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WOONBEURS 
ROTTERDAM + REGIO
NIEUWBOUW (KOOP + HUUR), ZELFBOUW, FINANCIEEL ADVIES, 

DUURZAAM WONEN, WIJK- EN GEBIEDSINFORMATIE

DEZE SPECIAL KWAM TOT STAND IN SAMENWERKING MET DE NIEUWSPEPER

Special

Zaterdag 16 en zondag 17 maart, 12.00 – 17.00 uur, 

WTC Rotterdam (Beursplein 37)

Kijk voor het complete beursaanbod op

www.woonbeursrotterdam.nl

Gratis
entree

+ De Groene Kaap: huren op Katendrecht

Er worden veel mensen verwacht op de Woonbeurs. Hoewel er 

fl ink wat parkeergarages rondom het WTC zijn, kun je het beste 
met de metro komen (metrostation Beurs). Kom je van buiten 
Rotterdam? Parkeer je auto dan gratis op een van de P+R 
terreinen en pak vervolgens de metro.

Veel mensen 
verwacht, dus 

kom met de metro!

www.rotterdamparkeren.nl
/pr-transferium

Wil je een eventuele wachtrij ontlopen? Download of print dan je 
gratis entreeticket via woonbeursrotterdam.nl. Met dit ticket kun 
je meteen de beursvloer op. Bovendien maak je kans op een 
badkamer, keukenmachine of wooncheque.

Ontloop 
de wachtrij: 
download of 

print je gratis 
ticket

+ Nieuwe fase Hefkwartier op eerste beursdag in verkoop

+ N° 75 Coolsingel: topappartementen in stadshart

+ Baan Tower: de slankste woontoren van Europa

+ Nieuwbouw voor gezinnen op de Lloydpier

+ Informatie en advies over gasloos wonen

+ Volop nieuwbouwaanbod in de regio 

In deze special o.a.:



Bezoek onze stand
op deWoonbeurs
op 16 en 17maart.
Wij vertellen je graag over jouw mogelijkheden bij het
kopen van een huis.

Of kijk op www.rabobank.nl/hypotheek

Kom maar op met de toekomst
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HUUR EEN STUK HAVENHISTORIE IN 
DE GROENE KAAP OP KATENDRECHT

De terrasjes op het Deliplein, theater Walhalla, het SS Rotterdam en de Fenix Food Factory. Katendrecht, ooit roemrucht

vanwege bars, tattoozaken en dames van lichte zeden, is nu een van dé hotspots van Rotterdam. De overgebleven rauwe

randjes combineren mooi met fraaie nieuwbouw. Zoals De Groene Kaap, met huurwoningen voor alle doelgroepen. 

Hoven, loopbruggen, 
daktuinen
Oude pakhuizen, brede kades
en het voormalige goederen-
spoor maken het havenverle-
den nog altijd tastbaar. De
Groene Kaap past daar mooi
bij. Het project bestaat uit vier
stoere gebouwen, van waaruit
vijf woontorens oprijzen. Een
groene route van hoven, loop-
bruggen en daktuinen ver-
bindt de torens met elkaar. Op
die route kunnen kinderen vei-
lig buiten spelen. 

Huren voor alle doelgroepen
De Groene Kaap telt straks 356
huurwoningen: 2-, 3-, 4- en 5-
kamerappartementen, pen-
thouses en gezinswoningen.
Of je nu single, starter of senior
bent, of een gezin hebt, in De
Groene Kaap vind je de woning
die bij jou past. Bij de huurprijs
inbegrepen: het uitzicht op de
skyline van Rotterdam.

www.degroenekaap.nl.
Stand: De Groene Kaap.

Impressie De Groene Kaap.

Nieuwe fase Hefkwartier op
eerste beursdag in verkoop

Voor elk wat wils
De woonoppervlaktes lopen uit-
een van 60 tot 188 vierkante me-
ter. Alle woningen hebben een
buitenruimte, variërend van cir-
ca 6 tot ruim 40 vierkante meter.
Er is dus voor elk wat wils: star-
ter, single, gezin, samenwo-
nend, jong of ietsje ouder.

Uitzicht over Maas en stad
Bijzonder aan het Hefkwartier
is de nabijheid van de Maas,
waar de meeste bewoners van
fase V straks op uitkijken. Ook
fantastisch: het uitzicht over
de (binnen)stad, die verrassend
dichtbij ligt. 

www.hefkwartier.nl.
Stand: AM.

Wakker worden met de skyline van

Rotterdam als uitzicht. Het kan in fase V van

het Hefkwartier. Deze fase krijgt 39

woningen: appartementen, stadswoningen,

penthouses en een studio. De verkoop start

op de eerste dag van de Woonbeurs,

zaterdag 16 maart, om 12.00 uur. De

inschrijving gebeurt online. Op de beurs kun

je met de makelaars in gesprek.

Impressie Hefkwartier fase V (uitzicht).

Wonen op
hoogte: altijd
genieten van
het uitzicht

Op hoogte geniet je

elke dag van het

uitzicht. Op de

Woonbeurs vind je

aanbod in diverse

woontorens in

Rotterdam, onder

meer in de stand van

Ooms Makelaars. 

De hoogste van de Benelux
Het gaat om De Zalmhaven, The
CoolTower en CasaNova. De
Zalmhaven verrijst in het
Scheepvaartkwartier en wordt
met 215 meter de hoogste
woontoren van de Benelux. Het
project krijgt ook nog twee
minder hoge torens. Het hele
complex telt straks 452 appar-
tementen: hoog, laag, royaal,
compact en met verschillende
indelingen. Verder komen er 33
stadswoningen.

The CoolTower en CasaNova
The CoolTower wordt een stijl-
volle toren van zo’n 150 meter
hoog in het Baankwartier, nabij
de binnenstad. Het project telt
280 huur- en koopappartemen-
ten met 2, 3 of 4 kamers en
woonoppervlaktes. Elk appar-
tement krijgt een buitenruimte
en er komt een fraaie daktuin.
CasaNova komt aan de Wijnha-
ven en telt 110 koopapparte-
menten in allerlei varianten en
6 penthouses. CasaNova vormt
straks een ensemble met The
Muse, de toren ernaast. Tussen
beide projecten komt een geza-
menlijke daktuin van zo’n
1.500 vierkante meter.

www.dezalmhaven.com.
www.thecooltower.nl.
www.casanova-rotterdam.nl.
Stand: Ooms Makelaars.

Impressie De Zalmhaven.

Heel veel ruimte (zowel binnen als
buiten), hoge plafonds, vloerver-
warming, vloerkoeling en een luxe
afbouwpakket met een zeer com-
plete keuken. U heeft het allemaal
als u een appartement koopt aan
de Laan van Tinbergen in de groe-
ne stadswijk Park 16Hoven in
Rotterdam. Niet voor niets staat
het merendeel van de 17 woningen
onder optie of is inmiddels ver-
kocht. Toch zijn er nog enkele
appartementen beschikbaar. 

www.laanvantinbergen.nl.
Stand: Dura Vermeer.

Riant wonen in
Park 16Hoven

Circa 150 koop- en vrije sector
huurappartementen met uitzicht
over de Nieuwe Waterweg en park
Roomse Duin. Ze komen aan de
Langeweg in Hoek van Holland. De
appartementen zijn geschikt voor
alle doelgroepen: van starters tot
en met senioren. Het gaat om
woningen van 70 tot 175 vierkante
meter, verdeeld over zes gebou-
wen. Elk appartement krijgt een
eigen terras en een parkeerplaats
onder het gebouw. De planning is
dat de verkoop eind dit jaar begint.

www.vanomme-degroot.nl.
Stand: Ooms Makelaars.

150 koop- en
huurapparte-
menten in Hoek
van Holland

Kom je ook naar de Woon-
beurs? Dan maak je kans op
een badkamer, een keuken-
machine (t.w.v. zo’n 500
euro) en een interieur-
cheque van 100 euro. Down-
load, na het invullen van je
e-mailadres, je gratis entree-
ticket via woonbeursrotter-
dam.nl. Of vul je gegevens in
bij de entree van de beurs.
Het lot wijst de winnaar(s)
aan. Wie wint, ontvangt
vanzelf persoonlijk bericht.
De badkamer wordt be-
schikbaar gesteld door
Sani-Dump, de keukenma-
chine door Asto en de inte-
rieurcheque, waarvan er vijf
worden verloot, door Woon-
mall Alexandrium Rotter-
dam.

KOM NAAR 
DE WOONBEURS
EN MAAK 
KANS OP EEN 
BADKAMER,
KEUKEN-
MACHINE OF
INTERIEUR-
CHEQUE

Impressie uitzicht 
vanuit CasaNova. 



EEN MOOI
(VOOR)
UITZICHT.
VIND JE NIEUWE THUIS IN ROTTERDAM

WONENINROTTERDAM.NL/WOONBEURS
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Baan Tower - Where everyday life is exceptional!

150meter elegantie. Dat is
nieuwbouwproject Baan Tower, een
iconische toevoeging aan de skyline
van Rotterdam. Deze bijzondere
verschijningmet gigantische
raampartijenwordt de slankste
woontoren van Europa. Het gebouw
komt in het Baankwartier.

Dit nu nog rauwe stukje binnenstad
tussen de Coolsingel en het
Scheepvaartkwartier wordt in de
komende jaren de nieuwe hotspot
van Rotterdam.

Achter de natuurstenen gevel van
Baan Tower tref je een gevarieerd
woningaanbod met een uiterst
bijzondere woonkwaliteit. De
karakteristieke royale raampartijen

van Baan Tower zijn ongeëvenaard
in Rotterdam en garanderen vanuit
ieder vertrek een verbluffend uitzicht.
Met een verdiepingshoogte van maar
liefst 2,75 meter en de vele lichtinval
is elk appartement uniek, ruim of
compact.

Dit wordt gecombineerd met een
ruime entree met talloze services,
optimale plattegronden, fraai
en hoogwaardig materiaal- en
kleurgebruik en een uitgekiend
shared mobility programma.
Nagenoeg alle appartementen
beschikken over een balkon en
vloerverwarming en koeling zijn
standaard. Geïnteresseerd? Schrijf je
nu in via www.baantower.nl.

Baan Tower is een initiatief van RED Company | Martens | Being Development
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Nadenken over financiële
toekomst
Je hebt steeds meer eigen
geld nodig. Voor de aankoop
van een huis bijvoorbeeld, of
de studie van je kinderen. En
misschien is je pensioen la-
ger dan verwacht. Daarom
moet je bij het afsluiten van
een hypotheek goed naden-
ken over je financiële toe-
komst. De financieel advi-
seurs van de Rabobank hel-
pen je graag. Hun motto?
Een goede hypotheek is net
zo persoonlijk als je huis, en
gaat over meer dan alleen de
rente.

Interessant: Rabo Groenhy-
potheek
Die financieel adviseurs kun-
nen je ook adviseren als je
een duurzame nieuwbouw-
woning met Groenverkla-
ring koopt. Dan kan de Rabo
Groenhypotheek interes-
sant voor je zijn. Je krijgt tij-
dens de eerste rentevaste pe-
riode korting op de hypo-
theekrente voor 10 jaar vast.

www.rabobank.nl.
Stand: Rabobank.

WOON FINANCIEEL GEZOND, 
NU EN STRAKS. MET EEN HYPOTHEEK

VAN DE RABOBANK

Zoek je een andere woning, dan wil je

eerst weten wat je financiële

mogelijkheden zijn. Op www.rabobank.nl

krijg je daar snel een eerste inschatting

van. En via het online Rabobank

Hypotheekdossier maak je een

uitgebreidere berekening. Praat je liever

meteen met een adviseur? Maak dan een

afspraak voor een gratis

oriëntatiegesprek of kom naar de

Rabobank-stand op de Woonbeurs.

Een goede hypotheek is net zo persoonlijk als je huis, aldus de Rabobank.

De bekendste, misschien wel
meest Rotterdamse plek van de
stad ondergaat een make-over.
Daardoor transformeert de
Coolsingel tot de Rotterdamse
Fifth Avenue. Tot de plek waar
high end shopping, cultuur, bars,
lounges en de beste restaurants
kleur geven aan de dynamiek
van de stad. 
Op deze levendige locatie komt
N° 75 Coolsingel, een gebouw
met 113 topappartementen. Het
gaat om koop- en huurapparte-
menten voor mensen die zich
willen omringen met iconische
architectuur, luxe winkels, kleine
boetiekjes en alle soorten van
vermaak. Voor mensen die intens
willen leven.

Stand: Novaform.

N° 75 Coolsingel:
sexy, glamoureus
en imposant. 

Eden District en BABEL: nieuwbouw
voor gezinnen in Rotterdam

Eden District: gevarieerd woning-
aanbod
Eden District krijgt 2-laagse apparte-
menten en loftwoningen met uitzicht
over de rivier of de Schiehaven. Ook
vind je er stadswoningen. Bijzonder
zijn de dakvilla’s en de poortwonin-
gen die je zelf, samen met een archi-
tect, ontwerpt. Ook heel aantrekke-
lijk: de royale binnentuin. Eden Dis-
trict is op dit moment in verkoop. 

BABEL: gezinsappartementen
Het andere gezinsproject is BABEL.

Dat is een woontoren, waarin je toch
de ruimte en de beleving van een ge-
zinswoning in een rustig buurtje
hebt. De woningen bestaan uit 2 la-
gen en hebben een eigen terras aan
een straat die omhoog loopt. Planten
geven de straat een groene uitstra-
ling. Kinderen kunnen er buiten spe-
len. 

www.edendistrict.nl.
www.woneninbabel.nl.
Stand: Ooms Makelaars. Eden Dis-
trict ook in de stand van Blauwhoed
.

Veel gezinnen willen graag in de stad (blijven)

wonen. Maar omdat er te weinig huizen zijn die bij

hun wensen passen, trekken ze naar gemeenten

rond Rotterdam. Naar woningen met een tuin, die

vaak beter betaalbaar zijn. Toch zijn er wel degelijk

nieuwbouwprojecten in Rotterdam die zich op

gezinnen richten. Zoals Eden District en BABEL,

beide op de Lloydpier.

Impressie binnentuin Eden District.

Katendrecht is een van
de meeste gewilde
woonplekken van
Rotterdam. Lo-
gisch, want De
Kaap bruist en
zindert, maar
kent ook rust,
groen en schitte-
rende vergezich-
ten over het water.
Wil jij hier wonen?
‘Kaap’ dan nu je ei-
gen plek. Dat kan in
nieuwbouwproject Het
Havenkwartier, in het hart van
Katendrecht. Dit project krijgt

36 eengezinswoningen, 14
loodswoningen en 150

appartementen, in al-
lerlei varianten en af-
metingen. En dus
voor alle fases in het
leven. De uitstraling
wordt behalve stoer,
stedelijk en industri-
eel ook speels, dorps

en intiem. Het project
is in verkoop.

www.havenkwartier-
katendrecht.nl.

Stand: Heijmans.

Havenkwartier: ‘kaap’ je plek in het
hart van Katendrecht

Waar begint je zoektocht naar
een nieuw (t)huis in Rotterdam?
Best een lastige vraag. Want niet
alleen dat mooie huis speelt een
rol bij je woongeluk. Het is ook
belangrijk dat de omgeving
aansluit bij je wensen. Maar
welke wijk past bij jou? En is daar
wel voldoende aanbod? Op dit
soort vragen krijg je antwoord op
de Woonbeurs. Kom hiervoor
naar de stand van de gemeente
Rotterdam (bij de entree) en ga
in gesprek met de woonexperts.
Zij kénnen de stad en weten
welke wijk bij jouw wensen past. 

Stand: gemeente Rotterdam.

Welke Rotter-
damse wijk 
past bij jouw
woonwensen? 

Hoe werkt het als je een nieuw-
bouwhuis wilt kopen of huren?
Waar moet je op letten? En
waarom zou je voor nieuwbouw
kiezen? Op deze en andere
vragen geeft de website van
Bewust Nieuwbouw antwoord.
Bewust Nieuwbouw geeft voor-
lichting over bijvoorbeeld koop-
contracten, rentes en het belang
van garanties. Maar ook over
installaties, wet- en regelgeving,
innovatieve (bouw)materialen,
energiezuinigheid, servicekosten
en meer. Bewust Nieuwbouw is
ook op de Woonbeurs aanwezig.

www.bewustnieuwbouw.nl.
Stand: Bewust Nieuwbouw.

Waar moet je
op letten als je
voor nieuw-
bouw kiest?



VRAGEN? KOM LANGS OP STANDNUMMER M-15 EN LAAT JE INFORMEREN

KETTNER

MAKELAARDIJ

010 452 6555

OOMS

MAKELAARS

010 424 8888

INSCHRIJVEN KAN DIRECT VIA WWW.EDENDISTRICT.NL

EEN ONTWIKKELING VAN

LIVING ON THE LLOYDPIER
NOG ENKELE EENGEZINSWONINGEN EN APPARTEMENTEN BESCHIKBAAR

Bezoek ons tijdens de Woonbeurs Rotterdam op stand M15

S TACKROT T ERDAM . N L

BEZOEK AM OP DE WOONBEURS
ROTTERDAM (STAND L6)

WWW.AM.NL

• Newport Nesselande Kopenhagen

• Hefkwartier Appartementen

• Babel - Lloydpier • Mullerpier

• En nog meer...

KENNISMAKEN MET ONZE
PROJECTEN IN ROTTERDAM?



Gisella & Bob
(Kop van Zuid-Entrepot)

“Jongeren worden weerbaarder van op-
groeien in de stad. Bovendien is altijd iets
leuks te doen. Wij zijn fervent gebruikers
van de Rotterdampas. Miniworld Rotter-
dam en Villa Zebra, hier om de hoek,
zijn favoriet. Zuid is enorm in beweging.”

Suzan, Maarten, So!e en Suze
(Nieuwe Westen)

“Zelf iets vormgeven was onze wens,
Rotterdam West had de voorkeur. Zelf een
huis bouwen aan de Hooidrift sloot daarbij
precies aan. Er gebeurt hier veel, de diver-
siteit van de buurt vind ik leuk en je loopt
zo het centrum in.”

Arie & Joke (CS-kwartier)

“Ik, een stadsmens? Absoluut! Ik heb mijn
eigen routines. Op zaterdag ga ik naar
de markt, koop ik kaas bij Hoogendoorn,
verse bloemen bij de Flower Power
bloemenstand en drink ik kof!e bij Nine
Bar. Als ik binnenkom, zetten ze mijn
cappuccino al klaar!”

Jennifer & Raven (Cool)

“Het leuke aan wonen in de stad met een
kind? Je bent meer op elkaar aangewezen
dan in bijvoorbeeld een Vinex-wijk.
Ik geniet ervan om met Raven de stad in te
gaan: naar het museum, uit eten of om een
ijsje te halen.”

Wonen in Rotttttttterdam
helpt je Rottttterrrdam
verkennen in je
zoekkktochhht naaaar een
nieuw (t)huis...

ONTDEK
VERHALEN VAN
BEWONERS EN
ONDERNEMERS

Kijk voor schetsen vvvan de wijken, (inanciële) tips en meer op:
!woneninrottttterdaaam.nl
" woneninrottttterdaaam.nl
# woneninrdddam

Verkoopinformatie:

info@tw3.nl

010 - 300 71 17

GROOTS WONEN MET DE

STAD OM DE HOEK!

PARK 16HOVEN • ROTTERDAM

17 appartementen en penthouses

Luxe opzet en afwerking

Royale buitenruimtes

Vloerverwarming en -koeling

Gasloos met warmtepomp en

zonnepanelen

Inclusief badkamer en keuken

Parkeerplaats in garage

Nog enkele

appartementen beschikbaar

Vanaf € 460.000 v.o.n.

LAANVANTINBERGEN.NL

This is
everything.

Booth numberM16Blaak 22 - 24

Anew story in Town



Driemanssteeweg 170 | 3084 CB Rotterdam | T 010 - 44 30 210 | info@asto.nl | asto.nl

Zuiderpark

KOM LANGS BIJ ONZE STAND (L-1)

EN ONTDEK ONS RUIME AANBOD

NIEUWBOUWWONINGEN IN

ROTTERDAM E.O.:

Havenkwartier

Zuiderparkhof

Piekstraat

IJsselmaere

Parkbuurt

www.havenkwartier-katendrecht.nl

www.zuiderparkhof.nl

www.piekstraat.nl

www.ijsselmaere.nl

www.parkbuurt.nu
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DUURZAAMHEIDSPLEIN: ALLES OVER
NIEUWBOUW ZONDER AARDGAS

Nederland gaat van het aardgas af. Daarom worden nieuwbouwwoningen sinds kort aardgasvrij opgeleverd. Maar 

hoe worden die woningen dan verwarmd? De twee meest voor de hand liggende alternatieven: individuele warmtepompen en 

collectieve warmtenetten. Hoe beide alternatieven werken en waar je ze in Rotterdam kunt verwachten, kom je te weten 

op het Duurzaamheidsplein op de Woonbeurs

Waar in Rotterdam welk alter-
natief?
Deskundigen van de gemeente
Rotterdam (Rotterdam Duur-
zaam) en de energiebedrijven
Nuon en Eneco vertellen daar al-
les over aardgasvrije nieuw-
bouw. De gemeente komt met
de zogeheten 'Wat-kaart'. Die
laat zien waar in Rotterdam
welk alternatief - warmtepom-
pen of een warmtenet - het
meest waarschijnlijk is. Met de
specialisten van Nuon en Eneco
kun je in gesprek over hoe beide
alternatieven werken.

Antwoorden op praktische vra-
gen
"Mensen hebben vaak heel prak-
tische vragen”, zegt Arnoud van
der Zee van Eneco. “Zoals: 'Heb
ik straks nog een thermostaat?',
'Kan ik de temperatuur per ka-
mer of verdieping apart rege-
len?', 'Maakt een warmtepomp
herrie?' en 'Hoe groot is de in-
stallatie?’. Op dit soort vragen
geven wij op de beurs ant-
woord."

Stand: Duurzaamheidsplein.

Wielewaal: rust, ruimte en
groen
De Wielewaal ligt aan de rand
van het Zuiderpark. Rust, ruimte
en groen kenmerken de wijk.
Met de vernieuwing van de Wie-
lewaal blijven deze kwaliteiten
behouden. De architectuur, met
stijlvol gebogen dakvormen, ver-
sterkt de vriendelijke uitstraling.

Gevarieerd woningaanbod
Het aanbod varieert van eenge-
zinswoningen tot appartemen-
ten en van tweekappers tot vrij-
staande huizen. Huur én koop.
Sociaal en vrije sector. De eerste
woningen gaan naar verwach-
ting komend najaar in verkoop.

www.nieuwbouw-
dewielewaal.nl.
Stand: BPD.

Allemaal
Wielewaal:
allemaal
onszelf en
allemaal
anders

Getjilp van vogels,

geurende bloesem en

gevels vol klimrozen.

Welkom in de Wiele-

waal, in Rotterdam-

Zuid. Hier woon je vrij

en leef je vaker buiten.

De Wielewaal gaat

bruisen van de ideeën

en initiatieven. Hier

zijn we allemaal

onszelf en allemaal

anders. 

Een all electric warmtepomp.

Stack: exclusief wonen op de kop
van de Müllerpier

Een sculptuur van gestapelde blokken. Of: een

silhouet in beweging. Er zijn verschillende

manieren om nieuwbouwproject Stack, op de

Müllerpier in Rotterdam, te omschrijven. Het

gebouw telt straks 67 appartementen en 6

eengezinswoningen. 

Impressie Stack.

Op Woonbeurs: nieuwste 
impressies
Uniek aan Stack is natuurlijk de lig-
ging: op de kop van de pier, aan de
Nieuwe Maas. Op de Woonbeurs
presenteert ontwikkelaar Blauw-
hoed de nieuwste impressies en het
uitzicht vanaf 70 meter.

Stack: een nieuw 'landmark'
Stack wordt een nieuw 'landmark'
voor Rotterdam. Het is de verwach-
ting dat de verkoop later dit jaar
start. 

www.stackrotterdam.nl.
Stand: Blauwhoed.

Huren in de
vrije sector:
gemakkelijk,
flexibel en
zorgeloos

Geen zorgen over het onder-
houd, geen last van stijgende
rentes of dalende huizenprij-
zen én de vrijheid om te ver-
huizen wanneer jij dat wilt. Zo-
maar een paar voordelen van
huren in de vrije sector. En als
het om nieuwbouw gaat, heb je
ook nog het modernste woon-
comfort. Vanwege die voorde-
len zijn nieuwbouw huurwo-
ningen gewild. Ooms Make-
laars is op de Woonbeurs aan-
wezig met informatie over
diverse huurprojecten in Rot-
terdam. Het gaat om apparte-
menten in een voormalige
kerk in Hillegersberg (De Sta-
tenkoning), om nieuwbouwap-
partementen in Delfshaven
(Van Dorp) en om eengezins-
woningen in Overschie (Klein-
rijk).

www.ooms.com.
Stand: Ooms Makelaars.

Het Verborgen
Geheim:
nul-op-de-
meter in
tuindorp
Heijplaat

Zoek jij een nieuwbouwhuis
met tuin in een fraaie en rusti-
ge tuindorp-setting? En ook
nog eens midden in de dyna-
miek van de haven, niet ver
van het centrum van Rotter-
dam? Dan is Het Verborgen Ge-
heim in Rotterdam-Heijplaat
iets voor jou. Steeds meer wo-
ningkopers weten deze nieu-
we wijk te vinden. Op dit mo-
ment is fase 5 in verkoop, met
22 eengezinswoningen. Het
Verborgen Geheim krijgt uit-
eindelijk 170 woningen, volle-
dig nul-op-de-meter. Dit bete-
kent dat je huis net zo veel
energie opwekt als verbruikt. 

www.hetverborgen
geheim.nl.
Stand: Ooms Makelaars.

The Hudsons:
wonen met
uitzicht over het
Dakpark in West
Comfortabele 2-, 3- en 4-kamerapparte-
menten, grote 3- of 4-laagse stadswonin-
gen (met achtertuin) en 3- of 4-laagse 'spe-
cials' in bijzondere vormen. Allemaal met
uitzicht op het beroemde Dakpark dat
over een winkelboulevard is aangelegd. Je
vindt ze straks in nieuwbouwproject The
Hudsons in de wijk Bospolder in Rotter-
dam West. Het project krijgt 145 wonin-
gen, verdeeld over vijf gebouwen. De eer-
ste twee woonblokken met in totaal 63
woningen (appartementen, stadswonin-
gen en specials) zijn nu in verkoop. 

www.nieuwbouwthehudsons.nl.
Stand: ERA Contour.

Zelfbouw-
specialist
Steenvlinder:
de mooiste
woning maak
je zelf

Zelf je huis bouwen of een
kluswoning verbouwen. Het
kan bijna niet zonder specia-
listische hulp. Die krijg je van
zelfbouwspecialist Steenvlin-
der. Jouw wensen staan daar-
bij centraal. De mooiste wo-
ning maak je immers zelf, al-
dus Steenvlinder.
Je krijgt begeleiding van de
koperscoach van Steenvlin-
der, die jouw aanspreekpunt
is. Hij of zij schakelt een net-
werk in van adviseurs voor
ontwerp, duurzaamheid en fi-
nanciering. Naast begeleiding
biedt Steenvlinder ook zelf-
bouwprojecten, zoals een
klusschool in Vlaardingen en
vrije zelfbouwkavels in Dord-
recht.

www.steenvlinder.nl.
Stand: Steenvlinder.



www.bijdewatertorenwonen.nl

Ook in
Rotterdam kan
de vlag uit!

Onder de rook van Rotterdam, in de gemeente Hoeksche Waard, ligt het fraaie

’s-Gravendeel. Voor Rotterdammers, die graag wat meer buiten wonen maar

wel dicht bij hun stad, doet zich daar een super kans voor. Op een prachtige

locatie aan de rivier de Kil, midden in een heerlijke groene omgeving en aan

de voet van de markante watertoren komt een heel bijzonder woonproject.

Prachtige huizen en een ideaal onderkomen voor alleenstaanden, gezinnen

en stellen van alle leeftijden. De naam van het project: Bij de Watertoren. Heel

passend. Daar komen straks de mooiste eengezinswoningen, twee-onder-

een-kappers, semi-bungalows, beneden- & bovenwoningen, appartementen

en ook vrije kavels. Bij stand C-7 van de Regionale Woonbeurs vindt u alle

informatie, tekeningen en ziet u al het moois van dit project. In Rotterdam kan

dus ook de vlag uit, want er komt zo iets moois aan!

Buiten wonen voor
Rotterdammers in
’s-Gravendeel
Kom naar de Regionale Woonbeurs,

Stand C-7

16-17 maart, 12.00 - 17.00 uur

Postillion Convention Centre

gevestigd in het World Trade Center,

Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam.

Dordrecht

Rotterdam

Gouda

‘s Gravendeel

Hoek van Holland

Hoeksche Waard

Kleurrijk? Retro? Modern? Industrieel? Romantisch? In onze 55
woonwinkels vindt u de laatste trends op het gebied van wonen,
zitten, slapen, koken, baden, verlichting, vloeren, wanden en
accessoires. Laat u ook verrassen door onze horeca. Woonmall

Alexandrium Rotterdam. Uw woonstijl zit er zeker bij.

Rotterdam A20 afslag 16 | makkelijk parkeren

woonmallalexandrium.nl

UW WOONSTIJL

ZIT ERBIJ



Zorgeloze stadsverwarming van Nuon is voor

ruim 5200 woningen in Rotterdam-Zuid en

Hoogvliet al de gewoonste zaak van de wereld. Per

woning verminderen we de uitstoot van CO2met

gemiddeld 1100 kilo, vergelekenmet een cv-ketel

in elk huis. Om hetzelfde met zonne-energie te

bereiken, heb je wel elf zonnepanelen nodig! Gaat

u een huis bouwen? Kijk dan of u stadsverwarming

kunt kiezen als warmtebron. Want zorgeloze

stadsverwarming is méér dan de gewoonste zaak

van de wereld. Het is ook een goede zaak voor de

wereld vanmorgen.

Stadswarmte

in Rotterdam

Handen uit de

mouwen voor

de toekomst

nuon.nl/stadswarmte

Stadsverwarming? Dat zijn elf zonnepanelen

Kies voor de juiste voorbereiding 
op weg naar een succesvolle verkoop!

Maaskade 113 | 3071 NJ Rotterdam | Tel: 010 - 424 88 88 | rotterdam@ooms.com

Bezoek onze stand M-4 voor een GRATIS waardebepaling

Hellevoetsluis
Spijkenisse

Barendrecht

Dordrecht

Schiedam

Lansingerland

Capelle a/d IJsselRotterdam

�     Het meest verkopende 
makelaarskantoor 
in de regio

�     No Cure No Pay
�     Extra slagkracht door 

8 regionale vestigingen
�     Vertrouwde zekerheid 

en kwaliteit sinds 1927
�     Afspraken mogelijk op 

zaterdag en ‘s avonds

Ooms helpt je hier graag bij Waarom Ooms?



NOG ENKELE

APPARTEMENTEN BESCHIKBAAR

 • Woonoppervlaktes van ca. 88m2 tot ca. 168m2

• Riante buitenruimtes

• Comfortabel vloerverwarmingssysteem (met koeling) via warmtepomp

• Broekpolder en (zorg) voorzieningen op loopafstand

• Berging en parkeerplaats in de onderbouw

• Bouw reeds gestart

Verkoopinformatie

010 - 434 38 44

dewitte@garantiemakelaar.nl

BEZOEK ONS OP DE WOONBEURS

010 - 273 01 02

schiedam@ooms.com

Verkoopinformatie

VANAF

€ 320.000,-

SURROUND 
YOURSELF

WITH VIBRANT 
CITY LIFE

LIVING IN THE VERY HEART OF ROTTERDAM

Luxe koop appartementen op de Coolsingel voor mensen 

die willen genieten van de rjkdommen van de stad. 

Geïnteresseerd? Schrjf  je in.

75  COOLSINGEL .NL

Uw woonmogelĳ kheden
In Fase 2 Het Remisehof:
� Appartementen

� Beneden-/bovenwoningen

� Terraswoningen

� Stadswoningen

� Videwoningen

� Herenhuizen

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan via: www.remisehof.nl

 T: 010 452 38 02     E: info@stevast.nl  W: www.stevastbaasengroen.nl

FASE 2 IN 
VOORBEREIDING

REMISEHOF,
ROTTERDAM LAAN OP ZUID

T. 010-22 508 22

rotterdam@r365.nl

NOG MAAR

8 %
BESCHIKBAAR

BEKIJK DE LAATSTE STAND

OP DE WEBSITE!

KOM NAAR DE

WOONBEURS!

STANDNUMMER

C - 9

LAATSTE WONINGEN

IN VERKOOP!

T. 010-424 88 88 

rotterdam@ooms.com

THE FINAL 

COUNTDOWN



Kom langs en profi teer van de beursaanbieding!

Hypotheek opnieuw 
afsluiten of meeverhuizen?

Vrijblijvend adviesgesprek.Bezoek stand M-3

Krijg een eerste idee van:
� Wat je tegen welke 

hypotheekrente kunt lenen
(30+ aanbieders).

� Wat je maandlasten 
ongeveer worden.

Wonen op de meest perfecte plek tussen strand, duinen en 

centrum. Dat is Rond in de Hoek! Moderne en zeer duurzame 

appartementen naast het dorpscentrum van Hoek van Holland én 

midden in het duingebied. Iedere dag een vakantiegevoel, 

het hele jaar rond!

Start verkoop verwacht: eind 2019

Start bouw verwacht: medio 2020

Meer weten en op de hoogte blijven?

rondindehoek.nl

ROND

HOEK
in de

Appartementen

Hoek van Holland150

BEZOEK ONS OP STAND C-2

150 KOOP- EN VRIJE SECTOR HUURAPPARTEMENTEN 

WOONOPPERVLAKTEN 70 - 175 M2

Ontwikkeling & realisatie: Verkoop & informatie:

BEZOEK ONS OP STAND C-4

FASE  

5

HETVERBORGENGEHEIM.NL

KIJK OP DE WEBSITE VOOR HET WONINGAANBOD

22 NUL-OP-DE-METER WONINGEN

FASE 5 NU IN VERKOOP!

casanova-roterdam.nl

Verkoop 
gestart



Maaskade 113-115 |3071 NJ Rotterdam

Tel (010) 424 88 88 | rotterdam@ooms.com 

Ooms.com/rotterdam

� keurige 5-kamer tussenwoning 

� prettige woning met verrassend 

veel ruimte

� extra vide-kamer op de 

bovenste verdieping 

� tuin op het zuidoosten

Vraagprijs € 295.000,-- k.k. 

� prachtige bovenwoning 

� 3 royale slaapkamers

� originele ornamenten

� aan voorzijde uitzicht over 

het water 

Vraagprijs € 450.000,-- k.k. 

� ruim 3-kamer appartement

� gelegen op de 2e verdieping

� prachtig uitzicht

� ideaal voor starters, stelletjes, 

studenten en jonge gezinnen 

Vraagprijs € 175.000,-- k.k. 

� zeer ruime en lichte vide-woning

� 3 grote slaapkamers 

� mogelijkheid tot het maken van 

4 á 5 slaapkamers!

� diepe zonnige tuin op 

het zuiden

Vraagprijs € 325.000,-- k.k. 

� prachtige en goed afgewerkte 

appartement 

� gelegen op de 15e verdieping

� werkelijk schitterende locatie 

� geweldig uitzicht

� prachtige keuken en badkamer 

en zonnig balkon

Vraagprijs € 475.000,-- k.k. 

� ruime benedenwoning met tuin 

� in rustig straatje in het 

Oude Noorden 

� perfect geschikt voor verhuur 

of dubbele bewoning 

� twee keukens en twee 

badkamers

� ruime tuin aan de achterzijde

Vraagprijs € 275.000,-- k.k. 

� ruime bovenwoning 

� in rustige straatje in het 

prachtige Kralingen

� goed afgewerkt

� nette keuken, badkamer en 

twee ruime slaapkamers

Vraagprijs € 325.000,-- k.k. 

� uniek in z’n soort!

� een prachtige maisonnette

� om de hoek van de Meent mét 

EIGEN tuin! 

� speels ingedeeld met twee 

slaapkamers, grote woonkeuken 

en ruime woonkamer met vide

Vraagprijs € 350.000,-- k.k. 

� 4-kamerappartement met ruim 

balkon (Z)

� fi jn wonen op de Lloydpier
� wonen aan het water

� privé berging en twee

parkeerplaatsen in garage!

Vraagprijs € 420.000,-- k.k. 

Lokhorst 44 

Rochussenstraat 281c2 

Havenstraat 100b 

Binkhorst 56 

Gedempte Zalmhaven 551 

Louwerslootstraat 176a 

Jaffa 56D 

Goudsesingel 462 

Kratonkade 622

ROTTERDAM 

ROTTERDAM 

ROTTERDAM 

ROTTERDAM

ROTTERDAM 

ROTTERDAM 

ROTTERDAM 

ROTTERDAM 

ROTTERDAM 

VERKOCHT BOVEN VRAAGPRIJS

NIEUW IN VERKOOP

NIEUW IN VERKOOP

NIEUW IN VERKOOP

NIEUW IN VERKOOP

NIEUW IN VERKOOP

NIEUW IN VERKOOP

NIEUW IN VERKOOP

NIEUW IN VERKOOP

Bij Ooms bent u aan het juiste adres in de aanloop 

naar uw nieuwe thuis!  Aankoop, verkoop én het verkrijgen 

van een hypotheek. Wij regelen alles onder 1 dak. 

THUISKOMEN MET OOMS

Heeft u ver(t)huisplannen en wilt

u uw huis ook verkopen?

UNIEKE VILLA  met werkruimte in Park Zestienhoven 

Momenteel kent dit object een woon-werkfunctie, maar het is goed mogelijk 

om uitsluitend woonruimte te realiseren.

Een enorme woonkamer, een grote woonkeuken en heel veel ruimte op 

elk van de drie verdiepingen. Milieuvriendelijke bouw, energiezuinig en 

met gescheiden stroomvoorzieningen, gescheiden wateraanbod en 

zonnepanelen.

Vraagprijs € 1.225.000,-- k.k. 

Beekweg 175 

NIEUW IN VERKOOP

ROTTERDAM 

Waarom Ooms?

 010 424 88 88

 Het meest verkopende   

 makelaarskantoor 

 in Regio Groot-Rijnmond

 Ooms vraagt en maakt de  

 beste prijs voor uw huis

 No Cure No Pay

 Persoonlijke aandacht

 Team van enthousiaste en  

 ervaren medewerkers

 Professionele fotografi e en  
 virtuele bezichtigingen

 Erkend Hypothecaire 

 Planners en Adviseurs

 Afspraken mogelijk op   

 zaterdag en ‘s avonds

Barendre

Dordre

Capelle a/d IJssel

RoRoRoRotterdamtterdam
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Riante raampartijen, veel
lichtinval
Baan Tower krijgt appartemen-
ten van 50 tot 330 vierkante
meter. Ongeëvenaard zijn de ri-
ante raampartijen die een ver-
bluffend uitzicht en uitbundi-
ge lichtinval garanderen. Nage-
noeg alle appartementen be-
schikken over een balkon.
Vloerverwarming en -koeling
zijn standaard. Bijzonder is
daarnaast het uitgekiende sha-

red mobility programma. 

In centrum Rotterdam
Baan Tower komt in het cen-
trum van Rotterdam. De brui-
sende Witte de Withstraat, het
Museumkwartier en alle denk-
bare stedelijke voorzieningen
liggen binnen handbereik.

www.baantower.nl.
Stand: RED Company | Mar-
tens | Being Development.

BAAN TOWER: WONEN IN DE 
SLANKSTE WOONTOREN VAN EUROPA

150 meter elegantie. Dat is

nieuwbouwproject Baan Tower, een

iconische toevoeging aan de skyline van

Rotterdam. Deze slankste woontoren van

Europa komt in het Baankwartier, tussen de

Coolsingel en het Scheepvaartkwartier. 

De Elementen: wonen aan het
water of in een jaren dertig wijk

Impressie Baan Tower.

Wonen met een havengevoel, aan de rivier

of in een sfeervolle jaren dertig wijk. Het

kan in De Elementen, de grote

nieuwbouwontwikkeling aan en nabij de

Oude Maas, op loopafstand van het

centrum van Spijkenisse. Daar is weer

nieuw woningaanbod in aantocht.

Impressie nieuwbouwwoningen aan
de haven in Spijkenisse.

Wonen aan de haven
Zo wordt op dit moment de ver-
koop voorbereid van apparte-
menten en kadewoningen aan
de haven. De appartementen
worden zo’n 65 tot 150 vierkan-
te meter groot en hebben alle-
maal een buitenruimte. De ka-
dewoningen worden circa 150
vierkante meter. Bijzonder is
de vide, waardoor je een mooie
lichtinval hebt. 

Gezinswoningen in stijl jaren
dertig
Even verderop gaan binnen-
kort gezinswoningen in de stijl

van de jaren dertig in verkoop.
Het gaat om de laatste fase van
nieuwbouwproject Het Land:
10 twee-onder-één-kap wonin-
gen, 6 geschakelde woningen
en een vrijstaand huis. Wil je
niet wachten? Pal aan de Oude
Maas zijn op dit moment ap-
partementen te koop in een
fraaie woontoren-in-aanbouw. 

www.woneninjeelement.nl.
Stand: De Elementen.

Wilgenrijk: echt, ontspannen,
Hollands, mooi wonen

Wonen in een landelijk, groen en waterrijk

gebied, tussen Rotterdam en Den Haag,

met een rust die zeldzaam is in de

Randstad. Het kan in Wilgenrijk, nabij

Maassluis, Maasland en natuurgebied

Midden-Delfland. De huizen zijn uniek, met

een mooie architectuur. Geïnspireerd op

het verleden, gemaakt in het heden. 

Veel groen in Wilgenrijk.

Gevarieerd huizenaanbod
In Wilgenrijk vindt u ruime ka-
vels met unieke huizen. Van
vrijstaand tot korte rijhuizen,
van twee-onder-één-kap tot
luxe appartementen. Er is
daarnaast veel ruimte en groen
voor kinderen om te spelen en
voor volwassenen om te ont-
spannen. Tegelijkertijd bent u
nooit ver weg van voorzienin-
gen in het nabije Maassluis of

in Rotterdam en Den Haag. 

Meer ruimte
De kavels in Wilgenrijk zijn
groter dan elders in de regio. U
krijgt meer ruimte voor een
vergelijkbare prijs. Voor iedere
woonwens is er een huis. 

www.wilgenrijk.nl.
Stand: Wilgenrijk.

Hypotheek
meeverhuizen of
opnieuw afsluiten? 
Bij je zoektocht naar een ander huis moet je weten
wat je financiële mogelijkheden zijn. De onafhan-
kelijke adviseurs van Ooms Financieel Adviseurs
helpen je graag op weg, ook op de Woonbeurs. De
adviesgesprekken op de beurs zijn vrijblijvend en
oriënterend. Je krijgt een voorlopig advies over
wat je zou kunnen lenen, tegen welke rente en wat
je maandlasten ongeveer worden. Heb je een ande-
re financiële vraag? Geen probleem. En tijdens een
eventuele vervolgafspraak kan de adviseur uitge-
breider op je vragen ingaan. Dan kan bijvoorbeeld
onderzocht worden wat de juiste keuze is: je hypo-
theek meeverhuizen of opnieuw afsluiten?

www.oomsfinancieeladviseurs.com.
Stand: Ooms Financieel Adviseurs.

Je krijgt méér voor elkaar
met een NVM- makelaar

Een huis kopen of verkopen. Het gebeurt dagelijks
heel vaak, zeker nu de woningmarkt floreert. Maar
dat betekent niet dat je het zomaar even doet. Want
er komt veel bij kijken. Daarom is het verstandig
om je te laten begeleiden door een specialist. Zo'n
specialist is een NVM-makelaar. Daar krijg je meer
mee voor elkaar. Op de Woonbeurs kun je bij de
stand van de NVM Zuid-Holland Zuid in gesprek
over nut, noodzaak en gemak van een deskundige
makelaar. Zelf geeft de branchevereniging drie re-
denen waarom je met een NVM-makelaar in zee zou
moeten gaan: je krijg een goede prijs, je bent als eer-
ste op de hoogte van nieuw aanbod en je krijgt een
gratis waardebepaling. Bij de stand kun je meedoen
aan een prijsvraag. De prijs: een fiets.

www.nvmzhz.nl.
Stand: NVM Zuid-Holland Zuid

Wonen in Let's Go West, de
verrassing van Schiedam

Wonen, werken en ontspannen te-
genover de dynamische Wiltonha-
ven. Met een weids uitzicht over
de Nieuwe Maas en de skyline van
Rotterdam. En omringd door par-
ken en polders. Het kan in Let's Go
West in Schiedam. De verkoop
start in het voorjaar. Het markante
gebouw bestaat uit twee woonto-
rens. In de bovenste drie woonla-
gen komen 30 koopappartemen-
ten en penthouses met een balkon
en/of terras. De woonoppervlaktes

variëren van zo’n 90 tot 145 vier-
kante meter. Op de begane grond
komen een vers-supermarkt,
kleinschalige gezondheidsfacili-
teiten en een lunchroom met ter-
ras. Let's Go West is aardgasloos en
krijgt oplaadpunten voor elektri-
sche auto’s. Deels groene gevels en
groene daken dragen bij aan het
vergroenen van de omgeving.

www.letsgowest.nu.
Stand: Let's Go West.

Alles weten 

over de 

Woonbeurs? 

Kijk voor het complete
beursaanbod op

www.woonbeursrotterdam.nl.



Het Land Fase 14

Veerkade

Het Terras aan de Maas II

... in een volwassen nieuwbouwwijk met een diversiteit aan woningen en appartementen

... rondom een park vol speelplezier voor kinderen

... op loopafstand van het centrum van Spijkenisse met ruim 150 winkels

... op een centrale plek. Je bent zo in Rotterdam en Dordrecht.

HET NIEUWE

WONEN AAN DE

OUDE MAAS

schrijf je in en blijf
op de hoogte!

S P I J K E N I S S Ewoneninjeelement.nl

DIT IS
WONEN
IN JE
ELEMENT

Je krijgt méér
voor elkaar met
een NVM-makelaar!
Méér expertise | Méér geregeld | Méér overzicht

Méér verkoopkracht | Méér slagkracht

kom langs

bij onze stand

in
ets

& win
deze fie

NVMZHZ.NL
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Nederland in het klein
Voorne-Putten, dat omringd
wordt door water, ligt op een
halfuur rijden van Rotterdam.
Het is Nederland in het klein.
Een gebied met polders, stran-
den en fraaie duingebieden,
maar ook met oude stads- en
dorpskernen, sfeervolle ves-
tingsteden, toeristische ha-
vens en een moderne stad. Het
gebied kenmerkt zich door
rust, ruimte en goede voorzie-
ningen, zoals scholen, sport-
verenigingen, zwembaden,
theaters, bioscopen, winkels
en medische zorg. 

Een thuis voor iedereen
Kies je voor een woonplek aan
het water, met je bootje voor

de deur? Of wil je wonen in een
historische omgeving? Zoek je
een dorpse of landelijke sfeer,
met veel ruimte? Of spreekt
modern en stedelijk wonen je
aan? En wat dacht je van wo-
nen op een steenworp afstand
van het strand? Op Voorne-Put-
ten kan het allemaal.

www.wonenvoorneputten.nl
(voor het nieuwbouw-
aanbod). 
www.opvoorneputten.nl 
(voor gebiedsinformatie).
Stand: Voorne-Putten.

VOORNE-PUTTEN: FIJN EN BETAALBAAR
WONEN VOOR STARTERS EN GEZINNEN 

Ben je jong en op zoek naar je eerste huis?

Of heb je een gezin en wil je meer woon- en

leefruimte? Bekijk dan eens het

woningaanbod op Voorne-Putten, even ten

zuiden van Rotterdam. Rijwoningen,

tweekappers, vrijstaande huizen en 

vrije kavels, maar ook appartementen. Het

is er allemaal, vaak voor aantrekkelijke

prijzen en op fraaie plekken. 

Voorne-Putten: rust, ruimte en water, net
onder Rotterdam.

Kleurrijk, retro, strak
of industrieel? Ontdek
jouw woonstijl op de
Woonbeurs

Heerlijk wonen aan de rand van een rustiek dorp,

bij een rivier en met veel ruimte om je heen. Het

kan in nieuwbouwplan Bij de Watertoren aan de

Dordtsche Kil in 's-Gravendeel. Het plan ontleent

zijn naam aan dé blikvanger in het gebied: de

oude watertoren van 's-Gravendeel.

Kleurrijk? Retro? Strak? Of industrieel? Welke
woonstijl past bij jou? Om dat te ontdekken,
kun je je op de Woonbeurs laten fotograferen
in een interieur naar keuze. Woonmall
Alexandrium is namelijk op de beurs aanwe-
zig met stijlvolle fauteuils met daarachter een
greenscreen. Daarop worden de diverse
woonstijlen geprojecteerd. Kom naar de
beurs, ga ervoor zitten en ontdek jouw woon-
stijl. Helemaal gratis.

www.woonmallalexandrium.nl.
Stand: Woonmall Alexandrium.

Bij de Watertoren: heerlijk wonen
aan het water van de Dordtsche Kil

Voor alle doelgroepen
Het aanbod is divers: 4 tweekap-
pers, 15 herenwoningen, 7 rijwo-
ningen, 5 semi-bungalows, 11 bene-
denwoningen, 11 bovenwoningen,
8 zelfbouwkavels en 19 apparte-
menten. Een plan dus voor alle
doelgroepen en leeftijden. 

Prachtige locatie, mooie architec-
tuur
Niet alleen de prachtige locatie en
het gevarieerde aanbod, ook de ar-

chitectuur spreekt aan. Die zorgt
ervoor dat het plan naadloos in zijn
omgeving past. De woningen zijn
daarnaast gasloos. Alle woningen
zijn in verkoop, behalve de appar-
tementen. Die gaan medio april in
verkoop.

www.bijdewatertorenwonen.nl.
Stand: Weboma.

Esse Zoom: ontspannen
wonen in dorpse
omgeving, nabij de stad

Zoek jij een nieuwbouwhuis met

een tuin, veel ruimte voor kin-

deren om te spelen en dicht bij

Rotterdam? Dan is nieuwbouw-

wijk Esse Zoom in Nieuwerkerk

aan den IJssel iets voor jou. Het

aanbod bestaat uit rij- en

hoekwoningen, twee-onder-één-

kap woningen en vrijstaande

huizen, in allerlei typen. 

Esse Zoom: groen en waterrijk
Esse Zoom is groen en rijk aan water. Je vindt er
rust en ruimte, en toch heb je de stadse voorzienin-
gen van bijvoorbeeld Rotterdam dichtbij. De wijk
krijgt uiteindelijk zo'n 550 woningen. 

Sneak preview nieuw aanbod
Een deel van de woningen in Esse Zoom is al opge-
leverd. Diverse fases zijn in voorbereiding en gaan
later dit jaar in verkoop. Op de Woonbeurs worden
daarvan de eerste beelden gepresenteerd. Op dit
moment zijn ook nog woningen beschikbaar.

www.woneninessezoom.nl.
Stand: Esse Zoom.

Impressie Bij de Watertoren.

Impressie woningen Esse Zoom

Anke
Bodewes
Makelaardij:
zakelijk,
persoonlijk
en op maat

Holy
Résidence:
wonen in een
van de
mooiste
wijken van
Vlaardingen

Ooit opgeleid tot gymjuf,
rolde Anke Bodewes 35
jaar geleden het vak van
makelaar in. Nu staat haar
makelaarskantoor (Anke
Bodewes Makelaardij) 'als
een huis'. Met als werkge-
bied vooral Schiedam en
Rotterdam onderscheidt
het kantoor zich door de
zakelijke én persoonlijke
benadering, de duidelijke
afspraken en de wil om
maatwerk toe te passen. 
Het kantoor houdt zich be-
zig met tal van facetten van
het makelaarsvak: wonin-
gen, bedrijfsmatig vast-
goed, verkoop, aankoop,
verhuur, aanhuur en taxa-
ties. Anke Bodewes Make-
laardij is ook een nieuw-
bouwspecialist. 

www.ankebodewes.nl.
Stand: Anke Bodewes Ma-
kelaardij.

Comfortabel en gelijk-
vloers wonen in een van de
mooiste wijken van Vlaar-
dingen, nabij alle voorzie-
ningen en nabij de natuur
van Midden-Delfland. Het
kan in de appartementen
van Holy Résidence. In de 2
identieke gebouwen zijn
nog enkele appartementen
en penthouses beschik-
baar. Holy Résidence telt
44 appartementen, alle-
maal met een buitenruim-
te. De oppervlaktes vari-
eren van 88 tot 168 vierkan-
te meter, verdeeld over 2, 3
of 4 kamers. De bouw is ge-
start. Het project wordt in
het tweede kwartaal van
2020 opgeleverd.

www.holy-residence.nl.
Stand: Boele & 
Van Eesteren.

Alles weten over de Woonbeurs? 

Kijk voor het complete beursaanbod op
www.woonbeursrotterdam.nl.



WONENINESSEZOOM.NL

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

WONEN IN ‘T GROEN,

VLAKBIJ ROTTERDAM.

DAT IS WONEN

IN ESSE ZOOM.

BEZOEK ONS OP

STAND M2

Instapklare studio’s

voorzien van alle gemakken

Duurzame transformatie

Prive parkeren voor fiets en auto

goed bereikbaar met OV

Binnen 10 min in Rotterdam centrum

een mooi nieuw
stukje Gouda!

Bezoek onze stand (C 11) voor meer informatie.

Wil jij wonen dicht bij een historisch stadscentrum en toch lekker de ruimte

hebben? Staat duurzaam bouwen en leven bovenaan je lijstje?

En hou je van water en groen? Dan is Westergouwe iets voor jou.

Een mooi nieuw stukje Gouda, op 10 minuten fietsen van de historische

binnenstad. Van penthouse tot rijwoning, van twee-onder-een-kapwoning

tot bouwkavel, er is voortdurend nieuw aanbod!

WESTERGOUWE.NL



WONEN OP
VOORNE-PUTTEN

Eeuwenoude dorpen, moderne steden, schitterende natuurgebieden,

uitgestrekte polders en prachtige stranden. Met haar unieke ligging en

uitgebreide voorzieningen is het er goed wonen. Met de grootste haven

van Europa in de achtertuin is er werk in overvloed en krijgen jongeren

de kans om door te groeien. Met meer dan 20 nieuwbouwprojecten kun

je er betaalbaar en modern wonen!

MEER HUIS VOOR JE GELD?

ONTDEK VOORNE-PUTTEN,

TUSSEN STAD EN STRAND!

BEZOEK ONZE STAND OP DE WOONBEURS 16/17 MAART WONENVOORNEPUTTEN.NL

Kom naar onze stand op de beurs en maak

kennis met Voorne-Putten. En wil je zien

of Voorne-Putten jou staat? Laat dan een

karikatuur van jezelf tekenen in onze stand.



10 kluswoningen

in Vlaardingen

24 zelfbouwkavels

in Dordrecht

Beleef de ruimteBeBeleef de ruimte

www.beleefhoekschewaard.nl

www.wijdeblikgouda.nl

vanaf

A325.0
00,-

v.o.n.

Bezoek ons op stand M 18--

WONEN
ZOALS HET OOIT
BEDOELD IS

R IJWON INGEN • HERENHU IZEN • VR IJSTAANDE WON INGEN

TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWON INGEN

Benieuwd naar de woningen in Praal?
We houden je niet veel langer in spanning.

Schrijf je in op de website en
we houden je op de hoogte.

Bezoek ons op stand M-18

WWW.PRAAL- ESSEZOOM .NL
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Voorzieningen voor gezinnen
Rust, ruimte en natuur karak-
teriseren de Hoeksche Waard.
Maar je hebt er ook volop voor-
zieningen, bijvoorbeeld voor
gezinnen met kinderen. Het ei-
land telt zo’n 40 basisscholen,
goede voor- en naschoolse op-
vang, en scholen voor bijzon-
der onderwijs. Daarnaast kom
je verspreid over het eiland
winkels tegen, variërend van
supermarkten tot tuincentra
en van bekende ketens tot klei-
nere winkels met fijne streek-
producten. Verder zijn er talrij-

ke sportverenigingen en zorg-
voorzieningen.

Betaalbare woningen. Ook
zelfbouwkavels
Te midden van al dat moois
kun je wonen in fraaie en be-
taalbare (nieuwbouw)wonin-
gen voor allerlei doelgroepen.
Daarnaast zijn er op diverse
plekken zelfbouwkavels te
koop.

www.beleefhoeksche-
waard.nl.
Stand: Hoeksche Waard.

HOEKSCHE WAARD:
KARAKTERISTIEKE DORPEN IN EEN
NEDERLANDS POLDERLANDSCHAP

Het is omringd door water en ligt even ten

zuiden van Rotterdam, aan 'de andere kant'

van de Heinenoordtunnel: de Hoeksche

Waard. Kenmerkend is het echt

Nederlandse polderlandschap met

ongekende vergezichten, kronkelende

kreken en slingerende dijken. En met

karakteristieke dorpen, monumentale

panden en sfeervolle jachthavens. 

De Hoeksche Waard: ruimte om te wonen en te leven.

Westergouwe: wonen in een
mooi nieuw stukje Gouda

Wonen in Schiedam:
authentieke stad met
eigentijds karakter

Wil jij wonen dicht bij een historisch

stadscentrum en toch lekker de ruimte

hebben? Staat duurzaam bouwen en leven

bovenaan je lijstje? En hou je van water en

groen? Dan is Westergouwe iets voor jou.

Westergouwe is een mooi nieuw stukje

Gouda, op 10 minuten fietsen van de

historische binnenstad. 

Wil je wonen in een historisch centrum?

Bijvoorbeeld in een oude jeneverdistilleer-

derij? Of in een voormalig arbeidershuisje?

Of ben je op zoek naar een studentenhuis,

een jaren dertig woning met alles in de

buurt, of een nieuwbouwhuis omringd door

groen en water? In Schiedam vind je de

woning die bij je past, huur of koop. 

Westergouwe: gevarieerd
woningaanbod
In Westergouwe vind je rijwo-
ningen, tweekappers, zelf-
bouwkavels en appartemen-
ten. Allemaal gasloos en heel
comfortabel. Bijzonder in deze
nieuwe wijk zijn de polderpar-
ken, die de ruimte bieden om
te sporten, te ontspannen en te
spelen. Behalve woningen vind
je in Westergouwe ook een ge-
zondheidscentrum, een school
en de meest duurzame super-

markt van Nederland.

Steeds nieuw aanbod
Westergouwe krijgt steeds
meer vorm, met voortdurend
nieuw woningaanbod. Behalve
de historische binnenstad van
Gouda liggen ook steden als
Rotterdam en Den Haag niet
ver weg.

www.westergouwe.nl.
Stand: Westergouwe.

S'DAM: hip, historisch, open
en groen
Wonen in Schiedam betekent
wonen in een hippe, histori-
sche stad, met het open en
groene karakter van een dorp.
Schiedam is dé broedplaats
voor distilleerderijen van jene-
ver en gin. Daarmee is Schie-
dam uniek in Nederland. De
ligging is bijzonder gunstig; op
vijf minuten van Rotterdam en
naast het groene polderland-
schap van Midden-Delfland.
Schiedam telt vele cafés en res-
taurants. De combinatie van
die horeca met bijzondere mu-
sea, galeries en kleine ambach-
telijke winkels maakt Schie-

dam een ideale plek om te wo-
nen.

Alle voorzieningen om de
hoek
Mooie speeltuinen, goede
scholen, leuke parken en vele
(en betaalbare) sportclubs. Als
je in Schiedam woont, heb je
alle voorzieningen om de
hoek. En dan zijn er ook nog de
evenementen. Zoals het Jene-
verfestival en de Brandersfees-
ten. Of het Suikerzoet Filmfes-
tival, het grootste gratis film-
festival van Nederland.

www.sdam.nl/wonen.
Stand: S'DAM.

Gezelligheid in het centrum van Schiedam.

Pijnacker-Nootdorp:
heerlijk wonen in een
groene omgeving

Heerlijk wonen met de rust, de ruimte en het
groen van een dorp, dicht bij voorzieningen en op
een steenworp afstand van de steden Rotterdam,
Den Haag, Zoetermeer en Delft. Het kan in Pijn-
acker-Nootdorp. Je vindt er nieuwbouwwoningen
in onder meer de nieuwe wijken Ackerswoude en
Keijzershof. Ook zelfbouw op een kavel is in Pijn-
acker-Nootdorp mogelijk. 
De belangrijkste voorzieningen liggen om de
hoek: een royaal winkelaanbod, goede scholen,
een actief verenigingsleven en vele sportmogelijk-
heden. En met meerdere natuur- en recreatiege-
bieden in de directe omgeving kun je heerlijk bui-
ten genieten. 

www.natuurlijkpn.nl.
Stand: Pijnacker-Nootdorp.

Deze Woonbeurskrant is
uitgegeven door Telegraaf
Media Groep. Hij verschijnt
huis-aan-huis in geselec-
teerde gebieden, ligt op
afhaalpunten in Rotterdam
en de regio en wordt even-
eens met dagblad Metro
editie Rotterdam verspreid.

Bereik: 322.000.

Accountmanagement:
Tonia van Nieuwenhuijzen
t.van.nieuwenhui-
jzen@tmg.nl

Vormgeving:
Metro Holland

Colofon



De verrassing van Schiedam
LET’S GOWEST

30 UNIEKE APPARTEMENTEN

OP EEN TOPLOCATIE IN SCHIEDAM
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Woonvisie Makelaars en Hypotheekadviseurs
Kleiweg 147 3051 GN Rotterdam

Tel. 010 - 218 02 80 info@woonvisie.nl

Wilgenrijk is een nieuw stukje Nederlands, op 20 autominuten van Rotterdam en Den Haag,

grenzend aan het Westland, natuurgebied Midden-Delfland en vlak bij het strand van Hoek

van Holland. Het gebied is groen waterrijk en landelijk. Wilgenrijk staat voor de schoonheid en

kracht van Holland in zijn meest pure vorm.

Wonen in Wilgenrijk
Dit jaar gaan er veel verschillende huizen in verkoop: statige herenhuizen, twee-onder-een-

kaphuizen, prachtige korte rijhuizen en kleinschalige appartementengebouwen. Het gebied

is een plek waar kinderen veilig kunnen spelen en u tot rust kunt komen. Bekijk het actuele

en aankomende huizenaanbod op de Woonbeurs Rotterdam op 16 & 17 maart of bezoek de

Woonwinkel van Wilgenrijk en het woongebied.

Weverskade 110, Maassluis l 085 792 82 02 l woonwinkel@wilgenrijk.nl l wilgenrijk.nl l M P

Bezoek de
de stand vanWilgenrijk tijdensde Woonbeurs op16 & 17 maart

2019
Echt, ontspannen,

Hollands, mooi wonen

WAT W I J DOEN : A ANKOOP V ERKOOP TA X AT I E V ERHUUR N I EUWBOUW

WONEN I N

SCH I E DAM?
B I J A N K E B EN T U A A N

H E T J U I S T E A D R E S !

bied t ruimte
VOO R M E E R I N F O RM AT I E K I J K O P :

W W W. A N K E B O D EW E S . N L

O F B E L 0 1 0 - 2 46 4 4 4 4



Aalsmeer - Almere - Amersfoort - Amsterdam - *Antwerpen - Bergen op Zoom - Breda - Capelle a/d IJssel - Cruquius - Delft - Den Haag - Dordrecht - Drachten - Elst

Geel (België) - Groningen - Hoogeveen - Leeuwarden - Leiderdorp - Merksplas (België) - Middelburg - Nuenen - Roelofarendsveen - Roosendaal - Rotterdam

Sittard - Sliedrecht - Spijkenisse - Terneuzen - Tilburg - Utrecht - Veghel - Volendam -Wijchen -Woerden - Zaandam - Zaltbommel - Zoetermeer - Zwolle
*Nieuw

SANI-DUMP
Rotterdam
Stadionweg 45a
(Vlakbij de Kuip)

SANI-DUMP
Spijkenisse
Lucebertstraat 32

SANI-DUMP
Sliedrecht

Leeghwaterstraat 63
(Naast Loods 5)

SANI-DUMP
Capelle a/d IJssel

Cypresbaan 1
(Capelle XL)

Koopzondag? Kijk voor alle 39 vestigingen en openingstijden op www.sanidump.nl

Gratis professioneel 3D badkamer ontwerp

(Woonboulevard Spijkenisse)

Gedegen en eerlijk advies op maat

Meer dan 39 vestigingen in de BENELUXMeer dan 39 vestigingen in de BENELUX

Gedegen en eerlijk advies op maat



Start verhuur

4 e
kw
artaal

2019

Het meest gevarieerde
huuraanbod van Rotterdam

www.degroenekaap.nl

Stoer en groen wonen

Twee-, drie-, vier-, en vijfkamerappartementen, penthouses én eengezinswoningen.

Bezoek ons op stand M 11 op de Woonbeurs Rotterdam


