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Op steenworp afstand van het centrum van Hoogvliet wordt 

een nieuwe buurt gerealiseerd: Parkbuurt. Na het succes van 

Parkbuurt fase 1, 2 en 3, starten we nu met de verkoop van fase 

4. Evenals de eerdere fases is Parkbuurt fase 4 wederom een 

fi jne plek waar je natuurinclusief, duurzaam en aan de rand 

van een park woont. Bovendien woon je in fase 4 dichterbij de 

Visserijgriend én de Oude Maas. Vanuit de voor- of achtertuin 

van je woning loop je zo het park in dat sfeervol is ingericht 

voor verschillende activiteiten, van spelen tot relaxen. 

Het Oedevlietsepark is een mooi stadspark met een leuke 

natuurspeeltuin en uitgestrekte grasvlakten, waar je woning 

in Parkbuurt aan grenst. Perfect voor een zomerse picknick! 

Parkbuurt fase 4 telt in totaal 30 ruime 3-laagse woningen. 

24 Twee-onder-een-kapwoningen en 6 Parkherenhuizen. Bij 

deze woningen geniet je van een heerlijke groene omgeving. 

Als bewoner van een Twee-onder-een-kapwoning beschik 

je over een grote privé achtertuin op het zuidwesten. Kies 

je voor één van de Parkherenhuizen, dan heb je een riante 

achtertuin op het zuidwesten. Bovendien stap je vanuit je huis 

zo het Oedevlietsepark in. Perfect om een stukje te wandelen, 

hardlopen of fi etsen. 

Parkbuurt is een fi jne plek, waar je niet alleen woont, maar 

samen. Strijk neer in een buurt die je misschien nog van vroeger 

kent en waar je nieuwe herinneringen kunt maken. Dit zijn je 

nieuwe roots! 



Parkbuurt is gelegen in Hoogvliet, één van de laatste groene 

stukjes in Rotterdam. Vlakbij het centrum van Hoogvliet komt 

deze buurt op een perfecte locatie in de wijk Meeuwenplaat 

tot stand. Een ideale plek, want het is vlakbij alle dagelijkse 

voorzieningen, een heerlijk wandelgebied langs de Oude 

Maas en door de Visserijgriend én dichtbij de uitvalswegen 

die goed aansluiten op de snelwegen A4 en A15. De 

boodschappen doe je gemakkelijk te voet of met de fi ets en 

met de auto ben je binnen een half uurtje in hartje Rotterdam 

én Den Haag. Maar ook Hoek van Holland, Dordrecht, Delft 

en Naaldwijk liggen nabij. Daarnaast is Hoogvliet aangesloten 

op het metronetwerk van de RET via de lijnen C en D. Je hebt 

hierdoor een directe verbinding met Rotterdam, Spijkenisse, 

Schiedam en Capelle aan den IJssel. 

De kinderen lopen zelf naar school met de kinderen uit de 

buurt. Of ze gaan met hun vriendjes naar de naastgelegen 

voetbalclub, tennis of even naar het skatepark. Maar gewoon 

nog even met de buurkinderen voor de deur spelen is ook leuk.

Sport

1.     Voetbalvereniging Meeuwenplaat

2.    Basic-Fit Sportschool

3.    010 Trickz

4.    Zwembad Hoogvliet

5.    Lawn Tennis Club “Hoogvliet” 

Shopping

6.    Albert Heijn XL

7.    Markt

8. Binnenban

Medisch

9.    BENU Apotheek

10.  Franciscus Hoogvliet

11.  Huisartspraktijk J.J. van Leeuwen

12.  Fysiotherapie Rijnmond

13.  Sterkliniek Dierenartsencentrum

14.  Zorgcentrum Hoogvliet

Horeca

15.  Horecagebied

16.  Le Salon Vert

17.  SushiMasa

Onderwijs

18.   De Doorstroom

19.    Snorkels, KindeRdam 

(peuterspeelgroep)

20. Campus Hoogvliet

21. Basisschool De Tuimelaar

Entertainment

22.  Oedevlietsepark

23. The Safetyzone Paintball

24.  Bibliotheek Hoogvliet

25. Kinderboerderij De Oedenstee

26. Ruigeplaatbos

27.  Speeltuin

28. Recreatiegebied Oude Maas

29.  Watersport Vereniging Hoogvliet

Openbaar vervoer

30.  Metro Zalmplaat

31.  Metrostation Hoogvliet

32.   Bushalte - verbinding naar 

metrostation Hoogvliet

Alles bij
de hand
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Ben je een
buitenmens?
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De woningen in Parkbuurt worden vlakbij de Visserijgriend 

en de Oude Maas gebouwd en het gebied sluit direct aan 

op het Oedevlietsepark. Geniet hier van de voordelen 

van het nabije Rotterdam en daarnaast van de rust en 

gemoedelijkheid. Parkbuurt wordt sfeervol ingericht voor 

verschillende activiteiten: van spelen en wandelen tot 

aan relaxen. Alle Twee-onder-een-kapwoningen en Park-

herenhuizen beschikken over een privétuin die overloopt 

in het park. Haal het park naar binnen door de dubbele 

deuren lekker open te zetten en door de pergola te laten 

begroeien met diverse bloeiende klimmers. Hierdoor 

creëer je een kleurrijk en beschut plekje in de schaduw. 

Door het gebruik van bepaalde bloemen en planten 

wordt Parkbuurt ook voor vogels, vlinders en bijen een fi jne 

omgeving om te leven. 

Waar Meeuwenplaat zelf al ruim is opgezet en uitgestrekte 

groengebieden bevat, loop je direct vanuit Parkbuurt 

naar het natuurgebied langs de Oude Maas. Vanaf de 

Visserijgriend loopt er een langgerekt gebied waar je 

goed kunt wandelen en fi etsen en waar je zelfs met stevige 

wandelschoenen aan over de dijk kunt doorstappen naar 

de Rhoonse Grienden. 

Wat zegt de architect?

Parkbuurt is zorgvuldig ontworpen door Moederscheim-

Moonen Architects. Wonen in een park is meer dan 

alleen een groen uitzicht. Het is ook gezond en duurzaam. 

De inrichting van de nieuwe wijk is een ‘natuurinclusief 

ontwerp’. Met als doel: een gezonde leefomgeving voor 

mens en dier. 

Zo wordt bijvoorbeeld de juiste beplanting aangebracht 

voor een goede biodiversiteit. Ook is er aan de vele 

vleermuizen gedacht. In de kopgevels van de woningen 

krijgen ook zij een nieuw thuis. Een groene omgeving 

zorgt eveneens voor minder hittestress in warme zomers. 

Van park naar park

Je eigen woonbuurt loopt direct door in het Oedevlietse-

park. Een mooi stadspark met een leuke natuurspeeltuin 

en uitgestrekte grasvlakten, perfect een voor picknick in 

het park. 

Genieten in het park, 2025

Een buurt vol leven

“Wonen in een park, vraagt 
natuurlijk om de natuur in je 

huis te betrekken.”
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  Twee-onder-een-kapwoning 

  Parkherenhuis (hoekw
oning)

  Parkherenhuis (rijwoning)

Knus wonen 
in ‘t groen

N

De 30 woningen van Parkbuurt fase 4 zijn als een lint gebouwd. 

Deze fase ligt vlakbij de Oude Maas, de Visserijgriend en 

aan het openbare groen van het Oedevlietsepark. De 

Visserijgriend is een getijdenpark waar eb en vloed een grote 

rol spelen. Alle woningen zijn zeer ruim: de Parkherenhuizen 

(rij- en hoekwoningen) zijn 137m2 groot, de Twee-onder-een-

kapwoningen hebben een woonoppervlak van maar liefst 

155m2, met de mogelijkheid om de standaard zijaanbouw bij de 

woonkamer te betrekken. Voor nóg meer woonruimte! 

Met percelen tot wel 285m2 groot is het ook buiten heerlijk 

vertoeven. Het verkeersluwe gebied rondom de woningen zorgt 

ervoor dat de kinderen veilig kunnen buiten spelen en opgroeien. 

Dus: houd je van groen en ruimte, zorg dan dat je er snel bij bent. 

Zet je woonwensen op een rij én kies jouw favoriete woning. Bekijk 

op de kaart hiernaast de ligging van jouw toekomstige woning! 

Parkherenhuis rijwoning

Twee-onder-een-kapwoning

Parkherenhuis hoekwoning
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De laatste Twee-onder-een-kapwoningen van Parkbuurt! Door 

hun ruimte ideaal voor gezinnen: maar liefst 6 meter breed en 

155 m2 groot. Als extra optie kun je ook nog eens de berging op 

de begane grond bij het woonoppervlak betrekken. Elke Twee-

onder-een-kapwoning heeft 5 slaapkamers met de mogelijk-

heid om een 6e slaapkamer te creëren. Je nieuwe woning staat 

op een zeer royale kavel en wordt energie-neutraal gebouwd. 

Er liggen zonnepanelen op het platte dak en elke verdieping 

is voorzien van vloerverwarming. Daarnaast beschikt de Twee-

onder-een-kapwoning over ‘VeiligWonen’ beveiliging en 

standaard twee parkeerplaatsen. Tot slot: hier woon je echt 

natuurinclusief. Direct aan het Oedevlietsepark en dichtbij de 

Oude Maas. Ook fi jn: je kent je buren. Voor de deur praat je 

samen lekker bij terwijl de kinderen veilig spelen. 

Twee-onder-een-kapwoning
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Twee-onder-een-kapwoning
155 m2

Woonoppervlakte

Aantal slaapkamers

Kaveloppervlakte

Eerste verdiepingBegane grond

ca. 155 m2

5 (optioneel 6)

ca. 279 m2

Twee-onder-een-kapwoning

Schaal 1:100Schaal 1:100

Getoond is de plattegrond van bouwnummer 24

Tweede verdieping

Parkbuurt | 18 19



Bouwnummer 24, Twee-onder-een-kapwoning
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Interieurimpressie Twee-onder-een-kapwoning
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Twee-onder-een-kapwoning
optie uitbouw

De Twee-onder-een-kapwoning zonder uitbouw.

De Twee-onder-een-kapwoning met een uitbouw van 2,40 meter,  

en de optie om de berging bij de woonkamer te betrekken. 



interieurspread

Exterieurimpressie Twee-onder-een-kapwoningen
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Wonen in een gezellige buurt? Kies dan voor één van de 

exclusieve Parkherenhuizen, er worden in deze fase slechts 

6 Parkherenhuizen gebouwd. Ook deze woningen grenzen 

aan het groen van het Oedevlietsepark en de Visserijgriend. 

Bovendien beschik je over een riante tuin op het zuidwesten, 

van maar liefst 9 meter diep. Dat betekent de hele dag zon 

rondom je huis. De fraai afgewerkte Parkherenhuizen hebben 

een woonoppervlak van 137m2 verdeeld over 3 woonlagen en 

standaard 5 slaapkamers. Door het platte dak kan de ruimte 

optimaal worden benut. Zo heb je de mogelijkheid om een 6e

slaapkamer te realiseren. De woningen zijn energieneutraal en 

natuurinclusief gebouwd. Er liggen zonnepanelen op het platte 

dak en elke verdieping heeft vloerverwarming. Je nieuwe 

woning heeft bovendien ‘VeiligWonen’ beveiliging. 

Parkherenhuis

Parkbuurt | 28 29
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Koekjes bakken met oma! 2024

Parkherenhuis
137 m2

Woonoppervlakte

Aantal slaapkamers

Kaveloppervlakte

Eerste verdiepingBegane grond

ca. 137 m2

5 (optioneel 6)

ca. 123 m2

Schaal 1:100Schaal 1:100

Getoond is de plattegrond van bouwnummer 30

Tweede verdieping



Exterieurimpressie Parkherenhuizen
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Interieurimpressie Parkherenhuis
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Interieurimpressie Parkherenhuis met 2,40 meter uitbouwInterieurimpressie Parkherenhuis zonder uitbouw

Kies voor nog 
meer leefruimte 
met een 1,20 
of 2,40 meter 
uitbouw
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Samen of met een groot gezin? Iedere woning biedt de luxe die 

je mag verwachten, want in Parkbuurt krijg je het comfort dat je 

verdient. 

De badkamer en het toilet zijn voorzien van sanitair en tegels, vanzelfsprekend kun je andere keuzes maken dan de standaard aangeeft  
in de showroom.

De keuken wordt niet standaard bij de woningen aangeboden. Voor een speciale aanbieding kun je terecht bij Bruynzeel Keukens.

Het comfort dat 
je verdient

41Parkbuurt | 40

Wist je dat je meer hypotheekruimte hebt als je in een duurzaam, 

energieneutraal huis woont? Je mag tot wel € 15.000,- meer 

lenen! Informeer gerust bij onze adviseurs van SynchroWonen en  

Woonvisie Makelaars.

Waar voor  
je geld



Met VeiligWonen ben je altijd meteen op de hoogte als 

er iets mis is thuis, waar je ook bent! Heijmans vindt het 

belangrijk dat je veilig kunt wonen in je nieuwe huis. Daarom 

heeft je huis bijvoorbeeld veilig hang- en sluitwerk. Het 

VeiligWonen systeem maakt je huis en je buurt nog veiliger.

VeiligWonen is het slimme alarm dat bij brand of inbraak jou, 

je familie, je vrienden en favoriete buren waarschuwt met 

een appje. Zelfs als jij bijvoorbeeld op je werk bent of met 

je gezin gezellig een dagje weg of op vakantie bent, zorgt 

VeiligWonen dat je naasten in actie kunnen komen. Wie in de 

buurt is, kan polshoogte nemen en 112 bellen als dat nodig is.

Met VeiligWonen is hulp altijd dichtbij. Een fi jn idee.

VeiligWonen 
geeft net dat 
beetje extra

Duurzaam én
de voeten warm
De woningen in Parkbuurt zijn duurzaam, gasloos en helemaal 

klaar voor de toekomst. De vloerverwarming wordt in alle 

woningen op alle verdiepingen geplaatst en daarmee zijn er

geen radiatoren in de woningen nodig. Zo heb je geen

radiatoren meer in de weg staan en ook een gezonder 

binnenklimaat. De verwarming is aangesloten op Stads-

verwarming, waardoor je zelf geen onderhoud aan de 

verwarming hoeft te plegen en altijd onbeperkt warm water 

hebt. Door de toepassing van deze verwarming en de goede 

isolatie van de woningen, hebben de woningen een EPC van 

0. In een energieneutraal huis woon je duurzaam. Dankzij de 

zonnepanelen wek je zelf de energie op die je nodig hebt 

voor verwarming, warm water en ventilatie. Het enige wat op 

je energierekening staat, wordt bepaald door je eigen verbruik 

zoals de televisie en de lampen. Iedere woning krijgt wel 8 

à 9 zonnepanelen op het dak, afhankelijk van de ligging en 

oriëntatie.

Geen radiators aanwezig

Zonnepanelen op het d
ak
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Wonen in een 
nieuwbouwwoning
Wonen in een nieuwbouwwoning heeft veel voordelen. Niet alleen voor jouw portemonnee, maar ook voor je wooncomfort. 

Dat leggen we je graag uit.

Doordat in een nieuwbouwwoning alles nieuw is heb je de eerste 

5 jaar nauwelijks onderhoud. Dat is prettig en het scheelt geld. 

Bovendien is het binnenklimaat in nieuwbouwwoningen vaak 

aangenamer dan in oudere huizen, doordat de modernste 

isolatietechnieken zijn toegepast. Dat heeft effect op het 

energieverbruik, wat je merkt in jouw energierekening. Ook 

worden nieuwbouwwoningen duurzamer gebouwd en is de 

warmte- en stroomvoorziening op een duurzamere manier 

geregeld. Zo zijn de woningen van Parkbuurt fase 4 aardgasvrij 

en aangesloten op Stadsverwarming. Doordat alle vertrekken 

zijn voorzien van vloerverwarming, kun je jouw woonruimte 

optimaal gebruiken. Alleen in de badkamer vind je een 

comfortabele handdoekradiator, voor een heerlijke warme 

handdoek. Ook zijn de materialen waarmee de woning wordt 

gebouwd zorgvuldig gekozen en komen er zonnepanelen 

op het dak. Tot slot is nieuwbouw gebouwd volgens de 

laatste veiligheidseisen én dat is een prettig idee. Wil je meer 

weten over de voordelen van nieuwbouw? Lees verder op 

www.bewustnieuwbouw.nl
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Exterieurimpressie Twee-onder-een-kapwoning Exterieurimpressie Twee-onder-een-kapwoning

Exterieurimpressie Parkherenhuis
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Voor meer informatie kun
je contact opnemen met:

Synchro Wonen
Middenbaan Noord 124
3191 EK Hoogvliet Rotterdam
Tel: 010 - 216 11 10
info@synchrowonen.nl

Woonvisie Makelaars
Reyerdijk 123
3079 NC Rotterdam
Tel: 010 - 292 30 00
info@woonvisiemakelaars.nl

Heijmans Vastgoed
Oostmaaslaan 71
3063 AN Rotterdam
Tel: 010 - 266 28 00
info@parkbuurt010.nl

Een ontwikkeling van:

Volg Parkbuurt ook op:

parkbuurt010.nl

facebook.com/parkbuurt

Disclaimer:
Aan de informatie (teksten en beelden) 
in deze uitgave kunnen geen rechten 
worden ontleend. Dit document dient 
als inspiratiebrochure, het is geen 
contractstuk.

Jouw nieuwe 
roots?
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