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2020 wordt een jaar om niet gauw 
te vergeten.  Overvallen door de 
collectieve schrik heb ik in het voorjaar 

noodgedwongen onze woonsituatie thuis weer eens 
nauwgezet onder de loep genomen. Waar zullen 
we eens een fijne thuiswerkplek inrichten voor ons 
zoontje en voor onszelf? Gaan we nu echt het terras 
eens vergroenen? We zijn meer thuis geweest dan 
ooit. En we zijn bewuster gaan wonen. 

Welkom thuis, actueler dan ooit. Dat is het thema van 
dit vernieuwde Overhoeks magazine en geeft goed 
weer hoe wij als bedenkers tegen ons eigen plan aan 
kijken. We wonen allemaal in Rotterdam en hebben 
daar ooit actief voor gekozen. We houden van het 
stadse leven. We weten dat tegenover deze stedelijke 
hectiek een geborgen plek van onschatbare waarde 
is. Een fijn thuis, waar je kunt wonen, werken en 
recreëren. En natuurlijk met voldoende buitenruimte!

Alex Jager
architect van Overhoeks

Tegenover de Overhoeks 
locatie was tijdelijk de 
‘Rotterdamse munt’ 
gevestigd
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Hilledijk

Laan op Zuid

47 appartementen over 7 
woonlagen in 4 typen: CITY, 
HOEK, TERRAS en PENTHOUSE

4 huizen aan de Hilledijk en 
4 aan de Laan op Zuid.  

OVERHOEKS is een 
samenbouw project met  

47 appartementen en 
8 huizen

Welkom thuis in Overhoeks! Het project bestaat 
uit een markant appartementengebouw 
met chique inpandige balkons en enorme 

raamopeningen. De 4 huizen aan de Laan op Zuid 
en de 4 aan de Hilledijk horen ook bij Overhoeks. Alle 
woningen delen een overdekte parkeerstalling.

Samen met een Overhoeks architect ga je aan de slag 
met de indeling van je eigen woning. Om je op weg te 
helpen hebben we alvast een aantal aansprekende 
voorbeeldindelingen gemaakt, zie hiervoor pagina 32.

(bijna) alle huizen 
zijn onder optie! 

Schrijf je in voor de 
wachtlijst

47× 8×

Appartementen
Het appartementengebouw 
heeft een plintlaag met daarin 
onder meer een commerciële 
ruimte, de hoofdentree en de 
bergingen. Daarboven liggen 7 
woonlagen met: 

 » 21× CITY appartement

 » 12× HOEK appartement

 » 12× TERRAS appartement

 » 2× PENTHOUSE appartement

Huizen
Aan de Laan op Zuid en aan de 
Hilledijk komen 8 riante gezins-
huizen. De huizen zijn ruim 7 
meter breed en 4 lagen hoog. 
Door hun extra breedte hebben 
ze bijzondere indelingsmogelijk-
heden en veel licht.
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Stads wonen
aan de 

Laan op Zuid

Tot 1994 
heette De Laan op Zuid nog 
De Laan van Overmaas

Loop iets verder voor 
de eerder gerealiseerde 
samenbouwplannen Overture, 
Overtuin en Overmaat. 

De toegang tot de Lobby 
van de appartementen ligt 
prominent aan de Laan op 
Zuid.

Aan de Paul Krugerstraat 
steken de woonlagen een 
klein stukje naar voren ten 
opzichte van de commerciële 
ruimte op de begane grond.

47×



breeeeed 
panoramisch genieten

De slimme CITY-appartementen hebben een 
breed front aan de Paul Krugerstraat, gericht op 
de stad. We hebben deze woning van binnenuit 

ontworpen. De maten van dit appartement zijn bepaald 
op basis van allerlei mogelijke indelingen. Vooral de 
breedte is van belang: veel licht en meer variatie in 
plattegronden. 

Je kunt uitgaan van aparte kamers, of juist een loftachtige, 
open indeling. Dat bepaal je zelf. Wij geven een aantal 
voorbeelden en helpen je met jouw woning in te delen. 
Aan de gevel heb je een eigen loggia:  een beschutte 
buitenkamer waar je in de luwte kan zitten. 

type CITY
Een riant appartement van 
ca. 64 m2 en een breedte van 
maar liefst 7,5 meter! 

Een inpandig balkon heet 
ook wel ‘loggia’. Een 
beschutte buitenruimte met 
veel privacy.

2

1 prijsindicatie
Prijsindicatie van CITY appar-
tement op de eerste woonlaag 
inclusief keuken en zonder par-
keerplaats. 

1 triple glas
Driedubbel glas voelt zowel in 
de zomer als in de winter uiterst 
comfortabel aan

VANAF €247.500
1

Een greeploze keuken met apparatuur is inbegrepen, 
evenals een ingerichte badkamer en toilet. Maar ook die 
voorzieningen kun je zelf bepalen als je wilt. Je stapt straks 
binnen in je droomwoning, mét allerlei voorzieningen 
onder handbereik zoals het grote terras dat je deelt met je 
buren.
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dubbele oriëntatie 
op stad en daktuin

type TERRAS
89 m2 ruimte om zelf in te 
delen!

De TERRAS-appartementen hebben een mooie 
dubbele oriëntatie; op de stad én op het groene 
binnengebied met een privé balkon. 

Het balkon ligt mooi beschut in de binnenhoek van 
je woning, daar kun je meerdere kamers op uit laten 
komen. De opzet van de woning is zo gekozen dat je kan 
wonen aan de stadse kant, maar je kan er ook voor kiezen 
een woonkeuken aan de luwe zijde van de woning te 
organiseren. Want dat bepaal je hier helemaal zelf! We 
geven je een aantal voorbeelden, maar je gaat zelf aan 
de slag met de woningindeling. Natuurlijk begeleiden 
we je in dit traject. Ook je keuken indeling, het sanitair: 

1 prijsindicatie
Prijsindicatie van TERRAS appar-
tement op de eerste woonlaag 
inclusief keuken en zonder par-
keerplaats. 

2 complete keuken
De woning is voorzien van een 
complete greeploze Bruynzeel 
keuken met Pelgrim inbouwap-
paratuur. De plek van de 
keuken bepaal je samen met de 
architect.  

3 jouw inrichting
In de woningen liggen alleen de 
schachten vast. Hierin lopen de 
leidingen die naar boven of naar 
beneden moeten. 

Voor de rest is het aan jou: de 
plek van de wanden, de deuren, 
de keuken. De grootte van je 
badkamer. 

2
3

VANAF €299.500

dat wordt allemaal op maat in de tekening gezet. In de 
basis is er al een volwaardige greeploze keuken voorzien, 
evenals basic sanitair in een mooie uitvoering. De woning 
als maatpak: die klasse vind je straks ook terug in de rest 
van het gebouw met mooie gastvrije halruimten, een 
hoge gebouwentree, riante terassen die je samen kan 
gebruiken. 

1
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De HOEK-appartementen hebben vanwege hun 
overhoekse oriëntatie een weids uitzicht rondom. 
De gevels zijn grotendeels bezet met grote 

ramen wat een heel lichte sfeer geeft en veel indelingen 
mogelijk maakt. 

Want de woning indelen: dat doe je hier zelf! We geven 
een aantal inspirerende voorbeelden en zullen je helpen 
met jouw eigen plattegrond. Geen woning is straks 
hetzelfde! De HOEK-appartementen zijn nét wat ruimer 
dan gemiddeld, je kan zeer ruim wonen in een drie-
kamer opzet, maar een vierkamer variant is ook goed 
mogelijk. Of een stadse loft: de keuze is aan jou. In de 

3
De fijne beschutte buitenruimte 
maakt visueel onderdeel uit van 
je woning, dus zet in de zomer 
lekker de schuifdeuren open!

4
De woning is voorzien van een 
greeploze Bruynzeel keuken met 
Pelgrim inbouwapparatuur. De 
plek van de keuken bepaal je 
samen met de architect. 

2

3

4

Space is my 
favourite furniture

type HOEK
Maar liefst 87 of 90 m2 op 
de hoeken van het gebouw. 
Panoramisch uitzicht!

VANAF 
€319.500

1

1 prijsindicatie
Prijsindicatie van HOEK appar-
tement op de eerste woonlaag 
inclusief keuken en zonder par-
keerplaats. 

2
Riante glaspartijen zorgen voor 
een heerlijk lichte woning. De 
kozijnen zijn van aluminium, dat 
betekent dat je die niet meer 
hoeft te schilderen.

basis is een mooie keuken voorzien en het sanitair is door 
de architecten geselecteerd, maar je kan hier ook zelf op 
variëren of uitbreiden. Inclusief een glazen buitenkamer 
aan de gevel, een heel complete woning dus in een 
bijzonder gastvrij woongebouw, met mooie halruimten en 
allerhande voorzieningen.
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Overhoeks is een samenbouw project, en dat 
tekent ook het gebouw. Dat zie je niet meteen 
aan de buitenkant. Waar mensen in eerste 

instantie op af komen is vooral de mogelijkheid om zelf 
de woning in te delen, en dat blijkt ook achteraf enorm 
veel waardering op te leveren. 

Mensen zijn dan echt heel verbonden met hun eigen 
unieke woning. En dat geeft ons architecten ook veel 
voldoening. Maar er is meer: achteraf blijkt dat het proces 
van het maken, het leren kennen van je buren, het leren 
van elkaars ideeën heel veel oplevert en de sfeer van 
het project positief beïnvloed. Deze kwaliteit komt ook 

Koos Kok
architect van Overhoeks

terug in het gebouw: in essentie een groot U-vorming 
bouwvolume met in het hart een genereus terras wat 
bewoners straks kunnen delen. Een plek om te zonnen 
bijvoorbeeld, maar ook waar je elkaar kan ontmoeten. 
Daar gaat het om: een gastvrij, dierbaar gebouw met 
mooie ruim opgezette, lichte, gedeelde ruimten waar je 
je welkom voelt en waar onderling contact als vanzelf 
kan ontstaan. En dat is uniek aan dit project, dat maakt 
het een ’samenbouw-gebouw’ wat zijn waarde in de tijd 
zal bewijzen.
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diepe ‘neggen’

verfijning in 
metselwerk

Als je goed naar de gevel kijkt van het 
appartementengebouw, zie je een ritme van 
balkons en ramen gevat tussen horizontale en 

verticale stroken metselwerk. De verticale stroken zitten 
soms dichter bij elkaar, waardoor de ramen ertussen 
smaller zijn. Als je let op de metselwerk stroken, lijkt het 
alsof ze in elkaar zijn geweven.

Het raster hebben we nog verfijnder en verticaler gemaakt 
door een onderscheid te maken tussen de horizontale 
en de verticale stroken. In de horizontale stroken is 
het metselwerk óm de laag iets naar buiten gezet. De 
schaduwwerking zorgt daardoor voor een ander karakter 
van de horizontale stroken. 

Door het weven van de metselwerkstroken lijken de 
staande stroken (penanten) om en om dubbelhoog. De 
woonlagen, boven de terugliggende commerciële plint, 
worden hierdoor wat rijziger en het gebouw wordt 
gelaagder: als je op het gebouw afloopt en dichterbij komt 
ontwaar je nieuwe kwaliteiten in de gevels, dat is wat een 
goed gebouw zou moeten bieden. 

sprekende materialen

baksteen
met subtiele nuances in kleur en 
textuur

weefsel
inspiratie voor de gevel

geglazuurde steen
een verrijking van de metsel-
werkgevel

aluminium
kozijnen met cachet

rechts: kleurenpalet
De verschillende materialen, 
kleuren en eventuele afwerkin-
gen stemmen we zorgvuldig op 
elkaar af. 

hout
houten geveldelen met een ge-
pigmenteerde beits geven een 
warme uitstraling aan de galerij

17



welke kleur kies jij?

Een Bruynzeel keuken uit de Atlas serie is 
inbegrepen, met een zeer ruime kleurkeuze. 
Nederlands fabrikaat van zeer goede kwaliteit en 

CO2 neutraal geproduceerd.

Basis is een rechte keuken van 3900 mm. lang met 
Pelgrim apparatuur. Nadat je je eigen woning met 
de architecten hebt ingedeeld kun je in gesprek met 
Bruynzeel in de toonzaal en je kleuren bepalen. 

Je kunt ook kiezen voor een upgrade van je apparatuur 
naar Siemens, of kiezen voor een eiland model. De 
meerprijzen hiervoor zijn vastgesteld. Natuurlijk kun 
je ook zelf met Bruynzeel vrijelijk gaan variëren op de 
basisopstelling. Je krijgt dan een aparte meerprijsopgave.

Een andere mogelijkheid is om de keuken geheel weg te 
laten en dat je zelf na oplevering de keuken plaatst of laat 
plaatsen. De architecten tekenen dan wel de opstelling 
zodat het juiste leidingwerk wel wordt meegenomen. 

of kies je toch voor een 
eilandkeuken?

Wel zo handig!
Je woning wordt geleverd 
met een complete keuken 
met inbouwapparatuur!
De kleuren kies je vooraf.
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even chillen 
op het terras

In aanvulling op de privé buitenruimte van elk 
appartement is er per woonlaag een riant 
gezamenlijk terras.  

1
Houten delen aan de binnenzijde 
van het appartementengebouw 
geven een warme, aangename 
sfeer en een natuurlijk gevoel

Stads wonen
Community living

1

1
1
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even naar de 
Af rikaandermarkt

een kopje koff ie op 
Katendrecht

hapje doen op het 
Deliplein

nieuwe expo zien in het 
Nederlands Fotomuseum

f ilmpje pakken bij 
Lantaren Venster

Over de Maas turen op de  
Kop van Zuid

voldaan weer thuis!

een 
absolute 

toplocatie



de stad 
binnen 

fietsbereik

Blaak

Centraal Station

Kralingse Plas

Kunsthal

Witte de Withstraat

Deliplein

Kop van Zuid

Zuidplein
De Kuip!

Afrikaanderplein

10 m
in.

10 min.

6 min.

7 m
in.

9 
m

in
.

2 m
in

.5 min.

15 m
in.

21
 m

in
.

13 m
in.
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NK

NK

5382,7

voorzieningen 
binnen 

handbereik 

Leeuwenkuil

basisschool

markt

Afrikaanderplein

toekomstig 
parkje

Huis op 
Zuid

toekomstige 
school

basisschool

Overmaas

Paul 
Kruger

st
raat

Hilledijk

laan op Zuid

27



Overhoeks Dijkhuis schaal 1:250 09 oktober 2019 Overhoeks Laanhuis schaal 1:250 09 oktober 2019
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8 huizen komen er in OVERHOEKS, waarvan 4 
aan de Hilledijk en 4 aan de Laan op Zuid.  De 
huizen zijn ruim 7 meter breed en 4 lagen 

hoog. Door hun extra breedte hebben ze bijzondere 
indelingsmogelijkheden en veel licht.

Het dijkhuis ligt aan de Hilledijk met mooie oude bomen 
en een rustige groene sfeer. Privacy is gewaarborgd door 
het niveauverschil tussen entree en woonverdiepingen, hét 
kenmerk van een traditionele dijkwoning.

Het laanhuis kijkt uit over de Laan op Zuid en heeft een 
eigen stoepje voor de woning. Een klassiek stadshuis. Dat 
zie je terug in de opzet. De onderste twee lagen hebben 
extra verdiepingshoogte: beganegrond en bel-etage.

1
De eerste verdieping heeft een 
verdiepingshoogte van maar 
liefst 3,4 meter hoog.

2
De dakkapel op de bovenste 
verdieping kan optioneel worden 
verbreed, zelfs tot de breedte van 
het hele pand. Daarmee wordt 
het huis nog ruimer.

Laanhuizen 
Oppervlakte: 185-200 m2

Dijkhuizen 
Oppervlakte: 185-200 m2

2

Endry van Velzen 
Milou Chênevert
architecten van Overhoeks (bijna) alle huizen 

zijn onder optie! 
Schrijf je in voor de 

wachtlijst
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aan de slag!

hoe wil je wonen? 
hoeveel slaapkamers? 

waar wil je koken?
werkkamer, logeerkamer?

. . .

6 hoek

5 city

4 city

3 city

2 hoek

7 terras

Heb je al nagedacht over de indeling van je 
woning? Wellicht heb je zelf al ideeën verzameld, 
misschien heb je zelfs al een pinterest board 

gemaakt. Want hoe tof is het om zo vrij te zijn in je 
keuzes!

Samen met een Overhoeks architect ontwerp je de 
indeling van je woning. Die moet uiteraard aanvoelen als 
een maatkostuum. In de ontwerpsessies staan we stil bij 
jouw voorkeuren, jouw manier van wonen en leven, bij je 
eisen en je wensen.  

Om je al wat op weg te helpen hebben we alvast een 
aantal plattegronden getekend ter inspiratie. Hierin is de 
grote diversiteit te zien, die er mogelijk is bij het ontwerpen 
van je eigen plattegrond. 
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schema’s
Hierboven twee schema’s van 
het appartementengebouw 
waarin de bouwnummers zijn 
aangegeven.

Op de tweede verdieping liggen 
de bouwnummers 21 t/m 27. Op 
de derde verdieping de bouw-
nummers 31 t/m 37 etc.

plattegronden
Links zijn de 7 typen op één 
woonlaag weergegeven. 
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OPBRENGSTEN:
V.O.N. PRIJZEN

geld

Een andere manier van ontwikkelen
In een traditioneel ontwikkelmodel (linker schema) 
koop je een woning via een makelaar van een 
ontwikkelaar.

De ontwikkelaar loopt risico: hij financiert het 
voortraject met adviseurs voor. Daar staat een 
goede winst tegenover.

Bij Overhoeks hanteren we een ander 
ontwikkelmodel. De kopers verenigen zich in een 
vereniging van opdrachtgevers (VVO) en nemen 
de positie van ontwikkelaar in, zoals in het rechter 
schema. Samen met de adviseurs vormen ze een 
bouwgroep. We ontwikkelen dus zelf het project 
waarbij de architecten de organisatie van het 
proces op zich nemen. 

Er wordt geen winst gemaakt, je betaalt wat het 
project kost.

Deelnemer bedrijfsruimte
De deelnemer in de bedrijfsruimte wordt geen 
lid van de Vereniging. Dat is een bewuste keuze, 
omdat de woningen centraal staan in dit project.

De Vereniging treedt op als verkoper van de 
bedrijfsruimte. Zodra een deelnemer voor de 
bedrijfsruimte is gevonden, sluit de Vereniging 
een voorlopige koopovereenkomst met deze 
deelnemer af met een aanbetaling van € 12.000. 
Dit bedrag draagt bij aan de financiering van de 
voorloopkosten.

Stiko en financieel kader
We hebben alle kosten van het project op een 
rij gezet, met een flinke reserve. Dit noemen we 
de Stichtingskostenopzet, kortweg Stiko. In het 
Overhoeks project wordt geen winst gemaakt. 

De vereniging koopt de grond van de gemeente 
tegen een reeds afgesproken prijs. De 
grondkosten liggen daarmee vast. 

Dan zijn er bijkomende kosten zoals honoraria van 
adviseurs, leges, aansluitkosten, campagnekosten 
etctera. Deze liggen vast. 

De bouwkosten zijn ingeschat op basis van 
actuele kengetallen, rekening houdend met 
het kostenniveau van start bouw eind 2021. Ze 
zijn met een marge opgenomen in de Stiko. De 
bouwkosten zijn de onzekere factor. Als deze 
meevallen kan er geld terugvloeien naar de leden. 

Als het tegenvalt moeten we bezuinigen of de 
woningen wat duurder maken. Dat doen we in 
nauw onderling overleg. 

Verdeling van de kosten
De stichtingskosten moeten worden gedekt 
door de koopsommen van de woningen. De 
koopsommen komen tot stand door toedeling 
van de kosten aan de verschillende woningen. 
Deze toedeling van kosten moet recht doen aan 
de onderlinge marktwaarde van de verschillende 
woningen. Daarom hebben we een makelaar 
gevraagd de marktwaarde van de verschillende 
referentiewoningen in het project te bepalen. 

Eventuele daling of stijging van kosten worden 
verdeeld volgens de vastgestelde verdeelsleutel.

organisatie
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LIDMAATSCHAP ONTWERP

OP MAAT
CONTRACTEN

MET ADVISEURS
GRONDOVERDRACHT

HYPOTHEEK
BOUW

1
meedoen

2
ontwerp

3
contracten

Heb je het magazine goed 
doorgenomen en/of ben je 
bij een van onze informatie 
bijeenkomsten geweest? 
Meld je dan gauw aan, want 
lidmaatschapsgesprekken 
vinden plaats op volgorde van 
aanmelding.

De vereniging wordt 
opgericht bij 50% deelname. 
Toedeling gekozen woning op 
lidmaatschapsnummer.

Het inschrijfgeld bedraagt €500.

Je bent nu lid van de vereniging. 

Periodieke ledenvergaderingen 
over voortgang en algemene 
keuzes.

Individuele gesprekken met 
architect: woonwensen,  
plattegrond, kostenindicatie.

Parallel hieraan wordt het 
totaalplan uitgewerkt tot een 
definitief ontwerp.

Eerste termijn contributie wordt 
in rekening gebracht: 

 » €5.000 [CITY appartementen]
 »  €7.500 [HOEK/TERRAS 

appartementen]
 » €10.000 overige woningen 

Periodieke ledenvergaderingen 
over voortgang en algemene 
keuzes.

De omgevingsvergunning wordt 
aangevraagd. Aannemer wordt 
geselecteerd. Contract- en 
prijsvorming met aannemer.

[concept] koop-overeenkomsten, 
[concept] individuele 
aanneemovereenkomst.

Tweede termijn contributie 
wordt in rekening gebracht:

 » €4.000 [CITY appartementen]
 »  €6.000 [HOEK/TERRAS 

appartementen]
 » €8.000 overige woningen

 okt-nov 2020  dec 2020-april 2021  mei-sept 2021

4
hypotheken

5
notaris

6
bouw

Periodieke ledenvergaderingen 
over voortgang en algemene 
keuzes.

De deelnemers sluiten 
individuele hypotheken af.

Het ontwerp wordt in 
planteam uitgewerkt tot een 
uitvoeringsgereed ontwerp.

Derde termijn contributie wordt 
in rekening gebracht: 

 » €3.000 [CITY appartementen]
 »  €4.500 [HOEK/TERRAS 

appartementen]
 » €6.000 overige woningen

Omgevingsvergunning wordt 
afgegeven. Hypotheken zijn 
beschikbaar.

Deelnemers kopen de 
grond en sluiten een 
aanneemovereenkomst af met 
de aannemer. 

Met de vereniging worden de 
bijkomende kosten afgerekend, 
zodat lopende en komende 
verplichtingen tot einde bouw 
kunnen worden betaald.

Woningen worden gebouwd.

Keuzetraject met aannemer 
inzake individuele 
afbouwwensen.

Incidentele ledenvergadering 
over voortgang, tevens een paar 
bouwplaatsbezoeken in overleg 
met de aannemer.

Woningen worden opgeleverd.

Eindafrekening vereniging.

Omzetten vereniging in VVE.

 sept-dec 2021  nov-dec 2021  dec 2021-Q1 2023

het proces
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hoe kom ik in contact?
Er zijn zowel digitale als fysieke 
OVERHOEKS bijeenkomsten. De 
meest actuele data en tijden kun 
je telkens vinden op:

overmaas-wonen.nl

voor vragen en meer informatie 
kun je ook mailen naar:

overhoeks@denijl.nl

colofon
OVERHOEKS magazine wordt 
aangeboden door de architecten 
van OVERHOEKS.

Kijk voor meer info en prijsindica-
ties op:

overmaas-wonen.nl

disclaimer
In deze brochure hebben we 
informatie opgenomen zoals 
ons tijdens het opstellen ervan 
bekend was. Hoewel we dit 
uiteraard zorgvuldig gedaan 
hebben, kunnen geen rechten 
worden ontleend aan de infor-
matie in deze brochure.

Alle getoonde beelden zijn im-
pressies en de getoonde data zijn 
indicatief.


