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Het Rotterdamse architectenbureau Van Ommen en Hof-
wegen heeft het ontwerp gemaakt voor De Bloemhofschool. 
Waarbij niet onder wordt gedaan aan modern wooncom-
fort, maar wel de kenmerkende architectuur van de school 
behouden blijft. Ook binnen. Zo blijft het originele trappen-
huis, het hart van het gebouw, in gebruik en behoudt het 
pand onder andere haar authentieke hoge plafonds en 
houten kapconstructie.

Naast dat dit wijk-icoon in ere wordt hersteld, wil  
De Bloemhofschool een positieve bijdrage leveren in de 
wijk. Wonen in De Bloemhofschool betekent een fijne en 
gezellige plek om te wonen, een veilige plek voor kinderen 
om op te groeien en betrokkenheid bij de buren én de buurt.

OVER 
DE BLOEMHOFSCHOOL

Projectontwikkelaar Multi Invest B.V. is verantwoordelijk voor 
de transformatie van de voormalige school aan de Oleander-
straat in Rotterdam Zuid: De Bloemhofschool.

Alle 15 woningen hebben een eigentijds wooncomfort, 
hoogwaardige isolatiewaarden en een duurzame warmte-
opwekking. Uiteraard met behoud van de karakteristieke en 
monumentale details van het historische pand uit 1929. Dit 
alles maakt De Bloemhofschool tot een bijzonder project 
met unieke woningen voor jong én oud.

GESCHIEDENIS
Het gebouw
Het schoolgebouw heeft tot voor kort de Bloemhofschool 
gehuisvest. Het dateert uit de jaren ’30 van de vorige eeuw. 
Het pand heeft een L-vorm met een torentje op de hoek 
waar de entree en het trappenhuis zich bevinden. Het 
gebouw heeft een typisch jaren ’30 plattegrond met de 
gang aan de binnenkant van het bouwblok en de lokalen 
aan de straatkant. 

Bloemhof
De wijk Bloemhof was begin twintigste eeuw een aan-
trekkelijke plek om te wonen voor arbeidsmigranten. Met 
name mensen uit Zeeland en Noord-Brabant verhuisden 
die periode naar Rotterdam om te gaan werken in de 
snel groeiende Rotterdamse haven. In het midden van de 
twintigste eeuw werd de wijk erg populair onder Turkse 
en Marokkaanse immigranten die werk zochten in de 
omringende wijken. De Bloemhof in Rotterdam Zuid is 
daarom vandaag de dag een wijk met een bruisende 
multiculturele samenleving.
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FIJN WONEN IN ROTTERDAM ZUID
De Bloemhofschool ligt aan de Oleanderstraat in de wijk 
Bloemhof: een stukje Rotterdam Zuid met een eigen 
karakter dat bewaard is gebleven. Bloemhof is een onder-
deel van Feijenoord. Dit opkomende stadsdeel is hard op 
weg om één van de leukste plekken van Rotterdam te 
worden. De afgelopen 20 jaar is hard gewerkt aan een 
bruisend stadscentrum en de komende jaren zijn er nog 
meer mooie plannen voor Zuid.

BRUISEND ZUID
Op Zuid is altijd genoeg te beleven. Ga bijvoorbeeld een 
dagje shoppen in het geheel vernieuwde winkelcentrum 
Zuidplein, breng een bezoek aan de gezellige markt aan het 
Afrikaanderplein. Ontdek de vele leuke winkels en restau-
rants, zoals Beymen en de Sultan Lounge, die de buurt rijk 
is. Ook voor vertier en recreatie ben je hier aan het juiste 
adres: bezoek een event in het nieuwe Ahoy, juich voor 
Feijenoord in De Kuip of ga lekker luieren in het Zuiderpark.

DE LOCATIE

KINDVRIENDELIJKE BUURT
De Bloemhofschool is een ideale plek om te wonen voor 
gezinnen. In deze kindvriendelijke buurt vind je verschil-
lende scholen en kinderdagverblijven. Ook is er genoeg 
plek voor de kids om veilig buiten te kunnen spelen. Tegen-
over De Bloemhofschool ligt een speelplaats voor jonge 
kinderen. En de gemeenschappelijke binnentuin is een vei-
lige haven voor kinderen en ouders om diverse activiteiten 
op te zetten, of om gewoon lekker te chillen in de zon.

CENTRALE LIGGING
Een ander groot pluspunt van De Bloemhofschool is 
de centrale ligging. Op de fiets ben je in nog geen  
15 minuten in het gezellige centrum van Rotterdam. 
Het openbaar vervoer bereik je eenvoudig te voet, 
waarbij je kunt kiezen tussen water, weg en rails. Zo 
ligt metrostation Maashaven op nog geen 5 minuten 
lopen van De Bloemhofschool en stoppen er diverse 
buslijnen in de wijk. Ook de watertaxi bevindt zich op 
loopafstand. Bovendien rij je vanaf De Bloemhofschool 
in slechts 10 minuten op de rijkswegen A15 en A16.
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‘Zuid biedt de voordelen van 

wonen in een wereldstad, 

met volop mogelijkheden 

voor vertier,  sport en  

recreatie, maar dan 

met een dorps karakter.’
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DE BLOEMHOFSCHOOL BESTAAT UIT 15 UNIEKE 
WONINGEN VERDEELD OVER 5 WONINGTYPES:

 Het Schoolplein: 5 driekamerwoningen en 1 vierkamer-
woning op de begane grond met entresol en eigen tuin.

De Bovenbouw: 1 tweekamerwoning en 3 driekamer-
woningen op de eerste verdieping met entresol.

De Schoolmeester: 2 ruime hoekwoningen verdeeld over 
twee etages met unieke originele houten kapconstructie.

De Apenkooi: 2 driekamerwoningen op de tweede etage 
met loggia en entresol.

Het Schoolhoofd: 1 pareltje van een penthouse op de 
bovenste verdieping met 4 kamers, entresol en loggia.

DE VOORDELEN VAN DE BLOEMHOFSCHOOL

 Energielabel A, gasloos, warmtepomp  
 en vloerverwarming

 Inclusief keuken

 Eigen buitenberging

 Unieke gemeenschappelijke binnentuin

 Mogelijkheid tot het huren van een  
 parkeerplek

 Centrale ligging in Rotterdam Zuid

HET PROJECT

8
“De 15 woningen van De Bloemhof-

school zijn voor ieder wat wils. Ze  

variëren in grootte van 70 m² tot  

169 m² en hebben 2 tot 4 kamers. Alle 

woningen zijn gasloos, voorzien van 

vloerverwarming en hebben energie-

label A.”
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Bouwnummers 1 t/m 6

HET SCHOOLPLEIN

5 driekamerwoningen en 1 vierkamerwoning  
op de begane grond met entresol en eigen tuin.
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Het is heerlijk wonen in Het Schoolplein. Alle zes de 
woningen bevinden zich op de begane grond en hebben 
een tuin en een buitenberging van 4 m².

Bouwnummers 1, 2, 3, 5 en 6 zijn driekamerwoningen van 
circa 71 m². Stap binnen in deze prachtige lichte woningen 
met hoge authentieke plafonds en mooie grote ramen. 
Naast de living en open keuken, vind je er een slaap-
kamer, een werk- of studeerkamer, de badkamer en een 
apart toilet. De woning heeft ook een entresol van  
1,55 m hoog. Een bijzondere eyecatcher dat samen met de 
industriële ventilatie kanalen het ultieme loftgevoel geeft.

Zowel aan de voor- als achterzijde van je woning zijn er 
openslaande deuren naar de voor- en achtertuin van circa 
30 tot 40 m². In de voortuin kun je lekker zitten en kijken 
naar de kids die het spelen zijn op het Ericaplein. In de 
achtertuin kun je heerlijk genieten met uitzicht op de 
gemeenschappelijke binnentuin, waar je natuurlijk ook 
gebruik van mag maken.

Heidenstraat Oleanderstraat

56 4 3 2 1

Heidenstraat Oleanderstraat

56 4 3 2 1
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< Impressie bouwnummer 2

Bouwnummer 4 is, met een woonoppervlak van circa  
147 m², de ruimste woning van Het Schoolplein en heeft 
vier kamers. Bouwnummer 4 heeft een voortuin van circa 
24 m². Naast de entresol, en een royale living, een bad-
kamer, een apart toilet en een open keuken op de begane 
grond, heeft deze woning een uniek souterrain van circa 
70 m². Hier vind je twee ruime slaapkamers en twee  
grote onbenoemde ruimten. Hier kun je bijvoorbeeld een 
walk-in closet of studeerruimte van maken. 
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“Mooie lichte woningen op de begane 
grond met grote raampartijen en 
authentieke hoge plafonds waar je  
heerlijk kunt genieten in je voor- en  
achtertuin.” 

Begane grond

Bouwnummers 
1, 2, 3, 5 en 6

Entresol

De Bloemhof | Rotterdam Zuid

Oppervlakten (ca.maten) m2

Gebruikersoppervlakte 70 - 74 

Perceeloppervlak 111 - 120

Tuin 30 - 40

Wonen / keuken 29

Werk studio 7 - 11

Slaapkamer 11 - 13

Badkamer 4

Externe berging 4
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Bouwnummer 4

Begane grond

15

Souterrain

Entresol

“Bouwnummer 4 is met een woonoppervlak van 147 m² 
de ruimste woning van Het Schoolplein. De fijne woning 
heeft een voortuin, 4 kamers én een souterrain.” 

Oppervlakten (ca.maten) m2

Gebruikersoppervlakte 147 

Perceeloppervlak 95

Tuin 24

Wonen / keuken 43.3

Werk studio 9.4

Slaapkamer 1 21.4

Slaapkamer 2 9.9

Badkamer 3

Externe berging 4
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Bouwnummers 8 t/m 11

DE BOVENBOUW

1 tweekamerwoning en 3 driekamerwoningen 
op de eerste verdieping met entresol.

16

Op de eerste verdieping van De Bloemhofschool vind je  
de 4 charmante en speels ingedeelde woningen van  
De Bovenbouw. Bouwnummers 8, 9 en 11 zijn ongeveer  
70 m² en hebben drie kamers. Bouwnummer 10 heeft twee 
kamers en is circa 71 m². Alle bouwnummers hebben ook 
een buitenberging van 4 m².

Wat een entree! Via de poort aan de Oleanderstraat en het 
prachtige originele trappenhuis van de historische school 
bereik je je woning. Vervolgens loop je langs de brede 
galerij naar je voordeur. Binnen is het ruim en licht, en de 
hoge plafonds met de industriële ventilatie kanalen in  
de living geven de woning een stoere uitstraling.

Elke woning heeft een lichte woonkamer, studeerruimte, 
een open keuken, een badkamer, een apart toilet en een 
slaapkamer. In de techniekruimte heb je voldoende plek 
om spullen op te bergen. Alle woningen hebben ook  
een ruime entresol van ongeveer 10 m², welke je kunt 
gebruiken als berging.

Wil je misschien even genieten van de zon of een luchtje 
scheppen? Zet dan een stoeltje neer op de galerij. Of 
geniet met de buren van de fijne gemeenschappelijke  
binnentuin. Een verborgen pareltje voor de buitenwereld!

17

< Impressie bouwnummer 8
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Heidenstraat Oleanderstraat

11 10 9 8

Heidenstraat Oleanderstraat



1918

De Bloemhof | Rotterdam Zuid

Woonlaag 1

Bouwnummers 8 en 9

Entresol

“De speels ingedeelde woningen van 
De Bovenbouw bevinden zich op de 
eerste verdieping en bereik je via het 
mooie originele trappenhuis.” 

Woonlaag 1

Entresol

Oppervlakten (ca.maten) m2

Gebruikersoppervlakte 70 

Buitenruimte galerij 7

Wonen / keuken 28.4

Werk studio 9.3

Slaapkamer 11.2

Badkamer 4.6

Externe berging 4

Oppervlakten (ca.maten) m2

Gebruikersoppervlakte 71 

Wonen / keuken 41.9

Slaapkamer 12.9

Badkamer 3.3

Externe berging 4

Bouwnummer 10

“De hoge plafonds met de industriële 
ventilatie kanalen in de living geven  
de woning een stoere uitstraling.” 
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Woonlaag 1

Bouwnummer 11

Entresol

21

Oppervlakten (ca.maten) m2

Gebruikersoppervlakte 70 

Buitenruimte galerij 4.8

Wonen / keuken 28.1

Werk studio 9.5

Slaapkamer 11

Badkamer 4.5

Externe berging 4

De Bloemhof | Rotterdam Zuid
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Bouwnummers 7 en 12

DE SCHOOLMEESTER

2 ruime hoekwoningen verdeeld over twee etages 
met unieke originele houten kapconstructie.

22

Bouwnummers 7 en 12 van De Schoolmeester zijn woningen 
met klasse! Deze twee hoekwoningen bevinden zich op  
de linker- en rechterhoek van De Bloemhofschool en zijn 
respectievelijk 143 m² en 159 m². Beiden woningen hebben 
ook een buitenberging van 4 m².

De royale woningen hebben vier kamers verdeeld over 
twee etages. Op de eerste woonlaag vind je een mooie 
ruime living met grote raampartijen, een open keuken en 
een apart toilet. Spullen kun je opbergen in de bergruimte 
waar zich ook de techniek van de woning bevindt.

Via de open trap kom je vervolgens op de tweede etage. 
Kijk eens omhoog naar de indrukwekkende originele 
houten kapconstructie van het gebouw. Dat is nog eens 
een eyecatcher! Op deze woonlaag heb je drie ruime 
(slaap)kamers met velux-ramen, een royale badkamer met 
een tweede toilet. 

Wil je echt meesterlijk slapen? De woningen van De 
Schoolmeester hebben een derde slaapkamer (met in 
bouwnummer 12 ook een dakkapel) op de fraaie entresol 
direct onder de unieke houten kapconstructie.

23

12 7

Heidenstraat Oleanderstraat

12 7

Heidenstraat Oleanderstraat

< Impressie bouwnummer 12
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Woonlaag 2 Entresol

Bouwnummer 7

Woonlaag 1

Oppervlakten (ca.maten) m2

Gebruikersoppervlakte 143 

Buitenruimte galerij 7

Wonen / keuken 55.7

Slaapkamer 1 18.1

Slaapkamer 2 14.5

Slaapkamer 3 9.5

Badkamer 8.7

Externe berging 4

“Geniet eens in de fijne gemeenschappelijke binnentuin. 
Een verborgen pareltje voor de buitenwereld!” 
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Bouwnummer 12

Woonlaag 1 Woonlaag 2 Entresol

Oppervlakten (ca.maten) m2

Gebruikersoppervlakte 159 

Buitenruimte galerij 6

Wonen / keuken 55.5

Werk studio / berging 13.8

Slaapkamer 1 22

Slaapkamer 2 10.3

Slaapkamer 3 14.1

Badkamer 8.8

Externe berging 4

“Het is meesterlijk slapen op de entresol met dakkapel 
onder de unieke houten kapconstructie.” 
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Bouwnummers 13 en 14

DE APENKOOI

2 driekamerwoningen op de tweede etage 
met loggia en entresol.

28

Op de bovenste etage van De Bloemhofschool bevinden 
zich bouwnummers 13 en 14 van De Apenkooi. Deze unieke 
en speels ingedeelde loftwoningen hebben drie kamers 
zijn respectievelijk circa 93 m² en 100 m². Beide woningen 
hebben ook een buitenberging van 4 m².

Stap binnen en kijk eens omhoog. Beide woningen 
hebben maar liefst een 6 meter hoge houten kapcon-
structie. Dat is indrukwekkend! Ook de indelingen van de 
woningen is speels. Naast de living vind je hier ook een 
open keuken, de slaapkamer en badkamer met toilet. De 
dakramen en loggia zorgen ervoor dat de leefruimtes 
heerlijk licht zijn. 

Bouwnummer 14 heeft naast de loggia ook een Frans 
balkon, dat uitkijkt op de binnentuin.

Maar de loftwoningen van De Apenkooi hebben nog iets 
unieks: een entresol met dakkapel in de 6 meter hoge 
kapconstructie. Dé perfecte plek voor een tweede slaap-
kamer.

1314

Heidenstraat Oleanderstraat

1314

Heidenstraat Oleanderstraat
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< Impressie bouwnummer 13
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Woonlaag 1

Bouwnummer 13

Entresol

“De driekamerwoningen  
van De Apenkooi bevinden zich 
op de tweede verdieping. Vanuit  
de loggia heb je mooi uitzicht  
op de gezamenlijke binnentuin.” 

Oppervlakten (ca.maten) m2

Gebruikersoppervlakte 100 

Loggia 5.5

Wonen / keuken 37.8

Slaapkamer 1 14.3

Slaapkamer 2 11.4

Badkamer / toilet 5

Externe berging 4
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Bouwnummer 14

Impressie bouwnummer 14

Entresol

33

“Bouwnummer 14 heeft naast de loggia ook  
een Frans balkon, dat uitkijkt op de binnentuin.” 

Oppervlakten (ca.maten) m2

Gebruikersoppervlakte 93 

Loggia 5.5

Wonen / keuken 48.8

Slaapkamer 1 14.4

Slaapkamer 2 16.5

Badkamer / toilet 5.5

Externe berging 4

Woonlaag 1
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Bouwnummer 15

HET SCHOOLHOOFD
1 pareltje van een penthouse op de bovenste  
verdieping met 4 kamers, entresol en loggia. 
Mét torenkamer. 

34

Het Schoolhoofd: de naam zegt al genoeg. Dit penthouse 
is een pareltje in zijn soort en is met zijn vier kamers en 
circa 169 m² de grootste woning van De Bloemhofschool. 
Het Schoolhoofd heeft ook een extra grote buitenberging 
van 8 m².

Wat een woning! Kom binnen via de mooie ruime entree. 
In Het Schoolhoofd komen alle authentieke details van 
het gebouw helemaal tot hun recht, zoals de originele 
spanten en de indrukwekkende 6 meter hoge houten  
dakconstructie die overal in de woning te zien is. Het 
Schoolhoofd heeft een royale living met open keuken én 
kookeiland van maar liefst 94 m². Er is een mooie licht-
inval door de vele velux-dakramen en de loggia, die  
uitkijkt op de gemeenschappelijke binnentuin. Hier is het 
genieten van de avondzon na een drukke werkdag.

Verder heeft Het Schoolhoofd een ruime inpandige  
berging, een badkamer met apart toilet én de meest  
bijzondere (slaap)kamer van de hele Bloemhofschool:  
de torenkamer. Gelegen op de punt van het complex en 
met prachtig uitzicht over de wijk. Het Schoolhoofd heeft 
ook een grote entresol van circa 38 m² die je via de mooie 
houten trap bereikt. Hier vind je twee slaapkamers met 
ieder een eigen dakkapel. 

15

Heidenstraat Oleanderstraat

15

Heidenstraat Oleanderstraat
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< Impressie bouwnummer 15
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Woonlaag 1

Bouwnummer 15

Entresol

Oppervlakten (ca.maten) m2

Gebruikersoppervlakte 169 

Loggia 5.5

Wonen / keuken 94

Slaapkamer 1 14

Slaapkamer 2 17

Slaapkamer 3 16

Badkamer 4

Externe berging 8

“In Het Schoolhoofd komen alle authentieke details van het 
gebouw helemaal tot hun recht, zoals de originele spanten en 
de indrukwekkende 6 meter hoge houten dakconstructie.” 
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Projectcommunicatie
KISS Communicatie

Design brochure
D-Style

Artists Impressions
Het Visualisatiebureau

Alhoewel deze brochure met grote zorg is samengesteld en er redelijkerwijs alles 
in het werk is gesteld door Multi Invest B.V. om er voor te zorgen dat de infor-
matie actueel en accuraat is, is het toch mogelijk dat de brochure onjuistheden 
of typefouten bevat. Ook is er de mogelijkheid van wijzigingen of veranderingen 
van overheidswege ten aanzien van deze informatie Multi Invest B.V. geeft  
geen garanties over de juistheid en volledigheid van de in de brochure  
opgenomen informatie. De technische uitvoering van de woningen kan gewijzigd 
worden voor zover dit geen invloed heeft op het gebruiksgemak, de kwaliteit  
of de reeds gekozen materialen.

Verder aanvaardt Multi Invest B.V. geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of  
verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie in deze  
brochure. Het beeldmateriaal, waaronder de perspectieftekeningen, in deze brochure  
is slechts bedoeld om u een indruk te geven van de woningen. Het zijn geen  
bindende tekeningen en foto’s. Aan het beeldmateriaal kunnen dan ook geen 

rechten worden ontleend. Alle wijzigingen in tekst, illustraties en tekeningen zijn 
voorbehouden aan Multi Invest B.V. De opgenomen perspectieftekeningen en 
uitgewerkte indelingssuggesties geven een impressie weer, de kleurstelling en 
kleine wijzigingen aan de woningen worden veelal in een later stadium tijdens 
de bouw door de architect ingevuld. Derhalve kunnen aan deze tekeningen geen 
rechten worden ontleend. Het eigendomsrecht van namen, afbeeldingen, logo’s 
en foto’s berust bij Multi Invest B.V.. Multi Invest B.V. behoudt zich het recht voor 
te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties 
en/of wijzigingen in de brochure en deze disclaimer aan te brengen.

Makelaars

Woonvisie NVM Makelaars
Reyerdijk 123 | 3079 NC Rotterdam
Tel: 010-2923000
info@woonvisiemakelaars.nl

Schildtvoorde NVM Makelaardij
Zuidplein 412 | 3083 CX Rotterdam
Tel: 010-480 30 88 
info@schildtvoorde.nl

Projectontwikkelaar
Multi Invest B.V.

VERKOOP EN INFORMATIE

Disclaimer




