
135 appartementen
te huur aangeboden

Rotterdam
Katendrecht

34 vrije sector &
101 sociaal beschikbaar



Waar vroeger de schepen binnenvoeren, de kranen draaiden en de arbeiders laadden en losten, 
staat binnenkort een multifunctioneel wooncomplex met prachtig uitzicht. De twee woontorens met 
aantrekkelijk geprijsde 55-plus huurappartementen kijken namelijk uit over het wijdse water van 
de Maashaven.  Het stoere en markante gebouw doet denken aan het industriële havenverleden, 
terwijl de ruime en lichte huurappartementen, vrije sector en sociaal, het moderne karakter van het 
opkomende Katendrecht onderstrepen.

RUIMTE VOOR U, RUIMTE VOOR ONTMOETING
Dit is een plek voor jong en oud.  Op de onderste etages van het complex huist een school voor 
het voortgezet onderwijs.  Daarboven, verdeeld over de twee woontorens, heeft u keuze uit 135 
energiezuinige huurwoningen met uitzicht over het water en de stad. De zeven woningtypes zijn 
allemaal ruim opgezet met hoge ramen en een lichte serre. Daarnaast heeft u de beschikking over een 
gedeelde daktuin. En in de kelder van het complex is het mogelijk een parkeerplaats voor uw auto 
of extra berging te huren.  Musa Katendrecht biedt een bijzondere woonervaring; u heeft alle licht en 
ruimte om u comfortabel terug te trekken en tegelijkertijd staat u midden in de maatschappij.

ROTTERDAM AAN UW VOETEN
De appartementen liggen op een ideale plek.  Het wooncomplex is de sleutel tot het opkomende 
schiereiland en zo beschikt u niet alleen over al het mooie van Katendrecht  maar ook over een goede 
verbinding naar de stad. U wandelt zo naar het gezellige Deliplein of de SS Rotterdam. De metrohalte 
is op steenworp afstand en verbindt u eenvoudig met het stadse leven. De dagelijkse boodschappen 
of een kopje koffie doet u om de hoek, maar u bent u ook zo bij de koopgoot, het Centraal Station of 
het ziekenhuis. Wonen op Katendrecht is uniek: aan het water, naast het stadscentrum, middenin het 
leven.

HUREN OP KATENDRECHT MET UITZICHT



In Musa Katendrecht bevinden zich uitsluitend comfortabele 3-kamerappartementen, voorzien van 
hoge ramen, woonkamer met open keuken, ruime badkamer, inpandige berging en een serre die u 
kunt transformeren in een buitenruimte.
Maar de woningen zijn ook allemaal net even anders qua indeling, uitzicht of huurprijs.

ALGEMENE KENMERKEN
Lift     2 per woontoren

Woningen per woonlaag  5 tot 7

Koeling    topkoeling

Verwarming    vloerverwarming

Indeling woningen   efficiënte plattegrond

Toegankelijkheid   geheel rolstoeltoegankelijk

Ramen    alle ramen zijn te openen

Buitenruimte    serre verandert in buitenruimte door de 
     harmonica-ramen weg te schuiven

Energielabel    energiezuinig (a)

COMFORTABELE 3-KAMERAPPARTEMENTEN



Appartement A1S is een hoekwoning met een prachtig uitzicht aan twee zijden. Type A1S bevindt zich 
op de noordwesthoek (uitzicht Wilhelminapier/Katendrecht) van alle 11 verdiepingen van toren A.

De appartementen zijn bereikbaar via een inpandige entree met lift.
Indeling: vanuit de hal heeft u toegang tot toilet, lichte woonkamer met open keuken, ruime badkamer 
met tweede toilet, slaapkamer en berging met opstelplaats voor wasmachine en droger.
De woonkamer biedt toegang tot de hobbykamer en de serre. Door de harmonica-ramen open te 
schuiven verandert u de serre eenvoudig in een mooie buitenruimte.

KENMERKEN VAN A1S
Orientatie woning   noordwest
Orientatie serre   west
Type     hoekappartement
Ontsluiting    inpandig
Etages     3e t/m 13e
Aantal     11
Gebruiksoppervlakte  73 m2
Woonkamer    33,3 m2
Slaapkamer    13,5 m2
2e slaapkamer   6,6 m2
Badkamer    5,2 m2
Overige ruimtes   14,4 m2
Sanitaire extra’s   ruime badkamer, 2e toilet
Keuken extra’s   luxe keuken (vrije sector)

Van dit appartment is ook een A1 (NO) en A1 (ZO) variant. Bekijk deze op musakatendrecht.nl. 

TYPE A1S | HOEKWONING MET SPECTACULAIR UITZICHT
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Type A2 is een ruime tussenwoning op het westen, met uitzicht over Katendrecht en de Maashaven. 
Type A2 bevindt zich op alle 11 etages van toren A.

De appartementen zijn bereikbaar via een inpandige entree met lift.
Indeling: vanuit de hal heeft u toegang tot toilet, lichte woonkamer met open keuken, ruime badkamer 
met tweede toilet, slaapkamer en berging met opstelplaats voor wasmachine en droger.
De woonkamer biedt toegang tot de hobbykamer en de serre. Door de harmonica-ramen open te 
schuiven verandert u de serre eenvoudig in een mooie buitenruimte.

KENMERKEN VAN A2
Orientatie woning   west
Orientatie serre   west
Type     tussenappartement
Ontsluiting    inpandig
Etages     3e t/m 13e
Aantal     11 
Gebruiksoppervlakte  75 m2
Woonkamer    36,6 m2
Slaapkamer    14,6 m2
2e slaapkamer   6,5 m2
Badkamer    4,8 m2
Overige ruimtes   12,5 m2
Sanitaire extra’s   ruime badkamer, 2e toilet
Keuken extra’s   luxe keuken (vrije sector)

Van dit appartment is ook een A2S variant. Bekijk deze op musakatendrecht.nl.  

TYPE A2 | RUIME TUSSENWONING
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Appartementstype A3 beslaat een groot deel van de oostkant van toren A  en is beschikbaar op 10 
verdiepingen. Het brede appartement heeft over de hele lange zijde hoge ramen en een serre met 
uitzicht op het oosten over de Kop van Zuid.

De appartementen zijn bereikbaar via een inpandige entree met lift.
Indeling: vanuit de hal heeft u toegang tot toilet, lichte woonkamer met open keuken, ruime badkamer 
met tweede toilet, slaapkamer en berging met opstelplaats voor wasmachine en droger.
De woonkamer biedt toegang tot de hobbykamer en de serre. Door de harmonica-ramen open te 
schuiven verandert u de serre eenvoudig in een mooie buitenruimte.

KENMERKEN VAN A3
Orientatie woning   oost
Orientatie serre   oost
Type     tussenappartement
Ontsluiting    inpandig
Etages     4e t/m 13e
Aantal     10
Gebruiksoppervlakte  76 m2
Woonkamer    36,1 m2
Slaapkamer    13,9 m2
2e slaapkamer   8,9 m2
Badkamer    4,8 m2
Overige ruimtes   12,3 m2
Sanitaire extra’s   ruime badkamer, 2e toilet
Keuken extra’s   luxe keuken (vrije sector) 

TYPE A3 | OVER DE HELE LENGTE UITZICHT
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Type A4 is een hoekwoning met een prachtig uitzicht aan twee zijden. Type A4 bevindt zich op de 
zuidoosthoek (uitzicht Maashaven/Kop van Zuid) van alle 11 verdiepingen van toren A.

De appartementen zijn bereikbaar via een inpandige entree met lift.
Indeling: vanuit de hal heeft u toegang tot de lichte woonkamer met open keuken. De woonkamer 
biedt toegang tot een tweede hal en de serre. Via deze tweede hal bereikt u toilet, ruime badkamer met 
tweede toilet, slaapkamer, hobbykamer en berging met opstelplaats voor wasmachine en droger.
De op het zuiden georiënteerde serre verandert u eenvoudig in een mooie buitenruimte door de 
harmonica-ramen open te schuiven.

KENMERKEN VAN A4
Orientatie woning   zuidoost
Orientatie serre   zuid
Type     hoekappartement
Ontsluiting    inpandig
Etages     3e t/m 13e
Aantal     11
Gebruiksoppervlakte  73 m2
Woonkamer    33,8 m2
Slaapkamer    12,5 m2
2e slaapkamer   9,1 m2
Badkamer    4,7 m2
Overige ruimtes   12,9 m2
Sanitaire extra’s   ruime badkamer, 2e toilet
Keuken extra’s   luxe keuken (vrije sector) 

TYPE A4 | HOEKWONING AAN DE KADE
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Appartementstype B1 is een tussenwoning en bevindt zich op alle 12 verdiepingen van toren B. De 
woonkamer en serre zijn op het zuiden georiënteerd (uitzicht Maashaven).

De appartementen zijn bereikbaar via een galerij met lift.
Indeling: vanuit de hal heeft u toegang tot toilet, lichte woonkamer met open keuken, ruime badkamer 
met tweede toilet, slaapkamer, hobbykamer en berging met opstelplaats voor wasmachine en droger.
De woonkamer biedt toegang tot de serre. Door de harmonica-ramen open te schuiven verandert u de 
serre eenvoudig in een mooie buitenruimte.

KENMERKEN VAN B1
Orientatie woning   zuid
Orientatie serre   zuid
Type     tussenappartement
Ontsluiting    buitengalerij
Etages     3e t/m 14e
Aantal     24
Gebruiksoppervlakte  77 m2
Woonkamer    31,4 m2
Slaapkamer    14,2 m2
2e slaapkamer   8,4 m2
Badkamer    5,6 m2
Overige ruimtes   17,4 m2
Sanitaire extra’s   ruime badkamer, 2e toilet
Keuken extra’s   luxe keuken (vrije sector)

Van dit appartment is ook een B1S variant. Bekijk deze op musakatendrecht.nl.  

TYPE B1 | KIJKEN OP DE KADE
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Type B2 is een eigenzinnig hoekappartement op de zuidoosthoek (uitzicht Rotterdam Zuid/
Maashaven) en bevindt zich op alle 12 verdiepingen van toren B. De bijzondere vorm van het 
appartement ervaart u het sterkst in de woonkamer. Vanwege de schuine hoek is de zithoek een 
bijzonder lichte ruimte met een wijds uitzicht.

De appartementen zijn bereikbaar via een galerij met lift.
Indeling: vanuit de hal heeft u toegang tot de lichte woonkamer met open keuken, ruime badkamer 
met toilet, slaapkamer, hobbykamer en berging met opstelplaats voor wasmachine en droger.
De woonkamer biedt toegang tot de serre. Door de harmonica-ramen open te schuiven verandert u de 
serre eenvoudig in een mooie buitenruimte.

KENMERKEN VAN B2
Orientatie woning   zuidoost
Orientatie serre   zuid
Type     hoekappartement
Ontsluiting    buitengalerij
Etages     3e t/m 14e
Aantal     12
Gebruiksoppervlakte  69 m2
Woonkamer    29,4 m2
Slaapkamer    15,5 m2
2e slaapkamer   6,7 m2
Badkamer    4,9 m2
Overige ruimtes   12,5 m2
Sanitaire extra’s   ruime badkamer
Keuken extra’s   luxe keuken (vrije sector) 

TYPE B2 | L-VORMINGE HOEKWONING MET WIJDS ZICHT
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Type B3 is een hoekappartement dat zich bevindt op 11 etages van toren B. De woonkamer en serre 
zijn georiënteerd op het zuiden (uitzicht Maashaven), de slaapkamer en hobbykamer hebben uitzicht 
op het westen.

De appartementen zijn bereikbaar via een galerij met lift.
Indeling: vanuit de hal heeft u toegang tot toilet, lichte woonkamer met open keuken, ruime badkamer 
met toilet, slaapkamer, hobbykamer en berging met opstelplaats voor wasmachine en droger.
De woonkamer biedt toegang tot de serre. Door de harmonica-ramen open te schuiven verandert u de 
serre eenvoudig in een mooie buitenruimte.

KENMERKEN VAN B3
Orientatie woning   zuidwest
Orientatie serre   zuid
Type     hoekappartement
Ontsluiting    inpandig
Etages     4e t/m 14e
Aantal     11
Gebruiksoppervlakte  76 m2
Woonkamer    31,5 m2
Slaapkamer    13,5 m2
2e slaapkamer   8,8 m2
Badkamer    4,8 m2
Overige ruimtes   17,4 m2
Sanitaire extra’s   ruime badkamer, 2e toilet
Keuken extra’s   luxe keuken (vrije sector) 

TYPE B3 | COMFORTABEL APPARTEMENT OP KATENDRECHT
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DE NIEUWE KAAP

HISTORISCH, LEVENDIG, VEILIG
Rotterdam Katendrecht biedt meer dan een mooi uitzicht. Het schiereiland ontwikkelt zich de laatste 
jaren tot één van de leukste buurten van Rotterdam. De sfeer van de oude havenwijk mengt zich met 
die van moderne bouw en frisse ideeën. De Kaap heeft de levendigheid van vroeger, met de veiligheid 
van nu. En is goed bereikbaar: de metrohalte ligt op steenworp afstand en ook de bus en watertaxi 
stoppen er.

DIVERS KATENDRECHT
U kunt er alle kanten op, maar eenmaal op Katendrecht hoeft u eigenlijk niet meer weg. De supermarkt 
zit er om de hoek. De Afrikaandermarkt en winkelgebied Vuurplaat liggen op loopafstand. En het 
gezellige Deliplein is maar 500 meter van huis. Daar vindt u gezellige cafeetjes, lekkere restaurants en 
het bekende theater Walhalla.
Als u de deur uitgaat wandelt u binnen een paar minuten langs het water van de Maashaven naar het 
Kaappark of de SS Rotterdam. U kunt er genieten van het uitzicht op de Maas en de Euromast en de 
havens in de verte.
Via de Rijnhavenbrug, speciaal voor voetgangers, wandelt u zo over het water naar de Wilhelminapier. 
Daarmee zijn ook Hotel New York, Het Nederlands Fotomuseum en het Nieuwe Luxor maar een 
paar honderd meter weg. Via de Erasmusbrug bereikt u makkelijk het centrum. Koopgoot, station of 
ziekenhuis – u bent er zo. En dat maakt de ligging van Katendrecht zo ideaal: op het kruispunt van 
stedelijkheid en rust.

DE STAD ROTTERDAM
Zoals de skyline doet vermoeden is Rotterdam een moderne stad van formaat.
Of u het nu bekijkt vanaf een boot in de haven of het dek van de Euromast, Rotterdam is een en al 
dynamiek en diversiteit. U kunt er in alle rust genieten van de architectuur en het water. Of u kunt 
zich juist helemaal onderdompelen in de vele activiteiten en festivals. Er zijn evenementen van 
wereldniveau en kleinschalige buurtinitiatieven. Waar u ook komt, u vindt er de levendigheid van een 
wereldse stad en die typische Rotterdamse gezelligheid.

LOCATIE / OMGEVING VAN KATENDRECHT



Postbus 3503
3003 AM Rotterdam

Bezoekadres
Stadhuisplein 4 (ingang naast 
Coolsingel 65)
3012 AS Rotterdam

verhuur.rotterdam@MVGM.NL

Disclaimer: Het copyright van de inhoud van dit document berust bij de verhuurder. Aan de Artist 
Impressions en situatieschetsen kunnen geen rechten worden ontleend.

Heeft u interesse in een woning in MUSA Katendrecht?
Neem contact met ons op voor meer informatie.

WWW.MUSAKATENDRECHT.NL


