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DE GESCHIEDENIS VAN DE DOUANE
Het Douanegebouw aan de Westzeedijk is tussen 1967 en 1970 gebouwd. Oorspronkelijk
heette het Tweede Centraal Belastingkantoor. Het is gebouwd als uitbreiding van het bekende
Kantoorgebouw der Rijksbelastingen aan de Puntegaalstraat, dat tussen 1939 en 1948 is gerealiseerd. Die
lange bouwtijd heeft te maken met de materiaalschaarste en bouwstop tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Het oude Belastinggebouw is een typisch voorbeeld van de architectuur van de Rijksgebouwendienst, een
overheidsinstelling die verantwoordelijk was voor alle rijksgebouwen in Nederland, zoals rechtbanken,
scholen en postkantoren. De Rijksbouwmeesters waren degelijke, nogal conservatieve architecten. In de
monumentale opzet en de beeldende kunsttoepassing komt de nationale trots tot uiting. De
Puntegaalstraat heette in de volksmond Pluk-me-kaalstraat; de naam is afgeleid van een herberg die hier
heeft gestaan, Puntegale.

Zicht op de Westzeedijk vanaf de Euromast met het Douanekantoor in aanbouw.Foto Ary Groeneveld, 1967
©Stadsarchief Rotterdam
In de jaren zestig gaat de Rijksgebouwendienst veel zakelijker opereren en worden veel opdrachten
uitbesteed aan gewone architectenbureaus. Het ontwerp van het douanegebouw wordt gemaakt door het
bekende Rotterdamse architectenbureau Kraaijvanger. Kraaijvanger Architecten zou midden jaren negentig
ook de nieuwbouw voor de Belastingdienst op de Kop van Zuid ontwerpen. Hierdoor kwamen zowel het
Belastinggebouw als het Douanegebouw leeg te staan. Voor het oudste gebouw werd vrij snel een
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bijzondere bestemming gevonden: het woon/werkcomplex Puntegale. Het Douanegebouw staat jarenlang
leeg.

Het douanekantoor vanaf de binnenplaats kort na oplevering, 1970 © Kraaijvanger Architects

De entreehal van het douanekantoor 1970 © Kraaijvanger Architects
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Het douanekantoor vanaf de binnenplaats voor de renovatie, januari 2015

Zicht over het dak van het douanekantoor richting belastingkantoor tijdens de verbouwing 2015
Accresco heeft het pand gekocht in 2014 en in 2015 getransformeerd tot een appartementencomplex met
141 zelfstandige woningen, studio’s en meerkamerwoningen, en 12 penthouses op het dak. Sinds april 2016
wonen er jonge werkende mensen.
Sinds half 2019 is het prachtige pand aan de Westzeedijk 381 t/m 397 in het bezit van Stadswonen. Het pand
is gekocht van vastgoedontwikkelaar Accresco en droeg eerst de naam ParkHaven Stad. Stadswonen heeft
het pand omgedoopt tot De Douane. Het pand worden verhuurd aan de doelgroep afgestudeerden.
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ALGEMENE INFORMATIE
Stadswonen Rotterdam
Bezoekadres:
Eendrachtsplein 19
3015 LA Rotterdam

Postadres:
Postbus 4057
3006 AB Rotterdam

Telefoonnummer:
E-mailadres:
Website:

010 -245 67 00
info@stadswonenrotterdam.nl
www.stadswonenrotterdam.nl

Stadswonen Rotterdam is geopend van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur.
Buiten deze tijden is, in geval van nood, de noodlijn van Stadswonen Rotterdam bereikbaar via het algemene
telefoonnummer 010 – 245 67 00.
Reparatieverzoeken
Is er iets kapot in de woning of de algemene ruimte van het woongebouw? Meldt het dan bij Stadswonen via
het algemene telefoonnummer: 010 – 245 67 00, via mijn.stadswonenrotterdam.nl of via what’s app tel.
0229-255039.
Algemene huurvoorwaarden
De algemene huurvoorwaarden maken deel uit van je huurovereenkomst. Hierin staan je rechten en plichten
vermeldt. Deze kan je terugvinden op www.stadswonenrotterdam.nl.

Wijkagent
Elk gebiedsdeel in Rotterdam heeft een eigen wijkteam van de Politie, waarvan de wijkagent onderdeel
uitmaakt. De wijkagent heeft kennis van het gebied en haar bewoners en is bereikbaar via het algemene
telefoonnummer van de Politie op 0900 – 8844.
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VOORZIENINGEN IN HET GEBOUW
Bedrijfsruimten
In de plint van het gebouw heeft Basic Fit een vestiging. Met de lidmaatschapspas gaat de slagboom open in
de rechter poort die ze toegang geeft tot het parkeerterrein voor de Basic Fit en onder de daktuin. De poort
wordt na sluitingstijd afgesloten met een hek. Basic Fit heeft camera’s hangen op het terrein wat zij huren
om de veiligheid te waarborgen.
Naast de entree zit een horecagelegenheid. Hun toiletten grenzen aan de hal waar de brievenbussen
gelegen zijn. Deze zijn enkel voor gebruik van de gasten van de horecagelegenheid.
Tegenover de ingang van Basic Fit heeft Deburen een parcelpoint. Hier kan je pakketten laten bezorgen.
Daktuin
Om te recreëren hoef je niet ver weg van je woning. Achter het woongebouw ligt de zogenaamde daktuin.
Deze daktuin kan je betreden via de trap aan de zijde van Basic Fit, hier kom je door de achteruitgang in de
kelder te nemen en rechts af te gaan. Je loopt dan eigenlijk al onder de daktuin door. De locatie van de
daktuin staat ook aangegeven op de plattegrond op pagina 12.
Wij willen iedereen verzoeken die van de daktuin gebruik maakt om eigen rommel op te ruimen, hiervoor
staan er ook prullenbakken (niet bedoeld voor warme kolen van de BBQ en brandende sigarettenpeuken) en
geen overlast te veroorzaken voor omwonenden. Let vooral in de zomer op met open vuur.
Fietsenberging
Er is een gemeenschappelijke fietsenberging aanwezig voor het stallen van je fiets. Deze is toegankelijk via
het loophek aan de linkerzijde van het woongebouw, vervolgens sla je rechts de hoek om onder de daktuin
door en neem je de tweede deur aan je rechterzijde. De locatie van de fietsenberging staat ook aangegeven
op de plattegrond op pagina 12.
Vanuit de fietsenberging kan je binnendoor de liften bereiken die je toegang geeft tot de verdieping van je
woning.
Bromfietsparkeerplaats
Op het parkeerterrein is een speciale plek gemaakt voor het stallen van je bromfiets/scooter. Het is verboden
je bromfiets in de fietsenberging te stallen.
Parkeren
Als bewoner kan je een parkeerplaats huren op het afgesloten parkeerterrein van de Douane. Dit
parkeerterrein is toegankelijk via het hekwerk (speedgate) aan de linkerzijde van het gebouw. Je huurt een
vast parkeerplaatsnummer. Informeer bij Stadswonen naar de beschikbaarheid, de huidige huurprijs en de
borg.
Voor je bezoekers kan je via de gemeente een speciale bezoekerspas aanvragen. Je kan bezoek dan op
kenteken aanmelden via de app, website of 14010 en betaalt een gereduceerd tarief om op straat te
parkeren. Kijk voor meer informatie op https://www.rotterdam.nl/loket/bezoekersparkeervergunning/.
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Schoonmaak
De algemene ruimten van het woongebouw worden wekelijks schoon gemaakt door een schoonmaakbedrijf.
Het schoonmaakschema hangt ter informatie op in de glazen vitrine tegenover de liften op de begane grond.
Glasbewassing
Vier keer per jaar worden de ramen aan de buitenzijde gewassen van het gebouw en de woningen (met
uitzondering van de penthouses op 397). Een aantal dagen van te voren ontvang je een e-mail met de
aankondiging. De glasbewassing van het hele gebouw duurt een aantal dagen. Zorg ervoor dat je screens
omhoog zijn, anders kan de glazenwasser je ramen niet wassen.
Vuilcontainers
Huisvuil en papier
Op het parkeerterrein staan rolcontainers voor het deponeren van vuil. De groene bakken zijn bestemd voor
huisvuil. De blauwe bakken voor papier. Deze bakken worden wekelijks geleegd door de Gemeente, afdeling
schone stad. Voor problemen met het ledigen van de bakken kan je als bewoner hiervan melding maken via
tel. 14010.
Wij verzoeken iedereen de bakken na gebruik weer af te sluiten met de aanwezige klep, om vervuiling door
ongedierte zoals meeuwen en ratten op het terrein tegen te gaan.
Grofvuil
Voor grofvuil kan je een afspraak maken met de Gemeente via tel. 14010. Zij komen dit op een afgesproken
datum gratis ophalen. Je dient het grofvuil de dag van ophalen aan de kant van de straat of op een lege
parkeerplaats aan te bieden.
Overig afval
Glaswerk, GFT en kleding kan je deponeren in de daarvoor bestemde bakken in de buurt van het
woongebouw. Op https://afvalkalender.container-beheer.nl kan je vinden waar dergelijke bakken in de buurt
te vinden zijn.
Wasruimte
In de kelder tegenover de liften is er een wasruimte ingericht door Miele, de Miele Laudry Boutique. Hier
staan 2 wasmachines en een droger.
Om gebruik te kunnen maken van de machines dien je de Appwash van Miele te downloaden
(https://appwash.com/nl/). Op de machines staat een unieke 5 cijferige code aangegeven. Met deze code
kan je de wasmachines en droger toevoegen aan de app en kan je hier gebruik van gaan maken.

-

De Appwash van Miele heeft een aantal functionaliteiten, waaronder:
Je tegoed opwaarderen om te kunnen wassen en drogen;
Je kan was- en droogbeurten betalen;
Je kan je was- en drooggeschiedenis inzien;
Je kan vanaf je woning zien of er machines beschikbaar zijn;
Je krijgt bericht als je was klaar is.
Voor vragen over de app kan je een mail sturen aan support@appwash.com.
Bij storingen dien een melding te maken bij Miele. Het storingsnummer van Miele is tel. 0347 - 37 88 84.
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Tips voor gebruik/beschikbaarheid
De meeste was- en droogbeurten vinden plaats in het weekend. Daarom de tip om juist door de weeks te
wassen en te drogen.
Via de Appwash kan je zien of de droger in gebruik is. Heel handig als het goed gebruikt wordt. Je krijgt
namelijk bericht als de droger klaar is met jouw was. Echter, als de gebruiker de was na afloop van het
droogprogramma in de machine laat zitten, dan is de machine niet beschikbaar in de app. Pas als het
wasgoed eruit wordt gehaald, komt de machine weer in de Appwash beschikbaar. Daarom het verzoek om
de was, na het bericht dat deze klaar is, er zo snel mogelijk uit te halen zodat andere bewoners zien dat de
droger beschikbaar is.
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VOORZIENINGEN IN EN VAN DE WONING
Berging
Alle woningen hebben een eigen berging in de kelder. Hier mag je geen brand gevaarlijke spullen opslaan
(denk aan vuurwerk, brandstof, etc.).
Kijk bij het afsluiten van een (nieuwe) inboedelverzekering of uw spullen verzekerd zijn in deze berging.
Sleutels
Bij de woning horen minimaal twee, identieke, gecertificeerde sleutels. Elk van deze sleutels geeft toegang
tot zowel het pand, de woning, de berging en de brievenbus.
Extra sleutels kunnen door de huurder worden bijbesteld bij Stadswonen Rotterdam en kosten € 19,50 per
sleutel. De huurder dient zich te kunnen legitimeren bij de uitgifte van een sleutel en het sleutelgeld direct te
betalen met pinpas of creditcard. Als je je niet kan of wilt legitimeren, verstrekken wij geen sleutel.
CAI aansluiting
Alle woningen hebben een individuele CAI aansluiting, waarbij je via Ziggo een abonnement kunt afsluiten
voor televisie, internet en/of bellen. Voor meer informatie kun je terecht op www.ziggo.nl.
LET OP!: Als je een aansluiting aanvraagt wordt er met jou een afspraak gemaakt zodat de monteur van
Ziggo langs komt om de aansluiting te activeren. Hiervoor moet hij/zij in de kast van Ziggo zijn. Deze bevindt
zich op elke verdieping en is te herkennen aan de Ziggo sticker op de deur. Ziggo heeft geen sleutel van deze
kast. Daarom is het belangrijk dat je direct na het maken van deze afspraak contact opneemt met
Stadswonen via tel. 0101-245 67 00 om dit door te geven. Wij zorgen dan dat Ziggo toegang krijgt tot de kast.
Telefonie/UTP
Wil je internet/telefonie via een andere provider als Ziggo, informeer dan bij de desgewenste provider naar de
mogelijkheden.
Individuele aansluiting water/verwarming/elektra
Elke woning heeft een eigen aansluiting voor water, verwarming en elektra. Je dient je als huurders dan ook
zelf aan en af te melden bij verhuizing bij de leverancier. Voor water is dit Evides. Voor verwarming is dit
Eneco, want je woning wordt verwarmd via een aansluiting op stadsverwarming . Voor elektra ben je zelf vrij
in je keuze van leverancier.
Je sluit een contract af bij de betreffende leveranciers en betaald aan hen voor je aansluiting en verbruik. Je
betaalt hiervoor niet in de maandelijkse servicekosten van Stadswonen.
Intercomsysteem/deurbel
Bij de hoofdingang hangt een toetsenpaneel met cijfers, waarop het huisnummer kan worden ingetoetst. Na
het intoetsen van het huisnummer gaat in de betreffende woning het intercomtoestel over, waarmee je de
centrale deur kunt openen.
Er zit een tijdslot op de centrale toegangsdeur, waardoor de schuifdeuren van het portiek ’s avonds laat
automatisch wordt afgesloten voor ongewenste bezoekers en in de ochtend weer open gaat voor de
postbode.
LET OP!: Koppel je intercomtoestel in je woning nooit zomaar af, dit veroorzaakt namelijk een storing in het
centrale systeem waardoor alle intercoms niet meer werken.
Rookmelder
Elke woning is voorzien van een rookmelder. De handleiding vindt je terug in de bijlagen van deze brochure.
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Zonwering
De woningen op de zonkant hebben screens, die dienen als zonwering en individueel en handmatig op en
neer te halen zijn.
Wanden
De wanden zijn van gipsplaat en zijn holle wanden. Om zware zaken aan de muur te hangen moet er gebruik
worden gemaakt van holle wandpluggen.
Vloerbedekking
De woningen worden kaal, dus zonder vloerbedekking en raambekleding, opgeleverd. Als huurder dien je de
woning te stofferen met de juiste materialen.
Kies je voor een harde vloerbedekking zoals bijvoorbeeld laminaat, pvc of vinyl dan dien je rekening te
houden met de volgende voorwaarden:
▪ Breng geluidsisolerend materiaal aan op de vloer en tegen de wand. De geluidsreductie moet minimaal
+19dB zijn, gebaseerd op NEN-EN-ISO 717-2 en de toelichting hierop NPR 5079:19995;
▪ Belangrijk is dat elk type laminaat haar eigen soort ondervloer nodig heeft om de norm van minimaal
19dB contactgeluidreductie te behalen. Op de verpakking van de ondervloer vindt je de waardes en of
deze geschikt is voor een houten of betonnen vloer;
▪ De laminaat/parketvloer wordt aangebracht op het geluidsisolerende materiaal. Hierbij blijft er een
naad van 1 centimeter tussen de vloer en de wanden. Indien er een vloerluik aanwezig is, dien je deze
toegankelijk te houden;
▪ Je zorgt dat het werk vakkundig wordt uitgevoerd volgens de werkinstructie die op de verpakking van
de ondervloer en laminaatvloer vermeld staat. Je bent aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is
van de werkzaamheden, zowel bij het aanbrengen als bij het verwijderen van de vloer. Je mag niet in
de bestaande vloer spijkeren omdat er leidingen kunnen liggen.
▪ Je dient er rekening mee te houden dat bij een eventuele verhuizing de vloer verwijderd moet worden
en je zorgt ervoor dat alles weer netjes afgewerkt wordt.
Asbest
In je appartement kan asbest zitten, dit wordt op de asbestkaart in de bijlage nader omschreven. Er is geen
gevaar voor de gezondheid, zo lang dit asbest onbehandeld blijft. Dus niet boren of schuren.
Rookmelder(s)
In de woning bevinden zich een aantal rookmelders. Hierin zit een 9 volt batterij, die de werking van de
melder een bepaalde tijd kan overnemen in geval van stroomuitval.
Wanneer voor langere periode de netspanning van deze rookmelder afgehaald wordt, bijvoorbeeld tijdens
een verbouwing, kan dit ten koste gaan van de levensduur van de batterij, de rookmelder zal overigens wel
een waarschuwingssignaal geven wanneer de batterij bijna leeg is.
Wij raden je aan om de rookmelders 4 keer per jaar even goed uit te stofzuigen. Dit om valse meldingen te
voorkomen. De rookmelders zijn erg gevoelig en kunnen daardoor wel eens spontaan afgaan door stof, vuil,
of een spinnetje.
Mechanische ventilatie
In de bijlage vind je belangrijke informatie terug van de installateur over de werking van de mechanische
ventilatie van de inpandige woningen en de penthouses.
Centrale verwarming
In de bijlage vind je belangrijke informatie terug van de installateur over de werking van de centrale
verwarming.
Koud en warmwatersysteem
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In de bijlage vind je belangrijke informatie terug van de installateur over de riolering en het koude en warme
watersysteem.
Meterkast
Elke woning heeft een eigen meterkast. Hierin bevinden zich de verbruiksmeters, de stopkranen van het
water en de groepenkast. In de bijlage vind je een gebruikshandleiding van de groepenkast.
De (koud) watermeter bevindt zich in sommige gevallen in de badkamer achter een luik.
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PLATTEGROND GEMEENSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN
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ASBESTSIGNALERING - METERKASTKAART
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HANDLEIDING MECHANISCHE VENTILATIE

mechanische ventilatie
Je woning is voorzien van gebalanceerde mechanische ventilatie. Dit betekent dat
er via een grote WTW-unit verse lucht buitenlucht jouw woning wordt ingeblazen.
Tevens wordt dezelfde hoeveelheid vervuilde lucht middels deze WTW-unit
retour gezogen. De WTW-units is voorzien van warmteterugwinning, waarbij
warmte uit de afgevoerde ventilatielucht via een wisselaar wordt overgedragen
aan de toe te voeren buitenlucht, zodat deze wordt voorverwarmd.
De toegevoerde lucht zal in de winter verder worden na verwarmd voordat deze
wordt ingeblazen. De centrale WTW-staat unit opgesteld in de technische ruimte
op het dak van het pand. Middels metalen kanalen wordt de ventilatie lucht
getransporteerd tot in jouw woning. De ventilatie wordt automatisch in 2 standen
geschakeld, waar je zelf geen invloed op hebt:
stand 1 is dagbedrijf van 7:00uur tot 23:00 uur.
stand 2 is nachtbedrijf met verlaagde ventilatiehoeveelheid, van 23:00 tot 7:00 uur

Luchttoevoer roosters

Retourlucht afzuigventiel

De ventilatieluchthoeveelheid is vooraf zorgvuldig ingeregeld via regelkleppen en
de roosters en afzuigventielen in de woning. De instelling van de roosters en
ventielen mag door je niet worden gewijzigd, omdat daarmee het ventilatiesysteem
van het hele gebouw uit balans raakt. Roosters mogen voorzichtig worden
gedemonteerd om te reinigen, maar de voorinstelling mag daarbij niet worden
veranderd.
De afzuigkap in de keuken verdient de nodige aandacht in combinatie met een
WTW-installatie. In je woning is een recirculatie kap gemonteerd.
De recirculatiekap filtert de afgezogen lucht door middel van (koolstof)filters en
brengt de lucht terug in de keuken. Deze luchtstroom staat los van de WTWinstallatie die gewoon afzuigt volgens de normen. Een gemotoriseerde afzuigkap
aansluiten op het WTW-installatie is niet toegestaan.
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In de centrale hal is een calamiteitenschakelaar aanwezig waarmee de volledige
ventilatie-installatie kan worden uitgeschakeld. Deze schakelaar is handbediend
en mag alleen worden bediend als er sprake is van een milieu calamiteit. Dus als er
giftige gassen/dampen zijn vrijgekomen in de omgeving van het gebouw. Zo wordt
voorkomen dat gevaarlijke stoffen de woningen worden ingeblazen.
STORINGEN
Indien er een storing voordoet aan de ventilatie-installatie, dien je zelf te controleren of:
1. er verse lucht wordt toegevoerd via de luchttoevoerroosters;
2. er lucht wordt afgezogen via de afzuigventielen.
3. de calamiteitenschakelaar in de centrale hal niet is bedient (deze schakelt de
gehele ventilatie- installatie uit).
Is er nog geen ventilatie beschikbaar, neem contact op met de storingsdienst van de
verhuurder.
Belangrijk: Bij milieu calamiteiten ramen en deuren gesloten houden.
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HANDLEIDING STADSVERWARMINGSINSTALLATIE

17

18

19

20

INFORMATIE RIOLERING EN WATERHUISHOUDING
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GEBRUIKSHANDLEIDING GROEPENKAST
Gebruikershandleiding Attema groepenkast.
Je installatie is in de meeste gevallen voorzien van aardlekschakelaars of aardlek-automaten. Een
aardlek-automaat is een combinatie van een aardlekschakelaar en een installatieautomaat. Als een
defect apparaat onder stroom komt te staan zorgt de aardlekschakelaar of de aardlek-automaat
ervoor dat de stroom onmiddellijk wordt uitgeschakeld.
Het is daarom belangrijk de aardlekschakelaars en aardlek-automaten minimaal 1x per maand te
testen, door het indrukken van de testknop T. De aardlekschakelaar of aardlek-automaat dient dan
direct uit te schakelen. Bij weigering dien je Stadswonen te bellen.
Elke groep in uw installatie is tegen overbelasting en kortsluiting beveiligd door een
installatieautomaat of aardlek-automaat.
Aardlekschakelaar – Bediening.
Indien een aardlekschakelaar uit zichzelf uitschakelt:
• Schakel alle door de aardlekschakelaar beveiligde installatieautomaten uit.
• Schakel de aardlekschakelaar weer in.
• Schakel de installatieautomaten één voor één in. Zodra de groep waarin de storing
optreedt, wordt ingeschakeld, zal de aardlekschakelaar weer uitschakelen. Deze groep
uitgeschakeld laten.
• Schakel de aardlekschakelaar en de overige groepen weer in.
• Waarschuw Stadswonen om de groep te laten nazien.
Aardlek-automaat – Bediening.
Indien een aardlek-automaat uit zichzelf uitschakelt:
• Schakel alle apparaten die op de groep zijn aangesloten uit.
• Schakel de aardlek-automaat in.
• Schakel de apparaten één voor één weer in. Zodra het apparaat waarin de storing
optreedt, wordt ingeschakeld, zal de aardlek-automaat weer uitschakelen. Dit
apparaat uitgeschakeld laten.
• Schakel de aardlek-automaat en de overige apparaten weer in.
• Waarschuw uw installateur om het defecte apparaat te laten nazien.
Installatieautomaat – Bediening.
Indien een installatieautomaat (groep) uit zichzelf uitschakelt.
• Schakel de installatieautomaat in. Indien de installatieautomaat ingeschakeld blijft, werd
het uitschakelen waarschijnlijk veroorzaakt door een (tijdelijke) overbelasting.
Indien de installatieautomaat (groep) opnieuw uitschakelt.
• Schakel alle apparaten die op deze groep zijn aangesloten uit.
• Schakel de installatieautomaten weer in.
• Schakel de apparaten één voor één weer in. Zodra het apparaat waarin de storing optreedt
wordt ingeschakeld, zal de installatieautomaat weer uitschakelen. Dit apparaat
uitgeschakeld laten.
• Schakel de installatieautomaat en de overige apparaten weer in.
• Waarschuw uw installateur om het defecte apparaat te laten nazien.
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