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Opstapplaats Waterbus & Watertaxi
in 10 min. aan de overkant

RDM Campus
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WONEN  
VLAKBIJ DE STAD  
OP EEN HEEL 
BIJZONDER PLEKJE 
DAT IS WONEN OP HEIJPLAAT
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Rotterdam Centrum

Puur Rotterdams en nul-op-de-meter wonen op een verborgen, historisch plekje in 

de Rotterdamse stadshavens. Dát is wonen in Het Verborgen Geheim. Aan de stoere 

Heysehaven wordt gebouwd aan een moderne en groene woonwijk met 170 nul-op-

de-meter nieuwbouwhuizen. Er komen karakteristieke kadewoningen, twee-onder-één-

kapwoningen en eengezinswoningen. Zoek jij een nieuwbouwhuis in een historische 

tuindorp-setting, middenin de dynamiek van de haven en vlakbij het centrum van 

Rotterdam? Ontdek dan Het Verborgen Geheim!



4

HEIJPLAAT  
TOEN, NU EN IN 
DE TOEKOMST 

GENOEG TE BELEVEN
Geniet van een ambachtelijke gehaktbal in de RDM Kantine/Dokkaffee. Drink een borrel in het 

authentieke Café Courzand. Gooi een hengel uit in de Maas vanaf het strandje. Klus je eigen meubels 

in elkaar in RDM Makerspace. Wroet in de aarde bij de Volkstuinvereniging of trap een balletje 

bij voetbalvereniging SVRDM. Ontdek de Rotterdamse haven op de fiets en stap in de Waterbus 

of watertaxi voor een tripje naar Katendrecht. Of neem een kijkje bij de Scheepsbouwloods, 

Onderzeebootloods en Dokloodsen. Op Heijplaat is genoeg te beleven. Daarnaast kent Heijplaat een 

actief verenigingsleven. Buurtgenoten organiseren allerlei activiteiten en iedereen helpt mee.

Heijplaat is al meer dan 100 jaar een goed bewaard geheim in Rotterdam. De Rotterdamse 

Droogdok Maatschappij (RDM) is van oudsher een belangrijke spil in het gebied. De RDM was 

één van de grootste werven in Europa. Het Stoomschip Rotterdam van de Holland-Amerika Lijn 

is er gebouwd. Vanaf 1914 groeide het aantal medewerkers dusdanig dat de RDM besloot om 

zo’n 850 woningen achter het RDM-terrein te bouwen. Het tuindorp Heijplaat was geboren!

Sindsdien is er veel veranderd op Heijplaat. Toch is de cultuurhistorische waarde nog altijd 

duidelijk zichtbaar. De komst van de RDM campus zorgde ervoor dat een belangrijk deel van 

het Rotterdams industrieel erfgoed is behouden. De RDM campus heeft ook andere initiatieven 

aangetrokken die werken, studeren en leven op Heijplaat aangenaam maken.

1.  SS Rotterdam

2. Hotspot Hutspot

3.  Kinderboederij De Heij

4.  Oude dorp

5. Met de watertaxi naar het centrum

6. Schaatsen op het schoolplein

7. Klussen in de RDM Makerspace

8. Voetballen bij SVRDM

9. Het strandje aan de Maas
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RESEARCH, DESIGN & MANUFACTURING
Heijplaat is één van de stadshavens van Rotterdam:  

een gebied met een hoogwaardig vestigingsklimaat voor haven-  

en transportbedrijven, maar ook voor innovatieve bedrijven en 

kennisinstituten, zoals RDM Rotterdam, ICDuBO, Energy Floors  

en Concept House Village. 

Met Heijplaat profileert Rotterdam zich bovendien als koploper op 

het gebied van duurzame energievoorziening en klimaatadaptatie. 

Daarmee trekt de stad hoogopgeleide kenniswerkers aan, veelal 

pioniers die nieuwe trends uitproberen. Zij vinden op Heijplaat voor-

zieningen voor ondernemerschap, bijzondere woonmilieus, culturele 

voorzieningen en goede opleidingsmogelijkheden. Tegenwoordig 

staat RDM dan ook voor Research, Design and Manufacturing. 

ALLE RUIMTE OM TE SPELEN
Kinderen hebben op Heijplaat alle ruimte om te spelen en te 

ontdekken. Zandkastelen bouwen op het strandje aan de Maas,  

de geitjes aaien bij kinderboerderij De Heij. Een balletje trappen op 

het plein bij de muziekkapel of langs de waterkant boten tellen die 

langsvaren. In Hotspot Hutspot kunnen kinderen vanaf 10 jaar de 

kok in zichzelf ontdekken. Kortom, vervelen is geen optie!

Basisschool De Klaver ligt midden in de wijk. En in de nabije 

omgeving zijn diverse middelbare scholen te vinden waaronder 

ook het Scheepvaart en Transport College. De Hogeschool 

Rotterdam en het Albeda College verzorgen op Heijplaat  

mbo- en hbo-onderwijs onder één dak: Innovation Dock.
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CHANTAL & MAURICE
Na een zoektocht van acht jaar vonden Chantal en Maurice eindelijk hun 

droomwoning op Heijplaat. Het is dan ook niet zomaar een huis, het is 

de voormalige directeurswoning. Maurice vertelt: “Heijplaat bood ons dé 

kans om onze tegenstrijdige wensen werkelijkheid te maken. Ik kwam uit 

Amsterdam en Chantal uit Den Haag. We wilden graag in de Randstad 

blijven wonen, maar ook landelijk. We zochten rust, maar wel vlakbij 

uitvalswegen. We wilden een grote tuin, maar ook een stoer huis. Al die 

wensen zijn hier op Heijplaat vervuld.” “Heijplaters noemen ons huis ook wel 

‘de Bunker’”, gaat Chantal verder. “Het huis is in 1945 gebouwd. De angst 

voor nieuwe bombardementen was dus heel aanwezig. Daarom heeft het 

huis dikke muren, zodat het wel tegen een stootje kan.” 

 

EEN WIJK VOL VERHALEN
Inmiddels woont het stel twee jaar op Heijplaat en hebben ze hun draai 

helemaal gevonden. Chantal: “Je leert vanzelf buurtgenoten kennen als je 

regelmatig een boodschap doet bij de lokale supermarkt, een borrel drinkt 

in Café Courzand of een hapje eet bij Hutspot Heijprak. Ook het contact met 

de buren is goed. We houden beiden van tuinieren.” “Mijn tactiek om snel 

mensen te leren kennen, was om elke dag mensen aan te spreken tijdens  

de overtocht naar Rotterdam centrum met de Waterbus”, vult Maurice aan.  

“Zo kom je er al snel achter dat er prachtige verhalen schuilgaan op 

Heijplaat. Ik vind het overigens ook een ontzettende luxe dat je met de 

Waterbus binnen 15 minuten in Rotterdam centrum staat. Geen files, je fiets 

mee. ’s Avonds vaar je letterlijk weg van je werk. En daarmee verdwijnt ook 

meteen je stress. Het geeft je echt een vakantiegevoel.” 

5.  Portret Chantal & Maurice 

6. Onderzeebootloods

7. Dokkaffee / RDM kantine

8. Portret Hannah & Christiaan

WONEN, 
LEVEN
& WERKEN
OP HEIJPLAAT 
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HANNAH & CHRISTIAAN
Hannah en Christiaan houden niet van ‘doorsnee’. Daarom is Heijplaat precies 

wat ze zochten. “Toen we onze zoektocht naar een koopwoning startten, 

wilden we vooral iets bijzonders”, vertelt Hannah. “Via een veilingsite met 

bijzondere oude gebouwen vonden wij de voormalige politiepost van 

Heijplaat. We waren meteen enthousiast en de koop was snel gesloten.” 

Ook de verbouwing is net even anders aangepakt dan anders. Hannah: “We 

moesten de politiepost behoorlijk verbouwen. We wilden dit meteen goed 

aanpakken. Daarom hebben we niet alleen gerestaureerd, maar hebben we 

ook de politiepost duurzamer gemaakt. Zo hebben we bijna alles geïsoleerd. 

We maakten gebruik van isolatiemateriaal dat bestaat uit gerecyclede 

spijkerbroeken. Ook zijn we samen met Eneco een experiment gestart met 

duurzame installaties, zoals een zonneboiler, zonnepanelen, slimme meters  

en een batterij die de energie opslaat die onze zonnepanelen opwekken.  

We maken dus ’s avonds gebruik van de energie die overdag is opgewekt.”

 

HET HART GESTOLEN
“We wonen hier inmiddels zo prettig dat we het niet meer dan logisch 

vonden om ook op Heijplaat te trouwen. Heijplaat heeft ons hart letterlijk 

gestolen. Vorig jaar hebben we elkaar het jawoord gegeven in het 

droogdokgebouw van de RDM. Een prachtige locatie met marmeren vloeren 

en glas-in-loodramen. En met de stoere haven als achtergrond, heb je 

echt een bijzondere setting. Ook fijn: je kunt er een goed feestje bouwen. 

Niemand heeft er last van. In een oude politie-Porsche zijn we richting 

RDM gereden en een ex-politieagent heeft ons getrouwd. Zo was de cirkel 

helemaal rond.” 

8
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A15

Nieuwe Maas

Waalhaven

Zuidplein

Zuiderpark

Euromast
park

Museum
park

Charlois

Heijplaat                 

Pendrecht

Rhoon 

Kop van zuid

Rotterdam
Centrum

A20

De dagelijkse boodschappen haal je in de lokale buurtsuper of je rijdt of pakt de bus naar 

Rhoon, Portland, winkelcentrum Plein 1953 of Rotterdam Zuidplein. De waterbus brengt 

je in 10 minuten van Heijplaat naar de overkant. Je bent zó in hartje centrum Rotterdam. 

Zin in avontuur? De watertaxi maakt een ritje naar de stad een echte belevenis. En met 

de auto rij je via de Waalhaven Oostzijde de Maastunnel in richting Rotterdam centrum. 

De nabijgelegen A15 biedt de ontsluiting naar de rest van van de regio.

IN NO TIME  
IN HARTJE ROTTERDAM
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LEGENDA
8. MAASTUNNEL 

9. SS ROTTERDAM

10.  HOTEL NEW YORK

11. ERASMUSBRUG

12. EUROMAST

13. ROTTERDAM CENTRAAL

14. DE MARKTHAL

1. HET VERBORGEN GEHEIM 

2.  ONDERZEEBOOTLOODS

3. RDM CAMPUS

4.  OPSTAPPLAATS WATERBUS

5. BUSHALTE COURZANDSEWEG

6. HET STRANDJE

7. WINKELCENTRUM PLEIN 1953
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Het Verborgen Geheim bestaat in totaal uit 170 

koopwoningen die tussen 2016 en 2023 in meerdere fases 

worden gerealiseerd. Alle huizen worden gegarandeerd 

nul-op-de-meter gebouwd. Dat betekent dat je huis net  

zo veel energie opwekt als verbruikt. Daarmee is  

Het Verborgen Geheim uniek in Rotterdam. 

In Het Verborgen Geheim komen verleden en toekomst 

samen. De eengezinswoningen en twee-onder-één-

kapwoningen sluiten aan bij de bestaande bebouwing van 

het tuindorp. De geborgenheid van het oude dorp met 

zijn pleintjes en perkjes, komt terug in de architectuur, 

de voortuinen en het groene plein. De parkeerhoven 

tussen de woningen maken de straten autoluw, zodat 

een kindvriendelijke omgeving ontstaat. Het industriële 

en stoere karakter van de haven komt terug in de 

kadewoningen die pal aan de Heijsehaven staan. 

Heijplaat is een bijzonder tuindorp met een rijke 

cultuurhistorische achtergrond. Het is er goed toeven voor 

hen die graag midden in de dynamiek van het kloppend 

hart van de wereldeconomie wonen. Deze 24/7 haven 

gerelateerde dynamiek is hedendaags soms nog steeds 

merkbaar op het gebied van onder meer geluid en verlichting. 

Meer informatie over onder meer de opzet van het project, 

de milieukwaliteit en het te realiseren programma vindt u in 

het Bestemmingsplan Het Nieuwe Dorp.

WONEN IN DE 
DYNAMIEK 
VAN DE HAVEN
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GIJS VAN DEN BOOMEN, ARCHITECT
“Het Verborgen Geheim wordt gebouwd in een fascinerende omgeving. Het contrast tussen de 

grootsheid van de Rotterdamse haven en de kleinschaligheid van het dorp, is ons uitgangspunt 

geweest bij de vormgeving van de wijk. Daarom hebben we stoere, robuuste kadewoningen aan 

de buitenrand geplaatst en de eengezinswoningen meer in het midden van 

het plangebied. Hoe verder je de wijk ingaat, hoe meer je zult ontdekken: 

hofjes, pleintjes en veilige speelruimte voor de kinderen.”

fase 1 2 3 4

5 6 7



ZO WERKT HET!
NUL-OP-DE-METER WONEN

In het Verborgen Geheim maken we gebruik van slimme, duurzame 

ontwerpen en bewezen technische oplossingen die ervoor zorgen 

dat de energiemeter straks in jouw huis op nul staat. 

Wat kan ik verwachten?

Een huis met prima isolatie. Comfortabel warm in de winter  

en behaaglijk koel in de zomer. En ruim voldoende warm water.  

Dankzij warmte- en koudeopslag, een bewezen methode om energie  

in de vorm van warmte of koude in de bodem op te slaan.  

De warmtepomp zorgt vervolgens dat die energie daar komt waar 

die nodig is. De warmtepomp werkt volledig op zonne-energie van de 

zonnecellen op uw dak. De huizen in Het Verborgen Geheim hebben 

allemaal vloerverwarming (en vloerkoeling dus). Een uitgekiend 

klimaatsysteem zorgt dat de temperatuur in huis altijd constant is.  

Is het buiten koud? Dan zorgt de warmtepomp dat de vloer 

aangenaam warm aanvoelt en de kamer wordt verwarmd. Is het  

buiten heet, dan koelt de vloer af.

Onderhoud van het systeem

Het systeem is onderhoudsarm en gebruikersvriendelijk.  

Het enige dat je hoeft te doen is af en toe de waterdruk in de 

vloerverwarming controleren. Is de druk te laag, dan moet het  

systeem worden bijgevuld.

Warmtepomp

De warmtepomp zorgt in jouw huis voor de verwarming, koeling en het 

warme water. Je bedient de warmtepomp met de kamerthermostaat, 

met instellingen voor de ruimtetemperatuur, een keuzemenu voor de 

bereiding van warm tapwater, de tijd en de datum. Als de thermostaat 

eenmaal is ingesteld, hoef je er eigenlijk nooit meer aan te komen! 
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VOORRAAD WARM 
WATER            

BEDIENING MET
KAMERTHERMOSTAAT

DRIELAAGS GLAS

WARMTEPOMP (DE BRON ZIT  
110 TOT 150 METER IN DE GROND)    

In de technische omschrijving van jouw 

woning vind je meer informatie.



Ventilatiesysteem

Het ventilatiesysteem zorgt ervoor 

dat het CO
2
-gehalte in iedere ruimte 

constant wordt bewaakt. Het systeem 

stuurt bij waar nodig. Verse buitenlucht 

wordt eerst voorverwarmd, zodat de 

binnentemperatuur op peil blijft. 

Boiler

De woning beschikt over een boiler van  

150 liter (optioneel 200 liter). Je kunt zelf 

het gewenste warmwatercomfort instellen 

met de kamerthermostaat. Er is ruim 

voldoende warm water om te douchen  

of een bad te nemen.

Zonnecellen

De zonnecellen wekken genoeg elektriciteit 

op voor de verwarming, de koeling, het 

warm water en de ventilatie, maar daar 

bovenop ook nog voor verlichting en 

huishoudelijke apparatuur. De woningen 

zijn daarmee ‘nul op de Meter‘.

Vloerverwarming en -koeling

Je nieuwe huis heeft vloerverwarming en 

vloerkoeling. Zo’n systeem is gebaseerd 

op relatief lage temperaturen. Dit 

betekent in de praktijk dat veranderingen 

in temperatuur langzamer gaan dan bij 

reguliere verwarming. De beste resultaten 

bereik je dan ook als de thermostaat dag 

en nacht op dezelfde temperatuur staat. 

Dan doet het systeem de rest. 

Vloerverwarming heeft grote voordelen:

•  Geen lelijke radiatoren in huis  

en meer nuttige ruimte

•  Een gelijkmatige temperatuur  

in het hele huis

•  Geen warmeluchtstromen meer,  

dus minder ronddwarrelend stof  

(goed nieuws dus voor mensen met  

een aandoening aan de luchtwegen!)
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ZONNECELLEN

VENTILATIE 
MET WARMTE 
TERUGWINNING

LED 
VERLICHTING 

DOUCHE  
WARMTE 
TERUGWINNING

VLOERVERWARMING 
/KOELING
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Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Omme & De Groot 

Projectontwikkelaars en Bouwers is het niet toegestaan de inhoud van deze 

brochure (gedeeltelijk) over te nemen of op enige wijze openbaar te maken.  

Deze verkoopbrochure is bedoeld om een indruk te geven van de woonomgeving 

en de duurzame installatietechniek in uw woning. Zie separate brochures voor 

informatie over de verschillende woningtypen. 

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

DISCLAIMER



HETVERBORGENGEHEIM.NL

ONTWIKKELING & 
REALISATIE

ONTWERP VERKOOP & INFORMATIE

Ooms Rotterdam

010 - 424 88 88

rotterdam@ooms.com

Ooms Spijkenisse

0181 - 69 23 33

spijkenisse@ooms.com
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