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Introductie
Rotterdam wordt in The New York Times, Die Welt en de

stedelijke ontwikkeling die de stad momenteel doormaakt.

Lonely Planet guide geroemd, als de nieuwe plek om te

De combinatie van hoogwaardige architectuur en een rijk

wonen, werken en creëren. De stad is in de laatste jaren

woonprogramma maken dat ‘The Muse’ een interessante

uitgegroeid tot een van de nieuwe hippe wereldsteden,

aanvulling is in de nieuwe karakteristiek van Rotterdam.

een plek waar ruimte is voor ontwikkeling en nieuwe

Het

initiatieven. Jong en oud, iedereen is enthousiast over het

herkenbaar en krachtig met zijn sculpturale karakter, een

nieuwe elan dat de ooit grijze havenstad, vandaag de dag

unieke vormentaal die het project een grootstedelijke allure

uitstraalt.

verleent; een identiteit die past bij een ontwikkeling met

Rotterdam is een stad met daadkracht die vol bravoure

deze ambitie. Een project dat past bij de stad Rotterdam.

vorm geeft aan haar toekomst. Met het project ‘The Muse’
presenteren we u hier onze bijdrage aan de positieve

gebouw

is

onderscheidend

in

het

stadsbeeld,
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architectuur en een aantrekkelijk programma in de plint
is ‘The Muse’ een katalysator in de creatie van een

Hogeschool
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kwaliteiten en beoogt deze van een nieuwe impuls te
voorzien. Met de ontwikkeling van ‘The Muse’ geven we
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IN HET HART VAN ROTTERDAM
De locatie, Wijnhaven 69, is gelegen in het ‘Waterstad’
kwartier, een uniek stukje Rotterdam met architectonische
rijksmonumenten

als

het

Schielandhuis,

de

Sint

Laurenskerk, het Stadhuis, de Willem de Kooning Academie
en Nederlands eerste wolkenkrabber het Witte Huis. De
laatste jaren is het gebied hard bezig uit te groeien tot een
nieuw dynamisch stadsdeel met bijzondere architectuur
en typerende projecten als de Markthal, de ‘100m-Hoog’
en het Citizen-M hotel. Met het project ‘The Muse’ voegen
we hier een sprekende, hedendaagse woontoren met een
unieke verschijningsvorm aan toe.
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STRATEGISCH GELEGEN

M

‘The Muse’ is gelegen op een zeer strategische locatie,
midden in de stad en tegelijkertijd optimaal verbonden.
Via de Blaak en de andere ontsluitingswegen is de
bereikbaarheid per auto naar het Wijnhaveneiland prima
en andersom ben je binnen tien minuten op de snelweg.
Het station Blaak is op 5 minuten wandelafstand en het
vernieuwde Centraal Station is slechts 10 minuten verder.
Voor de bestemmingen binnen de stad zijn er diverse
tram-, metro- en busverbindingen in de directe nabijheid

WATERBUS
S114 / A20 KETHELPLEIN
KLEINPOLDERPLEIN

S106 / S122 EUROPORT

en voor de internationale bestemmingen ben je binnen een
half uurtje op Schiphol of Rotterdam-Den Haag Airport.

M

016

The Muse
Met de ontwikkeling van ‘The Muse’ richten we ons op de
ondernemende en enthousiaste stedeling die op zoek is naar
een interessante en kwalitatief hoogwaardige woonomgeving.
Het gebouw ‘The Muse’ huisvest 94 appartementen variërend
tussen circa 80 m2 en ruim 200 m2, inclusief een aantal luxe
penthouses op de bovenste verdiepingen en enkele wat
kleinere studio’s op de eerste verdieping.
We kiezen heel specifiek voor 100% koopappartementen
en zijn daarmee onderscheidend ten opzichte van andere
projecten in Rotterdam. We bieden diegene, die graag
comfortabel en luxe in het hart van Rotterdam wil wonen, een
kwalitatief en zeer hoogwaardig afgewerkt appartement, met
veel inval van natuurlijk daglicht; ruime, luxueuze buitenruimte
en een flexibel in te delen plattegrond. Last but not least
hebben de meeste appartementen een schitterende uitzicht
over de stad of de Maas.
Door het gevarieerde aanbod aan appartementen creëren
we een hoogwaardige en levendige woonkwaliteit. Onze
belofte is om in het gebouw een stedelijk milieu te creëren
dat aansluit bij een dynamische groep bewoners en daarmee
echt wat toe te voegen heeft aan de ontwikkeling van het
‘Waterstad’ kwartier in Rotterdam.
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HOOGBOUW
De hoogbouw ontwikkeling in het Waterstad kwartier
concentreerde zich vooralsnog aan de zuidzijde van het
eiland rondom de ‘Red Apple’. Met het recent gerealiseerde
project 100-Hoog en de toekomstige ontwikkelingen aan de
Wijnhaven 65 en 69 ontstaat er een mooie tegenhanger en
krijgt het bijzondere stedenbouwkundige plan dat voorziet
in een veelheid van onderscheidende slanke woontorens
langzaam vorm.

COOPVAERT
106 m

100 HOOG
105 m

‘THE MUSE’
75 m

WH65
81 m

WIJNHAEVE
70 m

HARBOUR VILLAGE
70 m

WATERSTADTOREN
109 m

RED APPLE
127 m
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Blaak, Station, Kralingse Plas

Maas & Kop v Zuid

EEN HERKENBARE SCULPTUUR

GEVELS & UITZICHT

Door de toren asymmetrisch op de kavel te plaatsen positioneert de

Het project ‘The Muse’ kent 2 onderscheidende gevels. De

toren zich op een uitgebalanceerde manier tussen de ‘100-Hoog’

langsgevels zijn open en transparant en oriënteren zich op Maas en

en de toekomstige ontwikkeling aan de Wijnhaven 65. Door de plint

Stad, de kopgevels zijn meer gesloten en voorzien in de benodigde

en de toren in elkaar over te laten gaan, ontstaat een herkenbaar

‘privacy’ naar de buren.

sculptuur in het stadsbeeld.

TERRASSEN & GROEN

ENSEMBLE AAN DE WIJNHAVEN

Het project voorziet in ruime buitenruimtes van diverse groottes, zo

Het is voorzien dat de 2 kavels Wijnhaven 65 en 69 in de ontwikkeling

optimaal als mogelijk georiënteerd op de zon. Deze ruime terrassen

met elkaar verbonden worden. Parkeren, bergingen en commerciële

bieden het wonen in ‘The Muse’ een unieke extra dimensie.

ruimtes komen op de niveau’s 1 t/m 4 direct met elkaar in verbinding.
Op niveau 5 bevinden zich gezamenlijke functies en een grote
collectieve daktuin voor zowel 65 als 69.

bocht van de Maas
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384

appartementen
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00- Commercieel + entree

39

49

01- Parkeren + kadewoningen

117

80

92

02,03- Parkeren + kadewoningen

L23
L23 | 2 spanner

PENTHOUSES

L22 | 3 spanner

120

106

124

120

148

L14-L21 | 4 spanner

62

L09-L22

13

TORENWONINGEN

187

bergingen

120

L09-L13 | 5 spanner

80

182

144

177

118

04- Bergingen + kadewoningen

05- Terraswoningen + huismeester

06- Terraswoningen + gastenkamers

L05-L08
TERRASWONINGEN

90

parkeren

117

91

84

85

85

L01-L04
KADEWONINGEN

153

114

95

95

commercieel

Penthouses

07- Terraswoningen

87

106

08- Terraswoningen

95

87

95

09-13- Torenwoningen (5 spanner)

Torenwoningen
Terraswoningen
Kadewoningen
Bergingen
Parkeren

103

85

122

140

Commercieel

183

183

87

210

213

Programma
14-21- Torenwoningen (4 spanner)

22- Torenwoningen (3 spanner)

23- Penthouses

Op de begane grond van ‘The Muse’ bevinden zich twee

royale dakterrassen. De plattegronden in de toren op de

commerciële ruimtes welke een aanvulling zijn op de

lagen 9 t/m 22 zijn ruim en flexibel van opzet, aanpasbaar

Appartementen

kwaliteit van wonen op deze binnenstedelijke locatie.

en toekomstbestendig.

Commercieel

Naast de commerciële voorzieningen kent het project

Tot slot hebben we bovenin de toren twee bijzondere

Parkeren

een

Op

penthouses (circa 200m 2 ) ontworpen met als feature

Bergingen

niveau 1 t/m 4 bevinden zich kleinere appartementen

interne patio’s en een panoramisch uitzicht naar zowel de

Huismeester

met een oriëntatie op zuid en een directe relatie tot de

rivier als de stad.

Gastenkamers

Wijnhaven. Op niveau 5 t/m 8 komt een aantal zeer luxe

Parkeren is op laag 1 t/m 3 gesitueerd en de individuele

Kern / liften

appartementen met de karakteristieke schuine gevels en

bergingen bevinden zich op niveau 4.

veelheid

aan

bijzondere

woningtypologieën.
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Façade
Het façade beeld van ‘The Muse’ kent twee unieke

Ze zijn opgebouwd uit rigide gestapelde beton blokken en

karakters; de zuid- en noordgevel zijn zeer transparant,

zijn in tegenstelling tot de transparante noord en zuidgevel

laten veel licht binnen en bieden de bewoners een

donker van tint.

spectaculair vergezicht over de Maas en de stad. De oost-

Waar de transparante gevel samenkomt met de massieve

en westgevel zijn meer gesloten van aard en geven een

zijgevel is een omkadering ontworpen die de vorm van het

prettige privacy naar de naburige torens. In expressie zijn

gebouw accentueert en voorziet van een zeer herkenbaar

deze kopse gevels ook meer massief en krachtig van aard.

silhouette, onderscheidend in de skyline van Rotterdam!

aanzicht zuid
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BALKONS
Alle woningen worden voorzien van ruime en hoogwaardig
afgewerkte balkons uitgevoerd in wit beton. De betonnen
balustrade geeft de bewoners een geborgen gevoel van
veiligheid, met behoud van uitzicht over de stad en de
Maas. De balkons zijn zo geschakeld dat ze ten dele
een dubbele hoogte hebben ten opzichte van het boven
gelegen balkon, zodat elke woning van optimale zon en
uitzichtcondities kan genieten. Daarbij wordt door de
wisselwerking van een diep en een ondiep balkon de
privacy naar de buren optimaal gewaarborgd.
De toegepaste materialen, voor zowel balkons als façade
zijn robuust en duurzaam, ze voorzien het project van
aanzicht oost

zijn geheel eigen identiteit en versterken het sculpturale,
krachtige uiterlijk van deze bijzondere woontoren.

027

028

THE MUSE

Plint
Aan de Wijnhaven voorzien we een levendige façade,

een architectuur die past bij de allure van stedelijk wonen aan

vanaf de eerste verdieping volledig geprogrammeerd met

het water. Vanaf de Wijnstraat aan de noordzijde van het pand

wonen. Hier komen ruime op het zuiden georiënteerde

is er een secundaire entree, toegang tot de fietsenberging en de

balkons met een duidelijke relatie tot het water van de

parkeergarage. Hier is ook de mogelijkheid tot de bevoorrading

Wijnhaven. De hoofdentree voor de bewoners is ook vanaf

van de commerciële functies voorzien.

de Wijnhaven, deze is dubbel hoog en chique vormgegeven,

Wijnhaven 69
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PUBLIEK PROGRAMMA
De actieve commerciële plint is transparant en uitnodigend
en zal in de toekomst een belangrijke impuls leveren aan de
schakeling van het museumkwartier, de Witte de Withstraat en
de Oude Haven. De commerciële ruimtes zijn circa 400m 2 en
500m 2 groot en kunnen in de toekomst gekoppeld worden met
de ontwikkeling van Wijnhaven 65.

PARKEREN
Toegang tot de parkeergarage op niveau 1, 2 en 3 is vanaf
de Wijnstraat. In de huidige opzet voorziet het plan in 88
parkeerplaatsen. Het plan is zo ontworpen dat wanneer
het naastgelegen kavel Wijnhaven 65 gebouwd wordt, de
parkeergarage van de beide panden eenvoudig gekoppeld
kan worden en in een 180-tal plaatsen kan voorzien. In de
parkeergarage zijn er voorzieningen voor elektrische auto’s
en motor/scooter opstelplaatsen opgenomen.

0.87x2.3
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noot: impressie naastgelegen Wijnhaven 65 is indicatief (schetsontwerp fase)
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ENTREE LOBBY
‘The Muse’ heeft een luxe en riante lobby afgewerkt met
hoogwaardige materialen: keramische tegels voor de vloer, een
spiegelwand met daarin gegraveerd de kaart van het kwartier
en een ‘gouden’ ruimte voor de postkasten en lifttoegang naar
de appartementen aan de voorzijde.
De entree is via een dubbelhoge ruimte met bijzondere
geometrie. Deze architectonische geste geeft het geheel een
bijzonder en welkom gebaar aan de Wijnhaven en voorziet het
project van een uniek elan.
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120 m2
124 m2

106 m2

187 m2

177 m2

n
verdieping 5

VERDIEPING 5
Op de vijfde verdieping gaat de plint over in de toren, op dit
niveau is er ook een koppeling voorzien met het aanpalende
project aan de Wijnhaven 65. Het riante collectieve dakterras
is in de toekomst ter beschikking voor de bewoners van
beide torens. Grenzend aan dit dakterras zal in de toren van
Wijnhaven 65 ruimte voor bijv. een fitness worden opgenomen.
In ‘The Muse’, op verdieping 6, bevinden zich een tweetal
hotelkamers voor gasten, deze vormen straks ook onderdeel
van het groter ontwikkelgeheel van de beide torens aan de
Wijnhaven 69 en 65.

DAKTERRAS
442 m 2

‘THE MUSE’

Wijnhaven 65

collectief
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Woningen
De hoge architectonische ambitie, de uitstraling van het

vergezichten. Bovendien zorgen de ruime 2 meter diepe terrassen

gebouwvolume en de vormgeving van de ruime balkons

op het zuidoosten en noordwesten én het panoramisch schuifraam

maken deze plek in de toekomst tot één van de nieuwe

op het oosten en westen ervoor dat de zon tot aan de laatste

gewilde

zonnestralen in de woningen te volgen is.

woonlocaties

van

Rotterdam.

Alle

woningen

genieten van optimale daglichtconditie en fantastische

Wijnhaven 69
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148 m2

120 m2

gastenkamer

gastenkamer

144 m2
M

182 m2

n
verdieping 6

TERRASWONINGEN
In de lagen 5 t/m 8 zorgt de gebouwvorm voor een uniek
ruimtelijk karakter, hier zijn woningen met een bijzondere
beleving ontworpen. Een appartement met de allure van
een bijzondere loft, mooie grote slaapkamers met walk-in
closets en een ruime badkamer, een riante woonkamer met
prachtig uitzicht en een buitenruimte van tot wel 4 meter diep,
een ideale plek om op een mooie zomeravond de laatste
zonnestralen mee te pakken.
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103 m2

85 m2

95 m2
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85 m2

140 m2

95 m2

87 m2

HWA

122 m2

HWA

HWA

HWA

HWA

HWA

HWA

HWA

n
verdieping 9 t/m 13

TORENWONINGEN
De appartementen zijn flexibel ontworpen, een rijke variatie
aan woningplattegronden is mogelijk. De kopers hebben
alle individuele keuzevrijheid, naar wens kan eenvoudig
een grotere slaapkamer of badkamer gemaakt worden of
de extra studeerkamer komen te vervallen ter faveure van
een grotere woon-eetkeuken. Op laag 9 t/m 13 bevinden
zich 5 appartementen op een laag, op laag 14 t/m 21 zijn
de appartementen nog ruimer in opzet en zijn er slechts 4
appartementen per woonlaag gesitueerd.

n
verdieping 14 t/m 21
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HWA

210 m2

HWA

213 m2

HWA

HWA

HWA

n
verdieping 23

PENTHOUSES
De 2 penthouses van ‘The Muse’ zijn van een bijzondere
kwaliteit. De riante slaapkamer met walk-in closet en/of ensuite badkamer geeft een gevoel van grootstedelijke allure.
Het biedt uitzicht over de hele stad, vanuit hier kun je elke dag
de zon zien opkomen en ondergaan. De ruime woonkamer met
oriëntatie op het zuiden is gekoppeld aan een comfortabele
eetkeuken met daarin centraal een luxe kookeiland en een
grote schuifpui naar het balkon.
De interne patio, centraal in de woning is een uniek element,
het voorziet de woning van een geheel eigen en originele
identiteit. Uitgevoerd in natuurlijk hout is het als ruimte warm
en intiem van karakter, een fijne plek om te zijn, privé, uit de
wind en in de zon.
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een initiatief van:
VOF Wijnhaven 69

in samenwerking met:

Scheepmakershaven 56
3011 VD Rotterdam
T: +31 (0)104256650
E: info@barcodearchitects.com
W: www.barcodearchitects.com

Piekstraat 77
3071 EL Rotterdam
Postbus 50521
3007 JA Rotterdam
T: +31 (0)102012360
E: imd@imdbv.nl

Waardsedijk 71A
3425 TC Snelrewaard
T: 0348-566150
E: info@ mabutec.nl

Delftechpark 12
2628 XH Delft
Postbus 458
2600 AL Delft
T: +31 (0)152703611
E: info@abt.eu

Rietbaan 12
2908 LP Capelle aan den IJssel
T: +31 (0)104421588
E: info.capelle@vgg.nl

www.theM U S EofRot te rd a m . n l

