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Daarnaast is de locatie subliem. Een zeer 
bruisend en dynamisch punt in één van 
de oudste en gezelligste volkswijken van 
Rotterdam. Dichtbij bij het mondaine 
Hillegersberg, met haar groene parken 
en plassen en het centrum. Op loopaf-
stand van uitstekende openbaar vervoer 
verbindingen en supermarkten en diver-
se uitvalswegen binnen enkele minuten 
reistijd. Aan de rand van een wereldstad 
met zicht op de skyline en alle stedelijke 
gemakken binnen handbereik, maar ook 
geborgen, veilig en uitstekend bereikbaar.

Mocht je nog niet overtuigd zijn dan is 
misschien wel het belangrijkste voordeel 
duurzaamheid. Dat manifesteert zich niet 
alleen in het feit dat het gebouw conform 
het nieuwe bouwen bijna energie neutraal 
gebouwd gaat worden met A++ en A+++ 
energie labels, maar zeker ook in de kwali-
teit van het gebouw. 

Er wordt traditioneel gebouwd, groten-
deels in metselwerk dat perfect past in het 
klassieke straatbeeld. Daarnaast wordt 
uitsluitend gebruik gemaakt van robuuste 
duurzame en onderhoudsvriendelijke ma-
terialen en stadsverwarming, waardoor de 
toekomstige onderhoudskosten zeer laag 
zullen zijn. Kopers van het project hebben 
dus zowel voordeel van zeer lage energiel-
asten als van behapbare onderhouds- en 
VVE lasten.

De overgrote meerderheid van de wonin- 
gen in het project valt binnen de NHG 
grens. Deze grens wordt per 1 januari 2023 
verhoogd tot €405.000,- vrij op naam. 
Daarnaast gelden bij veel hypotheekver-
strekkers gunstigere rentetarieven en of 
een ruimere leencapaciteit bij de fi nancie-
ring van duurzame woningen.

De verkoop van het project start in 2022. 
Dat betekent dat kopers die zich in de ge-
lukkige omstandigheid bevinden dat ou-
ders of familie hen kunnen schenken voor 
een eigen woning, dit jaar nog gebruik 
kunnen maken van de maximale schen-
kingsvrijstelling van bijna € 106.000,-.

Ook geldt ten aanzien van het project 
geen zelfbewoningsplicht. Het spreekt 
voor zich dat de ontwikkelaar bij voorkeur 
een prettige gemeenschap in het gebouw 
wil creëren en woningen voor eigen be-
woning wenst te verkopen, maar dit biedt 
ouders of familieleden wel de uitgelezen 
mogelijkheid om vrij op naam (zonder 
overdrachtsbelasting) een appartement 
voor hun kind, kleinkind of favoriete neef 
of nicht te kopen. 

Tot slot: de wijze waarop dit nieuwbouw-
project wordt verkocht is uniek. De bouw 
is reeds enkele maanden geleden van 
start gegaan en de woningen zullen voor 
nieuwbouw begrippen zeer spoedig wor-
den opgeleverd. De prognose van opleve-
ring is daardoor al in het vierde kwartaal 
van 2023. 

De kopers van het project kopen vanzelf-
sprekend vrij op naam en betalen dus 
geen overdrachtsbelasting of notariskos-
ten en krijgen uiteraard wel alle garanties 
die normaal gesproken bij nieuwbouw 
van toepassing zijn. 

Voor de woningen van Kop van Noord 
geldt daarnaast nog een ander groot voor-
deel: De kopers nemen de woningen pas 
(in hun geheel en dus niet in termijnen) af 
bij de oplevering van de woning. Er is hier-
door dus geen sprake van bouwrente die 
normaal bij nieuwbouw, afhankelijk van 
de bouwtermijnen en periode, in rekening 
wordt gebracht. Ook betalen de kopers 
tot aan de levering geen hypotheekrente 
over het bedrag voor de grond die bij regu-
liere nieuwbouw voor start bouw wordt 
geleverd. Dit scheelt kopers van Kop van 
Noord, afhankelijk van de koopsom van 
de betreff ende woning, als snel enkele 
duizenden tot zelfs tienduizenden euro’s 
aan rentelasten. 

Kortom, de Kop van Noord, daar moet
je wezen!

Koploper 
waar je 
thuishoort
Wat maakt wonen in de Kop 
van Noord nu zo bijzonder? 
Ten eerste natuurlijk de ge-
zellige sfeer door de mix van 
culturen en de sublieme loca-
tie. Van volks tot stedelijk, van 
Jong tot oud, van bruisend tot 
rustgevend, van klassiek tot 
modern, van starterswoning 
tot penthouse. Kortom, maak 
van de Kop van Noord je nieu-
we thuis!
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Het gebouw wordt gebouwd in een 
driehoek rond een atrium. Nage-
noeg alle woningen hebben een ei-
gen balkon of terras en op de vierde 
verdieping, aan de zuidzijde van het 
complex, wordt tevens een royaal 
gemeenschappelijk dakterras met 
fenomenaal uitzicht op de skyline 
gerealiseerd. Op de begane grond 
van de kop van het gebouw is ruim-
te voor een gezellige dag-horeca die 
zal dienen als ‘huiskamer’ van het 
gebouw.

Qua architectuur kent het gebouw 
een duidelijke tweedeling. De eer-
ste vier woonlagen volgen de archi-
tectuur en de hoogte van de histo-
rische omringende bebouwing uit 
het begin van de twintigste eeuw. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
fraai donkerrood metselwerk met 
een klein aantal subtiele decora-
tieve toevoegingen in de details, 
erkers en verticale raamlijnen met 
zwart stalen elementen. De boven-
ste drie verdiepingen bestaan uit 
lichte en transparante woonlagen 

in een kosmopolitische stijl met 
grote raampartijen en royale ter-
rassen, in fraai luchtig contrast ten 
opzichte van de meer monolieten 
onderbouw. 

De unieke samenstelling van archi-
tectuurstijlen maakt dat de onder-
zijde van het gebouw een vanzelf-
sprekende verbinding heeft met 
het bruisende straatbeeld van het 
gezellige Oude Noorden, terwijl de 
luchtige bovenbouw verheven bo-
ven alles lijkt te zweven en panora-
misch uitzicht biedt over de omge-
ving en de imposante skyline.

Het project biedt een brede vari-
eteit aan woningen. Van duplex 
vier kamer woningen op de begane 
grond, tot compacte twee kamer 
appartementen voor starters en 
schitterende penthouses met grote 
privéterrassen. De grondgebonden 
woningen worden via meerdere 
portieken ontsloten en de boven-
gelegen woningen via de centrale 
entree en het atrium.

Op de kop af 
ontworpen 
stijlicoon
De renaissance van de Kop van Noord. 
Na jaren van verloedering verrijst een 
architectonisch stijlicoon dat eer doet aan 
de rijke geschiedenis en de oorspronkelijke 
spilfunctie van de locatie. In totaal worden er 
83 duurzame koopwoningen gerealiseerd, 
die qua oppervlak variëren van 50 m2 tot 105 
m2. Alle woningen hebben een A++ of A+++ 
energielabel, zijn gasloos, aangesloten op 
stadsverwarming en het dak is bovendien 
voorzien van maar liefst 140 zonnepanelen.

Het gebouw wordt gebouwd in een 
driehoek rond een atrium. Nage-
noeg alle woningen hebben een ei-
gen balkon of terras en op de vierde 
verdieping, aan de zuidzijde van het 
complex, wordt tevens een royaal 
gemeenschappelijk dakterras met 
fenomenaal uitzicht op de skyline 
gerealiseerd. Op de begane grond 
van de kop van het gebouw is ruim-
te voor een gezellige dag-horeca die 
zal dienen als ‘huiskamer’ van het 
gebouw.

Qua architectuur kent het gebouw 
een duidelijke tweedeling. De eer-
ste vier woonlagen volgen de archi-
tectuur en de hoogte van de histo-
rische omringende bebouwing uit 
het begin van de twintigste eeuw. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
fraai donkerrood metselwerk met 
een klein aantal subtiele decora-
tieve toevoegingen in de details, 
erkers en verticale raamlijnen met 
zwart stalen elementen. De boven-
ste drie verdiepingen bestaan uit 
lichte en transparante woonlagen 
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Rotterdam 
Noord op 
z’n kop

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 
steden gebeurt, maar zonder zijn ouderwetse 
glans en charme 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 bruisen-
de smeltkroes de Zwartjanstraat, 
het volkse Noordplein en de leven-
dige Bergweg wordt begrensd door 
de statige Noordsingel, de Rotte, 
Bergpolder en het Noorderkanaal 
met haar vele woonboten. Oude 
bruine kroegen, hippe concept sto-
res, toko’s, ambachtelijke winkels 
en toff e koffi  ezaakjes zijn overal te 
vinden.

Het Oude Noorden was jarenlang 
rauw, te rauw, maar door een snelle 
reeks aan stadsontwikkelingspro-
jecten – sommigen zorgvuldig ge-
calculeerd, anderen spontaan van-
uit bewoners – trekt de wijk meer 
mensen van buitenaf. De Hofbogen 
zijn daarvan wel het meest bekende 
voorbeeld. Deze oude, verhoogde, 
kilometerslange spoorlijn, dwars 
door noord, verstopt onder het 
spoor talloze nieuwe winkels, spe-
ciaalzaken en horeca. De komen-

de jaren wordt het dak waaronder 
deze zaakjes schuilen, omgetoverd 
tot een kilometerslang stadspark. 
De Noordsingel herbergt een van 
Rotterdamse meest beruchte ge-
vangenissen, een prachtig neoclas-
sicistisch pand, inmiddels moderne 
stadswoningen en een oase voor 
gezinnen. 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 ach-
ter het Centraal Station’ waar de 
stad weinig oog voor had. Noord is 
Noord met een uniek patina. Een 
trotse habitat voor Rotterdamse 
vogels van divers pluimage, sjiek en 
volks, jong en oud, dwars door el-
kaar, met een fi jne, eindeloze ener-
gie en tegelijkertijd uitgestrekte ba-
kens van rust. Kortom: Noord, daar 
moet je wezen!

In Noord, daar moet je wezen. Deze uitgestrekte In Noord, daar moet je wezen. Deze uitgestrekte 
lappendeken van een stadsdeel barst van de lappendeken van een stadsdeel barst van de 
wijken en buurten met ieder een eigen verrukkelijk wijken en buurten met ieder een eigen verrukkelijk 
karakter. Rotterdam Noord is de afgelopen jaren in karakter. Rotterdam Noord is de afgelopen jaren in 
een stroomversnelling geraakt, zoals dat in zoveel een stroomversnelling geraakt, zoals dat in zoveel 
steden gebeurt, maar zonder zijn ouderwetse 
glans en charme 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 bruisen-
de smeltkroes de Zwartjanstraat, 
het volkse Noordplein en de leven-
dige Bergweg wordt begrensd door 
de statige Noordsingel, de Rotte, 
Bergpolder en het Noorderkanaal 
met haar vele woonboten. Oude 
bruine kroegen, hippe concept sto-
res, toko’s, ambachtelijke winkels 
en toff e koffi  ezaakjes zijn overal te 
vinden.

Het Oude Noorden was jarenlang 
rauw, te rauw, maar door een snelle 
reeks aan stadsontwikkelingspro-
jecten – sommigen zorgvuldig ge-
calculeerd, anderen spontaan van-
uit bewoners – trekt de wijk meer 
mensen van buitenaf. De Hofbogen 
zijn daarvan wel het meest bekende 
voorbeeld. Deze oude, verhoogde, 
kilometerslange spoorlijn, dwars 
door noord, verstopt onder het 
spoor talloze nieuwe winkels, spe-
ciaalzaken en horeca. De komen-ciaalzaken en horeca. De komen-
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Een ieder die het Oude Noor-
den ooit vanaf de Gordelweg is 
binnengereden kent dit punt. 
De kop van het blok waar het 
verkeer zich als water door een 
rotspartij in een stromende ri-
vier in tweeën lijkt te splitsen. 
De plek waar tramlijnen 4 en 8 
zich van elkaar afbuigen rich-
ting hun eindpunten bij het 
centraal station en volkswijk 
Spangen. Dé kop van het Oude 
Noorden, één van Rotterdams 
meest Rotterdamse locaties.

Geschiedenis

1111

Deze oer-Rotterdamse plek kent 
een rijke geschiedenis. In de jaren 
dertig van de vorige eeuw opende 
het Victoria theater er haar deu-
ren. Het was een van de eerste bio-
scopen van de stad waar iconische 
fi lms werden vertoond als ‘Robin 
Hood’, ‘Duivels onder Zee’, ‘Vivere’ 
en ‘De Betovering om La Boheme’. 
Ook deed het theater dienst als lo-
catie voor huldigingen van onder 
meer Olympiërs als Rie Masten-
broek. Het theater vormde een so-
ciale spil in de buurt en vervulde 
hierdoor een belangrijke en verbin-
dende rol binnen de gemeenschap 
met bekende lokale helden als Wil-
lem de Kooning, Faas Wilkes en 
Coen Moulijn. 

Nadat het Victoria theater in 1971 
door groeiende concurrentie haar 
deuren moest sluiten, werd het 
gebouw in gebruik genomen door 
‘Radio Correct’. Het bekendste Rot-
terdamse elektronica bedrijf van 
weleer dat sinds haar oprichting in 
1940 was gevestigd aan de Zaag-
molenstraat en dat fl oreerde door 
de explosieve toename in de vraag 
naar consumenten elektronica in 
die tijd. Onder het credo: “als Cor-
rect het niet heeft, vergeet het dan 
maar” werd het bedrijf in de opvol-
gende decennia een begrip in Rot-
terdam en wijde omstreken. Door 
onder meer de toename van online 
retail heeft Correct het pand in 2016 
verlaten, waarna het blok tijdens ja-
ren van planvorming vooral bekend 
stond als canvas van diverse graffi  ti- 
en straatartiesten.

Collectie Stadsarchief Rotterdam - PBK-181

Deze oer-Rotterdamse plek kent 
een rijke geschiedenis. In de jaren 
dertig van de vorige eeuw opende 
het Victoria theater er haar deu-
ren. Het was een van de eerste bio-
scopen van de stad waar iconische 
fi lms werden vertoond als ‘Robin 
Hood’, ‘Duivels onder Zee’, ‘Vivere’ 
en ‘De Betovering om La Boheme’. 
Ook deed het theater dienst als lo-
catie voor huldigingen van onder 
meer Olympiërs als Rie Masten-
broek. Het theater vormde een so-
ciale spil in de buurt en vervulde 
hierdoor een belangrijke en verbin-
dende rol binnen de gemeenschap 
met bekende lokale helden als Wil-met bekende lokale helden als Wil-
lem de Kooning, Faas Wilkes en lem de Kooning, Faas Wilkes en 
Coen Moulijn. Coen Moulijn. 
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GaleriAAA Restaurant
ETEN EN DRINKEN

Houten tafels, groene velvet stoelen en 
heel veel kunst aan de muur. Dat is restau-
rant GaleriAAA. Het voelt alsof je te gast 
bent bij een familie in Zuid-Europa. Heer-
lijk eten in een omgeving vol kunst van 
het AAAFresh-collectief. Wat ons betreft 
een gouden combinatie.

ZAAGMOLENKADE 124
3035 KD ROTTERDAM

KOPVANNOORD.COM#KOPVANNOORD
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Het leukste, mooiste, lekkerste en meest 
ontspannende wat Noord te bieden heeft 
op het gebied van vrijetijdsbesteding voor 
de levensgenieter.

Pantoufl e SHOP

Wanneer je op zoek bent naar iets moois 
voor je huis of voor jezelf ga je naar Pan-
toufl e. Hier vind je tijdloze, met liefde ge-
maakte spullen. Zeg nou zelf; een mooie 
mok maakt je kop koffi  e in de ochtend 
toch nét ietsje lekkerder?

VIJVERHOFSTRAAT 100 & 102
3032 SP ROTTERDAM

Mooie Boules VRIJETIJDSBESTEDING

Op de Vijverhofstraat is een oude Rot-
terdamse metaalfabriek omgetoverd tot 
indoor jeu-de-boules foodhal. Lekker bor-
relen, eten en boulen; een gezellige avond 
is dan gegarandeerd. Wanneer je genoeg 
hebt van de ketsende ballen op het grind-
pad, dan duik je even de karaokebar in.

VIJVERHOFSTRAAT 45
3032 SB ROTTERDAM

Kookpunt SHOP

Alles wat je zoekt op het gebied van ko-
ken en bakken, vind je bij Kookpunt. Een 
walhalla voor iedere liefhebber van mooie 
keukenspullen. Van aardappelschilmes 
tot Big Green Egg; hier vind je het. Ze 
geven hier ook regelmatig workshops en 
kookdemonstraties. Kortom: een heerlij-
ke winkel waar je uren zoet kunt zijn.

NOORDPLEIN 29
3035 EC ROTTERDAM

Het Vroesenpaviljoen
ETEN EN DRINKEN

Een heerlijke hang-out midden in het 
Vroesenpark. Een plek om lekker te eten, 
elkaar te ontmoeten of te ontspannen 
met een kop koffi  e. Er wordt hier zoveel 
mogelijk gewerkt met lokale, seizoensge-
bonden en verantwoorde producten. Ze-
ven dagen per week ben je welkom voor 
ontbijt, lunch of borrel.

VROESENLAAN 60
3039 DZ ROTTERDAM

Hopper Noord ETEN EN DRINKEN

Hopper is een bakkerij en koffi  etent in 
één waar je terecht kunt voor ontbijt en 
lunch. De koffi  e die er geschonken wordt 
is al eens uitgeroepen tot de beste van het 
land. Ze bakken hier ambachtelijk desem-
brood en zoetigheid met zoveel mogelijk 
biologische producten. Het is eigenlijk 
gewoon de perfecte aanvulling op je eigen 
huiskamer.

ZWAANSHALS 474
3035 KS ROTTERDAM

Het Statencafé ETEN EN DRINKEN

In het hart van de wijk Blijdorp ligt het 
Statencafé. Je kunt hier op ieder moment 
van de dag terecht. Van ontbijt, tot late 
borrel. Ze hebben een heerlijk terras en 
ook binnen zit je er gezellig aan de strakke 
bar of aan een van de knusse tafels.

STATENWEG 134D
3039 JM ROTTERDAM

De koppen 
van Noord

Kookpunt SHOP

Alles wat je zoekt op het gebied van ko-
ken en bakken, vind je bij Kookpunt. Een 
walhalla voor iedere liefhebber van mooie 
keukenspullen. Van aardappelschilmes 
tot Big Green Egg; hier vind je het. Ze 
geven hier ook regelmatig workshops en 
kookdemonstraties. Kortom: een heerlij-
ke winkel waar je uren zoet kunt zijn.

NOORDPLEIN 29
3035 EC ROTTERDAM

Het Statencafé 
In het hart van de wijk Blijdorp ligt het 
Statencafé. Je kunt hier op ieder moment 
van de dag terecht. Van ontbijt, tot late 
borrel. Ze hebben een heerlijk terras en 
ook binnen zit je er gezellig aan de strakke 
bar of aan een van de knusse tafels.

STATENWEG 134D
3039 JM ROTTERDAM
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Dit is waar je 
thuishoort
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Verkoopbrochure

Woningen
type M
2-4 kamermaisonette

type A
2-3 kamerappartement20

#KOPVANNOORD

Woningen
type M
2-4 kamermaisonette

type A
2-3 kamerappartement
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Souterrain Begane grond 1e verdieping

3e verdieping 4e verdieping 5e verdieping 6e verdieping

2e verdieping

Plattegronden

M5a
(#01)

M6
(#15)

M5b
(#14)

M4
(#13)

M4
(#04)

M4
(#03)

M4
(#02)

M4
(#11)

M2
(#06)

M4
(#12)

M3
(#07)

M3
(#08)

M2
(#09)

M1
(#10)

M1
(#05)

59 60
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78 81

7073
74
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1
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9

33

40
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71
36 35 34 29 28 27 20 19 18 43

64

43
57
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22
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38
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41
30

26
24
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17

31

76

72

75

52
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10

7
8

5

45

77

82

6158

54

53

49

48

47

46

42

66

67

68

69

83
44

Lift

Trappenhuis

A4
(#48)

A4
(#59)

A3
(#58)

A3
(#49)

A1
(#50)

A1
(#51)

A1
(#55)

A1
(#56)

A1
(#57)

A1
(#52)

A7
(#54)

A7
(#53)

Lift

Trappenhuis

A4a
(#60)

A4a
(#67)

A3a
(#66)

A3a
(#61)

A1a
(#62)

A8
(#63)

A8
(#64)

A1a
(#65)

Lift

Trappenhuis

A4b
(#68)

A4b
(#75)

A3b
(#74)

A3b
(#69)

A1b
(#70)

A8a
(#71)

A8a
(#72)

A1b
(#73)

Lift

Trappenhuis

A4b
(#76)

A4b
(#83)

A3b
(#82)

A3b
(#77)

A1b
(#78)

A8a
(#79)

A8a
(#80)

A1b
(#81)

Lift

Trappenhuis

Horeca

M5a
(#01)

M6
(#15)

M5b
(#14)

M4
(#13)

M4
(#04)

M4
(#03)

M4
(#02)

M4
(#11)

M2
(#06)

M4
(#12)

M3
(#07)

M3
(#08)

M2
(#09)

M1
(#10)

M1
(#05)

Entree

Lift Werk-
kast

Trappenhuis

A4
(#16)

A4
(#31)

A3
(#30)

A3
(#17)

A1
(#18)

A1
(#19)

A1
(#27)

A1
(#28)

A1
(#29)

A1
(#20)

A2
(#26)

A2
(#21)

A5
(#22)

A6
(#23)

A6
(#24)A5

(#25)

Lift

Trappenhuis

A4
(#32)

A4
(#47)

A3
(#46)

A3
(#33)

A1
(#34)

A1
(#35)

A1
(#43)

A1
(#44)

A1
(#45)

A1
(#36)

A2
(#42)

A2
(#37)

A5
(#38)

A6a
(#39)

A6a
(#40)

A5
(#41)

Lift

Trappenhuis

1e verdieping

5e verdieping

A4b
(#68)

A4b
(#75)

A3b
(#74)

A3b
(#69)

A1b
(#70)

A8a
(#71)

A8a
(#72)

A1b
(#73)

Lift

Trappenhuis

A4
(#16)

A4
(#31)

A3
(#30)

A3
(#17)

A1
(#18)

A1
(#19)

A1
(#27)

A1
(#28)

A1
(#29)

A1
(#20)

A2
(#26)

A5
(#22)

A6
(#23)

A6
(#24)A5

(#25)

Lift

Trappenhuis
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type M
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type M1
4-kamermaisonette
De kronen van de onderzijde van het project! Een heerlijk 
ruime vier kamer duplex hoekwoning, gelegen op de beleta-
ge en in het souterrain op de twee hoeken van het project, 
met een ruime loggia op het zuiden en zicht op het levende 
straatbeeld van de Bergweg of Benthuizerstraat. Dit betreft 
het grootste type woning van het project in twee (gespiegel-
de) varianten.

De beletage ligt ruim boven straatni-
veau waardoor privacy is gewaarborgd, 
terwijl een leuk contact met de dyna-
miek van het leven op straatniveau 
wordt ervaren. Op de beletage bevindt 
zich naast de entree, hal, toilet en in-
pandige berging een uitzonderlijk ruim 
en licht woongedeelte met veel ramen, 
Franse balkons, een royale woonkeu-
ken en deuren naar de loggia op het 
zuiden.

Het souterrain ligt half onder straatni-
veau en beschikt hierdoor over grote 
raampartijen en ruime plafondhoogtes 
met veel ventilatiemogelijkheden en 
daglichttoetreding. In het souterrain 
bevinden zich drie ruime slaapkamers 
en een badkamer.

Naast de inpandige berging en natuur-
lijk het gebruik van de ruime gemeen-
schappelijke fi etsenstalling, beschikt 
dit type woning over een separate ber-
ging in de onderbouw.

Bouwnummer 5/10

Type woning M1

Verdieping bel/sou

Aantal kamers 4

Gebruiksoppervlakte 105

M² buitenruimte 4

Energielabel A++

27

Verkoopbrochure

KOPVANNOORD.COM

Souterrain

BenedenBoven

Begane grond

Bouwnummer 5/10

Type woning M1

Verdieping bel/sou

Aantal kamers 4

GebruiksoppervlakteGebruiksoppervlakte 105

M² buitenruimte 4

EnergielabelEnergielabel A++

Boven



28

#KOPVANNOORD

type M2
3-kamermaisonette

29

Verkoopbrochure

KOPVANNOORD.COM

Beneden

Boven

Een sfeervolle drie kamer duplex woning, gele-
gen op de beletage en in het souterrain aan de 
Louwerslootstraat, met een ruime loggia op het 
zuiden. Van dit type woning worden er slechts 
twee gerealiseerd, elk met ligging aan de rustige 
en gezellige Louwerslootstraat.

De beletage ligt ruim boven straatniveau waardoor privacy is ge-
waarborgd, terwijl een leuk contact met de dynamiek van het le-
ven op straatniveau wordt ervaren. Op de beletage bevindt zich 
naast de entree, de hal en het toilet, een ruime en lichte woonka-
mer met veel ramen, Franse balkons, een keuken in hoekopstel-
ling en deuren naar de loggia op het zuiden.

Het souterrain ligt half onder straatniveau en beschikt hierdoor 
over grote raampartijen en ruime plafondhoogtes met veel ven-
tilatiemogelijkheden en daglichttoetreding. In het souterrain be-
vinden zich twee ruime slaapkamers, een technische ruimte met 
berging en een badkamer.

Naast de inpandige berging en natuurlijk het gebruik van de rui-
me gemeenschappelijke fi etsenstalling, beschikt dit type wo-
ning over een separate berging in de onderbouw. 

Bouwnummer 6/9

Type woning M2

Verdieping bel/sou

Aantal kamers 3

Gebruiksoppervlakte 74

M² buitenruimte 5

Energielabel A++

Souterrain

Begane grond

#KOPVANNOORD

Boven

Beneden

type M2type M2
3-kamermaisonette
Een sfeervolle drie kamer duplex woning, gele-
gen op de beletage en in het souterrain aan de 
Louwerslootstraat, met een ruime loggia op het 
zuiden. Van dit type woning worden er slechts 
twee gerealiseerd, elk met ligging aan de rustige 
en gezellige Louwerslootstraat.

De beletage ligt ruim boven straatniveau waardoor privacy is ge-
waarborgd, terwijl een leuk contact met de dynamiek van het le-
ven op straatniveau wordt ervaren. Op de beletage bevindt zich 
naast de entree, de hal en het toilet, een ruime en lichte woonka-
mer met veel ramen, Franse balkons, een keuken in hoekopstel-
ling en deuren naar de loggia op het zuiden.

Het souterrain ligt half onder straatniveau en beschikt hierdoor 
over grote raampartijen en ruime plafondhoogtes met veel ven-
tilatiemogelijkheden en daglichttoetreding. In het souterrain be-
vinden zich twee ruime slaapkamers, een technische ruimte met 
berging en een badkamer.

Naast de inpandige berging en natuurlijk het gebruik van de rui-
me gemeenschappelijke fi etsenstalling, beschikt dit type wo-
ning over een separate berging in de onderbouw. 

Bouwnummer 6/9

Type woning M2

Verdieping bel/sou

Aantal kamers 3

Gebruiksoppervlakte 74

M² buitenruimte 5

Energielabel A++
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Beneden

Boven

type M3
3-kamermaisonette
Een sfeervolle drie kamer duplex woning, gelegen op de be-
letage en in het souterrain aan de rustige Louwerslootstraat, 
met een ruim terras aan het atrium van het project. Van dit 
type woning worden er slechts twee gerealiseerd, elk met lig-
ging aan de rustige en gezellige Louwerslootstraat.

De beletage ligt ruim boven straatniveau waardoor privacy is 
gewaarborgd, terwijl een leuk contact met de dynamiek van 
het leven op straatniveau wordt ervaren. Op de beletage be-
vindt zich naast de entree en de hal, een ruime en lichte uit-
waaierende woonkamer met veel ramen, Franse balkons aan 
de voorzijde en een keuken in hoekopstelling met openslaan-
de deuren naar het terras aan de achterzijde.

Het souterrain ligt half onder straatniveau en beschikt hier-
door over grote raampartijen en ruime plafondhoogtes met 
veel ventilatiemogelijkheden en daglichttoetreding. In het 
souterrain bevinden zich twee ruime slaapkamers, een tech-
nische ruimte met berging, een badkamer en het gasten toilet.

Naast de inpandige berging en natuurlijk het gebruik van de 
ruime gemeenschappelijke fi etsenstalling, beschikt dit type 
woning over een separate berging in de onderbouw. 

Souterrain

Beganegrond

Bouwnummer 7/8

Type woning M3

Verdieping bel/sou

Aantal kamers 3

Gebruiksoppervlakte 83

M² buitenruimte 10

Energielabel A++
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type M4
3-kamermaisonette
Een fi jne drie kamer duplex woning, gelegen op de beletage 
en in het souterrain van het project, met een ruim terras aan 
het atrium. Kenmerkend voor dit type woning is de erker aan 
de woonkamer met een verrassend uitzicht op het leven op 
straat. Er bestaan zes woningen van dit type in het project, 
waarvan drie aan de Bergweg en drie aan de Benthuizerstraat.

De beletage ligt ruim boven straatni-
veau waardoor privacy is gewaarborgd, 
terwijl een leuk contact met de dyna-
miek van het leven op straatniveau 
wordt ervaren. Op de beletage bevindt 
zich naast de entree, de hal, een berging 
en de woonkamer met Frans balkon en 
open keuken, een extra (slaap)kamer 
met toegang tot het terras aan het atri-
um. De tweede entree via het atrium 
en het terras maakt dit type woning 
dan ook zeer geschikt voor gebruik als 
kantoor of praktijk aan huis. 

Het souterrain ligt half onder straatni-
veau en beschikt hierdoor over grote 
raampartijen en ruime plafondhoogtes 
met veel ventilatiemogelijkheden en 
daglichttoetreding. In het souterrain 
bevindt zich een ruime slaapkamer, 
een technische ruimte, een badkamer 
en het gasten toilet.

Naast de ruime inpandige berging, 
welke bereikbaar is via het atrium, kan 
vanzelfsprekend gebruik worden ge-
maakt van de ruime gemeenschappe-
lijke fi etsenstalling. 

Bouwnummer 2/3/4/11/12/13

Type woning M4

Verdieping bel/sou

Aantal kamers 3

Gebruiksoppervlakte 78

M² buitenruimte 9/12/13

Energielabel A++

SouterrainBeganegrond

Beneden

type M4type M4
3-kamermaisonette
Een fi jne drie kamer duplex woning, gelegen op de beletage 
en in het souterrain van het project, met een ruim terras aan 
het atrium. Kenmerkend voor dit type woning is de erker aan 
de woonkamer met een verrassend uitzicht op het leven op 
straat. Er bestaan zes woningen van dit type in het project, 
waarvan drie aan de Bergweg en drie aan de Benthuizerstraat.

De beletage ligt ruim boven straatni-
veau waardoor privacy is gewaarborgd, 
terwijl een leuk contact met de dyna-
miek van het leven op straatniveau 
wordt ervaren. Op de beletage bevindt 
zich naast de entree, de hal, een berging 
en de woonkamer met Frans balkon en 
open keuken, een extra (slaap)kamer 
met toegang tot het terras aan het atri-
um. De tweede entree via het atrium 
en het terras maakt dit type woning 
dan ook zeer geschikt voor gebruik als 
kantoor of praktijk aan huis. 
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type M5a
3-kamermaisonette
Een zeer functionele drie kamer duplexwoning, gelegen op 
de beletage en in het souterrain van het project aan de zijde 
van de Bergweg, met een overdekt terras aan het atrium. Dit 
is het net iets kleinere broertje van type M5b, waarbij het ver-
schil zit in de ruimte van de interne berging.

De beletage ligt ruim boven straatni-
veau waardoor privacy is gewaarborgd, 
terwijl een leuk contact met de dyna-
miek van het leven op straatniveau 
wordt ervaren. Op de beletage bevindt 
zich naast de entree, de hal, een toilet 
en de woonkamer met twee Franse bal-
kons en open keuken, een extra (slaap)
kamer met toegang tot het terras aan 
het atrium. De tweede entree via het 
atrium en het terras maakt dit type 
woning dan ook zeer geschikt voor ge-
bruik als kantoor op praktijk aan huis. 

Het souterrain ligt half onder straatni-
veau en beschikt hierdoor over grote 
raampartijen en ruime plafondhoogtes 

met veel ventilatiemogelijkheden en 
daglichttoetreding. In het souterrain 
bevindt zich - naast een inpandige ber-
ging met technische ruimte, een bad-
kamer en een tweede toilet - tevens 
een ruime slaapkamer die in potentie 
kan worden gesplitst in twee slaapka-
mers.  

Naast de inpandige berging en natuur-
lijk het gebruik van de ruime gemeen-
schappelijke fi etsenstalling, beschikt 
dit type woning over een separate ber-
ging in de onderbouw. 

Bouwnummer 1

Type woning M5a

Verdieping bel/sou

Aantal kamers 3 

Gebruiksoppervlakte 76

M² buitenruimte 4

Energielabel A++
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Souterrain

Beganegrond

BenedenBovenBovenBoven
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type M5b
3-kamermaisonette
Een zeer functionele drie kamer duplexwoning, gelegen op 
de beletage en in het souterrain van het project aan de zijde 
van de Benthuizerstraat, met een overdekt terras aan het atri-
um. Dit is het net iets grotere broertje van type M5a, waarbij 
het verschil zit in de ruimte van de interne berging.

De beletage ligt ruim boven straatni-
veau waardoor privacy is gewaarborgd, 
terwijl een leuk contact met de dyna-
miek van het leven op straatniveau 
wordt ervaren. Op de beletage bevindt 
zich naast de entree, de hal, een toilet 
en de woonkamer met twee Franse bal-
kons en open keuken, een extra (slaap)
kamer met toegang tot het terras aan 
het atrium. De tweede entree via het 
atrium en het terras maakt dit type 
woning dan ook zeer geschikt voor ge-
bruik als kantoor op praktijk aan huis. 

Het souterrain ligt half onder straatni-
veau en beschikt hierdoor over grote 
raampartijen en ruime plafondhoogtes 
met veel ventilatiemogelijkheden en 
daglichttoetreding. In het souterrain 
bevindt zich, naast een extra ruime in-
pandige berging met technische ruim-
te, een badkamer en een tweede toilet, 
tevens een ruime slaapkamer die in 
potentie kan worden gesplitst in twee 
slaapkamers.  

Naast de inpandige berging en natuur-
lijk het gebruik van de ruime gemeen-
schappelijke fi etsenstalling, beschikt 
dit type woning over een separate ber-
ging in de onderbouw.

Bouwnummer 14

Type woning M5b

Verdieping bel/sou

Aantal kamers 3

Gebruiksoppervlakte 77

M² buitenruimte 4

Energielabel A++

Souterrain

Beganegrond

BenedenBoven type M5b
3-kamermaisonette
Een zeer functionele drie kamer duplexwoning, gelegen op 
de beletage en in het souterrain van het project aan de zijde 
van de Benthuizerstraat, met een overdekt terras aan het atri-
um. Dit is het net iets grotere broertje van type M5a, waarbij 
het verschil zit in de ruimte van de interne berging.

De beletage ligt ruim boven straatni-
veau waardoor privacy is gewaarborgd, 
terwijl een leuk contact met de dyna-
miek van het leven op straatniveau 
wordt ervaren. Op de beletage bevindt 
zich naast de entree, de hal, een toilet 
en de woonkamer met twee Franse bal-
kons en open keuken, een extra (slaap)
kamer met toegang tot het terras aan 
het atrium. De tweede entree via het 
atrium en het terras maakt dit type 
woning dan ook zeer geschikt voor ge-
bruik als kantoor op praktijk aan huis. 

Bouwnummer 14

Type woning M5b

Verdieping bel/sou

Aantal kamers 3

Gebruiksoppervlakte 77

M² buitenruimte 4

Energielabel A++
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type M6
3-kamermaisonette
One of a kind! Een ruime drie kamer duplexwoning, gelegen 
op de beletage en in het souterrain van het project, met een 
ruime loggia, gelegen aan de Benthuizerstraat. Van dit type 
woning bestaat er maar één en dit maakt de woning uniek 
binnen het project.

De beletage ligt ruim boven straatniveau waardoor privacy is 
gewaarborgd, terwijl een leuk contact met de dynamiek van het 
leven op straatniveau wordt ervaren. Op de beletage bevindt 
zich naast de entree, de hal, het toilet, een ruime, lichte en brede 
woonkamer met veel ramen, Franse balkons, een halfopen keu-
ken in hoekopstelling en toegang tot de loggia op het oosten.

Het souterrain ligt half onder straatniveau en beschikt hierdoor 
over grote raampartijen en ruime plafondhoogtes met veel ven-
tilatiemogelijkheden en daglichttoetreding. In het souterrain 
bevinden zich twee slaapkamers van verschillend formaat, een 
badkamer en een ruime berging met technische installaties.

Naast de inpandige berging en natuurlijk het gebruik van de rui-
me gemeenschappelijke fi etsenstalling, beschikt dit type wo-
ning over een separate berging in de onderbouw. 

Bouwnummer 15

Type woning M6

Verdieping bel/sou

Aantal kamers 3

Gebruiksoppervlakte 83

M² buitenruimte 4

Energielabel A+++
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Souterrain

Beganegrond

Beneden

Boven

Beneden

Boven
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type A1
2-kamerappartement
Het populairste jongetje van de Kop! Dit is het 
meest voorkomende type woning van het pro-
ject. Deze compacte twee kamer woningen zijn 
te vinden op de eerste tot en met de derde ver-
dieping, aan zowel de zijde van de Bergweg als 
de Benthuizerstraat en zijn met een vanaf prijs 
van € 300.000,- vrij op naam de meest gewilde 
woningen van het project.

De indeling is prettig effi  ciënt. Een entree vanaf de galerij in het 
atrium biedt toegang tot een ruime gang met garderobe en toilet. 
De brede en lichte woonkamer beschikt over grote raampartijen, 
een speelse erker met Frans balkon en een open keuken. De rui-
me slaapkamer met aangrenzende badkamer bevindt zich aan de 
rustige binnenzijde van het complex. 

Naast het gebruik van de ruime gemeenschappelijke fi etsenstal-
ling, beschikt dit type woning over een ruime separate berging in 
de onderbouw.

Bouwnummer

18/19/20/27/28
29/34/35/36 
43/44/45/50 
51/52/55/56/57

Type woning A1

Verdieping 1 t/m 3

Aantal kamers 2

Gebruiksoppervlakte 50

M² buitenruimte 0

Energielabel A++
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1e verdieping

2e verdieping

3e verdieping

Bouwnummer

18/19/20/27/28
29/34/35/36 
43/44/45/50 
51/52/55/56/57

Type woning A1

Verdieping 1 t/m 3

Aantal kamers 2

GebruiksoppervlakteGebruiksoppervlakte 50

M² buitenruimteM² buitenruimte 0

EnergielabelEnergielabel A++
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type A1a
2-kamerappartement
Dit type woning is nagenoeg identiek aan type 
A1. Het verschil is dat dit type is gelegen op de 
vierde verdieping van het complex. Vanaf de 
vierde verdieping begint de luchtige glazen bo-
venbouw. De woning heeft hierdoor niet alleen 
meer glas oppervlak, maar ook vrij uitzicht. 

Van deze compacte twee kamer woning zijn er slechts twee. Eén 
is gelegen aan de zijde van de Bergweg en de ander aan de Bent-
huizerstraat.

De indeling is prettig effi  ciënt. Een entree vanaf de galerij in het 
atrium biedt toegang tot een ruime gang met garderobe en toilet. 
De brede en lichte woonkamer beschikt over een kamerbrede 
raampartij en een open keuken. De ruime slaapkamer met aan-
grenzende badkamer bevindt zich aan de rustige binnenzijde van 
het complex.

Naast het gebruik van de ruime gemeenschappelijke fi etsenstal-
ling, beschikt dit type woning over een extra ruime separate ber-
ging in de onderbouw.

Bouwnummer 62/65

Type woning A1a

Verdieping 4e

Aantal kamers 2

Gebruiksoppervlakte 50

M² buitenruimte 0

Energielabel A++

4e verdieping

type A1a
2-kamerappartement
Dit type woning is nagenoeg identiek aan type 
A1. Het verschil is dat dit type is gelegen op de 
vierde verdieping van het complex. Vanaf de 
vierde verdieping begint de luchtige glazen bo-
venbouw. De woning heeft hierdoor niet alleen 
meer glas oppervlak, maar ook vrij uitzicht. 

Van deze compacte twee kamer woning zijn er slechts twee. Eén 
is gelegen aan de zijde van de Bergweg en de ander aan de Bent-
huizerstraat.

De indeling is prettig effi  ciënt. Een entree vanaf de galerij in het 
atrium biedt toegang tot een ruime gang met garderobe en toilet. 
De brede en lichte woonkamer beschikt over een kamerbrede 
raampartij en een open keuken. De ruime slaapkamer met aan-
grenzende badkamer bevindt zich aan de rustige binnenzijde van 
het complex.

Naast het gebruik van de ruime gemeenschappelijke fi etsenstal-
ling, beschikt dit type woning over een extra ruime separate ber-
ging in de onderbouw.

Bouwnummer 62/65

Type woning A1a

Verdieping 4e

Aantal kamers 2

Gebruiksoppervlakte 50

M² buitenruimteM² buitenruimte 0

EnergielabelEnergielabel A++
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type A1b
2-kamerappartement
Dit type woning is nagenoeg identiek aan type 
A1. Het verschil is dat dit type woning is gelegen 
op de vijfde en zesde (top) verdieping van het 
complex. Vanaf de vierde verdieping begint de 
glazen bovenbouw. De woning heeft hierdoor 
niet alleen meer glas oppervlak, maar ook spec-
taculair uitzicht en een kamer breed terras aan 
de woonkamer. 

Van deze compacte twee kamer woningen zijn er slechts vier. 
Twee zijn gelegen aan de zijde van de Bergweg en de andere twee 
aan de Benthuizerstraat. De twee gelegen op de zesde verdieping 
zijn daarnaast ook nog eens penthouses. Een penthouse van dit 
formaat met een zonnig terras, een fenomenaal uitzicht en een 
koopsom van minder dan 3,5 ton is een unicum in Rotterdam!

De indeling is prettig effi  ciënt. Een entree vanaf de galerij in het 
atrium biedt toegang tot een ruime gang met garderobe en toilet. 
De brede en lichte woonkamer beschikt over een kamerbrede 
raampartij met toegang tot het terras en een open keuken. De 
ruime slaapkamer met aangrenzende badkamer bevindt zich aan 
de rustige binnenzijde van het complex.

Naast het gebruik van de ruime gemeenschappelijke fi etsenstal-
ling, beschikt dit type woning over een extra ruime separate ber-
ging in de onderbouw.

Bouwnummer 70/73/78/81

Type woning A1b

Verdieping 
5e en 6e
penthouse

Aantal kamers 2

Gebruiksoppervlakte 50

M² buitenruimte 5

Energielabel A++
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KOPVANNOORD.COM

6e verdieping

5e verdieping
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type A2
2-kamerappartement
Klein maar zeer fi jn! Dit twee kamer woningty-
pe ligt op de hoeken van de Louwerslootstraat 
op de eerste en tweede verdieping van het com-
plex. Veel lichtinval, raampartijen, een erker en 
een ruime loggia op het zuiden zijn kenmerkend 
voor dit type woning.

Van deze compacte twee kamer woningen zijn er slechts vier. 
Twee zijn gelegen aan de zijde van de Bergweg en de andere twee 
aan de Benthuizerstraat. Een levendig straatbeeld wordt gecom-
bineerd met een gunstige zonligging en eindeloos veel lichtinval.

De plattegrond van dit woningtype is L-vormig. Een entree vanaf 
de galerij aan het atrium biedt toegang tot een hal met garder-
obe, een toilet, de technische ruimte en de badkamer. Aan het 
eind van de hal bevindt zich de ruime slaapkamer en op de hoek 
van het gebouw ligt de woonkamer met open keuken, veel ra-
men, een karakteristieke erker en toegang tot de ruime loggia.

Naast het gebruik van de ruime gemeenschappelijke fi etsenstal-
ling, beschikt dit type woning over een separate berging in de 
onderbouw.

Bouwnummer 21/26/37/42

Type woning A2

Verdieping 1e en 2e

Aantal kamers 2

Gebruiksoppervlakte 53

M² buitenruimte 4

Energielabel A++

2e verdieping1e verdieping

type A2
2-kamerappartement
Klein maar zeer fi jn! Dit twee kamer woningty-
pe ligt op de hoeken van de Louwerslootstraat 
op de eerste en tweede verdieping van het com-
plex. Veel lichtinval, raampartijen, een erker en 
een ruime loggia op het zuiden zijn kenmerkend 
voor dit type woning.

Van deze compacte twee kamer woningen zijn er slechts vier. 
Twee zijn gelegen aan de zijde van de Bergweg en de andere twee 
aan de Benthuizerstraat. Een levendig straatbeeld wordt gecom-
bineerd met een gunstige zonligging en eindeloos veel lichtinval.

De plattegrond van dit woningtype is L-vormig. Een entree vanaf 
de galerij aan het atrium biedt toegang tot een hal met garder-
obe, een toilet, de technische ruimte en de badkamer. Aan het 
eind van de hal bevindt zich de ruime slaapkamer en op de hoek 
van het gebouw ligt de woonkamer met open keuken, veel ra-
men, een karakteristieke erker en toegang tot de ruime loggia.

Naast het gebruik van de ruime gemeenschappelijke fi etsenstal-
ling, beschikt dit type woning over een separate berging in de 
onderbouw.
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type A3
3-kamerappartement
Een fi jn en breed drie kamer appartement met een ruime 
loggia, twee Franse balkons en een prettige indeling langs de 
lange zijden van het complex, zeer veel glasoppervlak en een 
brede woonkamer.

Er worden zes woningen van dit type 
binnen het complex gerealiseerd. Ge-
legen op de eerste tot en met de derde 
verdieping, aan de Bergweg en Bent-
huizerstraat. Zowel voor liefhebbers 
van ochtendzon, als voor middagzon-
aanbidders is dit type woning uiterma-
te geschikt.

De plattegrond van dit type loopt meer 
dan tien meter breed langs de gevel. 
Een entree vanaf de galerij aan het 
atrium biedt toegang tot de hal met 

garderobe, een berging met techni-
sche installaties en een toilet. De brede 
woonkamer met een open keuken in 
hoekopstelling heeft een kamerbrede 
pui met toegang tot de ruime loggia. De 
gang biedt toegang tot de badkamer en 
de twee slaapkamers.

Naast de inpandige berging en natuur-
lijk het gebruik van de ruime gemeen-
schappelijke fi etsenstalling, beschikt 
dit type woning over een separate ber-
ging in de onderbouw. 

Bouwnummer
17/30/33/46
49/58

Type woning A3

Verdieping 1 t/m 3

Aantal kamers 3

Gebruiksoppervlakte 68

M² buitenruimte 7

Energielabel A++

1e verdieping 2e verdieping 3e verdieping1e verdieping 2e verdieping
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type A3a
3-kamerappartement

Dit type woning is nagenoeg identiek aan type 
A3. Het verschil is dat dit type woning is gelegen 
op de vierde verdieping van het complex. Vanaf 
de vierde verdieping begint de luchtige glazen 
bovenbouw. De woning heeft hierdoor niet al-
leen meer glas oppervlak, maar ook vrij uitzicht 
en een overdekt terras aan de woonkamer. 

Van deze fraaie drie kamer woning zijn er slechts twee. Een is ge-
legen aan de zijde van de Bergweg en de ander aan de Benthuizer-
straat. Zowel voor liefhebbers van ochtendzon, als middagzon-
aanbidders is dit type woning uitermate geschikt.

De plattegrond van dit type loopt meer dan tien meter breed 
langs de gevel. Een entree vanaf de galerij aan het atrium biedt 
toegang tot de hal met garderobe, een berging met technische 
installaties en een toilet. De brede woonkamer met een open 
keuken in hoekopstelling heeft een kamerbrede pui met toegang 
tot het ruime overdekte terras. De gang biedt toegang tot de bad-
kamer en de twee slaapkamers.

Naast de inpandige berging en natuurlijk het gebruik van de rui-
me gemeenschappelijke fi etsenstalling, beschikt dit type wo-
ning over een separate berging in de onderbouw. 

Bouwnummer 61/66

Type woning A3a

Verdieping 4e

Aantal kamers 3

Gebruiksoppervlakte 68

M² buitenruimte 7

Energielabel A++

4e verdieping

type A3atype A3a
3-kamerappartement

Dit type woning is nagenoeg identiek aan type 
A3. Het verschil is dat dit type woning is gelegen 
op de vierde verdieping van het complex. Vanaf 
de vierde verdieping begint de luchtige glazen 
bovenbouw. De woning heeft hierdoor niet al-
leen meer glas oppervlak, maar ook vrij uitzicht 
en een overdekt terras aan de woonkamer. 

Van deze fraaie drie kamer woning zijn er slechts twee. Een is ge-
legen aan de zijde van de Bergweg en de ander aan de Benthuizer-
straat. Zowel voor liefhebbers van ochtendzon, als middagzon-
aanbidders is dit type woning uitermate geschikt.

De plattegrond van dit type loopt meer dan tien meter breed 
langs de gevel. Een entree vanaf de galerij aan het atrium biedt 
toegang tot de hal met garderobe, een berging met technische 
installaties en een toilet. De brede woonkamer met een open 
keuken in hoekopstelling heeft een kamerbrede pui met toegang 
tot het ruime overdekte terras. De gang biedt toegang tot de bad-
kamer en de twee slaapkamers.

Naast de inpandige berging en natuurlijk het gebruik van de rui-
me gemeenschappelijke fi etsenstalling, beschikt dit type wo-
ning over een separate berging in de onderbouw. 

Bouwnummer 61/66

Type woning A3a

Verdieping 4e

Aantal kamers 3

Gebruiksoppervlakte 68

M² buitenruimte 7

Energielabel A++
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type A3b
3-kamerappartement
Dit type woning is nagenoeg identiek aan type A3. Het ver-
schil is dat dit type woning over een grotere woonkamer be-
schikt en is gelegen op de vijfde en zesde (top) verdieping 
van het complex. Vanaf de vierde verdieping begint de glazen 
bovenbouw van het complex. De woning heeft hierdoor niet 
alleen meer glas oppervlak, maar ook spectaculair uitzicht en 
een kamer breed terras aan de woonkamer. 

Van deze fraaie drie kamer woningen 
zijn er slechts vier. Twee zijn gelegen 
aan de zijde van de Bergweg en de an-
dere twee aan de Benthuizerstraat. 
De twee woningen gelegen op de zes-
de verdieping zijn daarnaast ook nog 
eens penthouses. Een penthouse van 
dit compacte formaat met een zonnig 
terras en een dergelijk uitzicht is een 
unicum in Rotterdam!

De plattegrond van dit type woning 
loopt meer dan tien meter breed langs 
de gevel. De entree vanaf de galerij aan 

het atrium biedt toegang tot de hal met 
garderobe, een berging met technische 
installaties en een toilet. De brede 
woonkamer met een open keuken in 
hoekopstelling heeft een kamerbrede 
pui met toegang tot een ruim terras. De 
gang biedt toegang tot de badkamer en 
de twee slaapkamers.

Naast het gebruik van de ruime ge-
meenschappelijke fi etsenstalling, be-
schikt dit type woning over een extra 
ruime separate berging in de onder-
bouw.

Bouwnummer 69/74/77/82

Type woning A3b

Verdieping 
5e en 6e
penthouse

Aantal kamers 3

Gebruiksoppervlakte 75

M² buitenruimte 12

Energielabel A++
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5e verdieping 6e verdieping

Bouwnummer 69/74/77/82

Type woning A3b

Verdieping 
5e en 6e
penthouse

Aantal kamers 3

Gebruiksoppervlakte 75

M² buitenruimte 12

Energielabel A++
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type A4
3-kamerappartement
De kop van de kop! De zes appartementen van dit spectacu-
laire type drie kamer hoekappartement, zullen worden gere-
aliseerd op de eerste tot en met de derde verdieping en liggen 
pal op de kop van het project. Allen bieden een spectaculair 
en dynamisch uitzicht op het verlengde van de Bergweg. De 
ruime loggia’s op de kop zijn georiënteerd richting de och-
tend- of middagzon. Hou je van levendigheid en van “mensen 
kijken”? Dan zit je hier goed! Hoog en droog, verheven boven 
het drukke leven op straat kun je hier alles in de gaten hou-
den. Een uitzicht dat nooit zal vervelen.

De indeling is prettig effi  ciënt. Een 
entree vanaf het centrale trappen- en 
lifthuis biedt toegang tot een ruime 
gang met aan weerszijden de garder-
obe, het toilet, de badkamer en twee 
slaapkamers met Franse balkons. De 
richting de loggia taps toelopende 
lichte woonkamer beschikt over grote 
raampartijen, een speelse erker, Fran-

se balkons en een open keuken in een 
rechte opstelling. Naast de keuken 
bevindt zich de inpandige berging/bij-
keuken met technische installaties.
Naast de inpandige berging en natuur-
lijk het gebruik van de ruime gemeen-
schappelijke fi etsenstalling, beschikt 
dit type woning over een separate ber-
ging in de onderbouw. 

Bouwnummer
16/31/32/47
48/59

Type woning A4

Verdieping 1 t/m 3

Aantal kamers 3

Gebruiksoppervlakte 71

M² buitenruimte 4

Energielabel A++

1e verdieping

2e verdieping

3e verdieping

type A4
3-kamerappartement
De kop van de kop! De zes appartementen van dit spectacu-
laire type drie kamer hoekappartement, zullen worden gere-
aliseerd op de eerste tot en met de derde verdieping en liggen 
pal op de kop van het project. Allen bieden een spectaculair 
en dynamisch uitzicht op het verlengde van de Bergweg. De 
ruime loggia’s op de kop zijn georiënteerd richting de och-
tend- of middagzon. Hou je van levendigheid en van “mensen 
kijken”? Dan zit je hier goed! Hoog en droog, verheven boven 
het drukke leven op straat kun je hier alles in de gaten hou-
den. Een uitzicht dat nooit zal vervelen.

De indeling is prettig effi  ciënt. Een 
entree vanaf het centrale trappen- en 
lifthuis biedt toegang tot een ruime 
gang met aan weerszijden de garder-
obe, het toilet, de badkamer en twee 
slaapkamers met Franse balkons. De 
richting de loggia taps toelopende 
lichte woonkamer beschikt over grote 
raampartijen, een speelse erker, Fran-

Bouwnummer
16/31/32/47
48/59

Type woning A4

Verdieping 1 t/m 3

Aantal kamers 3

GebruiksoppervlakteGebruiksoppervlakte 71

M² buitenruimteM² buitenruimte 4

EnergielabelEnergielabel A++
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type A4a
3-kamerappartement
De kop van de kop on steroids! De twee appartementen van 
dit spectaculaire type drie kamer hoekappartement, zullen 
worden gerealiseerd op de vierde verdieping en liggen pal op 
de kop van het project. Dit type woning is qua indeling gelijk 
aan type A4. Het verschil is dat dit type woning is gelegen op 
de vierde verdieping van het complex. Vanaf de vierde verdie-
ping begint de luchtige glazen bovenbouw. De woning heeft 
hierdoor niet alleen meer glas oppervlak, maar ook vrij uit-
zicht en een overdekt terras in plaats van een loggia. Dit type 
woning biedt een spectaculair en dynamisch uitzicht op het 
verlengde van de Bergweg en kijkt uit over de omringende 
bebouwing. De ruime terrassen op de kop zijn georiënteerd 
richting de ochtend- of middagzon. Hou je van levendigheid 
en van “mensen kijken”? Dan zit je hier goed! Hoog en droog, 
verheven boven het drukke leven op straat kun je hier alles in 
de gaten houden. Een uitzicht dat nooit zal vervelen.

De indeling is prettig effi  ciënt. Een 
entree vanaf het centrale trappen- en 
lifthuis biedt toegang tot een ruime 
gang met aan weerszijden de garder-
obe, het toilet, de badkamer en twee 
slaapkamers. De richting het terras 
taps toelopende lichte woonkamer be-
schikt over grote raampartijen en een 
open keuken in een rechte opstelling. 

Naast de keuken bevindt zich de in-
pandige berging/bijkeuken met tech-
nische installaties.

Naast de inpandige berging en natuur-
lijk het gebruik van de ruime gemeen-
schappelijke fi etsenstalling, beschikt 
dit type woning over een separate ber-
ging in de onderbouw. 

Bouwnummer 60/67

Type woning A4a

Verdieping 4e

Aantal kamers 3

Gebruiksoppervlakte 72

M² buitenruimte 4

Energielabel A++
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4e verdieping
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type A4b
3-kamerappartement
De TOP van de kop! De vier appartementen van dit spectaculaire type drie 
kamer hoekappartement, zullen worden gerealiseerd op de vijfde en (top) 
verdieping en liggen pal op de kop van het project. Dit type woning is qua 
indeling gelijk aan type A4. Het verschil is dat dit type woning is gelegen in 
de luchtige glazen bovenbouw. De woning heeft hierdoor niet alleen meer 
glas oppervlak, maar ook vrij uitzicht en een groot overdekt terras rondom 
van maar liefst 23 m2. Dit type woning combineert een spectaculair en dyna-
misch uitzicht op het verlengde van de Bergweg met fraaie vergezichten over 
de omgeving. De ruime terrassen zijn georiënteerd richting de ochtend- of 
middagzon. Hou je van levendigheid en van “mensen kijken”? Dan zit je hier 
goed! Hoog en droog, verheven boven het drukke leven op straat kun je hier 
alles in de gaten houden. Een uitzicht dat nooit zal vervelen. De twee wonin-
gen gelegen op de zesde verdieping zijn daarnaast ook nog eens penthouses. 
Een penthouse van dit compacte formaat met een groot zonnig terras en een 
dergelijk fenomenaal uitzicht is een unicum in Rotterdam!

De indeling is prettig effi  ciënt. Een entree vanaf 
het centrale trappen- en lifthuis biedt toegang 
tot een ruime gang met aan weerszijden de gar-
derobe, het toilet, de badkamer en twee slaap-
kamers met toegang tot het terras rondom. De 
richting de kop taps toelopende lichte woon-
kamer beschikt over grote raampartijen, met 
meerdere toegangen naar het terras rondom, en 

een open keuken in een rechte opstelling. Naast 
de keuken bevindt zich de inpandige berging/
bijkeuken met technische installaties.

Naast de inpandige berging en natuurlijk het 
gebruik van de ruime gemeenschappelijke fi et-
senstalling, beschikt dit type woning over een 
separate berging in de onderbouw. 

Bouwnummer 68/75/76/83

Type woning A4b

Verdieping 
5e en 6e
penthouse

Aantal kamers 3

Gebruiksoppervlakte 72

M² buitenruimte 23

Energielabel A++

5e verdieping

6e verdieping

type A4b
3-kamerappartement
De TOP van de kop! De vier appartementen van dit spectaculaire type drie 
kamer hoekappartement, zullen worden gerealiseerd op de vijfde en (top) 
verdieping en liggen pal op de kop van het project. Dit type woning is qua 
indeling gelijk aan type A4. Het verschil is dat dit type woning is gelegen in 
de luchtige glazen bovenbouw. De woning heeft hierdoor niet alleen meer 
glas oppervlak, maar ook vrij uitzicht en een groot overdekt terras rondom 
van maar liefst 23 m2. Dit type woning combineert een spectaculair en dyna-
misch uitzicht op het verlengde van de Bergweg met fraaie vergezichten over 
de omgeving. De ruime terrassen zijn georiënteerd richting de ochtend- of 
middagzon. Hou je van levendigheid en van “mensen kijken”? Dan zit je hier 
goed! Hoog en droog, verheven boven het drukke leven op straat kun je hier 
alles in de gaten houden. Een uitzicht dat nooit zal vervelen. De twee wonin-
gen gelegen op de zesde verdieping zijn daarnaast ook nog eens penthouses. 
Een penthouse van dit compacte formaat met een groot zonnig terras en een 
dergelijk fenomenaal uitzicht is een unicum in Rotterdam!

De indeling is prettig effi  ciënt. Een entree vanaf 
het centrale trappen- en lifthuis biedt toegang 
tot een ruime gang met aan weerszijden de gar-
derobe, het toilet, de badkamer en twee slaap-
kamers met toegang tot het terras rondom. De 
richting de kop taps toelopende lichte woon-
kamer beschikt over grote raampartijen, met 
meerdere toegangen naar het terras rondom, en 
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type A5
2-kamerappartement
Een fi jne compacte twee kamer woning met een 
speelse indeling, gelegen aan de Louwersloot-
straat, met een ruime loggia op het zuiden. De 
vier appartementen van dit type zullen worden 
gerealiseerd op de eerste en tweede verdieping 
en zijn allen gelegen aan de rustige en gezellige 
Louwerslootstraat.

De entree vanuit het trappenhuis biedt toegang tot de hal met 
het toilet en een berging met technische installaties. Vanuit de 
hal is de slaapkamer met Frans balkon en aangrenzende badka-
mer bereikbaar. De brede en lichte woonkamer beschikt over een 
kamerbrede raampartij, met erker, Frans balkon, een ruime log-
gia en een half open keuken in hoekopstelling.

Naast de inpandige berging en natuurlijk het gebruik van de rui-
me gemeenschappelijke fi etsenstalling, beschikt dit type wo-
ning over een separate berging in de onderbouw. 

Bouwnummer 22/25/38/41

Type woning A5

Verdieping 1e en 2e

Aantal kamers 2

Gebruiksoppervlakte 50

M² buitenruimte 4

Energielabel A++
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1e verdieping 2e verdieping1e verdieping
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type A6
2-kamerappartement
Een zeer leuke twee kamer woning met veel 
glasoppervlak aan de zuidzijde, een erker, drie 
Franse balkons en een terras aan het atrium. Van 
dit type woning zullen er slechts twee worden 
gerealiseerd en beiden zijn gelegen op de eerste 
verdieping van het complex aan de rustige en ge-
zellige Louwerslootstraat. 

De entree vanuit het trappenhuis biedt toegang tot de hal. De 
ruime en uitwaaierende woonkamer heeft vanuit twee zijden 
lichtinval. Daarnaast grenst de woonkamer aan een ruim terras 
aan de achterzijde en zijn er twee Franse balkons en een erker. 
Aangrenzend aan de woonkamer ligt de halfopen keuken in een 
hoekopstelling. Vanuit de woonkamer is een hal bereikbaar wel-
ke toegang heeft tot de badkamer, een berging met technische 
installaties en de slaapkamer met Frans balkon.

Naast de inpandige berging en natuurlijk het gebruik van de rui-
me gemeenschappelijke fi etsenstalling, beschikt dit type wo-
ning over een separate berging in de onderbouw. 

Bouwnummer 23/24

Type woning A6

Verdieping 1e

Aantal kamers 2

Gebruiksoppervlakte 56

M² buitenruimte 7

Energielabel A++

1e verdieping

type A6
2-kamerappartement
Een zeer leuke twee kamer woning met veel 
glasoppervlak aan de zuidzijde, een erker, drie 
Franse balkons en een terras aan het atrium. Van 
dit type woning zullen er slechts twee worden 
gerealiseerd en beiden zijn gelegen op de eerste 
verdieping van het complex aan de rustige en ge-
zellige Louwerslootstraat. 

De entree vanuit het trappenhuis biedt toegang tot de hal. De 
ruime en uitwaaierende woonkamer heeft vanuit twee zijden 
lichtinval. Daarnaast grenst de woonkamer aan een ruim terras 
aan de achterzijde en zijn er twee Franse balkons en een erker. 
Aangrenzend aan de woonkamer ligt de halfopen keuken in een 
hoekopstelling. Vanuit de woonkamer is een hal bereikbaar wel-
ke toegang heeft tot de badkamer, een berging met technische 
installaties en de slaapkamer met Frans balkon.

Naast de inpandige berging en natuurlijk het gebruik van de rui-
me gemeenschappelijke fi etsenstalling, beschikt dit type wo-
ning over een separate berging in de onderbouw. 
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type A6a
2-kamerappartement
Klein maar oh zo fi jn! Dit betreft het kleinste 
type woning van het project en is het kleine 
broertje van type A6. De indeling is nagenoeg 
gelijk. Het verschil ten opzichte van type A6 is 
dat dit appartement kleiner is maar beschikt 
over een tweede terras aan de zuidzijde over de 
gehele breedte van het appartement. En last but 
not least, het is het penthouse van de laagbouw 
aan de Louwerslootstraat!

Een zeer leuke twee kamer woning met veel glasoppervlak en 
een terras over de volle breedte aan de zuidzijde en een terras aan 
het atrium. Van dit type woning zullen er slechts twee worden 
gerealiseerd en beiden zijn gelegen op de tweede verdieping van 
het complex aan de rustige en gezellige Louwerslootstraat. 

De entree vanuit het trappenhuis biedt toegang tot de hal. De 
ruime en uitwaaierende woonkamer heeft vanuit twee zijden 
lichtinval. Daarnaast grenst de woonkamer aan een ruim terras 
aan zowel de voorzijde als de achterzijde. Aangrenzend aan de 
woonkamer ligt de halfopen keuken in een hoekopstelling. Van-
uit de woonkamer is een hal bereikbaar welke toegang heeft 
tot de badkamer, een berging met technische installaties en de 
slaapkamer met toegang tot het terras op het zuiden.

Naast de inpandige berging en natuurlijk het gebruik van de rui-
me gemeenschappelijke fi etsenstalling, beschikt dit type wo-
ning over een extra ruime separate berging in de onderbouw. 

Bouwnummer 39/40

Type woning A6a

Verdieping 2e

Aantal kamers 2

Gebruiksoppervlakte 48

M² buitenruimte 12

Energielabel A++
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type A7
3-kamerappartement
De top van de hoek! Een heerlijk ruime drie ka-
mer hoekpenthouse met een zeer ruim terras 
van maar liefst 25 m2 op het zuiden en meerdere 
Franse balkons. Van dit type woning worden er 
maar twee gerealiseerd. Beiden zijn gelegen op 
de derde verdieping op de twee hoeken van het 
gebouw aan de Louwerslootstraat.

De indeling is zalig. De entree vanaf de galerij aan het atrium 
biedt toegang tot een ruime en brede gang, grenzend aan een 
slaapkamer met toegang tot het terras, het toilet, een berging 
met technische installaties, een slaapkamer met twee Franse 
balkons, de badkamer en een ruime woonkamer op de hoek met 
twee puien naar het zuidterras en een erker met Frans balkon.

Naast de inpandige berging en natuurlijk het gebruik van de rui-
me gemeenschappelijke fi etsenstalling, beschikt dit type wo-
ning over een extra ruime separate berging in de onderbouw. 

Bouwnummer 53/54

Type woning A7

Verdieping 3e

Aantal kamers 3

Gebruiksoppervlakte 74

M² buitenruimte 29

Energielabel A++
3e verdieping

type A7type A7
3-kamerappartement
De top van de hoek! Een heerlijk ruime drie ka-
mer hoekpenthouse met een zeer ruim terras 
van maar liefst 25 m2 op het zuiden en meerdere 
Franse balkons. Van dit type woning worden er 
maar twee gerealiseerd. Beiden zijn gelegen op 
de derde verdieping op de twee hoeken van het 
gebouw aan de Louwerslootstraat.

De indeling is zalig. De entree vanaf de galerij aan het atrium 
biedt toegang tot een ruime en brede gang, grenzend aan een 
slaapkamer met toegang tot het terras, het toilet, een berging 
met technische installaties, een slaapkamer met twee Franse 
balkons, de badkamer en een ruime woonkamer op de hoek met 
twee puien naar het zuidterras en een erker met Frans balkon.

Naast de inpandige berging en natuurlijk het gebruik van de rui-
me gemeenschappelijke fi etsenstalling, beschikt dit type wo-
ning over een extra ruime separate berging in de onderbouw. 

Bouwnummer 53/54

Type woning A7

Verdieping 3e

Aantal kamers 3

Gebruiksoppervlakte 74

M² buitenruimte 29

Energielabel A++
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type A8
3-kamerappartement
Het neusje van de kop! Beter wordt het niet. Dit 
is misschien wel het mooiste type woning van 
het project. Een ruime vier kamer hoek pen-
thouse, gelegen op de vierde verdieping van het 
complex, met een privéterras van maar liefst 
70 m2 op het zuiden met panoramisch uitzicht 
en op de achtergrond de imposante skyline van 
Rotterdam. Vanaf de vierde verdieping begint 
de luchtige glazen bovenbouw van het complex. 
De woningen in de bovenbouw hebben hierdoor 
meer glas oppervlak en eindeloos veel lichtinval.

De entree vanaf de galerij aan het atrium biedt toegang tot de 
ruime hal en gang met garderobe, technische ruimte, toilet en de 
badkamer. De drie slaapkamers zijn bereikbaar vanuit de gang. 
De woonkamer met hoekligging geeft toegang tot het ruime ter-
ras en heeft een open keuken in hoekopstelling en een aangren-
zende wasruimte.

Naast de inpandige berging en natuurlijk het gebruik van de rui-
me gemeenschappelijke fi etsenstalling, beschikt dit type wo-
ning over een separate berging in de onderbouw. 

Bouwnummer 63/64

Type woning A8

Verdieping 4e

Aantal kamers 3 a 4 

Gebruiksoppervlakte 95

M² buitenruimte 70

Energielabel A++
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type A8a
3-kamerappartement
Dit woningtype is net zo mooi en spectaculair als type A8. 
Het verschil zit met name in het terras. Waar type 8A be-
schikt over een terras van 70 m2 aan de woonkamer, beschikt 
dit type over een terras van 23 m2 rondom. Meer dan genoeg 
buitenruimte dus. Van dit type worden vier woningen gerea-
liseerd binnen het project. Het zijn ruime vier kamer hoekap-
partementen, gelegen op de vijfde en zesde (top) verdieping 
van het complex. Vanaf de vierde verdieping begint de luch-
tige glazen bovenbouw van het complex. De woningen in de 
bovenbouw hebben hierdoor meer glas oppervlak en einde-
loos veel lichtinval. Daarbij hebben de woningen op vijfde en 
zesde verdieping een nog mooier en weidser uitzicht dan de 
woningen op de vierde verdieping. De penthouses op de zes-
de verdieping mogen dan ook met recht dé penthouses van 
het project genoemd worden.

De entree vanaf de galerij aan het atri-
um biedt toegang tot de ruime hal en 
gang met garderobe, technische ruim-
te, toilet en de badkamer. De drie slaap-
kamers zijn bereikbaar vanuit de gang, 
waarvan twee met toegang tot het 
terras. De woonkamer met hoekligging 
geeft toegang tot het ruime terras en 

heeft een open keuken in hoekopstel-
ling en een aangrenzende wasruimte.

Naast de inpandige berging en natuur-
lijk het gebruik van de ruime gemeen-
schappelijke fi etsenstalling, beschikt 
dit type woning over een separate ber-
ging in de onderbouw. 

Bouwnummer 71/72/79/80

Type woning A8a

Verdieping 5e en 6e

Aantal kamers 3 a 4 

Gebruiksoppervlakte 95

M² buitenruimte 23

Energielabel A++

5e verdieping 6e verdieping

type A8atype A8a
3-kamerappartement3-kamerappartement
Dit woningtype is net zo mooi en spectaculair als type A8. 
Het verschil zit met name in het terras. Waar type 8A be-
schikt over een terras van 70 m2 aan de woonkamer, beschikt 
dit type over een terras van 23 m2 rondom. Meer dan genoeg 
buitenruimte dus. Van dit type worden vier woningen gerea-
liseerd binnen het project. Het zijn ruime vier kamer hoekap-
partementen, gelegen op de vijfde en zesde (top) verdieping 
van het complex. Vanaf de vierde verdieping begint de luch-
tige glazen bovenbouw van het complex. De woningen in de 
bovenbouw hebben hierdoor meer glas oppervlak en einde-
loos veel lichtinval. Daarbij hebben de woningen op vijfde en 
zesde verdieping een nog mooier en weidser uitzicht dan de 
woningen op de vierde verdieping. De penthouses op de zes-
de verdieping mogen dan ook met recht dé penthouses van 
het project genoemd worden.

De entree vanaf de galerij aan het atri-
um biedt toegang tot de ruime hal en 
gang met garderobe, technische ruim-
te, toilet en de badkamer. De drie slaap-
kamers zijn bereikbaar vanuit de gang, 
waarvan twee met toegang tot het 
terras. De woonkamer met hoekligging 
geeft toegang tot het ruime terras en 

Bouwnummer 71/72/79/80

Type woning A8a

Verdieping 5e en 6e

Aantal kamers 3 a 4 

Gebruiksoppervlakte 95

M² buitenruimte 23

Energielabel A++
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Bwnr: straatnaam: Hsnr: type: GO 
(m2):

Kmrs verdie-
ping

Hoek/
tussen

Zijde 
(straat)

Opp 
berging

balkon/terras Opp 
buiten

label: Koopsom

1 Bergweg 116A M5a 76 3 a 4 bel/sou tussen BW 1,1 atrium terras 4 A++ € 395.000

2 Bergweg 116B M4 78 3 bel/sou tussen BW atrium terras 12 A++ € 405.000

3 Bergweg 118A M4 78 3 bel/sou tussen BW atrium terras 13 A++ € 405.000

4 Bergweg 118B M4 78 3 bel/sou tussen BW atrium terras 9 A++ € 405.000

5 Bergweg 104C M1 105 4 bel/sou hoek BW/LS 1,1 loggia 4 A++ € 540.000

6 Bergweg 104B M2 74 3 bel/sou tussen LS 1,1 loggia 5 A++ € 405.000

7 Louwerslootstraat 181 M3 83 3 bel/sou tussen LS 1,1 atrium terras 10 A++ € 425.000

8 Louwerslootstraat 179 M3 83 3 bel/sou tussen LS 1,1 atrium terras 10 A++ € 425.000

9 Bergweg 104D M2 74 3 bel/sou tussen LS 1,1 loggia 5 A++ € 405.000

10 Bergweg 104E M1 105 4 bel/sou hoek LS/BH 1,1 loggia 4 A++ € 540.000

11 Benthuizerstraat 9 M4 78 3 bel/sou tussen BH atrium terras 9 A++ € 405.000

12 Benthuizerstraat 7 M4 78 3 bel/sou tussen BH atrium terras 13 A++ € 405.000

13 Benthuizerstraat 5 M4 78 3 bel/sou tussen BH atrium terras 12 A++ € 405.000

14 Benthuizerstraat 3 M5b 77 3 a 4 bel/sou tussen BH 1,1 atrium terras 4 A++ € 395.000

15 Bergweg 104A M6 83 3 bel/sou tussen BH 1,1 loggia 4 A+++ € 425.000

16 Bergweg 104P A4 71 3 1e kop BH 1,1 loggia 4 A++ € 440.000

17 Bergweg 104Q A3 68 3 1e tussen BH 1,1 loggia 7 A++ € 405.000

18 Bergweg 104R A1 50 2 1e tussen BH 1,8 frans balkon 0 A++ € 299.500

19 Bergweg 104S A1 50 2 1e tussen BH 1,8 frans balkon 0 A++ € 299.500

20 Bergweg 104T A1 50 2 1e tussen BH 1,8 frans balkon 0 A++ € 299.500

21 Bergweg 104U A2 53 2 1e hoek BH/LS 1,1 loggia 4 A++ € 335.000

22 Bergweg 104V A5 50 2 1e tussen LS 1,1 loggia 4 A++ € 310.000

23 Bergweg 104W A6 56 2 1e tussen LS 1,1 terras + frans balkon 7 A++ € 345.000

24 Bergweg 104N A6 56 2 1e tussen LS 1,1 terras + frans balkon 7 A++ € 345.000

25 Bergweg 104M A5 50 2 1e tussen LS 1,1 loggia 4 A++ € 310.000

26 Bergweg 104L A2 53 2 1e hoek LS/BW 1,1 loggia 4 A++ € 335.000

27 Bergweg 104K A1 50 2 1e tussen BW 1,8 frans balkon 0 A++ € 299.500

28 Bergweg 104J A1 50 2 1e tussen BW 1,8 frans balkon 0 A++ € 299.500

29 Bergweg 104H A1 50 2 1e tussen BW 1,8 frans balkon 0 A++ € 299.500

30 Bergweg 104G A3 68 3 1e tussen BW 1,1 loggia 7 A++ € 405.000

31 Bergweg 104F A4 71 3 1e kop BW 1,2 loggia 4 A++ € 440.000

32 Bergweg 106J A4 71 3 2e kop BH 1,2 loggia 4 A++ € 440.000

33 Bergweg 106K A3 68 3 2e tussen BH 1,5 loggia 7 A++ € 405.000

34 Bergweg 106L A1 50 2 2e tussen BH 1,8 frans balkon 0 A++ € 305.000

35 Bergweg 106M A1 50 2 2e tussen BH 1,8 frans balkon 0 A++ € 305.000

36 Bergweg 106N A1 50 2 2e tussen BH 2,1 frans balkon 0 A++ € 305.000

37 Bergweg 106P A2 53 2 2e hoek BH/LS 1,5 loggia 4 A++ € 340.000

38 Bergweg 106Q A5 50 2 2e tussen LS 1,1 loggia 4 A++ € 310.000

39 Bergweg 106R A6a 48 2 2e tussen LS 1,7 terras voor en achter 12 A++ € 310.000

40 Bergweg 106H A6a 48 2 2e tussen LS 1,7 terras voor en achter 12 A++ € 310.000

41 Bergweg 106G A5 50 2 2e tussen LS 1,1 loggia 4 A++ € 310.000

42 Bergweg 106F A2 53 2 2e hoek LS/BW 3,6 loggia 4 A++ € 340.000

43 Bergweg 106E A1 50 2 2e tussen BW 2,1 frans balkon 0 A++ € 305.000

44 Bergweg 106D A1 50 2 2e tussen BW 2,6 frans balkon 0 A++ € 305.000

45 Bergweg 106C A1 50 2 2e tussen BW 2,8 frans balkon 0 A++ € 305.000

46 Bergweg 106B A3 68 3 2e tussen BW 3,6 loggia 7 A++ € 405.000

47 Bergweg 106A A4 71 3 2e kop BW 3,6 loggia 4 A++ € 440.000

48 Bergweg 108G A4 71 3 3e kop BH 3,6 loggia 4 A++ € 450.000

49 Bergweg 108H A3 68 3 3e tussen BH 3,6 loggia 7 A++ € 405.000

50 Bergweg 108J A1 50 2 3e tussen BH 3,1 frans balkon 0 A++ € 315.000

51 Bergweg 108K A1 50 2 3e tussen BH 2,9 frans balkon 0 A++ € 315.000

52 Bergweg 108L A1 50 2 3e tussen BH 3 frans balkon 0 A++ € 315.000

53 Bergweg 108M A7 74 3 3e hoek BH/LS 3,6 terras 29 A++ € 499.000

54 Bergweg 108F A7 74 3 3e hoek LS/BW 3,6 terras 29 A++ € 499.000

55 Bergweg 108E A1 50 2 3e tussen BW 3 frans balkon 0 A++ € 315.000

56 Bergweg 108D A1 50 2 3e tussen BW 2,9 frans balkon 0 A++ € 315.000

57 Bergweg 108C A1 50 2 3e tussen BW 3,1 frans balkon 0 A++ € 315.000

58 Bergweg 108B A3 68 3 3e tussen BW 3,6 loggia 7 A++ € 405.000

59 Bergweg 108A A4 71 3 3e kop BW 4,1 loggia 4 A++ € 450.000

60 Bergweg 110E A4a 72 3 4e kop BH 4,1 terras 4 A++ € 475.000

61 Bergweg 110F A3a 68 3 4e tussen BH 3,6 loggia 7 A++ € 435.000

62 Bergweg 110G A1a 50 2 4e tussen BH 2,9 nee 0 A++ € 325.000

63 Bergweg 110H A8 95 3 a 4 4e hoek BH/LS 1,5 terras 70 A++ € 645.000

64 Bergweg 110D A8 95 3 a 4 4e hoek LS/BW 1,5 terras 70 A++ € 645.000

65 Bergweg 110C A1a 50 2 4e tussen BW 2,9 nee 0 A++ € 325.000

66 Bergweg 110B A3a 68 3 4e tussen BW 3,6 loggia 7 A++ € 435.000

67 Bergweg 110A A4a 72 3 4e kop BW 3,6 terras 4 A++ € 475.000

68 Bergweg 112E A4b 72 3 5e kop BH 3,6 terras 23 A++ € 499.000

69 Bergweg 112F A3b 75 3 5e tussen BH 3,6 terras 12 A++ € 485.000

70 Bergweg 112G A1b 50 2 5e tussen BH 3,1 terras 5 A++ € 335.000

71 Bergweg 112H A8a 95 3 a 4 5e hoek BH/LS 1,5 terras 23 A++ € 615.000

72 Bergweg 112D A8a 95 3 a 4 5e hoek LS/BW 1,5 terras 23 A++ € 615.000

73 Bergweg 112C A1b 50 2 5e tussen BW 3,1 terras 5 A++ € 335.000

74 Bergweg 112B A3b 75 3 5e tussen BW 4,7 terras 12 A++ € 485.000

75 Bergweg 112A A4b 72 3 5e kop BW 5 terras 23 A++ € 499.000

76 Bergweg 114E A4b 72 3 6e kop BH 5 terras 23 A++ € 515.000

77 Bergweg 114F A3b 75 3 6e tussen BH 4,7 terras 12 A++ € 499.000

78 Bergweg 114G A1b 50 2 6e tussen BH 3,4 terras 5 A++ € 345.000

79 Bergweg 114H A8a 95 3 a 4 6e hoek BH/LS 3 terras 23 A++ € 630.000

80 Bergweg 114D A8a 95 3 a 4 6e hoek LS/BW 4 terras 23 A++ € 630.000

81 Bergweg 114C A1b 50 2 6e tussen BW 3,4 terras 5 A++ € 345.000

82 Bergweg 114B A3b 75 3 6e tussen BW 8,1 terras 12 A++ € 499.000

83 Bergweg 114A A4b 72 3 6e kop BW 3,6 terras 23 A++ € 515.000

Bwnr: straatnaam: Hsnr: type: GO 
(m2):

Kmrs verdie-
ping

Hoek/
tussen

Zijde 
(straat)

Opp 
berging

balkon/terras Opp 
buiten

label: Koopsom

Prijslijst
37 Bergweg 106P A2 53 2

38 Bergweg 106Q A5 50 2

39 Bergweg 106R A6a 48 2

40 Bergweg 106H A6a 48 2

41 Bergweg 106G A5 50 2

42 Bergweg 106F A2 53 2

43 Bergweg 106E A1 50 2

44 Bergweg 106D A1 50 2

45 Bergweg 106C A1 50 2

46 Bergweg 106B A3 68 3

47 Bergweg 106A A4 71 3

48 Bergweg 108G A4 71 3

49 Bergweg 108H A3 68 3

50 Bergweg 108J A1 50 2

51 Bergweg 108K A1 50 2

52 Bergweg 108L A1 50 2

53 Bergweg 108M A7 74 3

54 Bergweg 108F A7 74 3

55 Bergweg 108E A1 50 2

56 Bergweg 108D A1 50 2

57 Bergweg 108C A1 50 2

58 Bergweg 108B A3 68 3

59 Bergweg 108A A4 71 3

60 Bergweg 110E A4a 72 3

61 Bergweg 110F A3a 68 3

62 Bergweg 110G A1a 50 2

63 Bergweg 110H A8 95 3 a 4 

64 Bergweg 110D A8 95 3 a 4 

65 Bergweg 110C A1a 50 2

66 Bergweg 110B A3a 68 3

67 Bergweg 110A A4a 72 3

68 Bergweg 112E A4b 72 3

69 Bergweg 112F A3b 75 3

70 Bergweg 112G A1b 50 2

71 Bergweg 112H A8a 95 3 a 4 

72 Bergweg 112D A8a 95 3 a 4 

73 Bergweg 112C A1b 50 2

74 Bergweg 112B A3b 75 3

75 Bergweg 112A A4b 72 3

76 Bergweg 114E A4b 72 3

77 Bergweg 114F A3b 75 3

78 Bergweg 114G A1b 50 2

79 Bergweg 114H A8a 95 3 a 4 

80 Bergweg 114D A8a 95 3 a 4 

81 Bergweg 114C A1b 50 2

82 Bergweg 114B A3b 75 3

83 Bergweg 114A A4b 72 3

Bwnr: straatnaam: Hsnr: type: GO 
(m2):

Kmrs
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Parkeren Disclaimer

In de koopsommen van Kop van Noord is nage-
noeg alles inbegrepen. De woningen worden in-
tern compleet opgeleverd met alle installaties, 
behangklare wanden, binnendeuren, het sani-
tair en een complete keuken. Ten aanzien van 
het sanitair en de keukens hebben kopers de 
keuze uit een aantal varianten. Ten aanzien van 
de keuken geldt een stelpost met een bedrag dat 
in mindering wordt gebracht op koopsom indien 
een koper een eigen keuken wenst samen te 
stellen. Na ondertekening van de koopovereen-
komst kunnen kopers terecht bij de betreff ende 
leveranciers om hun keuze vast te leggen.

Tevens bestaat voor kopers van Kop van Noord 
de unieke mogelijkheid het energielabel van 
hun woning te verbeteren. Tegen betaling van 
een meerprijs van respectievelijk € 1.900,- of € 
3.800,- kunnen individuele woningen respectie-
velijk 2 of 4 (extra) zonnepanelen (inclusief om-
vormer) op het dak van het gebouw laten plaat-
sen ter verbetering van het energielabel.

Wegens de verleende omgevingsvergunning en 
het feit dat reeds is aangevangen met de bouw-
werkzaamheden zijn wijzigingen in de indelin-
gen zoals getoond in de projectinformatie voor 
oplevering helaas niet mogelijk. Wijzigingen in 
de indeling kunnen desgewenst na oplevering 
in opdracht van de kopers zelf worden doorge-
voerd.

Kopers van woningen in het project met een 
auto, die een vaste parkeerplaats wensen, kun-
nen terecht in de naastgelegen parkeergarages 
van de gemeente Rotterdam “Zoomstraat” en 
“Benthuizerstraat”. Deze garages liggen beiden 
tegenover het project aan de Benthuizerstraat 
en bieden plek aan totaal 229 auto’s tegen een 
tarief van €29,29 per maand voor bewoners. Ten 
behoeve van het project zijn 25 (huur) parkeer-
plaatsen gereserveerd in parkeergarage “Zoom-
straat”, waarvan 2 ten behoeve van deelauto’s 
voor de VVE. Deze deelauto’s staan uitsluitend 
ter beschikking van de bewoners van het com-
plex.

23 parkeerplaatsen in garage “Zoomstraat” zijn 
door de ontwikkelaar toegewezen aan een be-
perkt aantal woningen. Kopers van woningen 
waar geen parkeerplaats aan is toegewezen en 
die graag een (of meerdere) parkeerplaats(en) 
willen, verwijzen wij naar de website van de ge-
meente Rotterdam voor het reserveren of huren 
van een parkeerplaats in voorgenoemde of an-
dere nabijgelegen parkeergarages.

De kopers van het project dienen zelf een par-
keerplaats te reserveren of te huren in voorge-
noemde parkeergarages. De ontwikkelaar staat 
niet in voor de eventuele beschikbaarheid van 
parkeerplaatsen, behoudens ten behoeve van 
de woningen waaraan parkeerplaatsen zijn toe-
gewezen. Tussen de projectontwikkelaar en de 
gemeente Rotterdam is bij het verlenen van de 
omgevingsvergunning van dit project overeen-
gekomen dat geen parkeervergunningen voor 
de woningen zullen worden afgegeven in de par-
keerzone waar het project is gelegen.

Deze brochure en de content van de projectweb-
site zijn met veel zorg samengesteld. Het gereali-
seerde plan kan echter afwijken van de getoonde 
plattegronden, gevelbeelden en artist impres-
sions. Aan deze brochure en de content van de 
website kunnen geen rechten worden ontleend.

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

Disclaimer

Deze brochure en de content van de projectweb-
site zijn met veel zorg samengesteld. Het gereali-
seerde plan kan echter afwijken van de getoonde 
plattegronden, gevelbeelden en artist impres-
sions. Aan deze brochure en de content van de 
website kunnen geen rechten worden ontleend.



 Verkoop gestart.
Tik nu je nieuwe
 thuis op de kop!




