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VOORWOORD

Maak van de Kaap je thuis
Verlaten fabriekspanden, deels verwaarloosde loodsen en braakliggende terreinen. Rond de eeuwwisseling was dit wat van Katendrecht
was verworden. In de 19e eeuw was het nog een lommerrijk schiereiland waar de rijkelui van Rotterdam hun buitenhuizen met uitzicht
op de Maas hadden. Een paar decennia later startte de roemruchte
havenhistorie met veel bedrijvigheid en zeelui op zoek naar vertier.
Maar toen de schepen verdwenen, zette het verval in. De Kaap was
tussen 1990 en 2000 niets om over naar huis te schrijven.
Hoe anders staat het er nu voor. Nergens lijkt de stadsvernieuwing
beter geslaagd dan op Katendrecht. Wie er nu een rondje loopt, kijkt
zijn ogen uit. Op het Deliplein vind je overal gezellige, Frans aandoende terrasjes. Met daar direct tegenover Theater Walhalla en
de Fenix Food Factory; een overdekte smikkelhal gevestigd in oude
havenloodsen. Toeristen die in steeds grotere getale het schiereiland bezoeken, onder andere om een glimp op te vangen van het
afgemeerde cruiseschip het ss Rotterdam, zorgen voor een prettige
kosmopolitische sfeer. Op de Kaap voel je je op en top wereldburger.
Maar dat niet alleen, projectontwikkelaars hebben het schiereiland eveneens ontdekt. En dat heeft geleid tot een serie spannende, deels gerealiseerde en nog geplande bouwprojecten in de Pols
van Katendrecht – de entree van de wijk en één van de laatste nog
onontgonnen stukjes. Hier verrijst ook De Groene Kaap. Een reeks
woontorens, met elkaar verbonden via groene hoven, bruggen en
een weelderige daktuinlandschap. Uniek in zijn soort, zeker voor
Nederlandse begrippen, en een magazine meer dan waardig.

In deze glossy lees je alles over de totstandkoming van dit wonderlijke project. Natuurlijk vind je er allerlei praktische informatie over
soorten woningtypen, plattegronden en prijs- en verkoopinformatie.
Maar dit projectmagazine is meer dan een veredelde verkoopfolder; het is tevens een ode aan de Kaap. Zo vertellen we je waar alle
hotspots zijn, hoe Katendrecht zich door de jaren heen ontwikkeld
heeft, en hoe jouw potentiële woongebied zich de komende jaren
nog zal ontwikkelen. Ook in het blad opgenomen: interviews met de
betrokken ontwikkelaar, vastgoedpartijen, de gemeente, architect
en de landschapsarchitect die tekende voor het ontwerp van al die
openbare daktuinen en groene hoven.
Een magazine, kortom, om van te genieten. Zowel in de oriënterende fase als wanneer je hebt besloten daadwerkelijk tot koop of huur
over te gaan. Dan kan deze glossy dienen als koffietafelexemplaar
waar je, eenmaal gesetteld, nog eens op je gemak doorheen kunt
bladeren om alle geneugten van Katendrecht nog eens goed op je
in te laten werken.

Veel leesplezier!
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HISTORIE

De Kaap,
opnieuw een
diamant aan
de Maas
TEKST ILJA POST / FOTOGRAFIE HOLLANDSE HOOGTE

Ze zijn er nog, de oorspronkelijke Kapenezen. Anders dan
de Katendrechters, die later kwamen, wonen zij al heel
hun leven op de Kaap. Een schiereiland dat nog nËt een tikkie eigenwijzer is dan de rest van Rotterdam. Een plek met
een heel eigen geschiedenis ook. Ooit was dit het Nederlandse New Orleans. Een wereldplek met vrolijk verlichte
bars, tattoozaken, feestende matrozen en dames te huur.
Maar dat is slechts een deel van de historie.
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1199

De naam Katendrecht komt voor het eerst in de geschiedenis voor als ambacht of
‘rechtsgebied’ dat toebehoorde aan de heer van Putten, in het jaar 1199. In 1375 gaf
hertog Albrecht van Beieren opdracht om het land opnieuw te bedijken nadat het
ambacht in de twee voorafgaande jaren als gevolg van dijkdoorbraken overstroomde.

1410

In 1410 gaf Jacob van Gaesbeek, heer van Putten, een vergunning voor het bedijken
van een stuk uiterwaard. Dit land staat later bekend onder de naam Jacob Potsland
of Oud-Katendrecht. Het deel dat na een dijkdoorbraak in 1463 opnieuw wordt bedijkt,
wordt aangeduid als Nieuw-Katendrecht of Meester Arend van der Woudensland.

1811

Vanaf 1811 vormde Katendrecht samen met Charlois één gemeente. Van 1816 tot
1874 was het een zelfstandige gemeente, waarna het in 1874 weer met Charlois werd
samengevoegd. In deze tijd was Katendrecht nog een groot dorp waar de rijkelui van
Rotterdam hun buitenhuizen met uitzicht op de Maas hadden.

1895

In 1895 werd de gemeente Charlois en daarmee ook Katendrecht geannexeerd door
de gemeente Rotterdam. De belangrijkste reden daarvoor was dat men de Rotterdamse haven wilde uitbreiden en daarvoor ruimte nodig had. Al in hetzelfde jaar
begon men met het graven van de Maashaven en Rijnhaven. Dag, elite.

1911

Voor de aanleg van de havens werden ongeveer 700 huizen, boerderijen, enkele
buitenplaatsen en de kerk volledig gesloopt; ongeveer 3500 mensen moesten
Katendrecht verlaten. Na voltooiing van de havens was Katendrecht een schiereiland
geworden, vol loodsen, silo’s, goedkope arbeiderswoningen en zeemanskroegen.
Een louche buurt waar werd gegokt, gestolen spullen werden geheeld en prostitutie
werd bedreven.

Tot WO II

Voor de Tweede Wereldoorlog huisvestte Katendrecht, voornamelijk door de scheepvaart, de grootste Chinese gemeenschap van Europa. Veel Chinese migranten woonden in zeer eenvoudige kosthuizen. Ook waren er gelegenheden waar opium werd gebruikt. Na de Tweede Wereldoorlog begonnen zij hier de eerste Chinese restaurants,
toen nog met authentieke gerechten, niet aangepast aan de westerse smaak.
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Beeld: Stichting Archief Historisch Materiaal

Tijdens WO II
Stelen, drugs verkopen en prostitutie? Niks was te gek voor de Kaap. Wanneer iets
in het centrum niet mocht, dan ging je gewoon naar Katendrecht. Dit werd trouwens
ook openbaar verkondigd door de politie. Ook grappig? Voor Duitse soldaten was de
Kaap off-limits. Ze werden door hun officieren afgeschrikt met griezelverhalen over
geslachtsziektes.

De jaren '70
Katendrecht was lange tijd dé hoerenbuurt van Rotterdam en tot ver daarbuiten. Maar
liefst 400 meisjes van lichte zeden liepen er toentertijd rond. In 1982 besloot de gemeente dat het genoeg was geweest. Daarna verplaatste het tippelen zich naar andere
delen van Rotterdam. Het was voor hen die ernaast woonden ook geen beste tijd.

Eind 20ste eeuw
Tussen 1990 en 2000 was de Kaap maar een troosteloze boel. Veel bedrijvigheid was
verdwenen. Winkels en cafés die nog open waren, zagen hun klandizie zienderogen
slinken. Katendrecht was hard op weg om een getto te worden.

Vanaf 2008
Beeld: Lex de Herder

Genoeg is genoeg, moet de gemeente gedacht hebben: de Kaap wordt nieuw leven
ingeblazen. Het passagiersschip ss Rotterdam wordt voorgoed afgemeerd op de
kop van Katendrecht, in de hoop toeristen aan te trekken. Maar dat niet alleen: oude
huurwoningen worden opgeknapt en vervolgens verkocht of als kluswoning beschikbaar gesteld. Er komen weer nieuwe, jonge mensen op Katendrecht wonen.

2012-2017
De Rotterdammers hebben Katendrecht herontdekt. Maar zij zijn niet alleen: ook van
buiten is er animo om op de Kaap te wonen. De prijzen voor woonruimte schieten omhoog en je moet er, ê la Amsterdam, echt snel bij zijn om nog iets te vinden.

De toekomst
Katendrecht is bijna uitontwikkeld. Bijna nergens anders woon je zo dicht bij het
centrum, net als de Rotterdamse elite van destijds, en heb je zo’n uitzicht over de
rivier die Rotterdam groot maakte.
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Ik zie, ik zie
wat jij niet ziet
en het is…
KAAPSE
STAPPERS
GROENE
RAKKER

Rainboot
Forest Green
Bergstein footwear – bergsteinfootwear.com
Regenlaarzen voor jong en oud.

Kaapse Harrie
Kaapse Brouwers Rotterdam
www.kaapsebrouwers.nl
Brouwerij en Proeflokaal
___________________
Veerlaan 19d
3072 AN Rotterdam

Olijfolie van
Jordy’s Bakery

Jordy’s Bakery – jordysbakery.nl - order@jordysbakery.nl
Bakkerij – lunchroom met diverse
vestigingen in Rotterdam
_________________
Veerlaan 19d
3072 AN Rotterdam

10 DE GROENE KAAP

BarrelQ
BarrelQ B.V. - www.barrelq.com
Barbecues en toebehoren
_________________________
Scheepmakerspassage 183
3011 VH Rotterdam

Golden
diamond

winter bamboo shoots
Amazing Oriental – amazingoriental.com
Aziatische supermarkt en webshop
met diverse vestigingen in Rotterdam
______________________________
Tolhuislaan 7 – 13
3072 LL Katendrecht/Rotterdam

DESIGN
DRUPPELS

Xala gieter
Lungo
Xala - www.trendyproductsonline.nl/merken/xala/
Belgisch designmerk voor interieurartikelen
Vind een verkooppunt bij jou in de buurt via
verkooppunten.nl

DAT ZIT WEL GOED!

Design fauteuil
Lisek
Meublowski
www.meublowski.nl
Een winkel gefocust op Oost-Europees design,
industrieel en vintage interieur.

LEKKER
FREEWHEELEN

Cruiser Spiaggia
Herenfiets
Webshop The Bike Messenger –
thebikemessenger.com
Fietsenwebshop voor fixed gear bicycle brands,
retro bikes, design bicycles en nog veel meer.
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5-LAAGSE KADEWONINGEN
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vanaf 210 m2
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WONEN

KADEWONINGEN
Zicht op het water en het groen
Wil je zeer ruim wonen aan zowel het water als
aan het parklandschap van De Groene Kaap?
Dan zullen de vijflaagse gezinswoningen in
de smaak vallen. De woningen liggen aan een
van de unieke buitenruimtes van De Groene
Kaap, zodat je een keuze kunt maken die past
bij je eigen idee van riant wonen. Je wordt
tevens in de gelegenheid gesteld om zelf de
woningindeling te bepalen. Eventueel behoort
een dakterras ook tot de mogelijkheden.
Je kunt de auto´s op de twee eigen
parkeerplaatsen zetten in de ondergrondse
parkeergarage en vanuit daar direct je woning
betreden. Daarnaast beschik je over een
berging in de ondergrondse parkeergarage.
Deze gezinswoningen worden opgeleverd met
een luxe keuken met apparatuur en kookeiland
en een complete badkamer met luxe sanitair.
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Deze wooninspiratie is geleverd door LOODS 5

WONEN

• CIRCA 210 M2
• VIJF WOONLAGEN
• ZEVEN KAMERS
• RIANT TERRAS OP BG EN BALKON OP 1E ETAGE
• GRENZEND AAN GROEN BINNENHOF
• UITZICHT OP MAASHAVEN
• LUXE SANITAIR EN KEUKEN
• ZEER VEEL INRICHTINGSMOGELIJKHEDEN
• INCLUSIEF TWEE PARKEERPLAATSEN EN BERGING

5-LAAGSE
KADEWONING
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DE WONINGEN LIGGEN AAN EEN VAN DE UNIEKE
GROENE HOVEN MET UITZICHT OP DE MAASHAVEN

INDELINGSVARIANT
MET OPTIONELE VIDE
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WONEN

Deze wooninspiratie is geleverd door LOODS 5

INSPIRATIEVOORBEELD

circa 210 m2

Garage

Begane grond

Eerste verdieping

Tweede verdieping

Derde verdieping

DEZE WONINGEN

BIEDEN JOU EN
JE GEZIN ALLE
MOGELIJKHEDEN

Kies jouw koers
www.degroenekaap.nl/woonkompas
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SPEELTUIN

KAAP
JUNIOR
TEKST ILJA POST / FOTOGRAFIE JAN VAN DER PLOEG

EEN VEILIGE EN VRIENDELIJKE THUISOMGEVING VOOR
KINDEREN, MET VOLOP ONDERWIJS, SPORT- EN SPELVOORZIENINGEN, DAT IS WAT VEEL OUDERS VOOR HUN
KROOST WENSEN. EN DAAROP SCOORT KATENDRECHT
EEN DIKKE VOLDOENDE.

Het Kid Dynamite Jazz Festival is – zoals de
naam al doet vermoeden – een jazzfestival
voor kinderen, hun ouders, verzorgers en
jongeren. Sinds 2009 vindt dit gratis festival
jaarlijks plaats. Het programma bestaat uit
jazzworkshops, optredens voor kinderen van
alle leeftijden en een podiumprogramma met
diverse artiesten. Het festival kreeg zoveel
bijval uit de wijk, dat er in samenwerking met
de basisscholen op Katendrecht een jazzgroep
voor kinderen ontstaan is: The Dynamite Kids.
Ook zij spelen ieder jaar op het festival.

GLOBETROTTER
Uit handen van de voormalige
wethouder Onderwijs ontving de
katholieke Daltonbasisschool
De Globetrotter onlangs nog het
predicaat Excellente School 20162018. De school, op loopafstand
van De Groene Kaap, besteedt veel
aandacht aan kunst en cultuur.
Door het werken met tablets wordt
er veel tijd gewonnen om talenten
te ontdekken en te stimuleren bij
leerlingen.
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Een mooie, ruim opgezette speeltuin vol
schommels, glijbanen en klauterobjecten. Zo
ver als sommige speeltuinen gaan, die op de
Kaap is toch wel het neusje van de zalm. Er
is een afgesloten deel waar de allerkleinsten
onder toezicht kunnen spelen én een zeer
ruim veld met veel avontuurlijke speeltoestellen voor kinderen tot en met 12 jaar. Ook mooi:
als ouder kun je er terecht op een terras dat
uitkijkt op de speeltuin én het ss Rotterdam!

DYNAMITE
FESTIVAL

LIFESTYLE

Beeld: Daarzijn

STADSSTRAND
Je zou het niet zeggen, maar Katendrecht heeft ook zijn
eigen ‘costa’. In een inham van de rivier, om de hoek
van het ss Rotterdam, vind je een mini-strandje, omgeven door hoogbouw en met uitzicht op die beroemde
Euromast. Het is er een beetje keiig en zwemmen is er
officieel verboden, maar ondanks dat is het een prima
plek om zomers te vertoeven. Ook gaaf: de amfibiebus
van Splashtours gaat hier te water.

Lekker
zwemmen
SS ROTTERDAM
Het oude afgemeerde stoomschip is
zo’n beetje dé toeristische trekpleister
van de Kaap. Maar het schip blijft ook
onverminderd populair onder jonge
gezinnen die er zo’n beetje naast wonen.
Het gratis toegankelijke pierenbadje
op het achterdek is de perfecte plek
om op warme dagen even af te koelen.
En terwijl de kids spelen en spetteren,
bestel jij nog even een broodje of drankje
‘poolside’.
Beeld: Roos van Leeuwen
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CIRCUS
ROTJEKNOR
Altijd al het circus in gewild? Maar
je kunt voor geen meter jongleren,
laat staan op een bal balanceren? Bij
Circus Rotjeknor, in de Fenixloods II,
leer je het. Circus Rotjeknor is in
1992 opgericht en is hét jeugdcircus
in Rotterdam. Wekelijks oefenen er
ruim 350 kinderen in de circuslessen
en worden er op diverse scholen lessen in circuskunsten gegeven. Mede
dankzij dit kindercircus is er nu ook
een hbo-opleiding voor professionele
circusartiesten: Circus Arts.

Beeld: Marc Nolte

OBS DE SCHALM
Niet één, maar twee scholen in de
buurt. Naast De Globetrotter kent
Katendrecht ook nog De Schalm,
een actieve school die zich van
oudsher sterk verbonden voelt
met de wijk. Toen jaren geleden
de 11-jarige Hevien samen met
haar Syrische gezin dreigde
uitgezet te worden, startte de hele
school direct een handtekeningenactie om dit te voorkomen.
Hun slogan: ‘Hevien hoort hier!’
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BUITEN SPELEN
OP KATENDRECHT

Rennen en
ravotten
BUITEN SPELEN
Zowel in en rond De Groene Kaap als in de
wijk zelf kunnen kinderen lekker rennen
en ravotten. Wonen in een grote stad en
kinderen die buiten spelen, dat is niet altijd
de meest veilige combinatie. Maar omdat
Katendrecht een schiereiland is, is de wijk
vrij autoluw. Dat betekent dat kinderen er
lekker kunnen rennen en ravotten, zowel in
en rond De Groene Kaap als verder de buurt
in: bij het Kaappark en het strandje aan de
2e Katendrechtse Haven. Dat is wel een
geruststellende gedachte.
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INTERVIEW

De Groene Kaap
als verbindende
factor in de wijk
22 DE GROENE KAAP

INTERVIEW

TEKST ILJA POST / FOTOGRAFIE JAN VAN DER PLOEG

VLNR. PAUL VERNOOY VAN STEBRU, ANNEMARIE
MAARSE VAN ALTERA VASTGOED EN SANDER
GEENEN, PROJECTMANAGER STADSONTWIKKELING
BIJ DE GEMEENTE ROTTERDAM, TREKKEN AL VAN
MEET AF AAN MET ELKAAR OP OM VAN DE GROENE
KAAP EEN GROOT SUCCES TE MAKEN. EEN DRIELUIK-INTERVIEW OVER HOE HET ALLEMAAL BEGON.
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INTERVIEW

“Geen anonieme woontorens,
maar een omgeving die uitnodigt tot ontmoetingen”
Het gezelschap treft elkaar in het proeflokaal van de Kaapse
Brouwers, midden in de bruisende Fenix Food Faxtory. Een haast
symbolische locatie zou je kunnen zeggen. Want waar de brouwers
met hun gedurfde recepten, smaakexperimenten en ouderwetse bieren in een Rotterdams jasje de craft beer revolutie hebben
ingeluid in de havenstad, hanteert dit drietal een vergelijkbare
non-conformistische aanpak wat betreft de totstandkoming van De
Groene Kaap. Korte lijnen en nauwe samenwerking hebben ertoe
geleid dat dit immense bouwproject in relatief korte tijd van de
grond is gekomen.
Sander Geenen is vanuit de gemeente Rotterdam aangesteld als
projectmanager stadsontwikkeling voor Katendrecht en omgeving. Al
bijna vier jaar is hij er actief om bestaande en toekomstige nieuwbouwprojecten in goede banen te leiden. Geen saaie job, want sinds
zijn aanstelling is de Kaap voortdurend in ontwikkeling geweest.
Een wijk in de lift
“De Fenixloodsen, Kaap Belvedere, Theater Walhalla. Toen ik
begon, was het er allemaal nog niet. De Rijnhavenbrug, liefkozend de ‘Hoerenloper’ genoemd, de brug die Katendrecht met de
Wilhelminapier verbindt, was net geopend. Dat de wijk in de lift zat,
wisten we al. Dat de gemeente grond wilde verkopen voor ‘bijzondere woningen’ op de Kaap en specifiek het
, stond ook al vast.
De woningmarkt verkeerde destijds dusdanig in zwaar weer dat
grootschalige bouwprojecten als De Groene Kaap geen zekerheidje
waren. Grote vraag was of ‘een’ ontwikkelaar – Stebru was toen
nog niet eens in de picture – in dergelijke risicovolle tijden voldoende beleggers aan zich zou kunnen binden.
Die vraag stelde Paul Vernooy, vastgoedontwikkelaar bij Stebru,
zichzelf ook. Maar hij zag vooral de potentie van het gebied. “Met de
komst van de Rijnhavenbrug kreeg Katendrecht een enorme impuls.
Op de Wilhelminapier, met zijn luxueuze woontorens, was er al sprake
van flinke prijsstijgingen. Maar inmiddels zag je ook de prijzen ‘aan de
overkant’ stijgen. Dat bood perspectieven.”
Een idee om een investeerder aan zich te binden had hij al. Eerder
hadden Altera Vastgoed en Stebru al overeenstemming bereikt over
de verwerving van een woontoren met huurappartementen in het project Tourmalijn in Ridderkerk, dat in februari 2018 wordt opgeleverd.
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“Die samenwerking beviel prima”, zegt hij. “Altera kocht één toren
bestemd voor verhuur; de tweede toren verkochten wij aan particulieren. Beide torens zijn inmiddels 100% verkocht en verhuurd.
Deze samenwerking verliep zo goed dat het smaakte naar meer.
Dus toen de eerste plannen voor De Groene Kaap ontstonden, was
Altera een van de partijen waar wij direct aan dachten.”
Geen anonieme woontorens
Contacten met de gemeente waren er ook al. Stebru presenteerde haar plannen voor een nieuwbouwwijk die sterk inzette op
het ‘community-gevoel’. Geen anonieme woontorens, maar een
omgeving die uitnodigt tot ontmoetingen. Een aantrekkelijke mix
van woonruimte voor singles, stellen en gezinnen. Deze ideeën
lagen aan de basis van architect Koos Koks latere ontwerp voor
De Groene Kaap. Vier stoere havengebouwen waar vijf woontorens
uit verrijzen die via hoven, loopbruggen en daktuinen met elkaar
worden verbonden tot een doorgaande groene route.
Wat Annemarie Maarse, sectormanager woningen bij Altera
Vastgoed en in die functie verantwoordelijk voor een portefeuille
van 4500 huurwoningen, aansprak aan het concept? “Allereerst de
enorme diversiteit aan woningen. Naast zeer ruime eengezinswoningen en zelfs penthouses komt er een gedifferentieerd appartementen aanbod met woonoppervlakten van 45 tot 120 m2. Er zijn
dus volop mogelijkheden om aan verschillende groepen huurders
een woning te bieden die past bij hun leefstijl en levensfase. Maar
ook de schaal van het project is aantrekkelijk. Niet alleen voor onze
investeerders – voornamelijk pensioenfondsen – maar ook omdat
je door de schaal in staat bent om aantrekkelijke gemeenschappelijke voorzieningen en diensten aan te bieden.”
“De verschillende woningtypen zorgen voor een gemêleerde buurt
die uitnodigt om contact te maken en samen actief te zijn. Op deze
manier ontstaan niet vier losse bouwblokken, maar een sociaal,
samenhangend en duurzaam woonconcept. Op de begane grond
kunnen diverse commerciële functies gehuisvest worden die het
wonen in De Groene Kaap nog aantrekkelijker maken. We gaan op
zoek naar ondernemers die zorgen voor een levendige uitstraling,
zoals een brasserie, koffiebar of traiteur. Maar ook zorggerelateerde functies of een kinderdagverblijf kunnen een prima ondersteunende functie zijn voor het wonen. Tel daarbij op de gastvrije
binnenwereld van De Groene Kaap, die bewoners en bezoekers een
aangename verblijfsruimte biedt, en je hebt een woonconcept te
pakken dat zich openstelt voor de hele buurt.”

INTERVIEW

Sander Geenen / Projectmanager Gemeente Rotterdam
Sander is senior projectmanager is sinds 4 jaar betrokken bij
de ontwikkelingen op Katendrecht. Hij heeft Katendrecht zien
groeien van een wijk waar je met een boog omheen loopt, tot
een van de hipste plekken van Rotterdam. Sander is vanuit de
gemeente Rotterdam verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling van Katendrecht. Daarbij houdt hij nauwlettend in de gaten
dat nieuwe bouwprojecten de juiste bijdrage leveren en leiden
tot een Katendrechts woon-, werk- en verblijfsklimaat.
Verbindende factoren
Dat laatste is vooral wat Sander Geenen van de gemeente Rotterdam erg enthousiast maakte. Vanuit het oogpunt van gebiedsontwikkeling was hij juist op zoek naar ‘verbindende factoren’
voor de entree van de Kaap. “Voorzieningen voor de 1500 tot 2000
nieuwe bewoners die zich de komende jaren op Katendrecht zullen
vestigen, maar óók om nieuwe dagjesmensen en toeristen naar
de stad te trekken. De horeca en detailhandel in de plint van De
Groene Kaap, gecombineerd met de gastvrije en groene binnenwereld, sluiten perfect aan op die doelstellingen, en op de rest van de
ontwikkelingen in het gebied.”
Want waar nu nog kaalslag is, verrijst over vijf jaar een functionerend stedelijk weefsel, zo spiegelt hij voor. Frame Vastgoed realiseert in het plangebied Bay House: een mix van wonen, winkelen
en een hotel. Boven winkels en een food market komen zo’n 200
koopappartementen. Ook is er ruimte voor een vier- of vijfsterrenhotel met 200 kamers.
Verder ontwikkelen en bouwen Heijmans en IC Netherlands een
woonproject van ongeveer 350 huurappartementen in de Bananenstraat. De appartementen zijn bedoeld om hoger opgeleiden
die net een baan hebben, voor langere tijd te binden aan de stad.
Tot slot is de Duitse interieurspecialist Stilwerk van plan om een
vestiging te openen in het monumentale pakhuis Santos. Dit alles
zorgt voor een goede ontwikkeling van het winkelaanbod in het
gebied, aldus Geenen. Zijn enige zorg is dat er momenteel misschien iets te veel bouwactiviteiten zijn. “Om overlast voor de huidige
bewoners te voorkomen houden we als gemeente daarom een vinger
aan de pols, onder meer door het maken van goede afspraken met
Stebru. Desondanks ben ik erg blij dat zij zich hebben gecommitteerd
om alles in één keer te bouwen. Des te sneller is alles af. Het had ook
een achtjarig bouwproject kunnen worden.”

Ve r n o o y : “ Z o w o r d t w o n e n i n
D e G r o e n e K a a p n o g l e u k e r.
Dat alles in een omgeving die
straks één van de meest kosmop o l i t i s c h e v a n Ro t t e r d a m i s ”

Paul Vernooy / Projectontwikkelaar Stebru Transformatie
Paul is als ontwikkelaar verantwoordelijk voor het totale traject:
van initiatief, planontwikkeling tot realisatie. Stebru brengt 94
woningen in de verkoop. Stebru is een ontwikkelende bouwer uit
Nieuwerkerk aan den IJssel. Binnen tien jaar is het
bedrijf uitgegroeid van een kleinschalige aannemer tot een multidisciplinair bouw- en vastgoedbedrijf dat de gehele vastgoedketen beheerst en vol enthousiasme uitvoert.

Annemarie Maarse / Sectormanager Woningen Altera
Vastgoed
Annemarie is sectormanager van het woningfonds van Altera
Vastgoed, een institutionele belegger die namens pensioenfondsen investeert in Nederlands vastgoed. Zij krijgt uiteindelijk
alle woningen die Altera gekocht heeft in haar portefeuille:
van oplevering, verhuur tot en met beheer. Altera brengt in De
Aanvullende services en diensten
In de tussentijd zitten ook Paul Vernooy en Annemarie Maarse
niet stil. Zo denken zij alweer na over de verdere invulling van de
gemeenschappelijke ruimtes in De Groene Kaap om het community-gevoel straks nog meer te versterken. Maarse: “Denk aan
het aanbieden van aanvullende services en diensten, zoals een
gezamenlijke fitnessruimte en het organiseren van activiteiten
zoals een hardloop- of bootcampclub. Maar denk ook aan een
autodeel-concept. We bekijken de mogelijkheden om dat onder te
brengen in De Groene Kaap. En dan hebben we nog het idee om
stukjes daktuin open te stellen voor urban farming door bewoners
van het project.”
Vernooy: “Zo wordt wonen in De Groene Kaap nog leuker. Dat alles
in een omgeving die straks één van de meest kosmopolitische van
Rotterdam is.”
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HOFWONINGEN vanaf 144 m2
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WONEN

HOFWONINGEN
Genieten van de groene hoven
Wie wil gaan wonen aan een van de parkachtige, groene
hoven en buitenruimtes, kiest voor dit type gezinswoning.
Zo heb je direct toegang tot bijzondere natuur midden in
de stad. De Groene Kaap geeft je de vrijheid met diverse
indelingsopties. Zo kun je de woning creëren die het beste
bij het gezin past. Je krijgt ook de beschikking over een
eigen parkeerplaats en een berging in de ondergrondse
parkeergarage. De gezinswoning wordt opgeleverd met een
luxe keuken met apparatuur en een complete badkamer
passend bij de woning.
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Deze wooninspiratie is geleverd door LOODS 5

WONEN

JE KUNT DE KIDS MET

EEN GERUST HART DE
STRAAT OP STUREN

3-LAAGSE
HOFWONING
CIRCA 144 M2
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WONEN

HOFWONINGEN

WONEN AAN DE

PARKACHTIGE,
GROENE HOVEN
EN BUITENRUIMTES
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WONEN

Deze wooninspiratie is geleverd door LOODS 5

Kies jouw koers
www.degroenekaap.nl/woonkompas

• VANAF CIRCA 144 M2
• DRIE WOONLAGEN
• RIANT TERRAS, GRENZEND AAN GROEN BINNENHOF
• DRIE TOT VIER KAMERS
• LUXE SANITAIR EN KEUKEN
• ZEER VEEL INRICHTINGSMOGELIJKHEDEN
• INCLUSIEF PARKEERPLAATS EN BERGING

INSPIRATIEVOORBEELD

circa 144 m2

Begane grond

Eerste verdieping

Tweede verdieping
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WONEN

LAANWONINGEN
Wonen aan de gezellige binnenstraat
De betaalbare stadswoningen voor jonge gezinnen en koppels liggen aan de gezellige, beschutte binnenstraat van De
Groene Kaap. Hier kunnen de kids veilig voor de deur spelen en ook lekker ravotten in het daklandschap. Bewoners
van deze woningen krijgen de beschikking over een eigen
parkeerplaats en berging in de ondergrondse parkeergarage. Ook de stadswoningen krijgen een luxe keuken met
apparatuur en een complete badkamer passend bij de
woning.
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WONEN

WONEN AAN DE GEZELLIGE, BESCHUTTE

BINNENSTRAAT VAN
DE GROENE KAAP
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WONEN

LAANWONINGEN

CIRCA

120 - 150 M2

Deze wooninspiratie is geleverd door LOODS 5
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WONEN

• VANAF CIRCA 120 M2 TOT 150 M2
• DRIE WOONLAGEN
• VIER TOT VIJF KAMERS
• RIANT TERRAS EN/OF BALKON
• LUXE SANITAIR EN KEUKEN
• INCLUSIEF PARKEERPLAATS EN BERGING

INSPIRATIEVOORBEELD

circa 122 m2

Begane grond

Eerste verdieping

Tweede verdieping
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LIFESTYLE

KAAP
LIFESTYLE
TEKST ILJA POST / FOTOGRAFIE JAN VAN DER PLOEG / JAAP VAN RIJN

Winkelcafé De Zeeuwse Meisjes is een winkel en koffiebar ineen. Bij De
Zeeuwse Meisjes moet je zijn voor die ene retrostoel, dat prachtige handgemaakte portemonneetje of de perfecte zeefdruk voor een vriend die net een
nieuw huis heeft gekocht. Alles wat je ziet, is te koop, behalve de toonbank.
Zeeuwse meisjes Marlies en Frederique groeiden op in Zeeuws Vlaanderen.
Tijdens een rondreis door Nieuw-Zeeland wordt de droom van een eigen
winkelcafé geboren. Nu wordt hun droom op Katendrecht gerealiseerd, een
stoere, creatieve locatie aan het water, dé plek voor De Zeeuwse Meisjes.

S U M AT R A W E G 1 3
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DE ZEEUWSE
MEISJES

LIFESTYLE

MICHAEL VAN
DER MEIDE
Michael van der Meide, een van Nederlands
meest getalenteerde modeontwerpers,
huist in Fenix II. Hij maakt goed draagbare
statements, maar ook pronkstukken, zoals
laarzen van pauwenveren. Hij loopt alweer
jaren mee in de modewereld en sinds 2004
is zijn naam een heus fashion brand. Zijn
salon is dan ook zeker een bezoekje waard.

PA U L N I J G H K A D E 1 9

Kaapse
couture
VAN OOSTEROM
INTERIEUR
Wie iets leuks zoekt voor zijn interieur, is in dit land vaak aangewezen op meubelboulevards: doodse, kille plekken gevuld met
tl-licht, waar tientallen zaken onder hetzelfde dak bivakkeren. Van
Oosterom Interieur pakt het anders aan. Gevestigd in de industriële Fenixloods, naast bierbrouwers en worstenmakers, kun je
hier terecht voor die ene prachtige designlamp, -stoel, -tafel of
-bank van topontwerpers. Dat maakt het niet de goedkoopste zaak
van de Kaap. Maar kwaliteit heeft nu eenmaal een prijs.

VEERLAAN 19DD
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LIFESTYLE

CROOZE STORE
Fietsend door Katendrecht cruisen?
Eventueel met de kids voor in de bakfiets? Bij Crooze weten ze alles over
(bak)fietsen met elektrische aandrijving.
Zodra je er binnenstapt, gaat er een
nieuwe wereld voor je open. Het is geen
gewone winkel, maar een experience
center met een innovatieve en stijlvolle
uitstraling. Bij Crooze kunnen ze je alles
vertellen over e-mobility, je vindt er de
laatste nieuwe modellen en je kunt er
een proefrit maken.

VEERLAAN 19G

BEPPIE BAKGRAAG
Bakken en cupcakes maken is weer helemaal hip. Hierdoor
duiken er allemaal nieuwe winkeltjes op waar je taarten kunt
kopen of allerlei hulpmiddelen en ingrediënten vindt om zelf
aan de slag te gaan. Beppie Bakgraag is zo’n winkeltje. Ben
je op zoek naar die speciale bakvorm of strooisels? Grote
kans dat ‘Beppie’ het heeft. Naast afgebakken producten en
doe-het-zelf-cupcakes-pakketten geeft ze ook workshops. Om
je vingers bij af te likken zo goed is deze winkel.

Hairsalon = rotterdam-paris is gevestigd in één van de
mooiste panden op Katendrecht. Ismael Adjis, eigenaar van
de salon, werkt hier samen met hairstyliste Vee Gomes,
eigenaresse van Vee-Hair in Parijs. Vee is werkzaam op beide
locaties en Ismael heeft na twee jaar uitwisseling in Parijs
zijn focus volledig op de Kaap gericht. Dit is niet zomaar een
buurtkapper, Ismael is erop gebrand in de meest relaxte
sfeer je haar te stylen.

D E L I S T R A AT 2 6 B

K AT E N D R E C H T S E S T R A AT 2
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LIFESTYLE

POSSE
Paul’s POSSE, het tot de verbeelding sprekende lunch- en
koffiehuis op de kopse kant van de Fenixloods, heeft wat
leuke extra’s, zoals het Poortwachtershuisje.
Het Poortwachtershuisje of ‘the Lodge’ begon als espressobar, maar heeft nu een nieuwe bestemming gekregen
als private dining room, geschikt voor maximaal acht
personen. Net even wat anders en daarom past het zo
goed op de Kaap!

VEERLAAN 19A

TATTOO BOB

HAIRSALON
= ROTTERDAM
- PARIS

Als er één naam staat voor Katendrecht, is het wel die van ‘Tattoo Bob’.
Bob Moelker, zoals hij in het echt heet, zit al sinds 1968 op de Kaap. Destijds
tatoeëerde hij vooral stoere zeebonken en penoze, nu vooral de hippe jongens en
meiden uit de stad. Wat is gebleven, is zijn vaste hand – en die van zijn medewerkers. Zijn zaak, nog altijd gevuld met de kleurrijkste figuren, is ook als je er zelf
niet naar binnen gaat, een blik door de ramen meer dan waard.

D E L I S T R A AT 4 - 1 0
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INTERVIEW

KOOS KOK - ARCHITECT DE GROENE KAAP
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INTERVIEW

WONEN IN DE
HANGENDE TUINEN
VAN ROTTERDAM
TEKST ILJA POST / FOTOGRAFIE JAN VAN DER PLOEG

Op Katendrecht verrijst in rap tempo het Rotterdamse antwoord op de mythische ‘hangende
tuinen’: een reeks woontorens, met elkaar verbonden via groene hoven, bruggen en weelderige
daktuinen. De perfecte plek om te wonen én elkaar
te ontmoeten, aldus architect Koos Kok van bureau
MASSA.
Koos Kok liep als jongere vooral warm voor groen.
Toch bleek de hogere bosbouwopleiding die hij in
Wageningen volgde, niet helemaal zijn ding. Hetzelfde gold voor de studie Landschapsarchitectuur. Al
doende ontdekte hij wel dat zijn grootste talent ligt in
het bouwen en ontwerpen. Maar Kok vergat de lessen
over bosbouw en het landschap niet. In het werk
voor zijn bureau MASSA spelen groen en de publieke
ruimte een grote rol. Sterker, deze aanpak is zijn
visitekaartje geworden. De Groene Kaap mag zijn
voorlopige magnum opus heten.
Binnentuin maakt wonen fijn
Koos Kok: “Ik zie de publieke ruimte als een middel
bij uitstek om mensen aan hun woningen, aan hun
buurt en aan elkaar te verbinden. Het idee gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor de publieke ruimte
vergroot de sociale controle en cohesie. Een binnenruimte, pleintje, hof of tuin waar bewoners elkaar
ontmoeten, juist dát maakt wonen fijn.”
In Rotterdam werkt MASSA momenteel aan twee
projecten.
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INTERVIEW

“Grootschalig, stoer
en met een verrassend
groene binnenwereld”

Van die twee is De Groene Kaap op Katendrecht met afstand het
spectaculairst: grootschalig, stoer en met een verrassend groene binnenwereld. Koos Kok heeft het niet zo op gebouwen die er
prachtig uitzien maar weinig binding hebben met de omgeving.
“Een beetje het ‘gated community’-idee: van binnen één en al
pracht en praal, maar van buiten ook wat anoniem en onpersoonlijk. Alsof je woont in een kantoorgebouw.”
Spontane ontmoetingen
Dat wordt De Groene Kaap dus niet. Al tijdens de eerste schetsen
was de leidende gedachte: hier moet je thuiskomen: “De nadruk
ligt niet alleen op samen wonen, het gaat ook om samen leven.
De Groene Kaap moet een plek worden die uitnodigt tot spontane
ontmoetingen.”
Waarom die ontmoetingen zo belangrijk zijn? Koos Kok: “Omdat
ze wonderen doen voor het buurtgevoel. Zelf woon ik op de statige
Rotterdamse Heemraadssingel, waar ik iedere ochtend mijn tai chi
beoefen. Om mij heen laten buren massaal hun hond uit. De praatjes die je dan kunt aanknopen, zorgen voor een fijne sfeer op straat.
We voelen ons onderdeel van dezelfde gemeenschap.”
Met De Groene Kaap hoopt Koos Kok een vergelijkbare sfeer te
creëren. Uniek aan het project is onder meer dat de hoven, bruggen en daktuinen een doorgaande groene route gaan vormen. Via
een gastvrije entree kunnen de bewoners en bezoekers een wandeling door het complex maken. Het groene binnenterrein wordt
zo een volwaardige verblijfsruimte.
Soort 'stad in de stad'
De woonblokken vormen een soort ‘stad in de stad’ waar allerlei
mensen samenkomen, aldus Kok. “Net als Katendrecht zelf wordt
het project een thuis voor mensen van alle leeftijden en verschillende leefstijlen. Jong en oud, gezinnen, stellen en singles, stedelijke genieters en mensen die wat meer op zichzelf zijn. En dat zie
je terug in het woonaanbod. Naast zeer ruime eengezinswoningen
komen er ook appartementen met een woonoppervlakte van 45m2
en groter. Er zijn volop mogelijkheden om de woning te kiezen die
bij jouw leefstijl en levensfase past. De grote diversiteit aan woningen maakt het bovendien mogelijk wooncarrière te maken in De
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Groene Kaap of om als familie dicht bij elkaar te (blijven) wonen.
Je kunt er letterlijk terecht van nul tot honderd jaar.”
Gevraagd naar zijn inspiratiebron voor de architectuur noemt Kok
vooral de haven met haar typische industriële baksteengebouwen
met grootschalige stalen rasters. Die stoere uitstraling vind je dan
ook veelvuldig terug in zijn ontwerp voor De Groene Kaap.“Het
metselwerk in warme aardetinten vormt de hoofdmoot en is de
drager van het beeld dat De Groene Kaap moet uitstralen. Alle
havengebouwen hebben een eigen uitwerking wat betreft rastertype, buitenruimte, raamcompositie, dakvorm en hoogte van de
accenten. De rasters van wit beton omvatten steeds twee of soms
drie woonlagen, zodat de schaal duidelijker wordt. Bij grootschalige ruimtelijke ingrepen verdikt het raster om bijvoorbeeld holtes
en uitsnijdingen te accentueren. In de poorten wordt het raster
geïntensiveerd, waardoor een soort schilderijenkabinet ontstaat.”
Daktuinoase
Ongekend voor Nederlandse begrippen is vooral de groene
‘daktuinenoase’. Dat heeft een reden, aldus Kok. “Bij de meeste
bouwprojecten is weinig budget beschikbaar voor groen. Als je er
niet bovenop zit, blijf je achter met slechts een paar plantenbakken, waardoor buitenruimtes alsnog stenig aanvoelen. Voor De
Groene Kaap koos ontwikkelaar Stebru duidelijk voor een andere
insteek. Groen moest van meet af aan worden meegenomen in het
ontwerp.”
Koks basisidee is dat je op De Groene Kaap moet kunnen rondlopen zonder het gevoel te hebben dat je op een dak staat. Om die
groenervaring te waarborgen heeft opdrachtgever Stebru een selectie
uitgeschreven, waarna landschapsarchitect LOLA is geselecteerd om
de buitenruimte zo weelderig mogelijk aan te kleden.
Duurzaamheid is een belangrijk aspect van De Groene Kaap. Koos
Kok: “Uiteraard voldoet het gebouw wat de energieprestatie betreft
aan de laatste eisen. Maar duurzaamheid is ook: een gebouw of
stadsdeel dat na verloop van tijd nog steeds hoog gewaardeerd
wordt. Ik wil dat mensen over een aantal jaren nog steeds zeggen:
wat een uniek project!”
Naast het vele groen en de uitnodigende semipublieke ruimte kent

INTERVIEW

De Groene Kaap ook praktische oplossingen. Parkeren? Dat doe je
gewoon inpandig. Onder het hof in Blok 1 is speciaal daarvoor een
garage bedacht. Ook vind je daar de fietsenberging.
Praktische oplossingen
Diezelfde gebruiksvriendelijkheid vind je terug in de plaatsing
van de balkons. “Deze zijn niet gestapeld, zoals je vaak ziet, maar
liggen naast elkaar. De ruimte boven je hoofd is dus open, wat een
extra ruimtelijk gevoel geeft”, aldus Koos Kok. “En omdat het complex geen vastomlijnde voor- of achterkant heeft, heeft iedereen
zicht op het groen, het water of de skyline, die allemaal even mooi
en interessant zijn.”
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KADEAPPARTEMENTEN
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vanaf 60 - 100 m2
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WONEN

KADEAPPARTEMENTEN
Buiten leven in de stad
Een kadeappartement geeft je een vrij gevoel dankzij
de dubbelhoge buitenruimtes en het uitzicht over de
Maashaven. Ook het aangename parkgroen in de hoven
versterkt het gevoel van buitenleven midden in de stad.
Bij het appartement horen een eigen parkeerplaats
en een berging in de ondergrondse parkeergarage.
De appartementen worden opgeleverd met een luxe
keuken met apparatuur en een complete badkamer
passend bij de woning.

INSPIRATIEVOORBEELD

circa 94 m2
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INSPIRATIEVOORBEELD

circa 98 m2

WONEN

UITZICHT OVER
DE MAASHAVEN
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WONEN

KADEAPPARTEMENTEN

Deze wooninspiratie is geleverd door LOODS 5

Kies jouw koers
www.degroenekaap.nl/woonkompas
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WONEN

CIRCA

98 M

2
INSPIRATIEVOORBEELD

circa 78 m2

MET DE VEELHEID AAN INDELINGEN

IS ER ALTIJD EEN
APPARTEMENT
DIE PAST BIJ JOUW
WENSEN

• VANAF CIRCA 60 M2 TOT 100 M2
• GELIJKVLOERS
• 2-, 3- EN 4-KAMER APPARTEMENTEN
• VERDIEPINGSHOGE GLASPUIEN
• RIANT BALKON
• LUXE SANITAIR EN KEUKEN
• INCLUSIEF PARKEERPLAATS EN BERGING
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WONEN

KADEAPPARTEMENTEN

CIRCA

98 M2
INSPIRATIEVOORBEELD

circa 98 m2
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WONEN

Deze wooninspiratie is geleverd door LOODS 5

Kies jouw koers
www.degroenekaap.nl/woonkompas
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INTERVIEW

Op safari
in je eigen
wooncomplex
ERIC-JAN IS SENIOR LANDSCHAPSARCHITECT EN PARTNER/MEDEOPRICHTER VAN LOLA
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TEKST ILJA POST / FOTOGRAFIE JAN VAN DER PLOEG

DE VISIE VAN ERIC-JAN PLEIJSTER OVER HOE JE
STAD EN NATUUR OP EEN COMFORTABELE MANIER
MET ELKAAR KUNT VERBINDEN, ZAL GOED ZICHTBAAR WORDEN IN DE GROENE KAAP. ZIJN ROTTERDAMSE LOLA LANDSCAPE ARCHITECTS ONTWERPT
VERRUIGDE, NATUURLIJKE LANDSCHAPPEN,
DESNOODS BOVEN OP DE DAKEN VAN EEN STADS
WOONCOMPLEX. “VOGELS, VLINDERS, ZELFS
EGELS VOELEN ZICH ER STRAKS NET ZO GOED
THUIS ALS DE MENSEN DIE ER GAAN WONEN.”

Eric-Jan Pleijster is senior landschapsarchitect en partner/
mede-oprichter van LOLA Landscape Architects en is wat ze
bij Property NL, hét magazine voor de vastgoedsector, een high
potential noemen. In het kort: een talent om in de gaten te houden.
Grappig, vindt hij. Want vastgoedontwikkelaars en landschapsarchitecten als hij waren in het verleden nou niet altijd de meest voor
de hand liggende partners.
“Als wij erbij werden gehaald, was het meestal om ontwerpschetsen op te leuken met allerlei groen”, zegt hij. “Een typisch geval
van ‘greenwashing’, waarbij een gebouw zich groener voordoet dan
het daadwerkelijk is. Veel van die boompjes of struiken die worden
ingetekend, staan daar alleen voor de sier. In werkelijkheid kúnnen
ze vaak niet eens gerealiseerd worden, bijvoorbeeld omdat ze pal
boven een parkeergarage zijn ingepland, waar een boom dus niet
eens kan wortelen.”
Ingehuurd worden om plannen van een groen randje te voorzien,
Pleijster is er geen groot fan van. Toen hij benaderd werd om zijn
visie te geven op de ontwerpschetsen voor De Groene Kaap, was
hij dan ook aanvankelijk wat sceptisch. Tot hij doorkreeg dat dit
project heel wat meer behelst dan het aanbrengen van een paar
likjes groen.
Uniek in Nederland
“Architect Koos Kok van MASSA ontwierp de eengezinswoningen
en appartementsgebouwen zo, dat er veel ruimte is voor een glooiend daklandschap, dat vanaf het maaiveld via groene loopbruggen
omhoog kringelt”, vervolgt hij. “Een heel ander verhaal dus dan
slechts wat daken met sedum bedekken. De Groene Kaap gaat
vele malen verder dan dat. Een ontwerp dat zeker in Nederland zijn
gelijke niet kent.”
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“Er gebeurt van alles:
culinair, cultureel en
creatief staat de hele
wijk in bloei”

De Groene Kaap gaat
volgens Pleijster meer
de kant op van Stefano Boeri’s Il Bosco
Verticale, de Milanese
woontorens met verticale tuinen en in totaal 780 bomen, die er met
hijskranen zijn neergezet. Het microklimaat zorgt bij elk appartement voor een groene omgeving. Eigenlijk net zoals de bewoners
van De Groene Kaap straks geconfronteerd worden met een zee
aan groen zodra ze hun voordeur openzwaaien.
Pleijster is vereerd dat hij op Katendrecht mag laten zien hoe je
natuur kunt toevoegen aan de stad. Zijn laptop openslaand toont
hij de ene na de andere weelderige groene schets. Op één ervan zie
je, verscholen onder de bosjes, een egel voorbij scharrelen. Geen
aardigheidje, het is Pleijsters vurige wens voor de toekomst.
Een 'levend' gebouw
“De Groene Kaap moet een ‘levend’ gebouw worden. We creëren
condities waarin naast mensen ook planten en dieren zich thuis
gaan voelen. Denk aan vogels als roodborstjes, merels en koolmezen. Maar ook aan insecten en ja, zelfs aan kleine zoogdieren
waaronder bijvoorbeeld die egel. Het mooie is: die natuur bestaat
al in de stad. Je hoeft alleen maar de juiste voorzieningen te
scheppen om ze naar je gebouw te halen.”
Als inspiratiebron noemt hij een Zweeds project waar LOLA de
mogelijkheid onderzoekt van zogenoemde ‘landschapstransplantaties’. Pleijster legt uit: “Als je ergens vastgoed ontwikkelt,
verdwijnt er een stukje landschap. Op de rotsen en dennenbomen
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die er stonden, kun je immers niet bouwen. Dus wat doen we nu
in Zweden: we graven het landschap uit, slaan het elders op en
plaatsen die uitgesneden vierkante meters later weer netjes terug
op het dak.”
“Het resultaat is niet te vergelijken met de aangelegde daktuinen
zoals wij die in vooral Nederland kennen. Het is veel natuurlijker
en bestaat uit beplanting die ook daadwerkelijk bij het gebied
hoort. Ecologisch veel waardevoller dan een dak vol sprietjes of
vetplanten. Dat werkt weliswaar prima als waterbuffer, maar doet
weinig om bijen, vlinders en vogels aan te trekken.”
Gevels met nestkasten
“Ook is LOLA in Zweden al heel ver met het inpluggen van voorzieningen om de natuur de stad in te krijgen”, gaat hij verder. “Denk
bijvoorbeeld aan boxen met houtsnippers die we in de gevel plaatsen om insecten aan te trekken. Voor De Groene Kaap pas ik soortgelijke technieken toe door de gevels te voorzien van nestkasten waar
vogels, vlinders en vleermuizen een veilig onderkomen vinden.”
Pleijster, enthousiast: “Moet je nagaan hoe mooi dat wordt als al
die jonge vogels in het voorjaar uitvliegen! Of nog daarvoor: wanneer
uit al die nestkasten, omringd door opkomende beplanting en allerlei
bloemen en kruiden, een vrolijk getjilp weerklinkt. Al die natuur
om je heen, dat doet iets met een mens. En zeker met kinderen. Ik
hoor mezelf nog roepen: mam, er zijn weer jonkies!”
Om ervoor te zorgen dat zijn daklandschap straks perfect aansluit bij de bestaande stadsnatuur, trekt Pleijster er regelmatig
op uit langs de oevers van de Maas. Een soort safari in eigen stad,

INTERVIEW

“Een stuk stoerder
en passender bij
het gebied dan
de traditionele
schommel en wipkip”

waarbij hij speurt naar
wat er zoal groeit en
bloeit in het Rotterdamse havenmilieu. “Varens
bijvoorbeeld. Of de
Canadese fijnstraal, die
met zijn korte witte en
gele bloempjes vaak
tussen de ruige kades
omhoog piept.”

Maar behalve planten en struiken zal De Groene Kaap ook bomen
herbergen. Wat de vraag opwerpt, hoe die daar straks kunnen
groeien. Bomen hebben immers wortels die ergens heen moeten.
Pleijster legt uit: “De ondergrond waarop het daklandschap wordt
gerealiseerd, varieert van zo’n dertig centimeter tot een meter dik.
Voor licht wortelende soorten met kronen die niet te massief zijn,
is dat diep genoeg. Denk aan berken, krentenbomen of de robinia.
Of deze soorten ook daadwerkelijk worden geplant, is echter nog
niet zeker. Die keuzes worden momenteel gemaakt.”

Groener wordt het niet
Ook aanwezig: zonnepanelen – om onder meer de verlichting in
de gemeenschappelijke buitenruimte van stroom te voorzien. "De
nadruk blijft dus liggen op het groen”, aldus Pleijster. “Bergachtig en bosrijk op de hoogste hoven, knus en beschut op de lager
gelegen daktuinen. Veel groener dan De Groene Kaap wordt het
niet.” Maar waar Pleijster zich nog wel het meest op verheugt, is
de gedachte aan hoe mensen straks gebruik zullen maken van dit
daklandschap. Want behalve beschutting en privacy nodigt zo’n
groene wildernis voor je deur ook uit tot spontane ontmoetingen
en individuele genietmomentjes in de ochtendzon. “Gezamenlijk
borrelen met vrienden of buren. Een kopje thee drinken op het
neergezette meubilair, terwijl even verderop (veilig, want nog altijd
binnen gezichtsveld in een gecontroleerde omgeving) de kinderen
spelen. Of op gezette tijden even een rondje doen om te kijken hoe
de natuur op andere daktuinen in bloei staat. Het kan allemaal op
De Groene Kaap. Sterker, het hele ontwerp schreeuwt erom.”

Wel al zeker is dat de daktuinen, die
allemaal hun eigen thema en vegetatie krijgen, ook een speciale feature
voor de jongste bewoners hebben.
Daarvoor heeft Pleijster objecten uit
de haven op het oog. “Een boei, een
anker, een oude scheepsschroef, dat
soort dingen. Eenmaal bewerkt moeten deze dienen als kunstobject om
op te klauteren. Een stuk stoerder
en passender bij het gebied dan de
traditionele schommel en wipkip.”
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KAAPSE
PLANK
TEKST JAAP VAN RIJN / FOTOGRAFIE JAAP VAN RIJN / JAN VAN DER PLOEG

De Fenix Food Factory is een van de meest spraakmakende initiatieven van Rotterdam. Vanaf de eerste dag weten Rotterdammers
en steeds meer bezoekers van de stad de karakteristieke havenloods aan de mond van de Rijnhaven te vinden. Zo’n bijzondere
plek is niet te kopiËren. Vind maar eens een plek aan het open
water met zicht op scheepvaart en de hoogbouw op de Wilhelminapier, met het natje en droogje onder handbereik. Wat ook
bijdraagt aan het succes van de ‘Fenix’: het vrij in te vullen Kaapse
Plankje.
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“Het resultaat: een
versmarkt én horecatempel ineen”

De makers van brood, koffie, kaas, bier, vleeswaar, soep en
gerechten sloegen destijds de handen ineen. Het resultaat: een
versmarkt én horecatempel ineen. Ze bedachten ook de Kaapse
Plank, want samen sta je sterk. Bezoekers kunnen het plankje
op twee manieren laten beleggen: met een enkel product, denk
aan kaas, worst of brood met dips. Of apart wat te eten en drinken
kopen en dan lekker genieten aan een van de picknicktafels aan
de Veerlaan of op het terras aan de Rijnhaven. Je kunt ook gaan
voor de samengestelde plank. Dan kies je bij het plankenloket uit
een van de geboden opties. Vervolgens haal je bij de ambachtslieden het eten waar je trek in hebt. Je kunt in de Fenixloods ook je
dagelijkse boodschappen doen en thuis je eigen Kaapse Plankje op
tafel zetten.
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FA . BIJTE N

Pittige twist
De mannen van CiderCider maken zelf geen cider, maar ze voeren
wel een indrukwekkend assortiment uit elf landen, waaronder
Engeland, Spanje, Duitsland, Litouwen en Frankrijk. Welke cider
op een kaasplankje thuishoort? De toegankelijke Franse Val de
Rance. CiderCider heeft ook Rotterdamse Ram in huis, een drankje
dat Engelsen als een hard cider betitelen: fris, droog en bruisend,
vooral passend bij een plankje met hartige worst. Liever bier? De
Kaapse Brouwers introduceren in de Fenix Food Factory naar eigen
zeggen een craft beer revolution. Het resultaat: non-conformistische bieren als Bea, een IPA gemaakt van zwarte rogge, Gozer, dat
wordt gebrouwen van havermout, en de immer populaire Harrie,
blond bier met een pittige twist van Szechuanpeper.

“Ze voeren een indrukwekkend
assortiment uit elf landen”

RE C HTSTRE E X
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“Ze kopen rechtstreeks
bij de boer”

Een zoete plank
Wie zin heeft in een zoete plank, bezoekt naast de kraam van Jordy
ook Stroop, waar ze ter plekke een verse stroopwafel voor je bakken.
Stielman verzorgt de bijpassende koffie, gezet van vers gebrande
bonen. Heb je liever een warm gerecht op de plank? Klop dan aan bij
The Kaapse Kitchen voor een van de Aziatisch getinte schotels. Bij
Rechtstreex – ze kopen rechtstreeks in bij de boer en hebben overal
in de stad afhaalpunten voor hun groentetas – kun je onder meer
een punt quiche en een salade op je plank laten plaatsen. Meneer
Tanger, inderdaad afkomstig uit het Marokkaanse Tanger, tast de
olijven, noten en specerijen hoog op in donkerbruine aardewerken
schalen. Zijn dips en tapas kun je met Marokkaans brood op je plank
laten zetten en ook in bakjes mee naar huis nemen.
Haal ten slotte een krantje in de boekenkraam van Christine en Folco, zoek een plekje in of buiten de Fenixloods en verzucht: zo mooi
kan het leven op Katendrecht zijn.

JO RDY'S B A K ERY

M ENEER TA NGE R

F E N I X F O O D FA C T O R Y / V E E R L A A N 1 9 D / 3 0 7 2 A N R O T T E R D A M
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WONEN

HOFAPPARTEMENTEN
Uitzicht op de groene hoven
De appartementen aan de galerijen beschikken over
privépatio’s. Op deze patio kun je een flink deel van de
dag heerlijk van de zon genieten. Ook heb je uitzicht op de
parkachtige, groene hoven. Uiteraard krijg je de beschikking over een eigen parkeerplaats & een berging, beide in
de ondergrondse parkeergarage. Het appartement wordt
opgeleverd met een luxe keuken met apparatuur en een
complete badkamer passend bij de woning.
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Deze wooninspiratie is geleverd door LOODS 5

WONEN

INSPIRATIEVOORBEELD

circa 112 m2

VANUIT JE PRIVÉPATIO UITZICHT OP

EEN INTIEM GROEN BINNENGEBIED
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WONEN

HOFAPPARTEMENTEN

CIRCA

86 M

2

Deze wooninspiratie is geleverd door LOODS 5
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WONEN

INSPIRATIEVOORBEELD

circa 86 m2

• VANAF CIRCA 80 M2 TOT 112 M2
• GELIJKVLOERS
• DRIE OF VIER KAMERS
• RIANT BALKON
• UITZICHT OP GROEN BINNENHOF OF MAASHAVEN
• LUXE SANITAIR EN KEUKEN
• INCLUSIEF PARKEERPLAATS EN BERGING

Kies jouw koers
www.degroenekaap.nl/woonkompas
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KAAP
C U LT U U R

NACHT
VAN DE
KAAP

TEKST ILJA POST / FOTOGRAFIE JAN VAN DER PLOEG

THEATER WALHALLA
Het echte ouderwetse theatergevoel vind je in Theater Walhalla, het leukste ‘vestzaktheater’ van
Rotterdam. Het programma – meer dan 275 voorstellingen per jaar – loopt uiteen van cabaret,
muziek, toneel en jeugdvoorstellingen tot talkshows. Het theater is klein en intiem met slechts
tachtig zitplaatsen. De dependance Kantine Walhalla (schuin aan de overkant) biedt ruimte aan
150 personen. Theater Walhalla is vernoemd naar Dancing Walhalla, voor de oorlog een roemrucht danspaleis waar de voetjes van de vloer gingen op de tonen van een draaiorgel.

S U M AT R A W E G 9 - 1 1

Beeld: Marc Nolte

In de eigenzinnige, onafhankelijke, literaire boekhandel van Christine
Bosch en Folco de Jong in de Fenix Food Factory vind je altijd wel iets waar
je (niet) naar op zoek was. Ben je wél specifiek ergens naar op zoek? Ze
hebben er voor elk wat wils: literatuur, verhalen, kinderboeken, kookboeken, reisboeken, poëzie, boeken over Rotterdam, fantasy en sciencefiction,
spanning, graphic novels en ook veel in het Engels. Gewoon een heerlijke
boekenzaak waar ook ruimte is voor lezingen en debatten.
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BOSCH &
DE JONG
VEERLAAN 19D
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Beeld: Marc Nolte

Beeld: Eelco Roelsma

Volksbuurt Katendrecht verandert één keer per jaar in de rosse
buurt en het zeemanskwartier van weleer, en wel tijdens Nacht van
de Kaap, meestal het eerste weekend van september. Bezoekers
dossen zich dan vaak uit als stoere zeebonken, kapiteins of dames van lichte zeden, een knipoog naar Katendrechts roemruchte
geschiedenis. Het festival kent een jaarlijks terugkerende opzet, die
bestaat uit een nostalgische kroegentocht, burleske shows en allerlei muziekoptredens, waarbij ook de smartlappen van oud-Kapenees
Johnny Hoes ten gehore worden gebracht.

Beeld: Eelco Roelsma

LANTARENVENSTER
LantarenVenster kent sinds 1949 een rijke historie als theater voor film, dans, theater en muziek. In oktober 2010 verhuisde het theater naar de Kop van Zuid, inmiddels verbonden met Katendrecht via de Rijnhavenbrug. Het filmaanbod
bestaat vooral uit Europese en niet-westerse kwaliteitsfilms
die doorgaans niet in de reguliere bioscopen zijn te zien. Qua
muziek staat jazz centraal. In de royale foyer kun je tevens
een hapje eten. Op het menu staan eenvoudige, betaalbare
gerechten zoals salades en burgers. Bij mooi weer is het
terras geopend.

OTTO REUCHLINWEG 996

NEDERLANDS FOTOMUSEUM

Ook net aan de andere kant van de Rijnhavenbrug vind je het Nederlands Fotomuseum. Hier wordt sinds eind jaren ’80 een groot
deel van het fotografisch erfgoed in Nederland beheerd. Het archief is dan ook immens groot. Als je wilt weten hoe Rotterdam er in
de jaren ’30, ’50 of ’80 uitzag, toont dit museum je de foto’s. Ook organiseren ze er internationale tentoonstellingen over fotografie.
De ene keer staat een maatschappelijk of artistiek thema centraal, de andere keer een internationaal beeldbepalende fotograaf.

WILHELMINAKADE
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ONTWIKKELING

Toekomst
Polsgebied
KATENDRECHT HEEFT DE VORM VAN EEN HAND. ALS JE
GOED KIJKT, ZIE JE DAT DE WIJSVINGER PRECIES NAAR
DE EUROMAST WIJST. DAAR WAAR DE POLS ZOU ZITTEN,
VIND JE DE ENTREE TOT DE KAAP. NU NOG EEN GEBIED
VOLOP IN ONTWIKKELING, EEN BEETJE ROMMELIG ZELFS,
MAAR MET EEN PAAR JAAR KAN DE POLS ZICH METEN
MET BUURTJES ALS DE LONDENSE DOCKLANDS OF HET
MEATPACKING DISTRICT IN NEW YORK.

TEKST ILJA POST / FOTOGRAFIE JAN VAN DER PLOEG / IMPRESSIES PLEIN06
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Toen twee jaar geleden de plannen voor De Groene Kaap langzaam vorm begonnen te krijgen, kreeg Koen de Boo, strategisch stedenbouwkundige bij Plein06, de vraag: maar wat gebeurt er eigenlijk met de rest van het gebied? De Boo, weliswaar bekend met de Kaap,
kon toen ook slechts gissen en stelde in opdracht van alle betrokken partijen een gebiedsprofiel op. Daarbij ging hij niet alleen op zoek
naar de gezamenlijke intenties van de private investeerders en de gemeente in het gebied. Hij ging ook op zoek naar de aantrekkingskracht van Katendrecht. Of liever: waarom is de Kaap zo hot en hoe wordt zij – naar alle verwachting – nog hotter?

INTERNATIONALE
AANTREKKINGSKRACHT
Rotterdam is hip en het Rijnhavendistrict, waaronder
ook Katendrecht valt, vormt daar een belangrijke pijler
van. De pionier Hotel New York heeft nog steeds een
(inter)nationale aantrekkingskracht, de Fenix Food
Factory toont het beste van Rotterdam, het hippe Nhow
hotel zorgt voor grootstedelijke allure, en stedelijke
functies als het Luxor Theater, LantarenVenster en de
vele restaurants op de Wilhelminapier en het Deliplein
zorgen ervoor dat het een échte hotspot is.

Echt en nieuw
Van de Fenixloodsen, de nog functionerende
meelfabriek Codrico en het voormalige koffiepakhuis Santos tot de brede industriële kades
en de restanten van het oude goederenspoor
op de Brede Hilledijk, op de Pols voel je de
oude havenhistorie nog. Deze rauwe randjes,
gecombineerd met veel nieuwbouw, maken
Katendrecht spannend en ‘echt’.

DESPECIALE
GROENE KAAP
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Hoogbouw versus fijnmazige straten
Binnen het Rijnhavendistrict is er een spannend contrast tussen
de spectaculaire hoogbouw van de Wilhelminapier versus de
fijnmazige straten van Katendrecht. De Wilhelminapier zal zich de
komende jaren blijven ontwikkelen als hoogbouwlocatie met de
nieuwbouw van ‘Boston & Seattle’ en ‘Philadelphia & Havana’ met
een bar en restaurant op hoogte en een spectaculaire rooftopbar.
Vanuit de luwte van de Kaap vormt die grootschalige stad het decor
van een menselijke beleving.

Waterfront hotspot
Aan de zuidelijke kade van de Rijnhaven, in het Polsgebied,
ontstaat een aaneengesloten waterfront hotspot: een horeca- en
uitgaansgebied van internationale allure. De ligging aan de haven,
het fenomenale uitzicht op de stad en de Kop van Zuid, de kade- en
dakterrassen, de bijzondere mix van cafés, restaurants en clubs,
de combinatie van Rotterdams ondernemerschap en internationale
grote namen maken deze plek tot een nieuwe troefkaart voor een
avondje uit in Rotterdam.

Stilwerk is katalysator
Het Duitse designwarenhuis Stilwerk wil in 2019 haar eerste vestiging in de
Benelux openen. Ze hebben heel bewust voor Katendrecht gekozen om de
markt van Amsterdam tot aan Antwerpen te bedienen. De havenhistorie en het
rauwe randje sluiten naadloos aan bij de oorsprong van het bedrijf uit Hamburg.
Het warenhuis vestigt zich in het monumentale koffiepakhuis Santos. De komst
van Stilwerk zal zorgen voor een divers design-gerelateerd programma, zoals
ontwerpstudio’s, showrooms en een design hotel .

Destination for design
Het Polsgebied wordt een ‘destination for design’, een plek waar maken, tonen en kopen centraal komen te staan. Rotterdamse designers tonen zich in
verschillende ontwerpstudio’s en showrooms naast internationale designers
die met Stilwerk zullen meekomen. De winkels en horeca zullen draaien
rondom het thema design, waarbij de grenzen tussen retail en horeca en
tussen tonen en verkopen zullen vervagen.
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Jumbo
foodmarket

Ook het Jumbo-concern heeft zijn vertrouwen in de Pols uitgesproken met de komst van een Jumbo Foodmarket op de locatie van de huidige Jumbo-supermarkt. Deze supermarkt blijft open, maar verhuist naar een tijdelijke locatie in de Rijnhaven. Eenmaal weer geopend
zal er geen traditionele supermarkt vol schappen terugkeren, maar meer een verzameling shops in een shop met restaurantfunctie.

CODRICO

SANTOS

POLSGEBIED

Cosmopolitan district
Een echt kosmopolitisch milieu ontbreekt nog in Rotterdam.
Met de Kop van Zuid is de binnenstad eerder al uitgebreid naar
de zuidelijke Maasoever, maar met de herontwikkeling van de
Pols wordt ook het Rijnhavengebied een bestemming an sich. De
unieke, historische bebouwing gecombineerd met de vele cafés en
restaurants met terrassen, nieuwe winkelformules én een prachtig
uitzicht over de stad vormen de juiste mix voor een écht Rotterdams ‘cosmopolitan district’ à la de Londense Docklands of het
Meatpacking District in New York.

Autovrije straten
Rotterdam staat bekend om zijn brede stadsstraten. Denk aan
de Schiekade, Laan op Zuid en de Nieuwe Binnenweg. De Brede
Hilledijk wordt een nieuwe stadsstraat, met zowel aan de noordals zuidkant twee autovrije straten. Aan de noordzijde kan men niet
gehinderd door auto’s lekker winkelen en genieten van de aldaar
aanwezige horeca. Aan de zuidzijde zorgt de afwezigheid van auto’s
voor een veilig gebied waar kinderen kunnen spelen en de stad
ontdekken. Met veilige en brede oversteekplaatsen op de Brede
Hilledijk zijn de twee zijden met elkaar verbonden.

DE GROENE KAAP 75

ONTWIKKELING

Compleet woonaanbod
Met alle geplande nieuwbouw ontstaat in de Pols een divers woningaanbod voor iedereen die graag in de stad woont. Zo zijn er woningen voor éénpersoonshuishoudens, zogenoemde empty nesters, en kunnen ook starters die direct na hun studie carrière willen maken
terecht in deze inspirerende, hoogstedelijke omgeving. Zo realiseert Frame Vastgoed Bay House een spannende mix van wonen, winkelen
en een high-end hotel. Verderop ontwikkelt en bouwt Heijmans in opdracht van IC Netherlands woontorens, bedoeld om hoger opgeleiden die net een baan hebben, voor langere tijd aan de stad te binden. En dan is er nog het diverse woningaanbod van De Groene Kaap.

INSPIRERENDE,
HOOGSTEDELIJKE OMGEVING

Spannende
mix van wonen
en winkelen
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Levendige plinten
Hoogbouw heeft zo zijn charme, maar als je niets functioneels
doet met de plinten komt het al gauw kil en anoniem over. In
de Pols is daarom verhuurbare plintruimte gecreëerd voor
een commercieel, maatschappelijk en functioneel programma. Deze transparante plintruimtes zorgen behalve voor een
actieve en leefbare omgeving voor een aangename routing
door het gebied. In de plinten waar ook een woonprogramma
is georganiseerd, zorgen voordeuren aan de straat voor de
gewenste activiteit en sociale controle.

LIFESTYLE

TEKST/FOTOGRAFIE JAAP VAN RIJN

De openluchtbarbecue van de slager van
Fa. Bijten is een fijne Katendrechtse traditie. Elke vrijdag- en zaterdagmiddag steekt
hij op de Paul Nijghkade voor de Fenix Food
Factory het vuur aan. Vervolgens roostert
hij zijn mooie vlees voor liefhebbers die
rond de barbecue aanschuiven. De gasten
drinken een vers getapte cider van CiderCider, een biertje van de Kaapse Brouwers
of wellicht een glas wijn van Lammert
Wiegmink. Je kunt binnen in de Fenix Food
Factory ook eten halen en dat met het
geroosterde vlees opeten. Zoals brood van
Jordy, dips en olijven van Mr. Tanger en een
salade van Rechtstreex. Ook lekker: een van
de gerechten van The Kaapse Kitchen. Wie
de maaltijd in stijl wil afsluiten, stelt een
kaasplankje samen bij kaasmaker Marijke
Booij. Ze biedt naast goed gerijpte Franse
kazen ook haar veelgeprezen rauwmelkse
Buurenkazen aan, die ze op de boerderij in
Streefkerk maakt.

KAAPSE
ROAST
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BARBECUEËN!

FA . B IJTEN

De mannen van Fa. Bijten garen het vlees op een door houtvuur
verwarmde bakplaat. Het voedsel staat in direct contact met de
hittebron. Deze techniek gaart vlees sneller dan voedsel dat op
het rooster van een klassieke open barbecue ligt. Want bij de open
barbecue is de afstand tussen het voedsel en de hittebron groter en gaart het voedsel vooral door hittestraling. Een populaire
barbecue is de kamado, eigenlijk een van keramiek gemaakte
buitenoven. De Big Green Egg is een goed voorbeeld van dit type
oven. Sluit je de kamado, dan zal de temperatuur snel stijgen. Met
schuiven en een schoorsteen kun je de temperatuur goed regelen.

BIJTEN!
Voor de liefhebber van de barbecue biedt Fa. Bijten met zorg
gekozen vlees. Dat is afkomstig van boeren die niet ver van Rotterdam hun vee houden. Op de toonbank staat een forse rijpingskast. Daarin kun je naast entrecotes, ribeyes en varkensvlees ook
minder bekende vleesdelen bewonderen, zoals diamanthaasjes,
bavette en ezeltjes. Dit vlees heeft gewerkt en kent dan ook een
stevigere beet dan bijvoorbeeld biefstuk. Rijping maakt het vlees
malser en zorgt voor een volle smaak. De slager maakt ook zelf
vleeswaren, zoals patés en worst, die met onder meer rauwe ham
op het beroemde Fenix Food Factory-plankje liggen.

BO IRE!

BOIRE!

CID ERCIDER

Je mag Lammert Wiegmink gerust een wijnexpert noemen. Hij
schonk als gastheer de wijnen in Parkheuvel, toen Cees Helder
daar nog achter de kachel stond. Tegenwoordig is hij als de Wijngoeroe in zijn pakhuis te vinden, vlakbij de Rijnhaven.
Lammert levert veel wijnen aan de betere horeca. Deze wijnen
deelt hij ook met wijnliefhebbers: elke zaterdag gaat de deur open
voor particulieren. Want eenmaal een gastheer, altijd gastvrij.
Maar: “Ze mogen pas kopen als ze geproefd hebben!” Er staan
geruststellend veel proefflessen open. Welke wijn goed met
rundvlees combineert? Een rijpe, volle wijn met krachtige aroma’s,
zoals de Marimont uit de Franse Cevennen. Maar eerst proeven!

Poiré!
Wat doe je na een studie maritieme techniek aan de TU Delft? Na
wat omwegen de Felix Food Factory uit de grond stampen en daar
cider tappen en verkopen. Omdat Wouter Bijl cider lekker vindt. En
ook: veel mensen kennen alleen cider uit de supermarkt. Wouter
laat bezoekers kennismaken met ambachtelijke cider, gemaakt
zonder toevoegingen van wat dan ook. Een aantal hiervan schenkt
hij van de tap. Wouter laat de ciders eerst proeven, want veel
mensen hebben geen idee hoe sterk ciders van smaak kunnen verschillen. Wouter verrast ze ook met een Franse poiré, een perencider, die gekoeld over de toog gaat.
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Kaapse Kamado Stoof
De ingrediËnten zijn te koop in de Katendrechtse winkels Fa. Bijten,
Amazing Oriental, Jumbo en Rechtstreex. Sluit het stoofdiner af met een
passend bezoek aan Kopi Soesoe, de koffiewaroeng van Katendrecht.

Een geslaagde stoof is het resultaat van geduldig wachten. Hoe langzamer het
vlees gaart, hoe smakelijker het resultaat. Een kamado als een Big Green Egg
en een Dutch Oven (of andere gietijzeren pan) vormen een fijn slow-cook-duo.
Breng de kamado naar 230 °C en bereid ondertussen de Kaapse stoof voor.

• Doe wat olie en boter in een koekenpan, voeg de kruidnagels en uien toe en
bak deze een paar minuten.
• Wrijf in een grote vijzel of cobek de sjalot, knoflook, komijnzaad, korianderzaad, geelwortel, laos en gember tot een pasta.
• Doe wat olie in een koekenpan en bak de specerijen één minuut op middelhoog vuur. Voeg de kokosroom en sojasaus toe, haal van het vuur en voeg
wat limoensap toe. Zet apart.
• Snijd de rode pepers over de lengte doormidden, verwijder de zaadlijsten.
Leg de pepers een minuut of drie in het water. Haal de pepers uit het water
en schrap met een mesje het vruchtvlees van de schil. Maak van het vruchtvlees een pulp.
• Haal het vlees door de bloem. Doe een scheutje olie in de Dutch Oven en
bak het vlees op hoog vuur kort aan alle kanten goudbruin. Tip: voor meer
smaak kun je het vlees ook eerst dichtschroeien op de barbecue.
• Temper het vuur en voeg de specerijenpasta, citroenblaadjes, rode peper,
runderbouillon en wortelstukjes toe en schep een paar keer om.
• Doe de deksel op de Dutch Oven en zet deze in de kamado. Sluit de kamado
en breng de temperatuur naar 90 °C. Je hebt nu uren de tijd om Katendrecht te verkennen.

INGREDIéNTEN
zonnebloemolie
1 el
boter
4
uien, in halve ringen gesneden
3
kruidnagels
2
sjalotjes, in stukken gesneden
4
teentjes knoflook
1 el
komijnzaad
2 el
korianderzaad
1 stukje geelwortel van 3 cm, geschild
1 stukje laoswortel van 3 cm, geschild
1 stukje gemberwortel van 3 cm, geschild
1 dl
dikke kokosroom uit blik
4 el
zoete, dikke sojasaus (ABC of Kaki
Tiga)
sap van 1 limoen
2
rode pepers
patentbloem
1 kg
doorregen runderlappen, in stukken
gesneden
2
citroenblaadjes
5 dl
runderbouillon
6
dunne bospenen, schoongemaakt
en in stukken gesneden
zout
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TEKST ILJA POST / FOTOGRAFIE JAN VAN DER PLOEG

Restaurant POSSE
POSSE is een leuke tent aan het bruisende Deliplein. Het interieur is
helemaal van deze tijd: rommelig informeel. Er hangt, staat en ligt van
alles: van kunst, fotografie en boeken tot etalagepoppen, fietsen en
hangstoelen. Het leuke is: alles wat je ziet, is te koop. Eten en drinken
kun je er ook, van lunch tot diner. De menukaart is overzichtelijk met
een fijne mix van vlees-, vis- en vegetarische gerechten. Voor velen is dit
dé aanrader van de Kaap.

VEERLAAN 19
Beeld: Iris van den Broek

Burro e Salvia
Geprezen en geroemd door menig Italiaanse expat in deze stad, veel betere
recensies kun je je niet wensen als verse pastamakers op de Kaap. Tortellini,
ravioli, calzone, pizza, bij Burro e Salvia (Italiaans voor ‘boter en salie’) neem
je de lekkerste delicatessen mee voor thuis. Bijvoorbeeld: verse tortellaci met pompoen en pastinaak, ravioli met aardappel en spek of een pizza
delicata met parmaham, mascarpone en rucola. Alles klinkt even lekker, dus
kiezen wordt moeilijk.

D E L I S T R A AT 1 6

Café De Ouwehoer
Nog geen week open maakte dit café al kans op de titel Mooiste Klassieke Bar van Nederland. De Ouwehoer werd genomineerd vanwege ‘de
klassieke invloeden, burleske onderdelen en het goede gevoel voor sfeer’.
In combinatie met het ‘kwalitatief goede whisky-, bier- en cocktailassortiment’ met daarnaast een gedurfd ‘bakkie pleur’ maakt deze ambiance
‘De Ouwehoer bijna tot een antieke kijkdoos’. Het publiek is een mooie
mengelmoes van van alles en nog wat, al kom je er verbazend veel tatoeages tegen.

D E L I S T R A AT 3 6 C
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Ceviche y Maas
Wil je Peruaans eten? Hat kan op het Deliplein aan de Maas. Of zoals ze in
de Spaanse taal zeggen ‘y Maas’. Of ‘y más’, wat meer en meer betekent. De
Peruaanse keuken, behorend tot de meest gevarieerde op aarde omdat het
land zo’n twintig verschillende klimaten kent, is divers genoeg. Must-do’s zijn
de pisco sours (de lokale sterke drank) en de ceviche uit hun naam: visgerechten ‘gegaard’ met het sap van citrusvruchten.

D E L I S T R A AT 2

Kopi Soesoe
Koffie en muziek vormen de basis van café Kopi Soesoe, ook wel de
huiskamer van de Kaap genoemd. Ze bieden een podium aan startende,
creatieve muzikanten die er ook regelmatig optreden. Maar daarnaast
schenken ze er ook heerlijke koffie, waaronder natuurlijk de beroemde
Indonesische koffie uit hun naam, bereid met gecondenseerde melk en
kardemom. Nog andere aanraders? Jazeker: hun signature tosti met
banaan, taugé, ananas en pindakaas.

S U M AT R A W E G 1 5

CEO baas van het vlees
De hoogste kwaliteit, de hoogste marmering van het vlees, de mooiste smaak,
dat is hoe CEO baas van het vlees zich afficheert. Best een prestigieuze naam,
maar ze maken het wel waar. In 2015 werd het steakhouse uitgeroepen tot Beste
vleesrestaurant van Nederland. Hun geheim: ze grillen op een temperatuur van
zo’n 1300 graden Celsius. Het vlees schroeit daardoor van buiten razendsnel
dicht en wordt als het ware gepoft, waardoor het vlees een verslavend lekker
knapperig laagje krijgt.

S U M AT R A W E G 1 - 3

De Matroos en het Meisje
De naam en het Delfts blauwe decor zeggen eigenlijk al genoeg: De Matroos
en het Meisje is een stoer restaurant zonder opsmuk. Wat je op je bord
krijgt, bepaalt de chef en hij alleen. De enige keuze die je hebt, is of je voor
een drie-, vier-, vijf- of zesgangenmenu gaat. Elke week is er een nieuwe
menukaart met daarop verrassende gerechten. De koks koken met de seizoenen mee en verwerken alleen de meest verse producten. Grote kans dus
dat wat je hier krijgt voorgeschoteld, direct wordt opgesmikkeld.

D E L I S T R A AT 5 2
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TOPAPPARTEMENTEN
PENTHOUSES
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vanaf 100 - 140 m2

vanaf 163 - 193 m2
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WONEN

TOPAPPARTEMENTEN
Dubbel uitzicht
Vanuit de heerlijk ruime appartementen kun je onbelemmerd van alle kwaliteiten van De Groene Kaap en de
omgeving profiteren. Zo gunt een topappartement je ruim
zicht op het vele groen. Vanaf de dubbelhoge buitenruimtes komt ook de Maashaven in beeld. De woonkamer is
overhoeks gesitueerd, zodat je vanuit het appartement
in twee richtingen van het spectaculaire uitzicht kunt
genieten. Je zet de auto op een eigen parkeerplaats.
Ook beschik je over een berging in de ondergrondse
parkeergarage. Het appartement wordt opgeleverd met
een luxe keuken met apparatuur en een complete
badkamer passend bij de woning.

Deze wooninspiratie is geleverd door LOODS 5

Kies jouw koers
www.degroenekaap.nl/woonkompas

UITZICHT

OP HET WATER EN
HET PARKLANDSCHAP
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WONEN

• CIRCA 130 M2

INSPIRATIEVOORBEELD

circa 130 m2

• GELIJKVLOERS
• VIER KAMERS
• EEN OF TWEE BALKONS
• LUXE SANITAIR EN KEUKEN
• GROOTS UITZICHT
• INCLUSIEF PARKEERPLAATS EN BERGING
• OPTIONEEL: TWEEDE PARKEERPLAATS

INSPIRATIEVOORBEELD

circa 137 m2
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WONEN

PENTHOUSES
Magnifiek wonen op Katendrecht
Het penthouse laat je een maximaal gevoel van vrijheid beleven. Ook dit maakt De Groene Kaap mogelijk.
Een werkelijk panoramisch uitzicht verrijkt het leven.
Bepaal mede de indeling van je penthouse. Hierbij
kun je rekening houden met de riante buitenruimte en
het zicht op de lommerrijke daktuin. Je zet de auto’s
op de twee eigen parkeerplaatsen.
Daarnaast beschik je over een berging in de ondergrondse parkeergarage. De penthouses worden
opgeleverd met een luxe keuken met apparatuur en
een complete badkamer passend bij de woning.

Kies jouw koers
www.degroenekaap.nl/woonkompas

CIRCA

193 M2
INSPIRATIEVOORBEELD

circa 193 m2

DE PENTHOUSES VAN DE GROENE KAAP

GEVEN JOU HET
'HOOGST' HAALBARE
GEVOEL VAN
VRIJHEID
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WONEN

• CIRCA 193 M2
• GELIJKVLOERS
• VIER KAMERS
• VERGROOT BALKON MET SCHUIFPUI
• EXTRA BALKON
• LUXE SANITAIR EN KEUKEN
• GROOTS UITZICHT
• INCLUSIEF PARKEERBOX MET DUBBELE PARKEERPLAATS
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WONEN

PENTHOUSES
CIRCA

163 M
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2

WONEN

DE GROTE RAAMPARTIJEN MAKEN

WONEN IN DE GROENE KAAP TOT EEN BELEVING!
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WONEN

PENTHOUSES
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WONEN

• CIRCA 163 M2
• GELIJKVLOERS
• VIER KAMERS
• VERGROOT BALKON MET SCHUIFPUI
• EXTRA BALKON
• LUXE SANITAIR EN KEUKEN
• GROOTS UITZICHT
• INCLUSIEF PARKEERBOX MET DUBBELE PARKEERPLAATS

Kies jouw koers
www.degroenekaap.nl/woonkompas

INSPIRATIEVOORBEELD

circa 163 m2
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We helpen je
graag je koers
te kiezen!

FINANCIEEL ADVIES

VERKOOPADVIES

DE GROENE KAAP
KATENDRECHT

KOPERSBEGELEIDING
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Durf, nee gá jij de kaap aan?
TEKST ILJA POST / FOTOGRAFIE JAN VAN DER PLOEG

De Rotterdamse woningmarkt zit ﬂink in de lift. Was
het tot drie, vier jaar geleden nog een vrij interne
markt, inmiddels heeft de Maasstad ook de harten
gewonnen van kopers buiten de stad. Dertig tot veertig
procent is niet-Rotterdammer.

Sterker nog, dankzij de renovatie van het Deliplein en de komst
van de Fenix Food Factory, Theater Walhalla en ss Rotterdam
is het een trekpleister geworden waar zelfs de Rotterdammers
afkomstig van de noordoever van de Maas graag vertoeven.
Bijzonder, omdat ‘Noorderlingen’ normaliter alleen over de brug
naar Zuid gingen als Feyenoord speelde.

Daar zitten ‘spijtoptanten’ tussen: mensen die ooit voor de
kinderen naar de randgemeenten verhuisden, maar inmid-

Charmant schiereiland

dels wel weer wat stadse reuring kunnen gebruiken. Maar ook

Rauwe randjes kent de Kaap nog steeds. Maar inmiddels is het

Amsterdammers en bewoners van andere grote steden weten

haar charme. Katendrecht is mooi, maar niet overgestileerd. En

inmiddels de weg naar Rotterdam te vinden. Expats en andere

met de komst van honderden nieuwe woningen met openbare

woningzoekenden van over de landsgrenzen raken ook steeds

daktuinen en groene hoven én een vestiging van de interna-

meer gecharmeerd van ‘010’.

tionale interieurspecialist Stilwerk in het verschiet, wordt de
landkier er alleen maar mooier op.

Transformatie
Terecht, vindt makelaar Tom van Noord van TW3. Want Rotter-

“Een goede investering ook, gezien de nog altijd stijgende

dam in het algemeen en Katendrecht in het bijzonder is als een

huizenprijzen”, stelt Van Noord. “De animo om op de Kaap te wo-

rups die zich eindelijk verpopt heeft tot een sierlijke vlinder.

nen, net iets in de luwte, maar nog altijd op steenworp afstand

“Er gebeurt van alles: culinair, cultureel en creatief staat de hele

van Rotterdam Centrum, is groter dan ooit.”

wijk in bloei.”
Een wonderlijke transformatie: Zeemanskwartier, hoerenbuurt,

“Maar wie wil, moet wel nú handelen”, waarschuwt hij. “Eenmaal

Chinatown. Allemaal typeringen van Katendrecht uit haar

‘af’ zal het als koper namelijk een stuk moeilijker worden om er

roemruchte historie. De afgelopen jaren groeide de Kaap uit

nog binnen te komen. Met haar vele restaurants, cafés, theater

van een probleemwijk tot een hippe plek en gewilde woonwijk.

en bijzondere shops wordt Katendrecht een schiereiland waar je

De wijk zit sterk in de lift door een grootschalige renovatie,

nooit meer weg hoeft. Of je nu nul of honderd bent.”

nieuwbouw en de komst van aantrekkelijke voorzieningen. Van
Noord: “De campagneslogan ‘Durf jij de Kaap aan?’ was destijds
nodig om mensen naar de Kaap te trekken. Tien jaar later is het
een heel ander verhaal: volgens de veiligheidsindex van de gemeente Rotterdam is Katendrecht nu juist één van de veiligste
wijken van de stad.”

“Er gebeurt van alles:
culinair, cultureel en
creatief staat de hele
wijk in bloei”
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HET VERKOOPTRAJECT
IN ZES SIMPELE
STAPPEN

TOM VAN NOORD - TW3

Zie je het wel zitten? Wonen in De Groene Kaap? Dan is het ook
wel handig om te weten hoe het verkooptraject eruitziet. Tom
van Noord van TW3 Makelaars ontwikkelde een eenvoudig
zes-stappenplan.
1.

Nieuwsgierig? Laat je gegevens achter op www.degroene-

4.

Heb je een woning toegewezen gekregen? Gefeliciteerd!

kaap.nl en ontvang meer informatie over de grootte,

Binnenkort volgt een uitnodiging voor een gratis en vrij-

de situering en de prijs van de woningen.

blijvend oriëntatiegesprek om samen met Vaes & Van der
Leeden – een hypotheekadviseur speciaal geselecteerd

2.

Heb je via de speciaal ontwikkelde woningzoeker op de-

voor De Groene Kaap – de mogelijkheden voor de beste

groenekaap.nl uitgezocht welk appartement of welke een-

hypotheek te bespreken.

gezinswoning naar je smaak is? Meld je dan ofﬁcieel aan
en schrijf je in op een bouwnummer. Vanaf 27 november

5.

2017 kunnen geïnteresseerden hun voorkeuren aangeven.

Interesse om je woning aan te passen naar je eigen
smaak? Geen probleem. De afdeling kopersbegeleiding
van Stebru nodigt alle kopers uit om alle mogelijke extra’s

3.

Is uit een snelle toets gebleken dat wonen in De Groene

en opties door te nemen. Van het toevoegen van een extra

Kaap ﬁnancieel ook mogelijk is? Dan bepaalt ontwikkelaar

badkamer en het type vloer- of wandafwerking tot het

Stebru wie welk bouwnummer krijgt toegewezen.

deurbeslag.

Geïnteresseerden die zich voor 1 mei 2018 aanmelden in
de database, hebben recht op voorrang bij toewijzing.

6.

Alles besproken en beslist? Dan is het nu wachten op
de oplevering. Stebru houdt je via een nieuwsbrief op de
hoogte van alle ontwikkelingen en nodigt je om de zoveel
maanden uit voor een bouwbezoek op locatie.
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Een hypotheek met een groen randje!

CHRIS VAES - VAES & VAN DER LEEDEN

Extreem lage rente en meer leencapaciteit, omdat je
een energiezuinig huis koopt. Oplossingen voor dubbele
maandlasten tijdens de bouw én de mogelijkheid om
bijvoorbeeld de keuken, badkamer en vloeren volledig
mee te financieren. Er zitten nogal wat financiële voordelen aan het hypotheekadvies dat Vaes & Van der Leeden
speciaal heeft samengesteld voor De Groene Kaap.
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Ontzorgen en kopers van A tot Z naar hun nieuwe woning
begeleiden, dat is waar Vaes & Van der Leeden voor staat. Geen
hoogdrempelig kantoor, maar juist enorm ‘Rotterdam minded’.
Aangenaam en toegankelijk. Eigenaren Chris Vaes en Igor van
der Leeden lopen al jaren mee in de financiële wereld en zijn
gespecialiseerd in nieuwbouwhypotheken.

SERVICE

“Een hypotheek gaat
over mensen. Daarom bespreken wij
alle plannen altijd
persoonlijk”
Persoonlijke aanpak

inclusief het meerwerk, te financieren, dan is het slim om de

Onderscheidend is met name hun persoonlijke aanpak. Vaes:

werkzaamheden meteen aan te pakken. Bovendien zit je dan

“Een hypotheek gaat over mensen. Daarom bespreken wij alle

zelf niet in de troep!”

plannen altijd persoonlijk. Bij ons op kantoor of bij de mensen
thuis, desgewenst ook ’s avonds. Wij besteden veel tijd aan onze

Een ander punt van aandacht bij nieuwbouw zijn de over-

klanten. En terecht, vinden wij. Want een huis kopen, al is het je

bruggingsmogelijkheden voor kopers die al een koopwoning

tweede of derde, blijft een stressvolle aangelegenheid. Dan kun

hebben. Van belang is hier vooral de zogenoemde ‘overbrug-

je wel iemand gebruiken die je door alle bomen het bos weer

gingshypotheek’.

laat zien.”
Vaes legt uit: “Deze sluit je af voor het bedrag van circa 90% van
Potentiële kopers komen snel genoeg met de adviseurs van

de overwaarde van je oude huis. Meteen na de overdracht los

Vaes & Van der Leeden in contact. Speciaal voor De Groene

je dat bedrag in één keer weer af. Voordeel hiervan is dat je de

Kaap bieden zij een quickscan aan. Hiermee maken ze snel een

overwaarde direct kunt meefinancieren. Hierdoor is de hypo-

korte analyse van de mogelijkheden. Blijkt uit de resultaten

theek een stuk lager en heb je dus een lagere rente. Ook behoud

daarvan dat de woning daadwerkelijk binnen bereik ligt, dan

je, door dit geld meteen in een nieuw huis te stoppen, het recht

volgt een uitnodiging voor een kostelooos en vrijblijvend oriën-

op hypotheekrenteaftrek.”

tatiegesprek, waarbij de specifieke mogelijkheden van de koper
uitgebreid aan de orde komen.

Dubbele maandlasten
Iets anders wat de koop van een nieuwbouwhuis met zich mee-

Nieuwbouwhypotheek

brengt: dubbele lasten. Want al staat er nog geen muur overeind,

Dat is de moeite waard, want de hypotheekspecialisten van

vanaf het moment dat de koper bij de notaris is geweest, moet

Vaes & Van der Leeden helpen je maximaal te profiteren van

hij al deels gaan betalen. En omdat wonen in een huis dat half

de voordelen van een nieuwbouwhypotheek. “En doordat we

af is niet echt aantrekkelijk is, zul je – tot de tijd dat het huis

samenwerken met meer dan twintig banken, kunnen we exact

wordt opgeleverd – óók nog een andere woning moeten hebben.

zien waar de beste voorwaarden voor welke koper van toepassing zijn”, aldus Vaes.

“Gelukkig zijn er oplossingen voor deze dubbele maandlasten
tijdens de bouwtijd”, zegt Vaes. “Dat kan bijvoorbeeld door de

Handig om te weten is dat je voor het kopen van een energie-

hypotheekrente tijdens de bouw mee te financieren in de hypo-

zuinig nieuwbouwhuis een hogere hypotheek kunt krijgen. Nog

theek. Hoe dat precies werkt, leggen we tijdens het oriëntatie-

een plus: de extra hypotheekrentekorting die een energiezui-

gesprek duidelijk uit.”

nige woning oplevert. Je kunt dus meer lenen én je krijgt een
lagere hypotheekrente. Een andere opsteker is dat je bij nieuwbouw je nieuwe keuken, badkamer, toilet of andere aanpassingen op het standaardbouwplan voor 100% mag meefinancieren
in het totale hypotheekbedrag.
Droomkeuken
Vaes: “Deze kostenpost valt namelijk onder ‘meerwerk’, wat niet
het geval is als je later alsnog besluit die nieuwe droomkeuken te plaatsen. Dan moet je deze uit eigen zak betalen. Heb je
dus de financiële middelen om het volledige aankoopbedrag,

VA E S & VA N D E R L E E D E N B . V. / R A A D H U I S L A A N 2
3201 EL SPIJKENISSE / T 0181 - 745 030
I N F O @ VA E S VA N D E R L E E D E N . N L
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DENNIS STEENBRUGGE - STEBRU KOPERSBEGELEIDING

Jouw persoonlijke
Groene Kaap-woning
Je hebt dus interesse in De Groene Kaap, maar je wilt
je appartement of eengezinswoning graag nog wel wat
aanpassen aan jouw persoonlijke wensen, bijvoorbeeld door er een extra badkamer aan toe te voegen. Of
omdat je specifieke wensen hebt wat betreft de tegels,
het sanitair of de keuken. “Dan regelen we dat gewoon”, aldus Dennis Steenbrugge van Stebru
Kopersbegeleiding.

Door al vroeg in het koopproces met hen om tafel te gaan zitten,
leren we exact de wensen kennen, zodat we daar in het project
op kunnen anticiperen.”
Stel je eigen woning samen
Omdat mensen een huis willen voelen en beleven, bouwde
Stebru een showroom waarin exact inzichtelijk wordt gemaakt
wat bouwkundig allemaal mogelijk is. Dat gaat van grote aanpassingen zoals een uitbouw of extra badkamer tot aan de vorm van

Dennis Steenbrugge werkt al jaren in de nieuwbouwbranche en

de deurklinken of het wegwerken van routers in de meterkast.

als hij inmiddels iets heeft geleerd, is het wel dat maar weinig
mensen voor de standaard versie kiezen. “De meeste mensen

“Het grote voordeel: kopers kunnen zo echt hun eigen woning

voegen er allerlei extra’s en opties aan toe om hun nieuwe huis

samenstellen. Maar dat niet alleen, door deze aanpassingen

nét een beetje meer eigen te maken. Op die manier wordt de

vast mee te nemen tijdens de bouwfase bespaar je ook veel geld.

woning helemaal naar hun zin opgeleverd.”

Die kosten kun je namelijk meenemen in de hypotheek”, aldus
Steenbrugge. “Doe je dat later, dan moet je dergelijke aanpassin-

“En het mooie is, dat kan ook gewoon. Bouwprojecten van

gen uit eigen zak financieren.”

Stebru zijn herkenbaar door een hoge ﬂexibiliteit in indeling en

“Ook mooi: alle aanpassingen die

extra ruimte voor maatwerk. Bij Stebru staat de klant voorop.

wij aanbieden, zijn vooraf goed-
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“Bij Stebru staat
de klant voorop”

SERVICE

"Bouwprojecten van Stebru
zijn herkenbaar door een hoge
ﬂexibiliteit in indeling en
extra ruimte voor maatwerk"

gekeurd door bijvoorbeeld de architect of welstandscommissie.

“Zo nemen we kopers mee in het hele traject van verkoop tot

Daar heb je verder dus geen omkijken meer naar. Het is dus echt

oplevering. En dat eindigt bij ons dus niet bij het eerste kopers-

zitten, kijken en kiezen.”

gesprek. Daarnaast brengen we regelmatig een nieuwsbrief uit
om mensen op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen.

Van verkoop tot oplevering

En eens per kwartaal nodigen we hen uit voor een bouwbezoek.

Hoe het proces van kopersbegeleiding er precies uitziet? Simpel,

Zo zie je je woning groeien, van de eerste heipaal tot de sleutel-

zodra mensen bij TW3 Makelaars intekenen op een woning,

overdracht, en maken we er voor iedere koper een feestje van!”,

nodigt Stebru hen uit voor een eerste kennismakingsgesprek.

aldus Steenbrugge.

“In onze showroom nemen we dan eerst de standaardplattegrond door. Vervolgens laten we zien welke extra’s en opties
allemaal mogelijk zijn en hoe deze eruit komen te zien."

S T E B R U / R I N G VA A R T L A A N 4 / 2 9 1 4 V J N I E U W E R K E R K A / D I J S SEL
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Contouren en structuren

DE NIEUWE GEOMETRIE
VAN DE KEUKEN

A RCH ITECTU U R E N D E S I G N I N PE R FECTE BA L A N S

Lijnen worden vlakken. Omlijstingen vormen ruimtes. Vormen groeien uit tot objecten. Het Frame Design van de nieuwe
SieMatic Collection uit de lifestyle PURE geeft de keuken volledig nieuwe contouren en een grafisch helder karakter.
Het meest kenmerkende element is de ranke omlijsting van de kastelementen die het geheel een sculpturaal voorkomen geeft,
of de keuken juist als een schilderij in de architectuur integreert. De volmaakte symbiose van meubel en ruimte.
www.siematic.nl/pure

VA N WA N RO O IJ K EU K E N , BA D K A M E R E N TEG E L WA R E N H U YS

Regterweistraat 5 | 4181 CE Waardenburg | Telefoon 0418-556666
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DIT ONTWERP IS OPGENOMEN IN DE
V.O.N. PRIJS VAN JE WONING *

Exclusief samengesteld
voor De Groene Kaap
102 DE GROENE KAAP

PURE
SIEMATIC PREMIUM MATERIALEN
Oppervlakte: hoogwaardige kunststof
Greep: edelstaal
Werkblad: Composit
Spoelbak: roestvrijstaal met
Hans Grohe designkraan

SIEMENS PREMIUM APPARATUUR
Vaatwasser: volledig geintegreerd
Oven: combi-magnetron
Koelkast: 224 liter inhoud
Afzuigkap: box-design
Kookplaat: Inductie met 4 zones

DIT ONTWERP IS OPGENOMEN IN DE
V.O.N. PRIJS VAN JE WONING *

* Afhankelijk van het gekozen woningtype
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HUREN

65 gezinswoningen en 290 appartementen

HUREN
IN DE
GROENE
KAAP

Singles only • Room(s) for more • All in the family • Over the top
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Op de hoogte blijven?
Schrijf je nu in via: www.degroenekaap.nl/huren
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Het meest gevarieerde
huuraanbod van Rotterdam
Wonen in De Groene Kaap op Katendrecht: het kan ook als je
wil huren. Het duurt nog even, maar naar verwachting worden
de eerste huurwoningen begin 2020 opgeleverd. In de loop van
2019 zal gestart worden met de verhuur van 65 gezinswoningen
en zo’n 290 appartementen. Allemaal woningen die flink zullen
verschillen in grootte, waardoor De Groene Kaap misschien wel
het meest gevarieerde huuraanbod van Rotterdam krijgt.
Volop mogelijkheden dus om de woning te kiezen die bij jouw leefstijl en levensfase past. Naast zeer ruime eengezinswoningen van
160 m2 komen er ook éénkamerappartementen met een woonoppervlakte van 45 m2 en grotere stadsappartementen. En voor
huurders die zichzelf eens goed willen verwennen, worden er
penthouses gebouwd met een fantastisch uitzicht over het water
en de stad. Altijd fijn thuiskomen na een dag hard werken.
De woningen voldoen aan alle eisen: ze zijn standaard voorzien van
luxe keukens en sanitair en hebben een hoogwaardig afwerkingsniveau. Comfort dus voor iedereen: jong en oud, singles, stellen en
gezinnen.
Gezellige borrel
Mensen met verschillende leefstijlen samen brengen, dat is wat
De Groene Kaap voor ogen heeft. Daarom komen er gezamenlijke
voorzieningen, zoals een daktuin, een (digitale) huismeester met aanvullende services of mogelijk een fitnessruimte en gezamenlijke ontmoetings- en werkplekken. De precieze
invulling wordt de komende tijd vormgegeven. Zie je het al voor je?
Terwijl de kinderen heerlijk – en vooral veilig – buiten spelen, zet jij
de borrel klaar.
Om het buurtgevoel te vergroten worden de vier woonblokken met
elkaar verbonden door groene hoven, loopbruggen en daktuinen.
Hierdoor ontstaat er een zogenoemde groene route, waardoor de
bewoners én bezoekers een wandeling kunnen maken door de
hele Groene Kaap.
Woon je in De Groene Kaap, dan hoef je je eigenlijk nooit alleen te
voelen. Natuurlijk is het heerlijk toeven in je comfortabele en luxe
woning, maar heb je zin in gezelschap dan hoef je niet ver te zoeken. Een buurtgevoel in de stad, waar maak je dat nog mee?
Huismeester
De Groene Kaap is verder van alle gemakken voorzien. Voor een
kopje koffie buiten de deur hoef je straks wellicht niet ver te lopen,
want die kun je dan gewoon krijgen in een van de zaakjes op de
begane grond. Daar komen naar verwachting functies die het
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woonconcept van De Groene Kaap versterken, zoals een koffiebar,
een brasserie en misschien zelfs een kinderdagverblijf.
De precieze invulling van de commerciële ruimten staat nog niet
vast. Gezocht wordt naar functies die het woonconcept van
De Groene Kaap versterken. Onder het gebouw bevinden zich een
parkeergarage en een berging voor fietsen.
Heb je een vraag of is er iets kapot, dan kun je terecht bij een huismeester, die een aantal dagdelen per week aanwezig is. En is
hij er even niet, dan staat er nog altijd een digitale huismeester
tot je beschikking. Hij kan, net als de huismeester van vlees en
bloed, zaken voor je regelen. Zo kun je bijvoorbeeld een aanvraag
voor een reparatie indienen. Via een handige online portal blijf je
bovendien op de hoogte van alle praktische zaken die voor jou als
huurder van De Groene Kaap van belang zijn.
Ook aan duurzaamheid is gedacht. De woningen worden voorzien van
drievoudig glas en er zijn zonnepanelen die groene energie opwekken
voor de liften en gemeenschappelijke verlichting.
Doorstromen?
Door de grote diversiteit aan woningen wordt het voor de huurders
makkelijk om door te stromen naar een andere woning, als de
huidige woning niet meer aan de eisen voldoet. Voor een single die
een partner krijgt bijvoorbeeld en graag groter wil wonen, of voor
een stel dat kinderen wil en een eengezinswoning zoekt.
Maar het kan ook andersom: een ouder stel dat kleiner wil wonen
of iemand die alleen komt te staan en graag een stapje terug wil
doen. Je hoeft je vertrouwde plek niet te verlaten, want er is variatie genoeg in De Groene Kaap.
Het gemak van huren

"Huren in De Groene Kaap biedt woongemak en
tegelijkertijd zorgeloos wonen met een vast
uitgavenpatroon"
Geen groot onderhoud aan de woning en geen extra investeringen
voor de keuken of badkamer, huren heeft zo zijn voordelen. Huren
is flexibel en eenvoudig.
Ook voor mensen die geen zorgen meer willen over een eigen woning,
is huren een goed alternatief. Het geld dat vrijkomt uit de verkoop van
de woning, kan bovendien aan andere dingen worden besteed.
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Singles
only
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1 BEDROOM APARTMENTS
45 - 65 M2

- RUIMTE VOOR JOU -

Circa 47 m2

Circa 62 m2
106 DE GROENE KAAP
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25 appartementen
Vorm je een klein huishouden en wil je op het hippe
Katendrecht wonen? Kies dan voor een van de 25 zeer
betaalbare Singles only. Deze appartementen hebben een
ruime buitenruimte en zijn gelijkvloers. De Groene Kaap
ligt in een levendige buurt en deze woningen zijn dan ook
uitermate geschikt voor mensen die er graag op uit gaan.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je nu in via: www.degroenekaap.nl/huren
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Room(s)
for more
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2 BEDROOM APARTMENTS
75 - 120 M2
- RUIMTE VOOR FLEXIBILITEIT -

Circa 77 m2

108 DE GROENE KAAP

Circa 114 m2
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Deze appartementen met twee slaapkamers zijn geschikt
voor startende samenwoners, gezinnen, of mensen die
graag thuis werken. Maar ook voor senioren die zorgeloos
willen wonen met alle voorzieningen in de buurt zijn de
Rooms for more aantrekkelijk.

245 appartemen�

Op de hoogte blijven?
Schrijf je nu in via: www.degroenekaap.nl/huren
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All in the
family
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FAMILY HOUSES
100 - 165 M2

- RUIMTE VOOR IEDEREEN -

Circa 121 m2

Circa 165 m2
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65 stadswoningen

Je hoeft met het gezin de stad niet uit, want
deze woningen bieden genoeg ruimte en comfort. De eigen buitenruimte geeft privacy en de
kinderen kunnen heerlijk en veilig buiten spelen.
Deze 65 stadswoningen bevinden zich aan de
autovrije binnenstraat of aan de groene binnentuin. Ben je wel in voor een buurtfeestje? Dan zit
je hier goed.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je nu in via: www.degroenekaap.nl/huren
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Over
the Top
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PENTHOUSES
120 - 160 M2

- RUIMTE VOOR LUXE -

Circa 146 m2

Circa 136 m2
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20 penthouses

Kun je het mooier krijgen dan dit? Met uitzicht
over het water en Rotterdam? Lekker even mijmeren na een dag hard werken.
Verwen jezelf met deze comfortabele woning,
met veel ruimte en licht en extra luxe zoals een
tweede badkamer en royale balkons. Er komen
20 penthouses in de verhuur.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je nu in via: www.degroenekaap.nl/huren
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Groene kapers
gezocht!
Ben jij de pionier die we zoeken?
COMMERCIËLE RUIMTE
I N D E P L I N T VA N
DE GROENE KAAP

4 UNITS VANAF
162 M2 VVO
Rauw als Berlijn, charmant als een Frans
dorpsplein, hip als Brooklyn. Katendrecht is
al jaren een publiekstrekker waar wekelijks
honderden, zo niet duizenden bezoekers op af
komen. De drukbezochte restaurants, hippe
koffiebarretjes en de Fenix Food Factory worden
zelfs internationaal bejubeld.
Een goede plek om te ondernemen. En al
helemaal nu ook het Polsgebied van de Kaap in
raptempo ‘verhipt’. Hier verrijzen de komende
jaren woningen en voorzieningen voor zo’n 1500
tot 2000 nieuwe bewoners die tevens nog meer
dagjesmensen en toeristen naar Katendrecht
zullen trekken.
De Groene Kaap speelt in op deze trend
door verhuurbare plintruimte te creëren
voor een commercieel, maatschappelijk en
functioneel programma. Restaurantjes, winkels,
kinderopvang; daar is allemaal plek voor.
Ben jij een ondernemer en ben je op zoek naar
nieuwe kansen? Check dan de mogelijkheden van
De Groene Kaap. Potentie genoeg met 450 huuren koopwoningen boven je, in een wijk die als geen
ander in Rotterdam in de lift zit.
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IN VERHUUR

MEDIO
2018

COMMERCIEEL

Wilt u meer informatie
over ondernemen in
De Groene Kaap?
Neem contact op via:
ondernemen@degroenekaap.nl
of degroenekaap.nl/ondernemen
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