geen ander hoe dat erfgoed behouden
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later.
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KONINGIN VAN DE MAAS

DE KADES, DE HAVENS, DE KRANEN,

ROTTERDAM

DE KUIP EN

DE STAD VAN

GEEN WOORDEN MAAR DADEN

DE BRUGGEN, DE TUNNEL, DE SCHEPEN,

AFIJN,
LAAT IE FIJN ZIJN
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Rotterdam
Make it happen!
Rotterdam, wat een stad! Boordevol

Coole stad

Zelf ontdekken

verhalen over vroeger, maar vooral

Als je tal van internationale media mag

Of je nu voor de indrukwekkende archi-

over nu. Van bombardement tijdens

geloven, dan is Rotterdam tegenwoor-

tectuur gaat, kunst en cultuur, lekker

de oorlog tot een waanzinnige we-

dig de coolste stad van Nederland. En

borrelen, winkelen, uitwaaien langs de

deropbouw die internationaal tot de

daar kunnen we het alleen maar mee

Maas of uitgebreid dineren en stappen;

verbeelding spreekt. In Rotterdam is

eens zijn. Rotterdam is namelijk een

in Rotterdam vind je alles wat een ech-

zo veel te ontdekken en werkelijk al-

jonge, dynamische wereldstad met een

te metropool zo inspirerend maakt. Je

les lijkt hier te kunnen. Rotterdam de

onstuimig kloppend hart. Een stad die

moet wel even zoeken, want de leukste

moeite waard? Zeker wel!

zichzelf in hoog tempo blijft vernieu-

plekjes liggen verspreid door de stad.

wen. Bij elk bezoek is de toch al impo-

Maar misschien is dat juist wel de char-

Rotterdam is een stad van pioniers,

sante skyline weer uitgebreid en word

me van Rotterdam. En als je eenmaal

van mensen die grenzen verleggen op

je verrast door een nieuw cultureel of

de moeite hebt genomen om de stad

een no-nonsense manier. Rotterdam is

sportief evenement. Dat maakt Rotter-

te omarmen en je wil steeds weer iets

waar nieuwe dingen ontstaan, van de

dam tot een stad die je steeds opnieuw

nieuws ontdekken, dan merk je meteen

grond komen en waar het gebeurt. Van-

kunt ontdekken.

dat in Rotterdam alles kan. Maar je

daar de stadsslogan: Make it happen!

moet het wel zélf doen. Vandaar dus…
Make it happen!

in Rotterdam
vind je alles wat
een echte
metropool zo
inspirerend
maakt.

YOU’RE IN ROTTERDAM TAKE A PICTURE OF THE SKYLINE NOW, TOMORROW IT
WILL BE DIFFERENT
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Eten, drinken, uitgaan
en relaxen!

HMB

Deliplein

Stationsbuurt

Nog een prachtplek om te bezoeken is

Breng ook een bezoek aan het De-

Ook de Luchtsingel bij het Centraal

Rotterdam is zo snel in ontwikkeling dat

HMB. Dit restaurant is gehuisvest in

liplein waar het barst van de toffe

Station is een populair uitgaansgebied

het haast niet bij te benen is als er weer

het grootste gebouw van Nederland,

restaurants, waaronder De Matroos

en aan de Nieuwe Binnenweg vind je

een nieuwe lunchroom of koffietent is

De Rotterdam. De culinaire hoog-

en het Meisje. En dan vergeten we nog

Rotwon, Parket, Stales en Bar3. Het is

geopend. Maar ook voor een heerlijk diner

standjes, het uitzicht op de Maas en

bijna Allure, By Ami Urban en talloze

even zoeken, maar overal in Rotterdam

in een toprestaurant of een avondlang

Erasmusbrug maken het restaurant tot

andere culinaire hotspots.

vind je geweldige plekken om uit te

uitgaan in de nieuwste club kun je in

een echte aanrader.

gaan. En je komt er zeker niet alleen

Nachtenlang op stap

toeristen tegen, maar vooral echte

Markthal

Eén van de populairste uitgaansstra-

Rotterdammers, studenten, intellectu-

derwijk tot de Wilhelminapier.

Een overdekte markthal kom je in

ten van Rotterdam is de Witte de

elen en creatieven.

meer wereldsteden tegen, maar door

Withstraat. Naast tal van restaurantjes

Hotel New York

de combinatie met woningen heeft

zijn het de bruine kroegen, de gezellige

Het Zuiderpark

Rotterdam een wereldprimeur. In de

cafés en de stijlvolle wijn- en cock-

In het Zuiderpark lijkt de stad opeens

hal bevindt zich de markt met zo’n

tailbars die een gemêleerd publiek bij

heel ver weg. Het is er heerlijk rustig,

100 vers-units, circa 15 food shops en

elkaar brengen. In de zijstraatjes vind

terwijl de drukte toch vlakbij is. Dit

diverse restaurants.

je de Tiki Bar, Café LaBru en WORM.

prachtige park ligt om de hoek van

Rotterdam alle kanten op. Van de Kop van
Zuid tot Katendrecht en van de Afrikaan-

Uiteraard moet je een bezoek brengen
aan Hotel New York. Deze horecagelegenheid ademt nog steeds een bijzonder stukje geschiedenis; vroeger zat
hier namelijk de Holland Amerika Lijn.

het ZuideR en is het grootste park van
Nederland. Met een avontuurlijk speelterrein, heel veel sportmogelijkheden
en strand, water, bossen en tal van
evenementen. Hier ga je heel veel vrije
tijd doorbrengen.

ROTTERDAM-ZUID
LEEFT VAN ALLE KANTEN
10 | ZuideR
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Rotterdam-Zuid
heeft alles
Het ZuideR verrijst in

een overdekt winkelcentrum met maar

Gezond op Zuid

Rotterdam-Zuid, het Brooklyn van

liefst 165 winkels. Van supermark-

Rotterdam-Zuid kent naast de vele

Rotterdam. De wijk staat volop in

ten tot mode en van beauty tot vrije

winkels en scholengemeenschappen

bloei en is meer dan ooit een plek van

tijd. En er is genoeg keuze om ergens

ook de nodige praktische praktijken.

inspiratie en innovatie met internati-

gezellig te eten, of juist een snelle hap

Denk hierbij aan tandartsen, fysiothe-

onale allure. Rondom het ZuideR vind

te nemen. Regelmatig zijn er ook eve-

rapeuten, behandelend artsen en huis-

je uiteenlopende restaurants, winkels,

nementen in het winkelcentrum.

artsen. Sterker nog Rotterdam Zuid

food courts en hippe cafés. Hier leef

kent zijn eigen organisatie ‘Gezond op

en beleef je het bruisende en eigen-

Scholen

tijdse Rotterdam-Zuid.

Ook wat betreft het onderwijs heeft

en betaalbare, multidisciplinaire zorg

Rotterdam- Zuid veel te bieden. Zo

in de wijken van Rotterdam-Zuid.

Zoals het een wereldstad betaamt, is

hebben drie grote schoolbesturen en

Rotterdam een waanzinnige plek om

de gemeente Rotterdam de handen

te shoppen. Maar ook in Zuid kom je

ineengeslagen en samen een plan

volop aan je trekken. Niet alleen het

ontwikkeld waarmee het onderwijs-

winkelaanbod is zeer divers, ook vind

aanbod breder, diverser en toekomst-

je er tal van scholen, sportclubs en

proof wordt. Dit ambitieuze plan

gezondheidsdiensten. Als je eenmaal in

moet ervoor zorgen dat de jeugd van

Zuid woont, hoef je eigenlijk niet meer

Rotterdam-Zuid een gevarieerder

naar Noord. Al is het daar natuurlijk

aanbod aan opleidingen krijgt met

ook altijd gezellig.

volop kansen om door te stromen in

Zuid’, die zorgt voor kwalitatief goede

hun eigen woonomgeving. Ook vind je

Winkelcentrum Zuidplein

in Zuid voldoende naschoolse opvang,

De meeste winkels zitten natuurlijk

kinderdagverblijven, peuterspeelzalen

in Rotterdam centrum, maar voor

en het Zuider Gymnasium zit om de

een lekker dagje winkelen kun je ook

hoek!

terecht in winkelcentrum Zuidplein,

IN ROTTERDAM KEN IEDEREEN LEKKER
ZIJN EIGEN WEZEN

ROTTERDAM-ZUID
HET BROOKLYN VAN ROTTERDAM
12 | ZuideR
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Z uide R
P A V I L J O E N S

HET PLAN
G R O O T S

14 | ZuideR

W O N E N

I N

R O T T E R D A M - Z U I D

ZuideR | 15

OUDE TIJDEN
HERLEVEN IN EEN
LEEFOMGEVING
DIE VOLOP IN
ONTWIKKELING
IS.

Van Zuiderziekenhuis naar het ZuideR

De geschiedenis
Van Zuiderziekenhuis naar het ZuideR
Het Zuiderziekenhuis in Rotterdam-Zuid

wen waarvan nog niet met de uitvoering was

staat al sinds de opening in 1939 bekend als

gestart. Hij ontwierp vervolgens twee nieuwe

‘Het Zuider.’ Logisch dus, dat bij de heront-

L-vormige vleugels die aan de noordzijde aan

wikkeling van het oude ziekenhuis niet lang

het hoofdgebouw grensden. De westelijke

nagedacht hoefde te worden over een her-

vleugel werd op de begane grond ingericht

kenbare naam voor het project: Het ZuideR.

voor het laten verblijven van de patiënten van

Een iconische naam voor een iconisch gebouw

de afdeling interne geneeskunde, wat het ge-

dat door de jaren heen heel wat meemaakte.

bouw de naam ‘intern paviljoen’ opleverde. Het
paviljoen aan de overzijde van de binnenplaats

De bouw

was qua hoofdvorm en volume vrijwel identiek

Vanaf het einde van de 19e eeuw ontwikkelde

aan het intern paviljoen en werd op de begane

Rotterdam-Zuid zich in een razend tempo.

grond gebruikt voor het onderbrengen van

De gemeente gaf daarom in 1929 opdracht

patiënten met een besmettelijke ziekte: het

om een nieuw ziekenhuis te bouwen aan de

‘besmet paviljoen’.

Groene Hilledijk. De financiële situatie van de
gemeente Rotterdam leidde er in 1932 toe

Tijdens de oorlog

dat de bouw stilgelegd moest worden. Op dat

Het Zuiderziekenhuis werd officieel geopend

moment waren alleen de ruwbouw van het

in 1939, vlak voor het uitbreken van de Twee-

centraal gebouw en het administratie- en op-

de Wereldoorlog. In 1941 werd het zwaar

namegebouw voltooid. Het besef kwam, dat de

getroffen door een aanval met brandbommen.

financiële situatie het niet toe zou laten om het

Een tumultueuze tijd, waarin een bijzondere

ziekenhuis volgens het oorspronkelijke plan op

band ontstond met de inwoners van Rotter-

korte termijn te voltooien. Aangezien het voor

dam-Zuid. Na de branden in het nabijgelegen

de gemeente van groot belang was het zieken-

Shell Pernis specialiseerde het ziekenhuis zich

huis binnen een aantal jaar te openen, kreeg

vanaf 1974 in de behandeling van brandwon-

architect Ad van der Steur opdracht om met

den. In 1986 werd er zelfs een speciaal gebouw

een rigoureus bezuinigingsplan te komen.

geopend voor deze expertise. Na een fusie
verhuisde het ziekenhuis in 2011 uiteindelijk

De Paviljoens

naar een nieuwbouwlocatie.

In zijn plan schrapte Van der Steur alle gebou16 | ZuideR
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het plan
monumentaal wonen in het
voormalige Zuiderziekenhuis
Het terrein en de gebouwen van het

Gymnasium en kantoorruimte

Wonen in een monument

De VvE

voormalige Zuiderziekenhuis worden

Het Zuider Gymnasium zal haar intrek

Het voormalig Zuiderziekenhuis is aan-

Wanneer je een Paviljoenwoning in Pa-

na de restauratie en herbestemming

nemen in het oude poortgebouw; het

gemerkt als monument. Dat betekent

viljoen L van het ZuideR koopt, word je

een plek om te wonen, te leren en te

eerste categoraal gymnasium ‘op Zuid’.

dat bij de restauratie van de gebouwen

automatisch lid van de Vereniging van

werken. Er komen loft-appartementen

Ook is er in één vleugel van het poort-

aan tal van wetten en regels moet wor-

Eigenaars (VvE). Je koopt dus een zo-

in Carré en Paviljoenwoningen in de

gebouw kantoorruimte beschikbaar

den voldaan. Daar heb je als koper niet

genoemd appartementsrecht dat recht

twee daarachter gelegen paviljoens.

voor kleine zelfstandigen. Op het om-

direct mee te maken, maar wel vanaf

geeft op uitsluitend het gebruik van je

Ook komen er een school en kantoor-

liggende terrein dat vrijkomt, verrijst

het moment dat je de sleutel overhan-

eigen woning. Jij en je buren, die net als

ruimtes. Voor alle gebouwen geldt dat

een nieuwbouwwijk met de naam Zui-

digd krijgt. In een monument kun je niet

jij lid zijn van de Vereniging van Eige-

ze een monumentale status krijgen.

derhof. Deze wijk is zelfs al grotendeels

zomaar op eigen initiatief verbouwen

naars, zijn gezamenlijk eigenaar van de

gereed!

of aanpassingen doorvoeren zonder

gemeenschappelijke delen zoals de in-

toestemming van de gemeente. Het

pandige fietsenstalling. Om een moge-

73 Loft-appartementen
In het Carré, het hoofdgebouw van

De Paviljoenwoningen

gehele plan wordt mede getoetst op

lijke individualisering per Paviljoenwo-

het voormalige ziekenhuis, worden

Achter het Carré van het voormalige

de uitgangspunten van een beschermd

ningen tegen te gaan en de kwaliteit en

73 unieke Loft-appartementen gere-

Zuiderziekenhuis bevinden zich twee

stadsgezicht en dat betekent dat een

uitstraling van het plan te behouden,

aliseerd. De appartementen zijn ruim,

historische paviljoens. In Paviljoen L

eenduidige uitstraling wenselijk is. Een

heeft de ontwikkelaar besloten om

met hoge plafonds en je krijgt de

worden 15 grondgebonden Paviljoen-

dakkapel plaatsen of de kozijnen pim-

het deelproject Paviljoenwoningen op

mogelijkheid om jouw appartement

woningen ontwikkeld aan een parkje.

pelpaars verven? Vraag eerst na wat

deze wijze aan te bieden.

naar wens aan te passen. De start

De woningen variëren in woonopper-

wel en niet mag. Dat kan bij de gemeen-

verkoop staat gepland voor de tweede

vlakte en hebben twee of drie verdie-

te Rotterdam.

helft van 2020.

pingen en een kleine of wat grotere
eigen tuin. Sommige woningen hebben
zelfs een aparte eigen berging boven
de fietsenstalling.

ACHTER HET CARRÉ, HET VOORMALIGE HOOFDGEBOUW, LIGGEN TWEE
PAVILJOENS WAARIN 30 PAVILJOENWONINGEN WORDEN ONTWIKKELD

18 | ZuideR
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het
ZuideR

“HET ZUIDER PRIKKELT AL JE ZINTUIGEN. HIER
PROEF JE NOG OVERAL DE RIJKE GESCHIEDENIS
VAN HET VOORMALIGE ZUIDERZIEKENHUIS, TERWIJL JE THUISKOMT IN EEN MODERNE, COMFORTABELE EN LUXUEUZE WONING DIE HELEMAAL
PAST BIJ HOE JIJ WIL WONEN.”

20 | ZuideR
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SITUATIESCHETS
HET ZUIDER
Het ZuideR wordt in drie fases ontwikkeld. De eerste fase
betreft Paviljoen G. Het voormalige ‘Intern paviljoen’ met daarin
15 grondgebonden woningen, fase 1 is inmiddels uitverkocht.
In fase 2 wordt Paviljoen L ontwikkeld. Dit heette in vroeger
tijden het ‘Besmet paviljoen’. Ook hier komen 15 grondgebonden
woningen. De derde fase omvat de ontwikkeling van het oude
Carré hoofdgebouw. Hierin verrijzen 73 Loft-appartementen.

FASE 1 (uitverkocht)

Zeven types, volop variatie
De 15 woningen in Paviljoen L, de tweede fase van het ZuideR,
bieden voor elk wat wils. Of je nu starter of tweeverdiener bent,
actieve 50-plusser, stadsmens of rustzoeker… in het ZuideR vind
je vast de woning die past bij jouw persoonlijke woonwensen.

FASE 3

Je hebt de keuze uit zeven typen woningen met elk hun eigen

10

karakteristieken en voordelen. Je vindt ze allemaal op de volgende
pagina’s.

9
8 7 6 5 4 3 2

1

11
12
13
14
15

N
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De impressies in deze brochure zijn om een indruk te geven van het beoogde
eindresultaat. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
24 | ZuideR
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HOEK HERENHUIS

Hoek herenhuis
Meer ruimte en meer mogelijkheden, dat is wat deze ruime hoekwoning je biedt. Het is een ideale gezinswoning waar je eventu-

EXTRA RUIMTE
EN LICHTINVAL

Specificaties
Bouwnummer

1

Woonoppervlak

171 m2

Inhoud

614 m3

dat je concessies aan de royale woonkamer hoeft te doen. De

Slaapkamers

4

grote overloop op de verdieping geeft toegang tot drie ruime

Perceeloppervlak

180 m2

slaapkamers en de badkamer. Optioneel kun je hier een extra se-

Tuinligging

noord/oost voordeur

eel ook kantoor aan huis kunt houden. Op de begane grond heb
je alle ruimte om een geweldige leefkeuken te realiseren zonder

paraat toilet realiseren. Op de zolder vind je de 4e slaapkamer en
veel berg- en hobbyruimte. Bijzonder zijn de twee dakramen die

zuid/west achterdeur
Bouwlagen

3

zorgen voor extra lichtinval.

Schaal 1:50

10

10

9

9

8

7

6

5

4

3

2

1

11

8 7 6 5 4 3 2 1

11
12
13
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14
15

Gevelaanzicht (noord-oost)

Verdiepingsoverzicht begane grond
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schaal 1:50

10

9
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3

2

1
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Verdiepingsovericht eerste verdieping

Verdiepingsovericht zolder
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HERENHUIS

Herenhuis
Deze zeven drielaagse stadswoningen zijn gelegen in de hoge
vleugel van het oude paviljoengebouw. Het zijn ideale woningen
met voldoende ruimte om heerlijk te wonen in Rotterdam-Zuid.
De woningen zijn bijna 12 meter lang en dat geeft volop ruimte
voor een lekkere grote keuken en een fijne woonkamer. Op de
verdieping vind je aan de voor- en achterzijde twee woningbrede
slaapkamers en een complete badkamer. Het toilet is optioneel

VOLOP RUIMTE
VOOR EEN
GROTE KEUKEN

Specificaties
Bouwnummer

2 t/m 8

Woonoppervlak

121 m2

Inhoud

425 m3

Slaapkamers

3

Perceeloppervlak

97 m2

Tuinligging

noord/oost voordeur

separaat te plaatsen. De zolder heeft twee dakramen en een 3e
slaapkamer. Verder is de zolder indeelbaar zoals jij dat wilt.

zuid/west achterdeur
Bouwlagen

3

Schaal 1:50

10

9
8

10

9

7

6

5

4

3

2

1

11

8 7 6 5 4 3 2 1

11
12
13
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14
15

Gevelaanzicht (noord-oost)

Verdiepingsovericht begane grond
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schaal 1:50
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TUSSENWONING SPECIAL 1

Tussenwoning Special 1
In Paviljoen L vind je drie Specials die allemaal net even anders
zijn. Niet alleen qua woonoppervlak, maar ook qua indeling en

ROYALE
LEEFRUIMTE MET
OPEN KEUKEN

Specificaties
Bouwnummer

9

Woonoppervlak

144 m2

Inhoud

504 m3

Slaapkamers

3

Perceeloppervlak

122 m2

via de openslaande deur de stadstuin in, gunstig gelegen op het

Tuinligging

zuid/west voordeur

zuidwesten.  Op de verdieping vind je twee ruime slaapkamers

Bouwlagen

3

ligging. De vierkamer hoek(tussen)woning op bouwnummer 9
heeft een woonoppervlakte van maar liefst 144 m2, verdeeld
over 3 verdiepingen. Op de begane grond heb je een royale
leefruimte met een open keuken. Vanuit de woonkamer stap je zo

en de badkamer. Op zolder is de 3 slaapkamer en nog voldoende
e

ruimte voor jouw eigen indelingen, passend bij jou situatie en
wens.

Schaal 1:50

10

9
8

10

9

7

6

5

4

3

2

1

11

8 7 6 5 4 3 2 1

11
12
13
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schaal 1:50
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HOEKWONING SPECIAL 2
Bouwnummer 10 heeft
als enige bouwnummer
een grote kelder
met daglicht via de
kelderkoekoek. Een
prachtige hobbyruimte
bijvoorbeeld!

Niet op schaal

De impressies in deze brochure zijn om een indruk te geven van het beoogde
eindresultaat. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Hoekwoning Special 2
De tweede Special in Paviljoen L vind je op bouwnummer 10. Dit
is een goed indeelbare woning met een oppervlak van 153m2,
die opvalt door de royale leefruimte op de begane grond met
open keuken. Vanuit de woonkamer stap je via de openslaande
deuren de stadstuin in die zich aan twee zijden van de woning
bevindt: zowel aan het noordoosten als op het zuidoosten. Deze
bijzondere woning heeft veel lichtinval dankzij de extra raampar-

EXTRA
RAAMPARTIJEN
RONDOM

Specificaties
Bouwnummer

10

Woonoppervlak

153 m2

Inhoud

544 m3

Slaapkamers

3

Perceeloppervlak

160 m2

Tuinligging

noord/oost voordeur

tijen rondom. Op de verdieping vind je twee ruime slaapkamers
en de badkamer. Op de zolder bevindt zich de 3 slaapkamer en
e

zuid/oost achterdeur
Bouwlagen

3

voldoende extra berg- of hobbyruimte.
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HOEK(TUSSEN)WONING SPECIAL 3

Hoek(tussen)woning Special 3
De derde Special is weer helemaal anders dan de andere woningen in Paviljoen L. Deze hoek(tussen)woning bestaat als enige

HEERLIJKE TUIN
OP HET
ZUIDOOSTEN

Specificaties
Bouwnummer

11

Woonoppervlak

110 m2

Inhoud

418 m3

Slaapkamers

2

Perceeloppervlak

97 m2

tot de stadstuin. Deze tuin biedt je de mogelijkheid heerlijk bui-

Tuinligging

zuid/oost voordeur

ten te zitten op het zuidoosten. Op de verdieping vind je twee

Bouwlagen

2

van de Specials uit twee woonlagen, maar heeft ondanks dit nog
steeds een woonoppervlakte van 110 m2. De woning heeft net
als de andere Specials een royale leefruimte op de begane grond
met open keuken en openslaande deuren die je toegang geven

ruime slaapkamers en de badkamer.
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STADSWONINGEN

Stadswoningen
Deze drie woningen vind je in de lage vleugel van het
paviljoengebouw. In basis met een heerlijke ruime woonkamer

EXTRA RUIMTE
EN LICHTINVAL

Specificaties
Bouwnummer

12 t/m 14

Woonoppervlak

119 - 121 m2

Inhoud

418- 475 m3

vallen verder op door hun speelse indeling van de begane

Slaapkamers

2

grond waar je een grote woonkeuken kunt realiseren, eventueel

Perceeloppervlak

117 - 132 m2

zelfs met een kookeiland. Op de verdieping vind je twee grote

Tuinligging

noord/west voordeur

op de begane grond, maar optioneel kun je kiezen voor een
slaap- en badkamer of kantoor aan huis. De Stadswoningen

slaapkamers waarvan de slaapkamer aan één zijde van de woning
een dakkapel heeft die zorgt voor extra veel ruimte en lichtinval.

zuid/oost achterdeur
Bouwlagen

2

Ook de badkamer is lekker ruim en biedt plaats voor een toilet,
dubbele wastafel en een separate douche.

Schaal 1:50

12

9
10

9

8 7 6 5 4 3 2 1

10

11

13

14

15

11

12
13

48 | ZuideR

14
15

Gevelaanzicht (zuid-oost)

Verdiepingsovericht begane grond

ZuideR | 49

schaal 1:50

12

9

10

50 | ZuideR

13

14

15

11

Verdiepingsovericht eerste verdieping

ZuideR | 51

HOEK STADSWONING

Hoek Stadswoning
Op bouwnummer 15 vind je een zeer bijzondere stadswoning.
Deze ligt op de hoek van de lage vleugel en heeft een voor-, zijen achtertuin. De woning ligt aan een sfeervol pleintje waar je
ook parkeert. Deze woning heeft in basis al een slaap- en badkamer op de begane grond. Daarnaast is er nog een heerlijke
lichte woonkamer / keuken met licht van meerdere kanten. Op
de verdieping vind je een tweede slaapkamer en op de overloop

HEERLIJKE
LICHTE
WOONKAMER

Specificaties
Bouwnummer

15

Woonoppervlak

93 m2

Inhoud

399 m3

Slaapkamers

2

Perceeloppervlak

239 m2

Tuinligging

noord/west voordeur

volop bergruimte en een plek voor je wasmachine en droger.

zuid/oost achterdeur

De twee dakramen zorgen voor een heerlijke lichte slaap- of

zuid/west zijtuin

hobbyverdieping.

Bouwlagen

2
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VVE
BEHEER
en secretaris. Park concepts® zal het

laten accorderen van het MJOP, het

fonds (of 0,5% van de herbouw-

bestuur ondersteunen bij de nood-

vaststellen van een huishoudelijk

parkmanagement. Park concepts®

waarde of op basis van een MJOP

zakelijke activiteiten. Om nieuwe en

reglement, het accorderen van offertes

is door de ontwikkelaar BOEI!

(meerjarenonderhoudsplan))

lopende zaken te organiseren en te

voor de verzekeringen (opstal, glas,

bewaken, maar ook om de ALV voor te

aansprakelijkheid VvE, aansprakelijk-

Park concepts is actief op het gebied

• Het hebben van een reserverings-

van VvE-beheer, vastgoedbeheer en

aangesteld om het VvE-beheer uit

• Het hebben van een privacy-beleid

te voeren, zodat de VvE’s correct

in het kader van AVG (privacy policy,

bereiden wordt veelal 2 keer per jaar

heid bestuur en rechtsbijstand. Park

worden ingericht. Wij zullen ervoor

geheimhoudingsverklaringen, toe-

een bestuursvergadering gehouden.

concepts® zal deze ALV organiseren.

zorg dragen dat de werkzaamheden

stemmingsverklaringen en verwer-

In het eerste jaar zullen meerdere

Ook zal de hoogte van de ledenbijdra-

die moeten worden verricht worden

kersovereenkomst)

vergaderingen nodig zijn om alle zaken

ge worden besloten en het moment

betreffende de VvE goed in te richten.

van de eerste incasso.

Algemene Leden Vergadering
(ALV)

De volgende ALV hebben als onder-

georganiseerd, zodat vanaf de eerste

Contactpersonen voor Het ZuideR:
Tom van Noord, Elaine Gevaert, Marsha Sint Nicolaas en Roland van den Berg.

MAKELAAR
TW3

ALV de VvE meteen goed kan gaan

De oprichtingsakte bepaalt daarnaast

functioneren.

hoe de VvE dient te functioneren.

werp de lopende zaken of nieuwe ini-

Het functioneren van een VvE

Financiële aspecten

Jaarlijks vindt de ALV plaats. De eerste

tiatieven, maar ook de begroting voor

Voor elk appartementengebouw

Voor de VvE wordt in opdracht van

ALV vindt enkele maanden voor de

het volgende jaar, de ledenbijdrage en

is wettelijk geregeld dat gemeen-

de ontwikkelaar een Meerjarenon-

oplevering van de objecten plaats.

de jaarrekening.

schappelijk eigendom in (gestapeld)

derhoudsplan (MJOP) opgesteld. In

Onderwerpen die hierin aan de orde

onroerend goed door middel van

dit MJOP zijn zowel de reserveringen

zullen komen betreffen onder meer
het aanstellen van een bestuur, het

een Vereniging van Eigenaren wordt

groot onderhoud gepland, maar ook

TW3 is een Rotterdams makelaarskantoor gespecialiseerd in

georganiseerd. Een VvE heeft dus een

de jaarlijkse exploitatielast, inclusief

nieuwbouw en transformatie projecten. Voor ons staan de wen-

wettelijke status en dient zich aan

kosten voor verzekeringen, energie-

sen van de klant centraal, samen gaan we op zoek naar de ideale

wettelijke bepalingen te houden. De

verbruik, schoonmaak, bestuurs- en

woning. Wij zetten ons specialisme ook in voor het transforma-

projectontwikkelaar van het project is

beheerlasten. Hierdoor is in feite de

tie project Het ZuideR Paviljoens.

verantwoordelijk voor de oprichting

jaarlijkse begroting tevens duidelijk.

van een VvE en is dan tevens de eerste

Een MJOP blijft echter een theoretisch

De makelaars van TW3 staan tijdens het aankooptraject van een

bestuurder van de VvE. Vaak neemt

model. De werkelijke kosten wor-

woning in het ZuideR voor je klaar. Na de aankoop van de woning

Park concepts® deze eerste rol over,

den bepaald door het gedrag van de

begeleiden de kopersbegeleiders van TW3 je met het maken van

zodat hierdoor de mogelijkheid be-

gebruikers, de materiaalkeuzes en de

keuzes in het meer- en minderwerk van de woning. Zo maak je

staat om de benodigde zaken voor de

technische kwaliteit van het gebouw.

een echt thuis van je nieuwe woning.

VvE voor te bereiden en in te richten.

Daarom zal een begroting altijd jaarlijks dienen te worden opgesteld en zal

TW3 Strategie, Marketing, Makelaardij

De wettelijke verplichtingen die een

na verloop van tijd bijstelling van het

Bezoekadres

VvE (naast de vereisten vanuit de op-

MJOP noodzakelijk zijn (wettelijk altijd

Veerhaven  4*

richtingsakte/statuten) heeft

binnen 5 jaar).

3016 CJ Rotterdam

betreffen:

010 - 300 71 17
* Tweede etage

Het bestuur van de VvE
• Het voeren van een actueel ledenregister,
• Het voeren van een correcte (financiële) administratie,

Op de eerste ALV zal vanuit de leden
van de VvE een bestuur worden gekozen. De bestuursfuncties betreffen
die van voorzitter, penningmeester

VOOR MEER INFORMATIE NEEM
CONTACT OP MET DE MAKELAAR
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stappenplan
na aankoop van een woning

Stap 2:
Installaties en afbouw

Keuken:

Sanitair/ tegelwerk:

Tegelleverancier

Elektra:

Binnendeuren:

Standaard meer- en

Projectleverancier,

Projectleverancier

Projectleverancier

Via TW3

Andere binnendeu-

minderwerklijst

standaard of externe

of casco

ren of bevestiging

opties

standaard deuren

keukenleverancier

Stap 1:
Vaststellen bouwkundige indeling van de woning

Projectleverancier

Projectleverancier

Tegelleverancier

Je kiest elektraopties

Jij/deurenleveran-

Je kiest eventuele

TW3 nodigt je uit voor de startbijeenkomst over

stuurt door jou gete-

stuurt door jou

stuurt door jou

in “Hoomctrl”

cier stuurt

losse afbouw en

het keuzeproces

kende offerte en

ondertekende offer-

ondertekende offer-

en stuurt elektra-

getekende offerte

installatie opties in

tekening door naar

te en tekening door

te en tekening door

plan/tekening door

door naar TW3

“Hoomctrl”

TW3 of jij stuurt

naar TW3 en naar te-

naar TW3

naar TW3

externe keukenteke-

gelleverancier of

ningen door. Keuken

jij geeft casco keuze

na oplevering, alleen

door aan TW3

Indien je wensen hebt buiten de standaard bouwkundige opties
dan zal TW3 deze i.s.m. De Bonth van Hulten beoordelen en

aansluitpunten

indien toegepast kan worden als offerte aanbieden

kunnen gewijzigd

Koper selecteert losse indelingsopties uit de standaard meer en

TW3 verwerkt keu-

TW3 verwerkt sanitair/tegelopdracht

TW3 verwerkt elek-

TW3 neemt deuren-

TW3 neemt losse

minderwerklijst in “Hoomctrl” en geeft dit door aan TW3 of koper

ken documenten

en/of cascobedragen in de

traplan in de

bestelling op in de

opties op in de

kiest voor de offerte op basis van een buitenstandaard bouwkun-

of externe keuken-

totaalofferte van stap 2

totaalofferte en

totaalofferte en

totaalofferte en

dige indeling (indien aangeboden)

stukken in de

optietekening van

optietekening van

optietekening van

totaalofferte en

stap 2

stap 2

stap 2

worden

optietekening van
stap 2
TW3 verwerkt de gekozen indelingsoptie(s) in een optietekening
en totaalofferte van stap 1

TW3 stuurt tekening en offerte stap 1 ter ondertekening via
“Hoomctrl”

TW3 stuurt optie tekening en totaalofferte stap 2 ter
ondertekening  via “Hoomctrl”

Je ondertekent offerte en tekening digitaal in
“Hoomctrl” en gaat door naar stap 2

Je ondertekent totaalofferte en tekening digitaal in
“Hoomctrl” . Het meer en minderwerk traject is afgerond

MEER WETEN? NEEM CONTACT OP MET DE MAKELAAR
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Woningborg Garantie
en waarborgregeling
• gaat jouw bouwonderneming tijdens

over de kwaliteit van de woning dan

bekwaamheid en deskundigheid. Bij

de bouw failliet, dan zorgt Woning-

kan Woningborg hierin bemiddelen.

De Woningborg Garantie- en waar-

ieder bouwplan worden de tekeningen

borg voor afbouw van jouw woning.

borgregeling beschermt kopers van

en technische omschrijving getoetst

Is afbouw om wat voor reden dan

nieuwe woningen tegen de risico’s van

aan het Bouwbesluit. Ook wordt de

ook onmogelijk, dan verstrekt Wo-

Wat valt niet onder de
Woningborg-garantie?

een eventueel faillissement van de

concept (koop-/)aannemingsovereen-

ningborg jou een financiële

Onderdelen die niet door of via de

bouwonderneming tijdens de bouw en

komst beoordeeld op een goede balans

schadeloosstelling.

bouwonderneming worden uitgevoerd

bouwkundige gebreken na oplevering.

in de rechtsverhouding tussen koper

Het certificaat wordt uitgegeven door

en bouwonderneming.

Wat houdt de Woningborg Garantie- en waarborgregeling in?

financieel gebied, technische vak-

• de bouwonderneming garandeert

(zoals bijvoorbeeld minderwerk), val-

de kwaliteit van de woning tot 6

len niet onder de Woningborg Garan-

jaar en 3 maanden na oplevering. Bij

tie- en waarborgregeling. Daarnaast

Wat betekent de Woningborg
Garantie- en waarborgregeling
voor jou?

bepaalde ernstige gebreken zelfs tot

worden in jouw (koop-/)aannemings-

10 jaar en 3 maanden. Woningborg

overeenkomst en in de Woningborg

waarborgt de garantieverplichting

Garantie- en waarborgregeling een

Als je een huis met Woningborg-garan-

van de bouwonderneming, anders

aantal aspecten genoemd die van de

Voordat een bouwonderneming zich

tie koopt, betekent dit voor jou o.a. het

gezegd als de bouwonderneming

garantie zijn uitgesloten.

kan inschrijven bij Woningborg, toetst

volgende:

niet meer kan of wil herstellen dan

Woningborg N.V. onder de naam Woningborg-certificaat.

Woningborg: geeft je meer
zekerheid

Woningborg de bouwonderneming op

draagt Woningborg hier zorg voor.
• bouwondernemingen, die bij Wo-

Voorrang Woningborgbepalingen

ningborg zijn ingeschreven, zijn

Ongeacht wat in de technische om-

verplicht om een model (koop-/)

schrijving is bepaald, gelden onverkort

aannemingsovereenkomst met

de door Woningborg gehanteerde en

bijbehorende algemene voorwaar-

voorgeschreven regelingen, reglemen-

den en toelichting te gebruiken. Het

ten en standaardvoorwaarden. In het

modelcontract vormt de contractu-

geval enige bepaling in de technische

ele basis voor de rechtsverhouding

omschrijving daarmee onverenigbaar

tussen jou als koper en de bouwon-

mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn

derneming. In dit modelcontract zijn

voor de verkrijgers, prevaleren steeds

de rechten en plichten van de koper

de bovengenoemde bepalingen van

en de bouwonderneming evenwich-

Woningborg.

tig vastgelegd.
• wanneer er na oplevering van de
woning geschillen tussen de koper
en de bouwonderneming ontstaan

LET OP HET WONINGBORG-CERTIFICAAT
MOET JE IN JOUW BEZIT HEBBEN VOORDAT JE NAAR DE NOTARIS GAAT

WONINGBORG:
GEEFT JE MEER ZEKERHEID
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Keuken
en sanitair
Asto is een familiebedrijf sinds 1973. De liefde voor het vak zit
dus in de genen van het bedrijf. Daarbij gaan we altijd uit van
een persoonlijke benadering, eerlijk advies en hoogwaardige
service met ons vaste team professionals. Bovendien kun je
vertrouwen op een eigen installatie- en montagebedrijf.
Voor de paviljoens van het Zuider hebben wij gekozen, in overleg
met onze opdrachtgever, voor het kwaliteitsmerk LEICHT en
SIEMENS apparatuur. LEICHT kenmerkt zich door haar tijdloze
esthetiek. Je kiest met LEICHT voor een keuken die jaren meegaat door de hoogwaardige kwaliteit en niet verveeld.
Asto is verbonden aan het project als prefered supplier. Jouw
woning heeft in de basis geen keuken, maar wij hopen je met onze
voorstellen een goed inzicht te geven wat er mogelijk is.
Wij nodigen je dan ook van harte uit in onze showroom aan de
Driemanssteeweg 170 in Rotterdam en kijk ook alvast op asto.nl.
Bad zit niet in de woning

Alleen het allerbeste is goed genoeg voor jouw nieuwe woning
in het ZuideR. Voor het sanitair hebben we daarom gekozen
voor de hoogwaardige 300-lijn van Sphinx. Voor zowel de toiletten als de badkamers betekent dat eersteklas comfort met een
zeer fraaie en luxueuze uitstraling.
De toiletten op de begane grond en in de badkamer zijn vrijhangend en voorzien van een Sphinx 300 standaard New zitting. Het
fonteintje in het toilet is de Sphinx 300 basis 36 cm.
De badkamer is uitgerust met eenzelfde toilet als op de begane
grond. Daarnaast komt er een douchecabine van 2 meter hoog
met een glazen douchescherm, een glazendouchedeur en een
RVS douchegoot. De wastafel in de badkamer is de Sphinx 300
basis 60 cm. De kranen komen uit het assortiment van Grohe.
Gekozen is voor de Grohe Tempesta Cosmopolitan 160.
Eigentijds en kwalitatief duurzaam sanitair maakt jouw woning in
het ZuideR helemaal compleet. Wij denken dat je straks heel wat
uurtjes zult genieten van jouw heerlijke nieuwe badkamer.
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Technische
omschrijving
Fietsenstaling

binnenuit geïsoleerd. In het dakvlak

vrijhangende toiletten aangebracht.

ventilatieroosters in de gevel en voert

In Paviljoen L is een collectieve

worden dakramen toegevoegd ten

In de badkamer wordt verder een

de afgezogen lucht af middels een

fietsenstalling opgenomen waarin per

behoeve van licht op de zolder.

glazen douchescherm en douchedeur

mechanisch systeem.

woning twee fietsen kunnen worden

Bovendien wordt op het dak van de

aangebracht en een RVS douchegoot.

gestald en aansluitingen zijn om

woningen G 11 t/m G14 een dakkapel

elektrische fietsen op te laden.

aangebracht. De bestaande houten

Verwarmingsinstallatie

De woningen zullen worden

goten worden gerestaureerd vanwege

Alle woningen worden aangesloten

aangesloten op het glasvezelnet

het originele karakter.

op het stadsverwarmingsnet; een

en op een CAI-aansluiting. De

duurzame en energiezuinige methode

bewoners kunnen hier verder zelf een
abonnement naar keuze op afsluiten.

Bergingen
Bij de woningen L01, L08, L9, L10,

Telecommunicatie

L11, L12, L13, L14 en L15 is een

Ruwe wand

van verwarmen. De woningen zullen

extra berging in de bergingsgroep

In de meeste woningen wordt de

dus niet worden voorzien van een

inbegrepen.

voormalige historische gangwand

gasaansluiting.

van het Paviljoen gehandhaafd. Dit is

Tuinen
Om de sterke eenheid van het

Buitenkozijnen

een ruwe metselwerkwand, waarin

Ventilatie

paviljoen te borgen zijn ook de tuinen

De buitenkozijnen, inclusief ramen

gaten zullen worden dichtgemetseld

De appartementen worden

rondom de woningen collectief

en deuren, worden uitgevoerd in

en die met een witte verf zal worden

geventileerd door middel van een

ontworpen. De aanleg van de terrassen

hardhout en voorzien van HR++ glas.

afgewerkt. Hiermee wordt de historie

systeem van mechanische ventilatie,

en de hagen zijn in de verkoopprijs

De kozijnen en deuren tot aan peil

van het gebouw fraai zichtbaar en dit

welke in de techniekruimte op zolder

opgenomen; vanaf de dag van de

worden voorzien van onderhoudsarme

draagt bij aan het industriële karakter

wordt aangebracht. Dit systeem zuigt

oplevering kun je lekker buiten zitten!

onderdorpels.

van de woningen.

verse lucht de woning binnen via

Vloeren

Binnenkozijnen

De begane grondvloer is een betonnen

De binnenkozijnen zijn uitgevoerd in

vloer die aan de onderzijde zal worden

hout en worden voorzien van stompe

geïsoleerd. De verdiepingsvloeren zijn

houten deuren.

houten vloeren. Alle vloeren hebben
een zogenaamde zwevende dekvloer

Keukeninrichting

om (contact)geluid te reduceren.

In de woning is geen keuken
opgenomen in de prijs van de

Buitengevel

woning. Wel worden de standaard

Het bestaande metselwerk is van

aansluitpunten aangebracht

goede kwaliteit en wordt enkel

conform een basisontwerp op de

schoongemaakt en daar waar nodig

verkoopcontracttekeningen. De

hersteld met stenen die passen

projectleverancier Asto Keukens

bij het bestaande metselwerk. Op

heeft speciaal voor dit project

enkele posities, waar grote oude

keukenaanbiedingen gemaakt, die

gevelopeningen worden dichtgezet,

door de koper kunnen worden

wordt gekozen voor afwijkend

afgenomen. Ook kan de koper in

metselwerk en metselverband.

gesprek bij Asto Keukens zijn eigen

De gevels worden aan de binnenzijde

wensen inbrengen. Als de koper bij

voorzien van een voorzetwand om te

Asto Keukens zijn keuken koopt is het

zorgen voor een goede isolatie van de

voordeel dat binnen de aangegeven

woningen.

keukenzone de standaardaansluitingen
kostenloos kunnen worden

Daken, dakramen,
dakkappellen, goten en
hemelwaterafvoeren
Het bestaande pannendak van
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verplaatst.  Uiteraard is het ook
mogelijk de keuken bij een andere
keukenleverancier te betrekken.

keramische pannen zal worden

Sanitair

gehandhaafd en daar waar nodig

Het sanitair in de woning is van

worden hersteld. Dit dak wordt van

de Sphinx 300-lijn. Er worden
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COOL HAVEN OF HEAVEN
SCHEELT MAAR EEN LETTER
VANDAAR DAT COOLHAVEN
VOORTAAN COOLHEAVEN HEET
EN DE HEMEL VOOR HET EERST
IN DE HISTORIE VOOR IEDEREEN
DIRECT PER METRO BEREIKBAAR IS

Colofon

Contactinformatie makelaar:
TW3 Strategie, Marketing, Makelaardij
Bezoekadres
Veerhaven  4*
3016 CJ Rotterdam
010 - 300 71 17

Het ZuideR Paviljoens is een herbestemming van :
BOEi			

Disclaimer
Deze brochure is met zorg samengesteld.  Desondanks moeten wij een voorbehoud maken voor kleine (maat) afwijkingen en/of wijzigingen en eventuele
druk- en zetfouten.  Impressies, plattegronden, maatvoering, foto’s en teksten
zijn om een indruk te geven van het beoogde eindresultaat. Hier kunnen geen
rechten aan worden ontleend. Voor de actuele verkoopinformatie verwijzen
wij je naar de verkoopcontractstukken, die te vinden zijn op de website.
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