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NOORDERLICHT



Historisch wonen in een oud school-
gebouw met veel authentieke 

details, een bijzonder fijne sfeer en 
veel licht door hoge raampartijen. 
Alle woningen beschikken over een 

tuin, balkon of dakterras en worden 
turn-key opgeleverd. De inrichting 
en afwerking is hoogwaardig en 

helemaal van nu. 



Een voormalige school in het Oude Noorden, de levendige 
Rotterdamse wijk waar iedereen zich thuis voelt. Het is een zeer 
gevarieerde woonwijk. Van vooroorlogse panden aan karakteris-
tieke pleinen en singels tot verrassende nieuwbouw. Je woont hier 
op slechts tien minuten fietsen van het centrum van Rotterdam. Het 
voormalige schoolgebouw is getransformeerd tot twaalf luxe en 
bovenal zeer duurzame appartementen. Het gebouw kent veel 
originele elementen die met zorg geconserveerd worden zoals het 
oorspronkelijke trappenhuis en veel glas-in-lood ramen. 

Alle appartementen beschikken ten minste over een A+ energie
label, hebben een eigen berging in de onderbouw en beschikken 
over een eigen buitenruimte. De appartementen op de begane 
grond hebben elk een eigen tuin, de appartementen op de eerste 
verdieping beschikken over een groot balkon en de top
appartementen hebben een eigen dakterras. Om het gebouw ligt 
ook een gezamenlijke tuin en worden fietsstallingsplaatsen gerea-
liseerd. De plafonds zijn hoog en de de lichtinval is bijzonder fraai 
door de hoge ramen en het plaatsen van nieuwe openslaande 
deuren. Alle woningen worden Turn-key opgeleverd en beschikken 
over een eigen warmtepomp, PVC & gietvloeren met vloer-
verwarming, dubbel glas, glad gestucte wanden en een luxe 
keuken, badkamer en toilet. 

Noorderlicht Lofts





Rotterdam Noord

In Noord, daar moet je wezen. Deze uitgestrekte lappendeken 
van een stadsdeel barst van de wijken en buurten met ieder een 
eigen verrukkelijk karakter. Rotterdam Noord is de afgelopen 
jaren in een stroomversnelling geraakt, zoals dat in zoveel ste-
den gebeurt, maar zonder zijn ouderwetse glans te verliezen. 
Oude en nieuwe Noorderlingen, gezinnen en studenten, jongeren 
en ouderen en mensen uit talloze culturen leven hier vredig 
naast elkaar en dat brengt een sfeer met zich mee zoals nergens 
anders in de stad. Noord is mondain en rauw tegelijk. Een 
potpourri aan stijlen en smaken.

Het oude Noorden met als bruisende smeltkroes de Zwart-
janstraat, het volkse Noordplein en de levendige Bergweg wordt 
begrenst door de statige Noordsingel, de Rotte, Bergpolder en 
het Noorderkanaal met haar vele woonboten. Oude bruine 
kroegen, hippe concept stores, toko’s, ambachtelijke winkels en 
toffe koffiezaakjes zijn overal te vinden.

Het Oude Noorden was jarenlang rauw, te rauw, maar door een 
snelle reeks aan stadsontwikkelingsprojecten – sommigen 
zorgvuldig gecalculeerd, anderen spontaan vanuit bewoners – 
trekt de wijk meer mensen van buitenaf. De Hofbogen zijn daar-
van wel het meest bekende voorbeeld. Deze oude, verhoogde, 
kilometerslange spoorlijn, dwars door noord, verstopt onder 
het spoor talloze nieuwe winkels, speciaalzaken en horeca. De 
komende jaren wordt het dak waaronder deze zaakjes schuilen, 
omgetoverd tot een kilometerslang stadspark. De Noordsingel 
herbergt een van Rotterdamse meest beruchte gevangenissen, 
een prachtig neoclassicistisch pand, inmiddels moderne 
stadswoningen. In beide gevallen wordt voldaan aan de 
behoeften van de moderne tijd, maar zonder de oude glorie 
teniet te doen. 

Noord is niet langer ‘die plek achter Centraal Station’ waar de 
stad weinig oog voor had. Noord is Noord met een uniek patina. 
Een trotse habitat voor Rotterdamse vogels van verschillend 
pluimage, sjiek en volks, jong en oud, dwars door elkaar, met een 
fijne, eindeloze energie en tegelijkertijd uitgestrekte bakens van 
rust. Kortom: Noord, daar moet je wezen!



Het oude noorden

Peter Baas fotografie - Nieuw Noord



Goed  
bereikbaar

>  Centrum Rotterdam 
auto 10 min 
fiets 9 min

>Kralingse Bos  & Plas 
auto 7 min 
fiets 15 min

>     Den Haag
Auto 22 min 

>    Schiphol
Auto 43 min 





Rotterdam - een 
wereldse leefstad. 
Met restaurants uit 

alle windstreken. 
Spectaculaire 

evenementen zonder 
grenzen en wereld-
beroemde topsport. 

Een rijk cultureel 
leven, met een 
internationaal 

bekend orkest, 
spraakmakende 

musea, invloedrijke 
festivals, filmhuizen 
en bioscopen. Een 

stad ook voor 
rustzoekers, vanwege 

haar prachtige 
parken,  de bossen, 

plassen  en 
natuurgebieden

in de buurt.



situatie



Verdiepingsoverzichten

Tweede verdieping Tweede verdieping - entresols

Eerste verdieping Eerste verdieping - entresols

Begane Grond Begane Grond - entresols





Het noorderlicht, ook wel bekend als Aurora 
Borealis, verwijst in dit geval niet naar het 
groene feeërieke lichtschouwspel dat zo 
kenmerkend is voor de streken rond de 
noordpool. 

Alhoewel het een mooie verwijzing zou kunnen 
zijn naar het groene, duurzame karakter en de 
fraaie architectuur van dit gebouw, is de naam 
ontleend aan de vroegere bestemming. Rond 
1911 werd het gebouw als openbare school 
met 12 lokalen voor lager onderwijs gebouwd in 
de volkswijk het Oude Noorden. De school droeg 
de naam “het Noorderlicht” maar stond in de 
volksmond ook bekend als “de Pijnackerschool”. 
Zoals te doen gebruikelijk in die tijd werden 
dergelijke scholen gebouwd in binnenterreinen 
van de omringende woningen. De reden hiervoor 
was dat een binnenterrein de school voorzag 
van een rustige buitenruimte en leeromgeving en 
daarnaast was de aankoop van deze grond 
simpelweg goedkoper. Een aantal jaren geleden 
is het gebruik als school beëindigd en heeft 
het gebouw meerdere tijdelijke bestemmingen 
gekend. Het bijzondere is dat nagenoeg alle 

voor een school uit de vroege twintigste eeuw 
zo kenmerkende authentieke details behouden 
zijn gebleven, tot en met de schoolbel in het 
trappenhuis aan toe. Toen de school door de 
gemeente Rotterdam werd verkocht met als doel 
een woonbestemming, is bij de ontwikkeling naar 
wonen een uiterst subtiele combinatie gezocht 
tussen de oude details en moderne duurzame 
woningen. 

Het resultaat is een project met ongekend
karakteristieke doch moderne en duurzame 
woningen met veel buitenruimte in een
groene stadse oase.

Architectuur en  historie



Begane Grond

Kenmerken 

•  Gelegen op de begane grond
• 2 a 3 slaapkamers
• 1 a 2 toiletten
• Tuin 
•  Luxe badkamer 
•  Zitkuil en entresol
•  Hoge plafonds

4 woningen
-zitkuil

-woonlevel
-entresol

-2 a 3 slaapkamers

Pijnacker - W1
Blommersdijk - W2

Branco - W3
Erasmus - W4



BEGANE GROND

BEGANE GROND - ENTRESOLS

Pijnacker Branco ErasmusBlommersdijk



Pijnacker - W1 Blommersdijk - W2

BEGANE GROND - 73,81 m2 ENTRESOL - 14,24 m2

BERGING - 5,5 m2

Gebruiksoppervlakte woning: 84,88 m2



Blommersdijk - W2

BEGANE GROND - 65,23 m2 ENTRESOL - 22,19 m2

BERGING - 3,38 m2

Gebruiksoppervlakte woning: 76,57 m2



Branco - W3 Erasmus - W4

BEGANE GROND - 67,98 m2 ENTRESOL - 22,24 m2

BERGING - 2,17 m2

Gebruiksoppervlakte woning: 81,21 m2



Erasmus - W4

BEGANE GROND - 44,17 m2 ENTRESOL - 14,02 m2

BERGING - 2,95 m2

Gebruiksoppervlakte woning: 54,58 m2



Branco





Branco





Eerste verdieping

Kenmerken 

•  Gelegen op de eerste verdieping
•  1 tot 3 slaapkamers
• 1 a 2 toiletten
• Terras
•  Luxe badkamer 
•  Entresol
•  Hoge plafonds

4 woningen
-terras

-woonlevel
-entresol

-1 tot 3 slaapkamers

Schoonoord - W5
Soetendaal - W6

Ooievaar - W7
Rembrandt - W8



EERSTE VERDIEPING

EERSTE VERDIEPING - ENTRESOLS

SoetendaalSchoonoord Ooievaar Rembrandt



Schoonoord - W5 Soetendaal - W6

1e VERDIEPING - 88,46 m2 ENTRESOL - 23,65 m2

Gebruiksoppervlakte woning: 101,43 m2

BERGING - 6,60 m2



Soetendaal - W6

1e VERDIEPING - 53,89 m2 ENTRESOL - 15,21 m2

Gebruiksoppervlakte woning: 67,50 m2

BERGING - 2,85 m2



Ooievaar - W7 Rembrandt - W8

1e VERDIEPING - 44,40 m2 ENTRESOL - 11,71 m2

BERGING - 3,31m2

Gebruiksoppervlakte woning: 42,97



Rembrandt - W8

1e VERDIEPING - 67,67 m2 ENTRESOL - 23,78 m2

BERGING - 3,18 m2

Gebruiksoppervlakte woning: 76,85 m2



De deurtjes van de oude 
toiletten zijn hergebrukt in de 

hal voor zowel badkamer 
als toilet.

Rembrandt





Rembrandt
3 slaapkamers, naar eigen 

wens in te delen



Geniet van de ruimte en de rust 
van uw eigen luxe appartement 

met terras



Tweede verdieping

Kenmerken 

•  Gelegen op de tweede verdieping
•  1 tot 3 slaapkamers
• 1 a 2 toiletten
• Dakterras 
•  Luxe badkamer 
•  Entresol
•  Hoge plafonds

4 woningen
-dakterras
-woonlevel

-entresol
-

Raephorst - W9
Zaagmolen - W10
Swaenshals - W11
Zwart-Jan - W12



TWEEDE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING - ENTRESOLS

ZaagmolenRaephorst Swaenshals Zwart Jan



Raephorst- W9

2e VERDIEPING - 87,70 m2 ENTRESOL - 24,50 m2

Gebruiksoppervlakte woning: 106,87 m2

BERGING - 2,36 m2

Raephorst- W9



Raephorst- W9
Dakterras 38,45 m2



Zaagmolen - W10

2e VERDIEPING - 54,17 m2 ENTRESOL - 14,96 m2

Gebruiksoppervlakte woning: 67,67 m2

BERGING - 2,43 m2

Zaagmolen - W10



Zaagmolen - W10
Dakterras - 49,39 m2



Swaenhals- W11

2e VERDIEPING - 44,47 m2 ENTRESOL - 14,96 m2

BERGING - 2,46 m2

Gebruiksoppervlakte woning: 58,88

Swaenhals- W11



Swaenhals- W11
Dakterras - 43,23 m2



Zwart Jan - W12

2e VERDIEPING - 67,67 m2 ENTRESOL - 24,53 m2

BERGING - 2,54 m2

Gebruiksoppervlakte woning: 87,92 m2

Zwart Jan - W12



Zwart Jan - W12
Dakterras - 36,27 m2



Op de tweede verdieping
zijn details zoals het staal van 

de entresol uitgevoerd in groen, 
als knipoog naar de details van 

de oude school. 

Raephorst



Hier vind je ook originele
deuren terug in de 
indrukwekkende hal 

van het appartement. 



Raephorst



De tweede en derde slaapkamer
wordt samen met de trap op een 
later moment nog vastgelegd en 

voor het bad worden
glazen deuren geplaatst in  de vorm 

van de boog. 



keukens

Alle appartementen worden voorzien van 
een complete keuken. In de modelwoningen 
is deze al geplaatst, inclusief inbouw-
apparatuur en oven en kookplaat van AEG. 

Voor het design kan je bijvoorbeeld 
kiezen voor een greeploze variant of een 
keuken met greep. Kies optioneel voor een 
rechte keuken met een hoge kast voor de 
koel- vriescombinatie & de combi-oven met 
daarnaast het kook gedeelte. 
In de modWWelwoningen zie je deze in de 
vorm van een inductiekookplaat waarbij er 
gebruik is gemaakt van afzuiging in het blad. 

Aan de andere zijde is er in sommige 
appartementen mogelijkheid voor een bar, 
 gezellig om aan te ontbijten, een drankje te 
drinken met vrienden of gezelschap aan te 
hebben als je kookt.  De keuken kan worden
voorzien van een mooi  composiet of keramiek 
werkblad. 

Naast de gezelligheid ook gelijk een sfeer-
volle leefkeuken die luxe uitstraalt.

Een andere kleur, opstelling of andere 
apparatuur. U kunt uw keuken geheel naar 
wens aan laten passen. Hiervoor maken wij 
graag met u een afspraak bij Sense in de 
showroom om zo uw droomkeuken samen uit 
te mogen werken. Neem voor meer informatie 
en  persoonlijk advies contact op met Sense 
Keukens. www.sensekeukens.nl

Keuken
en sanitair



badkamer

De badkamers zijn betegeld met luxe 
groot formaat wand- en vloertegels van 
Porcelanosa, gecombineerd met 
vierkante zellige tegels in de stijl van de 
oude school. 

Op de Begane Grond en de 1e 
verdieping vind je een combinatie van 
licht keramisch Terrazzo met wit en op de 
2e verdieping beige keramisch Terrazzo 
in 120x120 cm met daarbij groene 
vierkante tegels.  De badkamer is 
voorzien van een modern badkamer
meubel met opbouwkom, spiegel en 
design radiator. De douchehoek is 
modern ingericht met vaste douchekop 
en handdouche in RVS,  draingoot en 
glazen douchewand. 
Een aantal  badkamers is voorzien van 
een ligbad.  

De indeling van de badkamers 
verschilt per type en staat weer-
gegeven in de plattegrond van het 
appartement.



interieurarchitectuur

Gwen Hoopman verzorgt indien gewenst een interieurontwerp op 
maat. Gwen werkt met veel enthousiasme en toewijding als interieu-
rontwerper en kan uw individuele wensen omzetten naar een ver-
rassend ontwerp. Denk aan het ontwikkelen en presenteren van het 
totaalconcept, het vormgeven van een ruimte (in 2D en 3D), kleur-, 
verlichtings- of  meubeladvies tot aan de volledige inrichting van 
uw woning, waardoor deze wordt  omgeturnd tot een echt thuis. 

realisatie

Voor de realisatie van Noorderlicht Lofts is WJ Projects B.V. 
geselecteerd. Deze aannemer staat voor hoog kwalitatieve 
realisatie en behoud van vastgoed. Van een sterke basis tot de 
puntjes op de i, van fundering tot stijlvolle afwerking.

tot in de 
kleinste details 





ontwikkeling
 
Stracke Vastgoed
Singel 462
1017 AW Amsterdam

WJ Vastgoed
Nieuwe Hemweg 50
1013 CX Amsterdam

realisatie
 
WJ Projects
Nieuwe Hemweg 50
1013 CX Amsterdam

De Woonstudio
Campagneweg 1
4761 RM  Zevenbergen

architect
 
Interieurarchitect
Gwen Hoopman
gwenhoopman.com

verkoop - inlichtingen

Baljon Makelaars
Straatweg 233
3054 AH Rotterdam
(010) 422 3000
info@baljonmakelaars.nl

 

Disclaimer - Deze brochure is met de meest grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.


