
URBAN MOLEN WONEN







Vanuit 

s’MAAK

is alles

om de 

hoek

Historische binnenstad 5 
wandelminuten

Trein, metro, tram & bus 
op 1 minuut

R’dam op 5 minuten met 
de trein/metro

Groen van de singels

Euroscoop & horeca

Sloep varen op een mooie dag

Hoek van Holland op 30 
minuten



is het nieuwe icoon van Schiedam



Omgeving

• Stationsplein krijgt 
een kwaliteitsslag: 
totale herinrichting 
van het gebied - meer 
groen en betere 
verblijfskwaliteit

• Gemeente Schiedam 
zal in 2021 plannen 
bekend maken 

• Amec gebouw wordt 
ook getransformeerd

*Dit beeld is slechts een voorstel vanuit de ontwikkelaar + architect



Woningen verdeeld over 15 verdiepingen
• Circa 80 woningen tussen

45m² en 225m²:
• Bereikbaar voor brede doelgroep.
• Circa 2.000m² kantoor
• Horeca en smaakmakers op de

begane grond!
• Circa 33 parkeerplaatsen (wonen + 

kantoor); waarvan 2 plekken voor 
deelauto’s



Verschillende functies op de 
begane grond (Schiezijde)

Kantoor

Smaakmakers 
(horeca/leisure)



(Sdamse identiteit)
*onderstaand is slechts een indicatie van type ondernemers*

• Bontekoe

• Distilleerders/ cocktails+liquors

• De Walvisch

• Jenevermuseum/Stedelijk museum

• I-punt Stichting promotie Schiedam

• Galerie houders/kunstenaars

Maar ook: nieuwe ondernemers

Breakfast & workplace 

Borrel en diners



Interesse? Of kent u 
iemand met een passend 
(horeca)concept: neem 
contact op via 
verkoop@blauwhoed.nl



Begane grond

Commerciële ruimte  lobby



Plattegrond laag 3



Plattegrond laag 4



Plattegronden laag 14 & 15



Mobility hub/ services

24/7 pakketjes ophalen in de lobby met 
Bringme Box: kosten ondergebracht in VvE 

Er kan meer: strijkservice, schoonmaak, 
Hondenuitlaatservice, oppasservice. 
Allemaal in 1 app



Stomerij          Deelauto        Pakket afhalen  Klusjesman    Fietsonderhoud ‘Service’ tijdens Uitlaatservice Geen interesse 

vakantie



Studio ca. 45 m²



Appartement S ca. 55 tot 
70m²

Ca 10 m² balkon



Appartement M ca. 70 tot 90 m²

Ca. 15 m² balkon



Appartement L ca. 90 tot 110 m²

Ca. 15 
m² balkon



Ca. 15 m² balkon

Appartement XL 
ca. 110 tot 135 m²



Penthouse

Ca. 200 m²

Ca. 30 m² balkon



Stadswoning begane grond
ca. 85 165 m²

Ca. 55 m² balkon &
dakterras



Stadswoning op de verdieping 
ca. 65 165 m²

Ca. 25 m² dakterras



Afwerkstaat 
woningen o.a.

• Luxe sanitair van Villeroy & Boch
en Hansgröhe kranen

• 30x60 wandtegels tot plafond & 
60x60 vloertegels in badkamers

• Houten kozijnen met stompe 
deuren 

• Stalen glazen deur van hal naar 
woonkamer

• Slimme thermostaat

• Stopcontacten met USB 
aansluitingen

• Ring deurbel voor begane grond 
woningen



is 
duurzaam
Gebouw:

• Waterberging onder het gebouw

• Zonnepanelen waar mogelijk op zuid oriëntatie 
gebouw

• Deelmobiliteit en elektrisch laden mogelijk in 
parkeergarage

• BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw)

• Duurzaam materiaal gebruik

Woning:

• Diepe negges (diepte van kozijn in de buitenwand) 
houden zonlicht op afstand

• Warmte-koude opslag (WKO) installatie

• Vloerverwarming en –koeling



Planning en vervolg

Hoe gaan de komende maanden eruit zien?

• Meer informatie woningtypes en prijsranges – maart/april 2021
• Bestemmingsplan procedure - maart 2021
• Start verkoop – mei/juni 2021
• Start bouw - verwachting Q1 2022
• Verwachte oplevering eind 2023/ begin 2024


