Laan op Zuid - Rosestraat - Kruierstraat

www.imagine-rotterdam.nl

In de
startblokken!

Klaar
voor de
stap.
Naar je toekomst op Zuid. Stel je
voor. Eersteklas wonen. Dynamisch
leven. Mensen ontmoeten.
Hier vind je verwantschap.
Sport, winkel, werk, leer, beweeg.
Absorbeer de nieuwe energie van
Rotterdam. Voel je thuis. Vind je
geluk. Je bent er klaar voor. Klaar
voor de start.

Zicht vanuit de Kruierstraat
richting de hoogbouwtoren.

Klaar voor de toekomst op Zuid
We zijn trots … na lang plannen maken, tekenen

die álles in zich heeft. Van wonen tot sport.

en ontwikkelen zijn we nu klaar voor de start.

Van park tot uitgaan. Hier start het nieuwe

Met Imagine kunnen we een start maken met

Feyenoord City. Wie straks in Imagine woont,

een nieuwe wereld op Zuid. Stel je voor hoe je

staat aan de basis van een nieuw stadsdeel van

hier kan gaan wonen in een compleet nieu-

Rotterdam. Jij bent erbij, jij groeit mee, jij be-

we omgeving waar het allemaal gebeurt en

leeft het allemaal vanaf de eerste rang.

elke dag anders is. Een dynamische omgeving

Veel mensen zullen zich hier enorm thuis gaan voelen.
Er komt een heel gevarieerde mix aan koop-en huurwoningen
voor veel verschillende huishoudens en leeftijden. In Imagine
komen 295 woningen. We verwachten heel snel te starten met de
verkoop van 162 koopwoningen. De woningen kijken enerzijds uit
op de oase van rust in de groene binnentuin, anderzijds heb
je een stedelijk zicht op de Maas, het nieuwe Feyenoord City
of het centrum. The best of both worlds!

Jouw
nieuwe
thuis?

Er is volop variatie
aan woningen.
Zowel in de torens,
in de laagbouw en
aan de binnentuin.

In gesprek
met de
architect.

Het gebouw wordt een echte eyecatcher.
Je woont hier in een écht stedelijk gebied,
maar in het binnenhof vind je een groene
oase. Het is in feite een énorm grote groene
tuinkamer. Hier ontmoet je je buren, geniet
je van een zachte zomeravond of rol je je
picknickkleed uit. Natuurlijk heeft iedere
Imagine is ontworpen door het Rotterdamse

woning ook een eigen balkon, loggia of terras.

architectenbureau Barcode. Gedreven en vol

De entrees van de stadstuinwoningen liggen

creativiteit zijn zij aan de slag gegaan met dit

aan de binnentuin.

unieke woongebouw. Niet alleen met het oog op
de toekomst van Zuid, maar ook op die van de
rest van de wereld. Daarom woon je in Imagine
ook duurzaam en nagenoeg energieneutraal.

XL Penthouse
Torenappartement L
Torenappartement M
Torenappartement S

Barcode Architects bestaat uit een innovatief team

een soort basement met die lichte torens erop. Maar

van architecten die kijken naar de meerwaarde die

tegelijkertijd vervlechten deze twee contrasten in

hun architectuur kan toevoegen aan de omgeving.

elkaar. Die speelsheid en die verrassing die het met zich
meebrengt is denk ik wel echt heel herkenbaar voor dit

We hebben hier natuurlijk te maken met een

ontwerp.” –

bijzondere locatie; precies op de overgang van

Dirk Peters (Barcode Architects)

Torenappartement Laag

Parkstad naar Feyenoord City. Imagine bestaat

Stadswoning

uit een vrij massieve plint, met daarop twee

Imagine ligt in een stedelijke omgeving, waarbij

lichte, bijna dansende torens. Het spanningsveld

de ligging vlak bij de Maas een grote kwaliteit is.

tussen traditie en toekomst komt hier samen in

Barcode vond het daarom heel belangrijk om veel

één gebouw. Dat herken je ook terug in de harde

groen aan het plan toe te voegen. De binnentuin

massieve buitenkant en de mooie open binnentuin

en de ruime balkons zijn écht een toegevoegde

in het midden.

kwaliteit. Daarbuiten heeft Imagine een unieke

Binnenhofappartement
Binnentuinappartement
Binnenhofappartement/hoek
Huur

locatie in de bocht van de Maas waar, door middel
“We zochten naar een soort kunstzinnige diversiteit.

van de Maaswindow en de architectuur bovenin,

Een tweeledigheid. Licht en zwaar met elkaar

alles gericht is op het zicht, het weidse van de stad

vervlochten. De combinatie van het emotionele en

en de omgeving. Zo vormt Imagine dé start voor een

het harde. Het bakstenen ondergedeelte vormt bijna

nieuwe wereld op Zuid.

Toren

Laag 6 tot en met 22

appartementen

Torenappartement S - bouwnummer 105

L

S

Torenappartement L - bouwnummer 130

Veel variatie
In de torens komen luxe appartementen variërend in grootte van 48-108 m2. De appartementen liggen
op de begane grond t/m de 22e verdieping en zijn bereikbaar via een luxe lobby op straatniveau.
De binnentuin is bereikbaar via een grote monumentale trap vanaf de Laan op Zuid.
Zo kijk je uit over het centrum, de Maas of het nieuwe Feyenoord City. De appartementen
hebben een eigen riante beschutte buitenruimte. Op de bovenste etages liggen de nog flexibel
in te delen XL-penthouses met oppervlakten vanaf circa 225 m2!

Torenappartement M - bouwnummer 85

XL

M

Penthouse XL - bouwnummer 161

Binnentuin

van ongeveer 75 m2, liggen allemaal op de 2e
verdieping en dus ook direct aan de binnentuin!
Deze woningen beschikken over 2 slaapkamers.
Je hebt een eigen privéterras grenzend aan de
groene stadstuin. Ook beschikken de woningen
over een loggia.

Stads

Begane grond en 1e verdieping
Aan de Kruierstraat komen compacte woningen van twee
verdiepingen, die vanaf de straat gezien iets verhoogd liggen.

woningen

De entree is op de begane grond, aan de buitenzijde van
Imagine. Deze 2 of 3 kamerwoningen met een oppervlakte
van ongeveer 75 m2 beschikken over een loggia.

Allemaal op laag 2

appartement

De binnenhofappartementen met een oppervlakte

Begane grond en 1 e verdieping
Binnentuinappartement - bouwnummer 16

Binnenhof appartement

Binnenhofappartement - bouwnummer 63

Stadswoning - bouwnummer 6

Torenappartement

Torenappartement laag - bouwnummer 53

laag

Stel je eens voor, een plek om te wonen met een roemrucht
verleden van staal, schepen en arbeid. Dat is de basis voor jouw
toekomst. Op deze plek voel je de trots in z’n meest rauwe vorm.
En natuurlijk past hier een nieuwe impuls: sportief, groen en
sfeervol. Je woont misschien wel met zicht op het nieuwe stadion.
De sportiefste wijk die je je voor kunt stellen.
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Bereikbaarheid en mobiliteit

Feyenoord City is een unieke en ingrijpende

Genoeg woonplezier en stadsvertier in de buurt, maar je bent ook in 10 minuten fietsen in

gebiedsontwikkeling, waarin de ambities

het centrum van Rotterdam. De tram stopt voor de deur, het treinstation Rotterdam Zuid ligt

van Feyenoord en de gemeente Rotterdam

praktisch om de hoek. En je rijdt zo regelrecht de A16 op. Maar een eigen auto is niet nodig. Als

samensmelten. Het nieuwe stadion is de aan-

bewoner van Imagine kan je gebruikmaken van de mobiliteitshub. Zowel in de parkeergarage

jager van de belangrijke totale gebiedsontwikkeling, die een enorme boost geeft aan
Rotterdam-Zuid én de rest van de stad.

Feyenoord City geeft een enorme kwaliteits
impuls aan het totale gebied. Naast het nieuwe
stadion komen er woningen (maximaal 3.700),
winkels, horecagelegenheden, scholen, zorgvoorzieningen en veel publieke buitenruimtes
zoals parken en sportvelden.

Binnen Feyenoord City gaan wonen, werken,
sporten en recreëren straks op natuurlijke
wijze hand in hand, waardoor er een bijzonder
aantrekkelijk, veelzijdig en levendig gebied
ontstaat dat 365 dagen per jaar voor iedereen
toegankelijk is. De ontwikkelperiode van het
gehele gebied is circa vijftien jaar.

als op straat staan zestien deelauto’s voor je klaar. Nooit meer omkijken naar het onderhoud,
nooit meer naar de garage voor de bandenwissel. Je betaalt alleen voor het gebruik van een
auto. Parkeren met de deelauto is altijd gratis. Voor autobezitters is er een beperkt aantal
parkeerplaatsen te koop in de parkeergarage.

Rotterdam Zuid is een wereld op zich. Een complete stad
met alle voorzieningen, verrassingen en gemakken die je kan
wensen. Lekker sporten, shoppen of uitblazen op een terras.
Groots genieten van de megabios of de XL winkels. Voor de
grote en lekkere trek zijn er restaurants in allerlei geuren en
kleuren. Je werkt er, je woont, je bent er thuis.

Het
nieuwe
Zuid.

Katendrecht

Rotterdammers én bezoekers van buitenaf
komen inmiddels al jaren met veel plezier naar
Katendrecht met het toffe theater Walhalla,
de leukste restaurants van Rotterdam aan het
Deliplein, de zeer populaire Fenix Food Factory
en de SS Rotterdam. Vroeger stond Katendrecht
bekend als Chinatown, zeemanskwartier en
hoerenbuurt, maar tegenwoordig is het ‘home of the
hip’. Schiereiland Katendrecht heeft zich in een paar
jaar tijd ontpopt tot een van de meest bruisende
zones van de stad, zonder z’n rauwe rafelrandjes te
verliezen.

Rotterdamse Munt

In deze geurige oase groeit kruidenthee,
kruidensalade ‘met blad en bloem’, een kleurig
boeket en vele smaakmakers voor een bijzondere
twist aan je favoriete gerecht. Van april tot
november kun je volop komen oogsten. Met een
knip- en plukkaart zijn de stadstuinen ook een
beetje van jou. Van de kruiden maakt men eerlijke
kruidentheeën voor elk moment van de dag, voor elk
seizoen.

Afrikaanderplein en -park

Het Afrikaanderplein is in de loop van de jaren
regelmatig van gezicht veranderd. Tussen 1909 en
1917 lag er een voetbalveld. Op dat veld voetbalde
het elftal van Wilhelmina, dat in 1912 Feyenoord
zou worden. In 1917 verhuisde Feyenoord naar de
Kromme Zandweg in Charlois om in 1937 naar
de Kuip te verhuizen. Sinds 1964 wordt op de
woensdag en zaterdag een markt, de zogenaamde
Afrikaandermarkt gehouden. Deze markt wordt
geprezen vanwege het brede aanbod en de
veelkleurigheid. Op het plein en in het park worden
regelmatig (buurt)evenementen georganiseerd.

Winkel
in de
buurt.
Op de kop van de Laan op Zuid zijn

De Kop van Zuid en de vernieuwende wijken en lanen hier
omheen hebben op Zuid een enorme impuls gebracht.
En dat gaat verder. Er is volop aandacht voor het vernieuwde
Hart van Zuid, waar Winkelcentrum Zuidplein,
Theater Zuidplein en Ahoy gezamenlijk een grootse
metamorfose ondergaan. Tel daar alle prachtige plannen
voor Feyenoord City bij op, en iedereen snapt: Rotterdam
Zuid is de ideale woonstad voor en van de toekomst.

In de buurt
Botanische Tuin, parel van Zuid

Een verscholen tuin midden in de Afrikaanderwijk? Zelfs veel
omwonenden weten niet dat er om de hoek een verrassende grote tuin
ligt. Er groeien meer dan achthonderd verschillende planten. Bilzekruid
en heksenzalf, smeerwortel en kamille, wie er enthousiast van wordt
kan aan workshops meedoen over het gebruik en de toepassing
van inheemse kruiden. Op de bruisende groene hotspot zijn veel
vrijwilligers actief, waaronder een imker. Er worden vaak producten
van eigen makelij aangeboden en er is een plantjesmarkt.

De Afrikaanderwijk

De Afrikaanderwijk is een oude arbeiderswijk in het stadsdeel
Feijenoord. De woonwijk is ontstaan om de havenarbeiders te
huisvesten, toen rond 1900 de havens op Zuid werden gegraven.
De eerste bewoners waren voornamelijk havenarbeiders van de
Zuid-Hollandse eilanden, Zeeland en Brabant. Later kwamen daar
gastarbeiders bij, voornamelijk Surinamers, Turken, Marokkanen en
Antillianen. Tegenwoordig is de Afrikaanderwijk een internationale
wijk met meer dan 150 nationaliteiten. Je vindt hier veel verrassend
leuke plekken.

alle mogelijke winkels in de buurt.
Rond de Vuurplaat vind je alle grote

Wonen op de eerste rang in Feyenoord City

supermarkten. In de buurt van het
Stadion zijn vele XL formules aanwezig.
En op de Beijerlandselaan kan je

Imagine is feitelijk ook de start van het nieuwe Feyenoord City,

verrassend goed winkelen. Dit is één

een dynamisch gebied waar je kunt wonen, werken, sporten en

van de historische winkelstraten van

recreëren. Het plan behelst een nieuw stadion, de renovatie van

Rotterdam. En nu we het toch over
de highlights van de stad hebben: de
markt op het Afrikaanderplein is een
fantastische start van je dag!

het oude stadion, ruim 3700 woningen én een prachtig stadspark
met vele sport- en recreatiemogelijkheden.
Wie gaat wonen in Imagine zit op de eerste rang!
Van het Mallegatpark tot het Eiland van
Brienenoord zal één groot Getijdenpark worden
aangelegd, waardoor er een nieuw recreatief en
ecologisch gebied ontstaat langs de oevers van
de Nieuwe Maas. Hier fiets of wandel je dadelijk
langs de groene oevers van de Nieuwe Maas. Een
boulevard vol natuurbeleving!
Ook loop je zo naar het stadion voor een concert,
een heerlijke avond met een interland of gewoon
een spannende pot van Feyenoord. Dit zou straks
zomaar plaats kunnen vinden in het nieuwe

stadion aan de Maas. Maar vergeet ook niet te
genieten van Pathé en de bowling. Of ga een rondje
hardlopen in de mooie parken en lekker wandelen
langs de Maas. Het Eiland van Brienenoord is écht
een aanrader.
Het groene Mallegatpark, ligt op loopafstand van
Imagine. Een park voor alle Rotterdammers waar
sport, vrijetijdsbesteding en rust samenkomen.
Dit gebeurt allemaal langs de levensader van de
stad, de Maas.

Laan op Zuid - Rosestraat - Kruierstraat

Meer weten?
Schrijf je in op de website
imagine-rotterdam.nl,
dan houden we je op de

www.imagine-rotterdam.nl

In gesprek met
landschapsarchitecten
buro Sant en Co over
de binnentuin

hoogte. Contact opnemen
met de makelaar kan
natuurlijk ook:

TW3 Strategie, Marketing, Makelaardij
Veerhaven 4
3016 CJ Rotterdam
T : 010-3007117
E: info@tw3.nl
W: tw3.nl

Ooms makelaars
Maaskade 113
3071 NJ Rotterdam
T : 010-4248888
E: rotterdam@ooms.com
W: ooms.com

Buro Sant en Co is een ontwerpbureau dat al dertig

Naast de supergroene uitstraling, is de binnentuin

jaar vorm geeft aan bijzondere ontwerpopgaven in

bijzonder, omdat deze straks beleefbaar wordt vanaf

het stedelijk landschap, zo ook aan de binnentuin

alle lagen van het gebouw en een diversiteit biedt

van Imagine. Sant en Co zet zich in om de natuur

aan gebruik voor alle bewoners. In de collectieve

dichter bij de mens te brengen, wat met de jaren

binnentuin zijn kleine zitplekken gemaakt tussen

steeds belangrijker aan het worden is.

het groen, waar bewoners in rust kunnen genieten.
In het hart van de tuin komt een groot zit- en

“De binnentuin van Imagine is hét voorbeeld van

loungemeubel waar met meer mensen gezeten

een plek waar men tot rust kan komen in een groene

kan worden, terwijl de kinderen spelen op het

binnenwereld en even kan ontsnappen aan de

aangrenzende gazon. Vanaf het hart van de tuin

drukte van de stad. Met de Kuip in gedachten zien

loop je langs het gazon richting de Maaskamer waar

we de appartementen als tribunes van waaruit je het

bewoners activiteiten kunnen organiseren met een

hele jaar kan genieten van een show van de meest

prachtig uitzicht over de Maas.

uiteenlopende planten. Dankzij de groene diversiteit,
zijn er prachtige plekken voor dieren om zich te

“Kortom, de tuin geeft plek voor iedereen en zorgt

nestelen en te overwinteren. Imagine wordt een plek

ervoor dat mensen elkaar gaan ontmoeten: Het

waar mens, dier en natuur samengaan.”

kloppend hart van Imagine. De binnentuin wordt een
plek waar mensen in alle rust kunnen thuiskomen.” –
Sander Singor (landschapsontwerper Buro Sant en Co)

