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Introductie

LIVING IN 
THE VERY 
HEART OF 
ROTTERDAM

De Coolsingel, het oer-Rotterdamse 
hart van de stad. Daar wonen is de 
droom voor wie het maximale wil 
halen uit het bruisende stadsleven 
dat zich hier 24/7 afspeelt.
N° 75 Coolsingel voegt daar een 
extra dimensie aan toe: midden in de 
dynamiek van de stad genieten van 
de rust in een modern appartement. 
Of van de XL-leefruimte in één van 
de penthouses. Want wonen in
N° 75 Coolsingel betekent leven in 
aangename luxe, omringd door royale 
terrassen en groene buitenruimtes. 
En omgeven door alle comfort en 
faciliteiten die het leven net even wat 
leuker maken.

N° 75 Coolsingel biedt met 114 apparte-
menten de mogelijkheid om je eigen 
plek te creëren op een unieke locatie. 
Luxueuze appartementen voor 
mensen die omringd willen worden 
door monumentale architec tuur, 
luxe winkels en kleine boetiekjes. 
En met alle soorten van vermaak, 
uiteen lopend van een rijk aanbod 
aan kwalitatieve horeca tot theater, 
muziek en kunst. 

N° 75 Coolsingel is de plek voor
mensen die weten welke rijk-
dommen de dynamiek van de stad
te bieden heeft. Voor mensen die
intens willen leven. 
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SURROUND 
YOURSELF
WITH VIBRANT 
CITY LIFE

Op en rond de Coolsingel klopt het hart 
van de stad. Op deze bijzondere locatie 
heerst een levendige buzz rondom een 
veelheid aan activiteiten, op allerlei 
gebied. Er wordt gewerkt en gewinkeld. 
Er wordt genoten van gastronomie, van 
uiteenlopende vormen van kunst, van 
muziek. Er wordt genoten van het leven 
in een stad die nooit stilstaat en altijd 
vooruit wil. Het leven wordt er gevierd 
zoals dat alleen in Rotterdam kan.
Midden tussen al die levendigheid 

en bedrijvigheid, omgeven door top-
restaurants, kleine lunchtentjes en 
gezellige eetcafés, door luxe fashion 
stores, gezellige winkeltjes en hippe 
boetiekjes, wordt straks ook – in alle 
rust! – kwalitatief gewoond. Dat maakt 
N° 75 Coolsingel de plek voor mensen 
die 24/7 willen leven in de verleidelijke 
energie van het Rotterdamse stads-
hart. En in al die dynamiek ook thuis 
willen komen, de deur dicht doen en 
even helemaal tot zichzelf komen. 

No 75 Coolsingel
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Locatie

Midden in het bruisende Rotterdamse 
stadsleven is het heerlijk thuiskomen 
in N° 75 Coolsingel. De luxe appar-
tementen en penthouses omarmen 
je met rust en comfort. Ze bieden je 
een heerlijke plek om jezelf terug te 
trekken uit de hectiek, terwijl je door 
de ruimtelijkheid en het open karakter 
van de architectuur nooit het contact 
met de buitenwereld verliest. 

Leven en wonen in N° 75 Coolsingel 
is dan ook jezelf trakteren op het 

beste van twee werelden. Jezelf 
verwennen met kwaliteit, met ruimte 
voor ontspanning, met een aan-
genaam gevoel van privacy. Jezelf 
omringd weten met een spannende 
mix van klassiek en modern, met alle 
mogelijkheden om jezelf onder te 
dompelen in de grootsheid van een 
wereldstad of stilletjes op te gaan 
in de gemoedelijkheid van je eigen 
buurtje. Het is leven en wonen te 
midden van het beste dat Rotterdam 
te bieden heeft.

De ligging van N° 75 Coolsingel is niet 
alleen perfect voor een levendig en uit -
dagend leven in het hart van Rotterdam, 
ook de randgemeenten en de rest van 
het land liggen binnen handbereik. 
Bijna voor de deur stoppen diverse 
tram- en buslijnen en ook metrostation 
Beurs is op loopafstand. Hier komen 
alle metrolijnen samen en dat maakt 
heel Groot-Rotterdam snel bereikbaar. 
Daarnaast ben je op loopafstand van de 
twee belangrijke stations: Rotterdam 
Centraal Station en Station Blaak.

The city is your darling
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1 Stadhuis

2 Bijenkorf

3 Markthal

4 Laurenskerk Rotterdam

5 Markt Binnenrotte
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Locatie

De Coolsingel is wellicht de 
bekendste straat van Rotterdam 
en wordt straks misschien ook 
wel de mooiste straat van de 
stad. Want in 2018 is een start 
gemaakt met een make-over die 
de Coolsingel transformeert tot 
de Rotterdamse Fifth Avenue: een 
imposante boulevard waar mensen 
rustig flaneren omgeven door 
groen, grootse architectuur en een 
gevarieerde levendigheid.

Deze ingrijpende metamorfose geeft 
dit unieke stuk Rotterdam weer waar 
het recht op heeft: allure en aanzien. 
Wat nu een doorgangsweg is, wordt een 
prachtig, autoluw promenadegebied 
dat ruimte biedt voor ontspanning, ont-
moeten, winkels en een vijfsterren hotel. 
En er wordt ruimte gemaakt voor
indrukwekkende, nieuwe architectuur. 
Het maakt de Coolsingel tot de plek 
waar je midden in het leven staat. Of 
jezelf in alle rust terugtrekt.

Coolsingel. The revival.

De nieuwe en autoluwe Coolsingel, 
de boulevard die meer dan ooit beeld-
bepalend voor de binnenstad van 
Rotterdam zal zijn, zal naar verwachting
in maart 2021 klaar zijn.
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N° 75 Coolsingel is zonder overdrijven dé plek voor mensen die het heerlijk vinden om het ene 
moment zichzelf te verliezen in een avondje netfl ixen en het andere moment willen genieten van 

alles wat de stad te bieden heeft. In het laatste geval hoef je niet verder te zoeken. In de directe 
omgeving van N° 75 Coolsingel vind je een reeks niet te missen hotspots. Omgeven met de beste 

restaurants. Met de mooiste winkels. Met klassiek en modern. Met cultuur en entertainment.

Hotspots
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For people who 
want to make 
the most of every 
moment in the city

Lilith
Nieuwe Binnenweg 125H

Je vindt er de beste pancakes van Rotterdam 
en die kun je de hele dag eten. Je kunt er zelfs 
's middags ontbijten. Je kan er altijd terecht 
voor een subliem, vers kopje koffi e. Nog niet 
verslingerd aan eggs benedict? Nadat je die 
van Lilith hebt gegeten, wil je ze het liefst elke 
dag. Ben je meer van de smoothies? Prima. 
Een biertje met een kleine snack. Gewoon 
doen. Want of je nou wilt zondigen met heerlijk 
ondeugend eten of een gezondere keuze wilt 
maken, aan de Nieuwe Binnenweg 125H kun je 
altijd kiezen.

Dudok
Meent 88

Dudok is de stadsbrasserie die de kunst, 
cultuur en bewoners van de stad omarmt. 
Geopend in 1991 en nog steeds gevestigd in 
het oude gebouw van Nationale Nederlanden 
aan de Meent 88 dat in 1945 is ontworpen door 
de Nederlandse architect Willem Dudok. De 
levendige brasserie volgt het ritme van de dag. 
Je kan er dan ook terecht voor een kop koffi e 
met de beroemde Dudok appeltaart uit eigen 
bakkerij, een heerlijk ontbijt, een uitstekende 
lunch, de beste borrel of een gezellig diner.

Bertmans
Karel Doormanstraat 292

Bertmans kookt graag voor iedereen die 
voor eerlijk en lekker eten komt en houdt 
daarbij rekening met ieders wensen. Wil je 
vegetarisch of vegan eten? Geen probleem. 
Of simpelweg wat minder vlees en vis? 
Bertmans zorgt altijd voor genoeg keuze 
uit verrassende, voedzame gerechten. 
Vanzelfsprekend gemaakt van pure, 
seizoensgebonden ingrediënten.

Skins Cosmetics
Kruiskade 75-77

Skins Cosmetics heeft een passie voor 
kwalitatief uitzonderlijke parfums, make-up- 
en huidverzorgingsproducten. In de winkel 
aan de Kruiskade 75-77 vind je daarom een 
uitgebreide collectie van internationale merken 
met een iconische status zoals Diptique, Creed 
en Aēsop. Kenmerkend voor de producten die 
Skins Cosmetics aanbiedt, is de aandacht voor 
de kwaliteit van de grondstoffen, innovatieve 
productiemethodes en vernieuwende designs. 
Ieder merk heeft hier een eigen verhaal dat 
begint en eindigt met passie.

Rob Peetoom
Meent 128

Er zijn vele plekken waar je je haar kunt 
laten knippen. Maar wat een bezoek aan de 
salon van Rob Peetoom, een internationaal 
hooggewaardeerde en gelauwerde haarstylist, 
de moeite waard maakt, is dat je hier na een 
behandeling de deur uit gaat met een altijd 
actuele look die op de juiste manier bij je 
persoonlijkheid en uitstraling past. Om die 
kwaliteit te garanderen, worden alle stylisten 
die bij Rob Peetoom werken voortdurend 
getraind op de Rob Peetoom Academy. Je vindt 
de salon aan de Meent 128.

Guliano
Meent 31A

New York heeft Cipriani, Rotterdam heeft 
Guliano. Aan de Meent 31A smelten de smaken 
van het Italiaanse platteland samen met New 
York-style cooking van Amerikaans Italiaanse 
mama’s. Ed’s pastramisandwich is een must-
have, maar ook de bistecca, vitello tonnato en 
de gallo staan garant voor een overweldigend 
lekkere lunch. 

Little Italy
Lombardkade 51A

Al heb je nog zo’n mooie keuken, al staat je 
kast vol met fantastische kookboeken en al 
heb je nog zo veel restaurants in de buurt: er 
komt altijd een moment waarop je geen zin 
hebt om te koken en ook niet in een restaurant 
wilt zitten. Je wilt gewoon met heel lekker, 
goed bereid eten op de bank hangen. Dan loop 
je even langs Little Italy, kiest wat lekkers en 
het relaxen kan beginnen.

's Zomers
Boekhorststraat 44-54

Een begrip, een autoriteit, een grenzeloze 
bron van inspiratie en ook nog eens gewoon 
een heel erg leuke winkel. Dat is ’s Zomers, de 
plek waar je heen gaat om je huis te verrijken 
met bloemen van uitzonderlijke schoonheid 
en kwaliteit. En met stylingobjecten die je 
appartement net dat beetje extra karakter en 
fi nesse geven.



De Bijenkorf
Coolsingel 105

Een bezoek aan de Bijenkorf op Coolsingel 105 
is een bezoek aan de verleiding. Nergens in 
Nederland vind je een mooiere verzameling van 
high-end merken in cosmetica, mode, sieraden, 
wonen en interieur, koken en vrije tijd. In een 
aangename sfeer word je in dit exclusieve 
multibrand warenhuis meegenomen in een 
wereld van luxe en verleiding.

OGER
Kruiskade 63-65

OGER is het walhalla voor mannen met 
een uitgekiende smaak in pakken en smart 
casuals. Al dertig jaar onderscheidt dit 
familiebedrijf zich door de manier waarop 
het de Nederlandse man in staat stelt zich te 
kleden volgens de beste Italiaanse tradities. 
Wie de wereld van OGER aan de Kruiskade 
63-65 betreedt, mag zich verheugen op een 
haast grenzeloos aanbod van exclusieve, 
overwegend Italiaanse merken met elk hun 
eigen signatuur en karakter.

Mostert & Van Leeuwen
Van Oldenbarneveltstraat 131

Mode voor vrouwen die ona� ankelijk 
in het leven staan, bewust zijn van hun 
kwaliteiten en geen voor de hand liggende 
keuzes maken. En voor mannen die graag 
spelen met de regels en voorschriften, 
vanzelfsprekendheid uitdagen en hun 
persoonlijkheid weten te uiten middels hun 
kleding. In vooruitstrevende collecties voor 
verschillende gelegenheden, in verschillende 
stijlen, voor verschillende smaken. Aan de 
Van Oldenbarneveltstraat 131 is kwaliteit de 
leidraad en comfort de norm.

Vandal
1e Westewagenhof 1

Het is niet meteen een voor de hand liggende 
combinatie, maar de fusion cuisine van 
Vandal verenigt op wonderbaarlijke en 
overheerlijke manier het beste uit de Japanse 
en mediterrane keuken. Denk daar een fraaie 
wijnkaart en sprankelende cocktails bij en je 
weet dat je hier een mooie avond beleeft. In 
kunstzinnige sferen, want Vandal is eigenlijk 
ook een galerie voor streetart.

Brasserie Pierre
Pannekoekstraat 38A

Bij Brasserie Pierre aan de Pannekoekstraat 
38A kun je elke dag vanaf 10.00 uur terecht 
voor een smakelijke dosis Frankrijk. Het 
interieur en de styling, de ambiance, je waant 
je al snel in een brasserie ergens aan de Rive 
Gauche in Parijs. Brasserie Pierre is een 
heerlijk adres voor een lunch of een diner waar 
je likkebaardend naar uitkijkt en van baalt als 
ie achter de rug is. Niet getreurd, je woont in de 
buurt en morgen is er weer een dag.

Joelia
Coolsingel 5

Sexy, uitdagend, zinnenprikkelend. Restaurant 
Joelia, gevestigd in het Hilton Hotel, is het 
domein van chef Mario Ridder. Hij trakteert 
zijn gasten op een gastronomische belevenis 
die met weinig of niets is te vergelijken. Pure 
smaken, een verleidelijke ambiance, fi ne 
dining van internationale allure: Joelia is die 
ene Michelinster in alle opzichten waard.

The Millèn
Weena 686

Hartje Rotterdam, op de eerste verdieping van 
de Millenniumtoren aan het Weena 686, zit 
restaurant The Millèn. Hier zwaait chef-kok 
en eigenaar Wim Severein de scepter over 
een keuken met een subtiel internationaal 
karakter die in 2018 is beloond met een 
Michelinster. Lie� ebbers van verfi jning en 
klasse zijn bij The Millèn welkom voor lunch 
en diner, en kunnen daarbij genieten van een 
heel aardig uitzicht.



De Huismeester
Meent 115

In een historisch pand aan de Meent 115 ben je 
welkom bij de Huismeester. In een huiselijke 
sfeer, met een knipoog naar het verleden, 
is de hele wereld welkom om zich thuis te 
voelen, om mooie mensen te ontmoeten en 
waardevolle gesprekken te hebben. Verwacht 
hier kwaliteit en de beste service als je jezelf 
trakteert op heerlijke pincho's en tapas, kleine 
snacks, pantosti’s, salades en zoetigheidjes.

Sunset Café
Botersloot 36

Een café zoals een café bedoeld is. Aan de 
Botersloot 36 is het een geanimeerd komen 
en gaan van marktlui die met een biertje 
de dag afsluiten, van een nieuwe generatie 
yuppen en hipsters die met een biertje aan 
de avond beginnen, van studenten met grote 
plannen, van oude mannen die allang geen 
plannen meer maken en nog heel wat mensen 
van allerlei pluimage die daar met plezier 
getuige van zijn. En dat terwijl de barman, met 
stropdas, de glazen nog eens vult.

1nul8
Meent 108

Er zijn van die plekken waarvan je bij het 
allereerste bezoek meteen bij binnenkomst 
weet: dit is zeker niet de laatste keer. Wie van 
een goed glas wijn houdt, wie zich prettig voelt 
in een ongedwongen sfeer, wie zichzelf graag 
trakteert op een stevig portie bourgondisch 
Rotterdam, vindt snel de weg naar 1nul8.

citizenM Hotel
Gelderseplein 50

We like you to feel at home, even if your home 
is 5,000 miles away. Dat belooft citizenM, 
het boutiquehotel aan het Gelderseplein 
50, de slimme en verwende reiziger. Hoe ze 
dat waarmaken? Bijvoorbeeld door ervan 
uit te gaan dat je thuis in je slaapkamer 
waarschijnlijk niet veel meer doet dan slapen 
en je vooral in de woonkamer en keuken 
woont. En daarom de traditionele lobby 
te verruilen voor geweldige woonkamers, 
compleet met loungebanken. Slim toch?

Hotel New York
Koninginnenhoofd 1

In het voormalige hoofdkantoor van de 
Holland Amerika Lijn op de Kop van Zuid in 
Rotterdam is Hotel New York gevestigd. Op de 
plek waar ooit mensen op de boot stapten en 
met hoop op een beter leven vertrokken naar 
de Verenigde Staten, komen ze nu bij elkaar 
om in een sfeer van nostalgie te overnachten, 
eten, drinken, trouwen, vergaderen en feesten. 
Dit fascinerende stuk Rotterdamse historie 
vind je aan het Koninginnenhoofd 1.

The James
Aert van Nesstraat 25

Een op en top designhotel met veel luxe en 
kwaliteit, maar dat wel betaalbaar is. En 
dat midden in Rotterdam. Dat is The James, 
een briljant driesterrenhotel aan de Aert 
van Nesstraat 25. Een stijlvolle inrichting 
gaat hand in hand met een ongekende 
gastvrijheid. De receptie doet er alles aan 
om gasten het meeste uit hun bezoek aan 
Rotterdam te laten halen.



Museum Rotterdam
Rodezand 26

Midden in de stad, op 3 minuten lopen van 
N° 75 Coolsingel, wordt de geschiedenis van 
Rotterdam en de Rotterdammers verteld. 
Oftewel: in Museum Rotterdam zie en beleef 
je hoe een nederzetting aan de Rotte door de 
eeuwen heen is uitgegroeid tot de metropool die 
Rotterdam nu is. Verwacht niet het zoveelste 
stadsmuseum vol historische voorwerpen, 
maar wordt getuige van de ontwikkeling van 
de stad en hoe typisch Rotterdamse thema’s als 
werklust, zorg, migratie, vernieuwing en religie 
daar een rol in spelen.

Nederlands Fotomuseum
Wilhelminakade 332

Het Nederlands Fotomuseum is een 
schatkamer en expositieruimte tegelijkertijd. 
Het heeft ruim 5,5 miljoen beelden in het 
depot die de basis vormen voor een reeks aan 
dynamische tentoonstellingen. Naar eigen 
zeggen werpt het Nederlands Fotomuseum 
zich op als hoeder van fotografi e uit Nederland 
door beeldmateriaal te verzamelen, beheren 
en actualiseren en dit als erfgoed in een 
internationale en actuele context te plaatsen. 

Depot Boijmans Van Beuningen
Melkkoppad 15

In een fascinerend stuk Rotterdamse 
architectuur verrijst hier het Depot Boijmans 
Van Beuningen. Dit depot is niet alleen uniek in 
de manier waarop het letterlijk middels 1.664 
enorme spiegelpanelen de stad Rotterdam 
refl ecteert. Het is ook het eerste museumdepot 
ter wereld dat toegang biedt tot een complete 
collectie. Naar Depot Boijmans Van Beuningen 
ga je niet voor een tentoonstelling, je gaat er 
heen om alleen of met een gids te gaan neuzen 
in 151.000 kunstobjecten. Of om getuige te zijn 
van een restauratie.

Geplande opening september 2021

Kunsthal
Westzeedijk 341

Al bijna dertig jaar is de Kunsthal Rotterdam 
letterlijk een kunsthal: er is geen sprake van 
een eigen collectie, er worden voortdurend 
spraakmakende tentoonstellingen en 
culturele activiteiten georganiseerd. Een team 
van curatoren neemt de verantwoordelijkheid 
om altijd meerdere tentoonstellingen tegelijk 
te presenteren, ongeveer 25 verschillende per 
jaar, en het publiek zo bij elk bezoek weer te 
verrassen. De Kunsthal is gevestigd in een 
gebouw, ontworpen door Rem Koolhaas, 
heeft zeven tentoonstellingshallen, en biedt 
bezoekers een fascinerende reis langs 
culturen en kunststromingen. Van moderne 
meesters en hedendaagse kunst tot vergeten 
culturen, fotografi e, mode en design. 
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Gebouw Het vele glas in de gevel geeft
N° 75 Coolsingel een open, sfeervol
en transparant karakter.



Architect J.J.P. Oud was de ontwerper 
van het gebouw dat in 1955 aan de 
Coolsingel 75 werd gerealiseerd 
voor Verzekeringsmaatschappij 
Utrecht. Het was de periode van 
de wederopbouw, de tijd waarin 
grote stedenbouwkundige ingrepen 
Rotterdam een nieuw stadshart 
hebben gegeven. 65 jaar later is het 
gebouw van architect Oud echter 
op. Er zit geen rek meer in om het 
te transformeren tot een duurzame 
en toekomstbestendige woon- en 
werkruimte. Nieuwbouw is daarom de 
enige optie. Maar dan wel nieuwbouw 

met respect voor Oud. Dus zijn een 
aantal karakteristieke oude details 
geïntegreerd in de nieuwbouw, zoals 
de blauw geglazuurde metselstenen 
en de kunstwerken links en rechts 
van het gebouw.

Klunder Architecten uit Rotterdam 
is verantwoordelijk voor het ontwerp 
van N° 75 Coolsingel. Directeur Sjoerd 
Berghuis licht toe hoe dit ontwerp tot 
stand is gekomen: “Wij hebben de 
symmetrie en horizontale lijnen in de 
gevel, herkenbaar voor de westzijde 
van de Coolsingel, gehandhaafd. 

The story behind 
No 75 Coolsingel

No 75 Coolsingel

18

Gebouw Het ontwerp van N° 75 Coolsingel is 
ook een eerbetoon aan de architect 
J.J.P. Oud, de ontwerper van het 
oorspronkelijke gebouw.

De ingetogen maar chic onderste 
laag maakt een respectvolle ver-
wijzing naar het oorspronkelijke 
gebouw. De winkelplint hebben 
we, net als de appartementen, tot 
de achtergevel doorgetrokken, wat 
een kwaliteitsimpuls geeft aan de 
levendigheid van de Sint-Luciastraat. 
Daarboven hebben we door een 

stapeling van blokken een ‘vrije 
wereld’ gemaakt met ruimte voor 
vele unieke woningen met ruime 
balkons en groene dakterrassen. 
Een ontwerp dat zich thuis voelt 
in de nieuwe tijd; modern stedelijk 
wonen in een uniek, elegant, 
transparant en groen gebouw. 
En dat midden op de Coolsingel!”

Klunder 
Architecten
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N° 75 Coolsingel wordt een woonge-
bouw met betekenis voor de bewoners, 
gebruikers en de omgeving. Het 
wonen aan zowel de kant van de 
Coolsingel als aan de kant van de 
Sint-Luciastraat zorgt voor leven en 
dynamiek gedurende de hele dag en 
avond. De markante stapeling van de 
blokken, de toepassing van gevelglas 
en de inspringende balkons zorgen 
voor een mooie dieptewerking, die 
deze dynamiek versterken. En door 
alle dakvlakken die niet worden 
gebruikt als terras in te richten met 
beplanting, krijgt N° 75 Coolsingel 
een opmerkelijk groen karakter.

No 75 Coolsingel
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Gebouw De stapeling van blokken creëert ruimte 
voor grote terrassen.
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No 75 Coolsingel
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Gebouw De brede en rijke groenvoorziening op 
het niveau van de eerste verdieping, een 
ontwerp van landschapsarchitect Peter 
Verkade, zorgt voor een vriendelijke grens 
tussen het leven op straat en in huis.
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Een plek belee� aar maken. Ontwerpen 
voor de toekomst. De betekenis van een 
plek benadrukken en de mens centraal 
stellen. Het zijn in een notendop de ont-
werpprincipes van Peter Verkade Land-
schapsarchitect. Voor N° 75 Coolsingel 
komen die tot uitdrukking in het idee 
van groenstroken en daktuinen die, door 
de variatie in beplanting, op een heel 
prettige manier het gevelbeeld kleuren.

Op de overkapping van de begane 
grond waar de commerciële ruimtes 

zich bevinden, wordt een parkstrook 
gemaakt met een gevarieerde en 
kleurrijke beplanting. Hoewel 
de naam misschien anders doet 
vermoeden, is deze strook niet 
toegankelijk voor gebruik; het 
is een brede strook die de eigen 
buitenruimte afschermt van de 
buitenwereld. Zowel vanaf de straat 
als vanaf de terrassen creëert de 
parkstrook een levendig beeld, als 
van een groene oase in de stad waar 
bijen en vlinders zich thuis voelen.

Gardens on higher ground

No 75 Coolsingel
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Gebouw De beplanting en de grond waarin 
deze wortelt bu� eren het regenwater 
en voorkomen het ontstaan van 
wateroverlast op het terras en de straat. 

Wat hoger op de gevel worden een 
aantal daktuinen ingericht. Kleine 
privétuinen, in het hart van Rotterdam, 
met een rijke beplanting, waaronder 
vaste planten, siergrassen en kleinere 
heesters. Hier en daar aangevuld met 
bomen die het zonlicht filteren en het 
gevelbeeld kleuren. Behalve dat de 

daktuinen het gevelbeeld van
N° 75 Coolsingel verfraaien, dragen 
deze ook bij aan de klimaat doelstellingen 
van Rotterdam. Het groen zorgt voor 
een koelere woonomgeving. En door 
de verdamping op hete dagen en de 
schaduwwerking van de bomen 
wordt hittestress tegengegaan.

Peter Verkade
Landschapsarchitect 
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Materialen

In de toepassing van materialen voor de 
nieuwbouw van N° 75 Coolsingel heeft 
Klunder Architecten de oorspronkelijke 
materialisatie van architect J.J.P. Oud 
als uitgangspunt genomen. Vandaar 
het gebruik van romaans travertin voor 
de gevelbekleding en het interieur van 
de entree, geborsteld messing voor de 
postbussen en een verduurzaamde, 
houten plafond bekleding voor de buiten -
ruimten. Een toekomstbestendige 

actualisatie van Ouds ontwerp ligt 
aan de basis van de toepassing van 
gepoedercoat aluminium voor alle 
kozijnen en blanke glazen paneel -
hekken voor de afscherming van 
balkons en terrassen. Een subtiel, 
maar opvallend accent is de strip met 
ledverlichting aan de aluminium luifel 
van de commerciële ruimtes aan de 
kant van de Coolsingel.

No 75 Coolsingel
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Gebouw

In de ontwikkeling van N° 75 Coolsingel
is alles erop gericht om optimaal te
presteren in vijf essentiële duur-
zaam heidsthema's: energie, milieu, 
gezondheid, gebruikerskwaliteit en 
toekomstwaarde. Om die reden wordt 
N° 75 Coolsingel klimaatadaptief 
gebouwd. Zo wordt in alle woningen 
vloerverwarming toegepast die de 
warmte constant en gelijkmatig 
verdeeld. En zorgen grote raampartijen 
voor veel natuurlijk daglicht waarbij 
het geïsoleerde glas de zonwarmte in 
de zomer buitenhoudt en in de winter 
de warmte van de vloerverwarming 
binnenhoudt. Ook worden led-
verlichting en slimme energiemeters 
toegepast. En zorgt een geavanceerd 
binnenklimaatsysteem voor de toevoer 
van echt frisse lucht, ontdaan van stof 

en pollen. Bovendien is elke woning 
voorzien van een sensor die het CO₂-
gehalte meet en van vochtsensoren die 
de relatieve luchtvochtigheid regelen. 
Stuk voor stuk bewezen technieken 
die bijdragen aan gezondheid en duur-
zaamheid, een kwalitatief comfort en 
een laag energieverbruik. Daarnaast 
worden de algemene voorzieningen in 
het gebouw – onder andere de liften, de 
verlichting en installaties – door zonne-
panelen van energie voorzien en wordt 
het hele gebouw verwarmd door middel 
van stadsverwarming. Door al deze 
toepassingen en het rekening houden 
met mogelijke functie veranderingen 
in de toekomst, wordt een gebouw 
gerealiseerd dat vanuit alle aspecten 
toekomstwaarde heeft en houdt voor de 
bewoners en de omgeving.

Duurzaamheid
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Impressie Coolsingel zijde met de hoofdentree van de appartementen met aan weerszijden commerciële ruimten.

No 75 Coolsingel Gebouw Het romaans travertin dat gebruikt 
wordt voor de voor- en achtergevel, 
geeft N° 75 Coolsingel een zachte, 
vriendelijke en tijdloze uitstraling. 



How to make an entrance

Impressie hoofdentree Coolsingel

Het ontwerp van de entree van
N° 75 Coolsingel is geïnspireerd op 
de grondslagen van het Modernisme, 
de karakteristieken van het originele 
gebouw en het interieur het iconische 
Seagram Building in New York, een 
ontwerp van Mies van der Rohe. De 
grote glazen pui van de entree maakt 
de entree licht en creëert een klassieke 
grootsheid. De ruimtelijkheid en 
de leegte die daarmee samengaan, 
vormen het decor voor een krachtig 
lijnenspel van speciaal ontworpen 
lamp en de bamboe wandbekleding 
die samen refereren aan de skyline van 

No 75 Coolsingel Gebouw

Rotterdam. Dit aspect van het ontwerp 
is ook zichtbaar in de corridors en 
entrees van de woningen. Het romaanse 
travertin op de vloer, gecombineerd met 
zwart graniet op de wand, is chic. Het 
levendige bamboehout op het plafond 
en de wanden brengt warmte. De twee 
meubelstukken die de ruimte sieren, 
zijn geïnspireerd op een ontwerp 
van Refolo van Charlotte Perriand. 
Een mooi detail: de kunstwerken van 
Cesar Domela uit het originele gebouw 
krijgen een plek in de verticale tuin.
Aan de Sint-Luciastraat biedt de 
entree plek aan 33 pakketdienstboxen 

die het laten afl everen, en ook retour 
zenden, van pakketten een stuk 
makkelijker en veiliger maken.
Aan weerszijden van de entree, in 
de plint van het gebouw, bevinden 
zich commerciële ruimtes. De 
invulling daarvan staat nog open, 
maar de locatie maakt de vestiging 
van kwalitatieve retail en daghoreca 
aannemelijk. Het bijzondere van deze 
ruimtes is een ingang aan zowel de 
Coolsingel zijde als aan de kant van 
de Sint-Luciastraat. Hierdoor is er 
sprake van een prettige levendigheid 
aan beide zijden van het gebouw.



Omdat de kijk op mobiliteit verandert, 
is voor N° 75 Coolsingel een adaptief 
concept bedacht dat voorziet in de 
actuele mobiliteitsbehoefte van 
bewoners, maar waarmee ook op 
toekomstige mobiliteitsvormen kan 
worden geanticipeerd. 

Op de begane grond van N° 75 Coolsingel
is een stalling voorzien met ruimte 
voor 13 bakfi etsen. In de kelder 
is er plek voor 312 fi etsen, hier 
bevindt zich ook de mogelijkheid tot 
elektrische oplaadpunten. De grote, 
inpandige parkeergarage, met de 
ingang aan de Sint-Luciastraat, biedt 
plaats aan 78 auto’s en 7 motoren of 
scooters. De parkeergelegenheid is 
bestemd voor N° 75 Coolsingel en alle 
parkeerplekken zijn geschikt om een 
elektrisch oplaadpunt te plaatsen.

Omdat het bezit van een auto voor 
steeds meer inwoners van de binnen-
stad geen absolute must meer is, 

wordt steeds meer bewust gekozen 
voor het alternatief van de deelauto. 
Daarom zijn in de parkeergarage van 
N° 75 Coolsingel vier parkeerplaatsen 
gereserveerd voor elektrische deel-
auto’s in de categorie BMW i3. 
Bijzonder detail: deze auto’s rijden
op zonne-energie gegenereerd door 
de zonnepanelen op het dak van
N° 75 Coolsingel. Het is niet uitgesloten 
dat dit op termijn wordt uitgebreid met 
andere categorieën personenauto’s.

Mobiliteit

No 75 Coolsingel
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Impressie Sint-Luciastraat zijde met de tweede entree appartementen (midden) en de entree parkeerkelder (uiterst rechts).

No 75 Coolsingel Gebouw De appartementen en invulling van de 
commerciële plint van N° 75 Coolsingel 
aan de kant van de Sint-Luciastraat 
verandert het straatbeeld volledig: de 
straat wordt gezelliger en veiliger.



Appartementen
& Penthouses



No 75 Coolsingel
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Met N° 75 Coolsingel worden luxe 
appartementen en penthouses 
gerealiseerd voor mensen die willen 
genieten van de dynamiek van de 
stad en op die manier het leven leuker, 
spannender en mondainer willen 
maken. De in totaal 58 koopappart-
ementen lopen in woonoppervlak 
uiteen van circa 90 m² tot circa 290 m².
Deze luxueuze appartementen zijn 
royaal opgezet, bieden mogelijkheden 
voor meerdere slaapkamers en beschik-
ken over ruime balkons. De high-end 
penthouses zijn flexibel in te delen en 
beschikken over een riant dakterras.

Leven in N° 75 Coolsingel betekent in 
contact staan met de buitenwereld. 
De grote glasgevels brengen veel licht 
in huis en bieden een vrij uitzicht op 
de stad. De vele groenvoorzieningen 
op en aan het pand verrijken de 
beleving en vormen een fraai contrast 
met het omringende stadsleven. In de 
plint van N° 75 Coolsingel is ruimte 
voor retail en daghoreca die beant-
woordt aan de kwaliteit die het 
gebouw en de bewoners uitstralen.

FIND YOUR
WAY TO LIVE 
THE CITY

Appartementen

Choose a size, view the layout.
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Aan de kant van de Sint-Luciastraat 
bevinden zich op de vijfde, zesde en 
zevende verdieping achttien City 
apartments. Deze appartementen 
zijn geschikt voor iedereen die graag 
leuk en overzichtelijk wil leven. Elk 
appartement beschikt over een fl inke 

woonkamer met open keuken, die 
direct verbonden is met het terras. 
Het terras is gelegen op het westen. 

Nog een fi jn extraatje: je hebt 
vanaf het terras ook uitzicht op de 
parkstrook op de eerste woonlaag. 

Impressie woningtype A, City apartment op de 7e verdieping

No 75 Coolsingel
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Appartementen

City apartments

Woonoppervlak 91-110 m²
Buitenruimte 10-11 m²
Verdieping 5-7
Slaapkamers  2
Woningtype A, B, G
Zijde Sint-Luciastraat 

Uitgebreide informatie over de 
City apartments, waaronder 
plattegronden, vind je in het 
bijlagenboek.

Impressie woningtype A, City apartment op de 7e verdieping Sint-Luciastraat zijde



Licht en ruimte, comfort en kwaliteit. 
Het zijn niet de minste dingen waarmee 
je wordt omgeven in een Promenade 
apartment, maar je went er snel aan. 
Want de Promenade apartments 
zijn ontworpen om lekker te leven, 
koken, relaxen of uit te turen over de 
levendigheid van de Coolsingel. De 
achttien Promenade apartments zijn 
verdeeld over de vijfde tot en met de 
zevende verdieping, voorzien van hoge 

raampartijen en bieden een leefruimte 
tussen 112 m² en 125 m². 
Door de lagere ligging in het gebouw 
voel je de verbinding met het leven 
op de Coolsingel, maar houd je toch 
je privacy. En het uitzicht mag er 
zijn; kijk je naar beneden, dan zie 
je de levendige Coolsingel en de 
parkstrook op de eerste woonlaag. 
Kijk je recht vooruit, dan is daar het 
mooie, historische stadhuis.

Impressie woningtype E, Promenade apartment op de 7e verdieping
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Appartementen

Promenade apartments

Impressie woningtype E, Promenade apartment op de 7e verdieping Coolsingel zijde

Woonoppervlak 112-125 m²
Buitenruimte 10-13 m²
Verdieping 5-7
Slaapkamers 2
Woningtype C, D, E, F
Zijde Coolsingel

Uitgebreide informatie over 
de Promenade apartments, 
waaronder plattegronden, 
vind je in het bijlagenboek.



Bright lights, big city. Leven 
en wonen in een Metropolitan 
apartment betekent onvergelijkbaar 
genieten van het stadsleven dat 
alleen Rotterdam biedt: authentiek, 
dynamisch en vernieuwend. 
In een Metropolitan apartment 
omgeef je jezelf met luxe en geniet 
je van comfortabel leven in een 
huis met ruime kamers en een 
grote buitenruimte. Vanuit alle 

appartementen kijk je uit over die 
Rotterdamse Fifth Avenue waar je zo 
trots op bent. Wie wil daar nou niet 
aan wonen? Wie vanaf de Coolsingel 
naar jouw huis kijkt, raakt verwonderd 
door de speelse schakering van 
architectonische doosjes, wat een 
uniek beeld geeft. Is een Metropolitan 
apartment te mooi om waar te zijn? 
Welnee, dit is Rotterdam, hier doen we 
wat we beloven.

Impressie woningtype N, Metropolitan apartment op de 9e verdieping

No 75 Coolsingel
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Appartementen

Metropolitan apartments

Impressie woningtype N, Metropolitan apartment op de 9e verdieping Coolsingel zijde

Woonoppervlak 98-154 m²
Buitenruimte 13-48, 150, 160 m²
Verdieping 8-12
Slaapkamers 2-3
Woningtype  H, J, K, L1-3, 

M, N, O, P, Q, 
R, S, T, V, W

Zijde Coolsingel

Uitgebreide informatie over 
de Metropolitan apartments, 
waaronder plattegronden, 
vind je in het bijlagenboek.



Je hebt groot, je hebt groter en je hebt 
de penthouses in N° 75 Coolsingel. 
Alles in en aan deze penthouses ademt 
luxe, stijl, kwaliteit en klasse uit. De 
gigantische woonkamers bieden een 
feilloos woongenot aan eenieder die 
zich graag verwent met rust en ruimte. 
En met het jaloersmakende uitzicht 
over de skyline van Rotterdam. De 

onvergelijkbare rijkdom van een 
gigantische woonruimte en meerdere 
terassen met daktuin, maakt deze 
penthouses tot absolute wannahaves. 
Het enige klassieke aan de penthouses 
is de ligging op de hoogste verdiepingen 
van N° 75 Coolsingel. Verder is 99,9% 
van het ontwerp en de uitvoering 
daar van hyperactueel. 

Er zijn dingen waar je van droomt. 
En soms kun je die dromen waar-
maken. Als het dan gaat om dag en 
nacht genieten van vrijheid, van 
exclusiviteit en pure weelde, dan 
zou je kunnen zeggen dat je niet 
dichter bij kunt komen dan in de 
penthouses van N° 75 Coolsingel.

Impressie woningtype Y, Penthouse op de 13e verdieping

No 75 Coolsingel

46

Penthouses

Woonoppervlak 212-294 m²
Buitenruimte 32, 227-270 m²
Verdieping 11-14
Slaapkamers 4
Woningtype U, X, Y, Z
Zijde  Coolsingel en 

Sint-Luciastraat 

En niet te vergeten 
de extra plafond hoogte: 
Woningtype X, Y ca 3,15 m
Woningtype Z ca 3,3 m

Uitgebreide informatie over 
de Penthouses, waaronder 
plattegronden, vind je in het 
bijlagenboek.

Penthouses

Impressie woningtype Y, Penthouse op de 13e verdieping Coolsingel zijde



Impressie woningtype Z, penthouse op de 14e verdieping

No 75 Coolsingel Pentouses



Ook is er een twee-laags penthouse. 
De unieke combinatie van het leven in 
een groot huis, met meer dan 200 m² 
woonoppervlak, verdeeld over twee 
woonlagen én een groot dakterras. 
Dat maakt dit appartement uniek. 
Verdeeld over de elfde en twaalfde 
verdieping, met op de bovenste 
verdieping de woonkamer en open 
keuken, die beide grenzen aan 

één van de twee terrassen. Op de 
benedenverdieping is ruimte voor 
royale slaapkamers. 
De vide verbindt beide verdiepingen 
met elkaar. De enorm hoge raampartij 
van 5,5 meter heeft een dubbel effect: 
binnen wordt op een grootse manier 
met buiten verbonden, wat een enorm 
ruimtelijk effect geeft. Én het vormt 
een enorm venster op de wereld: 

het uitzicht, op de Coolsingel en het 
stadhuis, is fenomenaal.
Het twee-laags penthouse is als 
leven in een vrijstaande villa, maar 
dan met je hoofd in de wolken, hoog 
boven de stad. Maar tegelijkertijd 
midden in de stad. Ook nog eens op 
het meest dynamische plekje.

Impressie woningtype U, twee-laags penthouse op de 11-12e verdieping
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Impressie woningtype U, twee-laags penthouse op de 11-12e verdieping



Colofon
No75 Coolsingel is ontwikkeld door 
Novaform Vastgoedontwikkelaars. 
Bouwbedrijf Van de Ven heeft het 
plan van Novaform overgenomen en 
gaat in opdracht van de kopers het 
plan realiseren. Dit houdt o.a. in dat 
Bouwbedrijf Van de Ven de bestaande 
opstallen sloopt, de grond bouwrijp 
maakt en de appartementen realiseert. 
Ondanks het feit dat Novaform en 
Bouwbedrijf Van de Ven gezamenlijk 
worden genoemd in bijvoorbeeld de 
verkoopbrochure en website treden zij
als onafhankelijke partijen op.

Ontwikkelaar
Novaform Vastgoedontwikkelaars

Aannemer 
Bouwbedrijf Van de Ven (Veghel)

Architect
Klunder Architecten

Landschapsarchitect
Peter Verkade

Makelaars
Ooms Makelaars Rotterdam
75Coolsingel@ooms.com
010 - 424 88 88

TW3 Makelaardij
info@tw3.nl
010 - 300 71 17

Concept & design
DLVS x PRSC

75coolsingel.nl

Disclaimer
Deze brochure is met zorg samengesteld en 
geeft een indruk van het project en de daarin 
beschikbare koopappartementen en een 
aantal van de mogelijke opties. De afgebeelde 
interieurs, exterieurs en plattegronden zijn 
impressies. Hieraan kunnen geen rechten worden 
ontleend. De tekeningen en afbeeldingen zijn 
bedoeld om een zo goed mogelijke indruk 
te geven van de appartementen. De op de 
tekening opgenomen (oppervlakte-)maten 
zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan 
ontleend worden. Op de contracttekeningen 
en in de technische omschrijving kan worden 
herleid wat geleverd wordt.
 
Deze brochure is nadrukkelijk geen contractstuk 
en bevat geen daarmee gelijk te stellen informatie.






