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VOORWOORD
HEIJPLAAT ROTTERDAM

‘‘WONEN OP DE GRENS VAN
HAVEN EN STAD’’
Welkom op Heijplaat Rotterdam! Een bijzondere
plek die veel historie met zich meedraagt en
volop in ontwikkeling is om te kunnen voorzien in
de hedendaagse woongemakken.
Aan de Heysekade worden door Ten Brinke
INSPIRE Vastgoedontwikkeling in samenwerking
met aannemersbedrijf GN Bouw 8 nul-op-demeter woningen gerealiseerd; 2 appartementen
en 6 eengezinswoningen. Met deze ontwikkeling
bieden wij jou de mogelijkheid om op de grens van
haven en stad te wonen en het leven aan de kade
te ervaren. De woningen die aan de Heysekade
worden ontwikkeld zijn vernoemd naar schepen die
op Heijplaat zijn gebouwd. Een knipoog naar het
verleden.
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Binnen het plan ‘Het Nieuwe Dorp’ worden
tussen 2017 en 2023 in meerdere fasen
nieuwbouwwoningen en andere ontwikkelingen
gerealiseerd. Met de 170 eengezinswoningen uit
het project ‘Het Verborgen Geheim’, de komst van
de RDM-campus, het Concept House Village en
de bouw van de gymzaal wordt het nieuwe dorp al
echt gevormd! En met de 8 nieuwe woningen aan
de Heysekade nadert het plan de eindstreep.
Ondanks dat Heijplaat een typisch havenkarakter
heeft en in Rotterdam ligt, heeft Heijplaat een
dorpse setting. De wijk is ruim opgezet en is
voorzien van veel groen waardoor er ook voor
kinderen volop mogelijkheden zijn om buiten te
spelen. In deze brochure laten wij jou graag zien
wat Heijplaat jou kan bieden!
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VOORZIENINGEN
HEIJPLAAT ROTTERDAM

‘‘HEYSEKADE HEEFT HET’’
Voor dagelijkse boodschappen kun je terecht bij

in een ongedwongen setting kunt genieten van

de buurtsuper op slechts 5 minuten lopen van

seizoensgebonden gerechten. En wil je de locatie

de Heysekade. En verse broodjes haal je in de

verder ontdekken? Er is bijvoorbeeld een ‘verborgen’

ochtend bij de bakker, die al meer dan 100 jaar

strandje aan de Maas bij het Quarantaineterrein.

op Heijplaat gevestigd is. Mocht je hier toch niet

Waai hier lekker uit of geniet van het mooie weer in

alles vinden wat je nodig hebt, dan wijk je met de

de zomer!

auto of bus gemakkelijk uit naar de verschillende
supermarktketens die zich op 3,5 kilometer

Voor kinderen

van de locatie bevinden. En wil je een bezoekje

Binnen 3 minuten fiets je met de kinderen naar

brengen aan het stadscentrum van Rotterdam?

Basisschool Klaver-Heijplaat. De Klaver-Heijplaat

Dan ben je daar het snelste met de watertaxi!

biedt daarnaast ook peuter-, buitenschoolseen tussen schoolse opvang aan. En na school

Voor eten, drinken, ontspannen en ontmoeten

kunnen de kinderen lekker buitenspelen in de ruim

kun je terecht bij de RDM Kantine waar je kan

opgezette wijk of knuffelen met de dieren bij de

genieten van koffie met gebak of een heerlijke

kinderboerderij. Kortom er is genoeg te beleven op

lunch. Voor een borrel of diner kun je terecht bij

en rondom Heijplaat!

het intieme café restaurant Courzand waar je

RDM
KANTINE
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MARCONIPLEIN

LOCATIE

DELFSHAVEN

HEIJPLAAT ROTTERDAM
‘‘HEYSEKADE MAAKT
WOONDROMEN WAAR’’
project ‘het verborgen geheim’ zijn al meerdere
fasen opgeleverd. Vanaf 2018 hebben al vele
bewoners intrek genomen in een nieuwe woning.
Het typische havenkarakter van Heijplaat zie je
terug in de openheid van de omgeving, de grote
maat, architectuur en robuustheid. De wijk is ruim
opgezet met veel groenvoorzieningen, heel veel
ruimte voor kinderen om te spelen en natuurlijk
voldoende parkeergelegenheid. Een heuse parel op
Heijplaat! Waar je van harte welkom bent om dit
zelf te ervaren!

Tussen 2017 en 2023 worden in meerdere fasen
nieuwbouwwoningen gerealiseerd op Heijplaat.
Samen vormen zij het nieuwe dorp. Anno 2022
krijgt het nieuwe dorp al echt vorm. Vanuit het

Wonen op de Heysekade betekent wonen in een
dorpse setting, waar je tegelijkertijd bent voorzien
van alle gemakken die de stad te bieden heeft.
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Heijplaat bevindt zich net voorbij de Waalhaven
in het midden van het havengebied van
Rotterdam en is opgericht als tuindorp met
woningen voor arbeiders van de toenmalige
Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM).
Het oorspronkelijke tuindorp werd ontworpen
door Architectenbureau H.A.J. en Jan Baanders.
In het begin van de jaren twintig van de vorige
eeuw was het tuindorp af. Vanaf het begin was
het een hechte gemeenschap met eigen scholen,
winkels, feestzaal en kerken.
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Historie
schepen

Bron: RDM- archief en Rotterdamsche Droogdok Maatschappij - Evert van der Schee. (ex werknemer RDM en nog woonachtig op Heijplaat)

“130.000 schepen varen jaarlijks de
Rotterdamse haven in en uit”

14 | HEYSEKADE

In 1912 begon de bouw van tuindorp Heijplaat. De Rotterdamsche Droogdokmaatschappij (RDM) had
ambitieuze plannen maar was moeilijk bereikbaar, wat noopte tot de bouw van woningen voor zijn
personeel. Nu, 110 jaar later, bij de totstandkoming van de Heysekade memoreren we aan dit feit. Hoe
dit bedrijf een van de grootste scheepsbouwers van Europa werd en Nederland op de kaart zette van de
internationale scheepsvaart.
Heijplaat, een dorp dat zich verbond met de grote wereld. Die connectie is er nog steeds: met drijvende
bokken en off-shore installaties in de Heysehaven. Loop in oostelijke richting naar de mond van de
Waalhaven en bedenk dat jaarlijks 130.000 schepen ergens de Rotterdamse haven in- of uitvaarden. U
gaat wonen aan een kade, maar bent altijd in de vaart, als op zee. De golven trotserend, stoer op uw post.
Trots op uw woning, zoals ook de bemanning dat is op het schip dat hen is toevertrouwd. De haven, de
schepen en de RDM ze waren een inspiratiebron voor de bouwers van uw woning. Als ode aan dit verleden
en wijzend naar de actualiteit krijgt iedere woning de naam van een schip. Eén van de 355 schepen die hier
werden gebouwd.

Wij hebben Jan Grolleman, ontwerper/beeldend kunstenaar en wonend op Heijplaat, gevraagd om deze verbinding tussen haven en stad tastbaar te maken.
Op zijn voorstel is elke woning vernoemd naar een beroemd schip dat gebouwd is door de Rotterdamse Droogdok Maatschappij (de RDM).

FINA ITALIË
Met een tonnage van 116.500, een lengte van 258
meter en een breedte van bijna 20 meter is de Fina
Italië een van de grootste schepen die ooit op de RDM
is gebouwd. De bouw van het schip heeft ca. 3 jaar
geduurd en op 22 maart 1975 werd de tewaterlating
feestelijk gevierd. De opdrachtgever noemt het een
teken van internationale samen-werking: dat een
Belgisch concern de bouw van een schip toevertrouwt
aan een Nederlandse werf, het schip onder een Franse
vlag laat varen en het de naam Fina Italië geeft.

Tero
Op 13 november 1948 werd het schip m.s. Tero
te water gelaten. Het heeft dienst gedaan als
vrachtschip. De bouw van dit schip is de laatste
vooroorlogse opdracht die door de RDM is
uitgevoerd. De Tero is 138 meter lang en 18 meter
breed en biedt plaats aan 50 bemanningsleden en
12 passagiers. Tot 1967 heeft het schip langs de
oostkust van Zuid-Afrika gevaren. Het was, door de
aanwezige techniek en het hoge comfortlevel,
haar tijd ver vooruit.

Venus
In 1905 werd, in opdracht van de Nederlandsche
Stoomboot Maatschappij N.V., het schip Venus
gebouwd. Een vrachtschip met een lengte van
85 meter en een breedte van 12 meter. Na een
geslaagde en feestelijke tewaterlating in 1907,
maakte het schip een succesvolle proefvaart naar
Amsterdam. Venus heeft tot 1966 gevaren, onder
verschillende namen voor zowel het Verenigd
Koninkrijk als voor Italië, maar voor Nederland
gewoon als Venus.

Batoela
Na een bouwtijd van 2 jaar werd de Batoela op 14
juni 1947 te water gelaten. Het is het eerste schip
dat na de oorlog van de werf komt. De plechtigheid
verliep niet geheel vlekkeloos. Het schip gleed
het water van de Dokhaven in en kwam bijna in
aanvaring met een mijnenveger. Het vracht- en
passagierschip is 69 meter lang en 12 meter breed
en heeft onder meerdere namen gevaren voor
verschillende landen, onder andere voor Singapore
en Maleisië als ‘King Bird’.

Onaba
De Onaba is een tankerschip dat te water is gelaten
op 17 november 1961. Met een lengte van 228
meter, een breedte van 31 meter en een gewicht van
49.000 ton behoort ook de Onaba tot een van de
grootste schepen die op Heijplaat is gebouwd. Het
schip heeft van 1962 tot 1985 voor Shell Tankers
N.V. gevaren. Het schip is vernoemd naar een kleine
zeeslak, waarvan vele soorten over de hele wereld
voorkomen, waaronder aan de Nederlandse kust.

Hugh W. Gordon
Met een lengte van 130 meter is de Hugh W.
Gordon de grootste pijpenlegger ter wereld, en na
de tewaterlating in 1966 kon het schip gelijk aan
de slag bij het aanleggen van een pijpleiding ten
oosten van Great Yarmouth. De bouw van het schip
werd in een recordtijd van 9 maanden afgerond. Het
schip zelf is vernoemd naar de vice-president van
opdrachtgever Brown & Root, maar heeft als alias
de naam BAR 294.

Merak
Het vracht- en passagierschip de Merak werd
in 1926 gebouwd en is bijna 80 meter lang en
13 meter breed. De Merak is vernoemd naar de,
door kolonialen gebouwde, veerhaven in Merak
aan de meest noordwestelijk punt van Java. Het
initiële doel van het schip was om dienst te doen
als veerdienst Merak-Bandar Lampung, maar
heeft zelden in die functie gevaren. De Merak is
voor meerdere doeleinden ingezet en heeft zelfs
dienstgedaan als marineschip.

Musi
De 68 meter lange en 11 meter brede Musi is
vernoemd naar de 750 km lange rivier Musi in
de Indonesische provincie Zuid-Sumatra. Het
vrachtschip werd speciaal gebouwd voor het
vervoeren van benzine in blikken naar kleine havens
in de Indonesiche archipel. In augustus 1950 werd
het schip te water gelaten. Ook Musi heeft voor
meerdere landen gevaren en vele namen gekregen,
maar voor ons blijft ze Musi.
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Door de grote raampartijen in alle woningen zijn de woningen lekker licht.
De haven en de schepen zijn nooit ver weg; je voelt de levendigheid van het
havengebied. De nul-op-de-meter woningen worden voorzien van onder
andere een warmtepomp en zonnepanelen. De erfpacht is eeuwigdurend
afgekocht voor dit project.

P

Ruim en Robuust
De Heysekade bestaat uit 8 nieuwbouwwoningen, waarvan 6 eengezinswoningen van ca. 133 m2 en 149 m2. Alle woningen beschikken over een
grote woonkamer met keuken, drie slaapkamers en een vrij indeelbare
bovenverdieping. De woningen hebben daarnaast een riante tuin op het
zuiden. Daarnaast worden er 2 appartementen gebouwd van circa 56 m2 en
65 m2. Hierbij heb je de keuze uit een twee- en driekamerappartement. De
appartementen hebben een grote woonkamer met keuken en een balkon op
het zuiden.

DUIVENDRECHTSTRAAT

Direct aan de Heysehaven verrijzen 8 nieuwbouwwoningen. De
nieuwbouwwijk wordt ontwikkeld met een knipoog naar het verleden.
Inmiddels is zo’n 70% gebouwd en bewoond. Over de woningen van
Heysekade lees je in deze brochure meer.

7&8

HEYSEKADE

LEGENDA
1 Hoekwoning
5 Tussenwoningen
2 appartementen
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Plattegrond

Plattegrond

tuin + berging

begane grond

HOEKWONING
Fina Italie

< 5690 >

bouwnummer 1

< 8740 >

< 3600 >

De Fina Italië is een ruime hoekwoning met 3 woonlagen.
Op de begane grond beschikt de woning over een ruime
woonkamer met een open leefkeuken. De grote open
ruimte is uiteraard naar eigen wens en smaak in te
richten. De voordeur van de woning is aan de noordzijde,
wat betekent dat de royale stadstuin aan de zuidzijde
gelegen is.
Op de eerste verdieping zijn 3 slaapkamers en een
badkamer. De tweede verdieping bestaat uit een grote
open ruimte, welke optioneel ingericht kan worden als
een kantoor of als extra slaapkamer.

< 1300 >

< 930 >

De ruime tuin is op het zuiden georiënteerd en is ideaal
voor activiteiten met vrienden en familie. Ook is de tuin
uitgerust met een houten berging, waar je fietsen en
tuingereedschap kunt opbergen.

kenmerken
< 5040 >

• 149m2 woonoppervlakte
• Achtertuin van 50m2, 		
georiënteerd op het zuiden
• Drie slaapkamers
• Berging van 6m2
• Vrij indeelbare tweede verdieping
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< 3540 >

HOEKWONING - BEGANE GROND

SCHAAL 1:50
HEYSEKADE
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Plattegrond

Plattegrond

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

< 3530 >

< 2060 >

< 5690 >

< 1850 >

< 2540 >

< 5590 >

< 1820 >

< 930 >

< 1700 >

< 8739 >

< 4180 >

< 3050 >

< 3199 >

HEYSEKADE
< 930 >

< 3530 >

< 4660 >

< 1030 >

HOEKWONING - EERSTE VERDIEPING

HOEKWONING - TWEEDE VERDIEPING

SCHAAL 1:50
0
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TUSSENWONING
HEYSEKADE

< 5100 >

< 3600 >

bouwnummer 2 t/m 6
De woningen Onaba, Tero, Hugh W. Gordon, Venus
en Merak hebben een ruime benedenverdieping en
beschikken over een grote woonkamer met een open
leefkeuken. Via de schuifdeuren kom je in de op het
zuiden georiënteerde royale stadstuin. De tuin is voorzien
van een houten losstaande berging.
Op de eerste verdieping zijn 3 slaapkamers en een
badkamer. De tweede verdieping bestaat uit een
grote open ruimte, welke gebruikt kan worden voor
bijvoorbeeld een kantoor of als extra slaapkamer.

< 1300 >

< 930 >

kenmerken

< 5040 >

< 8740 >

• 133m2 woonoppervlakte
• Drie slaapkamers
• Achtertuin van ca. 35m2,
georiënteerd op het zuiden
• Berging van 6m2
• Vrij indeelbare tweede verdieping
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< 2950 >

< 1020 >

*Bouwnummers 3, 4 en 6 zijn gespiegeld

HEYSEKADE

TUSSENWONING - BEGANE GROND

SCHAAL 1:50

*Bouwnummers 3, 4 en 6 zijn gespiegeld

0

30 | HEYSEKADE

1

2

3

m

HEYSEKADE | 31

tussenWONING
IMPRESSIE

32 | HEYSEKADE

HEYSEKADE | 33

Plattegrond

Plattegrond

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

< 2940 >

< 2060 >

< 5100 >

< 1850 >

< 1700 >

< 4180 >

< 1469 >

< 8739 >

< 3050 >

HEYSEKADE
< 930 >

< 2540 >

< 5590 >

< 1820 >

< 930 >

< 4070 >

< 1030 >

< 2940 >

*Bouwnummers 3, 4 en 6 zijn gespiegeld

*Bouwnummers 3, 4 en 6 zijn gespiegeld

TUSSENWONING - EERSTE VERDIEPING

TUSSENWONING - TWEEDE VERDIEPING

SCHAAL 1:50
0
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Plattegrond

EERSTE VERDIEPING

APPARTEMENT
MUSI

< 2150 >

< 6300 >

bouwnummer 7

< 5100 >

< 2940 >

< 1469 >

Via een gezamenlijke trapopgang kom je de woning Musi binnen. Het
tweekamerappartement heeft door de grote ramen een fijne lichtinval in de
verschillende leefruimtes. De ruime woon- eetkamer van 32 m2 kun je naar
eigen wens inrichten.
Via de grote schuifpui heb je toegang tot het royale en zonnige balkon waar
je al vroeg in het jaar van de zon kunt genieten door de zuidelijke oriëntatie.
Op de begane grond heeft de woning een privé berging van 8 m2.

< 1030 >

< 921 >

< 1030 >

< 4270 >
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< 6339 >

ENTREE APP. 7
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56 m2 Woonoppervlakte
Ruim balkon van 14 m2 op het zuiden
Één ruime slaapkamer
Berging op begane grond van 8m2
Geen privé-parkeerplaats

< 3641 >

P

DUiVENDRECHTSTRAAT

kenmerken

< 2865 >

HEYSEKADE

APPARTEMENT 7

SCHAAL 1:50
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Plattegrond

TWEEDE VERDIEPING

APPARTEMENT
Batoela

< 2150 >

< 6300 >

bouwnummer 8

< 5100 >

< 2740 >

< 2260 >

< 1590 >

< 3090 >

< 910 >

Dit ruime appartement is te bereiken via een gezamenlijke
trapopgang. De entree ligt op de eerste verdieping. De woning zelf
bevindt zich op de tweede verdieping. Het appartement Batoela heeft
een open woonkamer met leefkeuken met grote ramen waardoor het
appartement een fijne lichtinval heeft. In de woonkamer bevinden
zich grote schuifdeuren waardoor het royale balkon op het zuiden te
betreden is.

< 1030 >

< 6340 >

Het appartement heeft 2 slaapkamers, waarvan 1 bijvoorbeeld
gebruikt kan worden als werkkamer. Op de begane grond heeft de
woning een privé berging van 10 m2.

< 1230 >
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65m2 woonoppervlakte
Twee slaapkamers
Ruim balkon van 14 m2 op het zuiden
Berging op begane grond van ca. 10 m2
Geen privé-parkeerplaats

< 2010 >
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< 4020 >
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DUURZAAMHEID
HEIJPLAAT ROTTERDAM

‘‘Een nul-op-de-meter woning is goed
voor het milieu en lage woonlasten’’
Alle woningen worden gasloos en volledig nul-op-de-meter gerealiseerd. Dit
betekent dat jouw huis net zoveel energie opwekt als het verbruikt en dat levert
veel voordelen op! Want naast de zekerheid over je woonlasten die je hiermee
verkrijgt, kom je ook nog eens in aanmerking voor een ‘‘groene hypotheek’’.
Een groene hypotheek heeft een lagere rente. Daarnaast kun je met deze
energiezuinige woning, bij verschillende banken, in aanmerking komen voor
een extra hypotheek tot wel €15.000,-. Duurzaamheid loont dus, want niet
alleen de woningen zijn hiermee op de toekomst voorbereid, maar ook jij!
Omdat elke bank andere voorwaarden heeft, raden we aan advies in te winnen bij
Ooms Financieel Advies of je eigen hypotheekadviseur. Zie ook: hogere hypotheek
energiebesparende maatregelen informatie op de website van de Rijksoverheid.
Wil je hier meer over weten?
Neem gerust contact op met de financieel adviseurs van Ooms via:
T: 010 - 424 88 10 of E: hypotheek@ooms.com.
Zie ook www.oomsfinancieeladviseurs.com
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ONTWIKKELING VAN

AANNEMER

VERKOOPINFORMATIE

DISCLAIMER
De informatie in deze brochure is met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk
dat de informatie die is gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten bevatten. Hoewel Ten
Brinke INSPIRE Vastgoedontwikkeling zijn best doet om alle informatie, diensten en producten
zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk worden gesteld voor
eventuele fouten in deze brochure. Ten Brinke INSPIRE Vastgoedontwikkeling aanvaard dan
ook geen enkele aansprakelijkheid in deze.
Niets uit deze brochure mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk,
fotokopie, microfilm, downloaden naar websites, databases of op welke andere manier dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ten Brinke INSPIRE Vastgoedontwikkeling.
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