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Binnenkort wordt gestart met de transformatie van het imposante gebouw in Kralingen-West aan de 

Gerdesiaweg 486-488. Bij de ombouw worden vier riante XL-appartementen gerealiseerd. De 

woonoppervlakte inclusief buitenruimte varieert tussen 220 m2 en 249 m2.  

Dat is met recht groots wonen in een kleinschalig appartementencomplex!  

 

Het pand behoudt zijn mooie klassieke uitstraling van buiten, krijgt een volledig nieuwe binnenkant 

en wordt perfect geïsoleerd en met moderne materialen afgewerkt. Het mooie is dat er veel 

mogelijkheden zijn voor eigen inbreng dus het huis wordt écht naar wens voor je afgebouwd. 

 

Locatie 

Het exclusieve gebouw dat slechts vier appartementen zal omvatten, ligt in een groene omgeving. 

Toch zijn ook de Coolsingel en het bruisende stadshart op korte  afstand gelegen. Dit geldt eveneens 

voor het recreatiegebied het Kralingse Bos en de Kralingse Plas. 

Kortom: XL-CityLiving aan de groene Boezem in Kralingen-West. 

 

  



Appartement 1, XL-appartement op de eerste etage 

 

      
 

       
 

 

Koopsom € 570.000,= vrij op naam 

 

Op de eerste etage bevindt zich een woning van ca 228 m2 woonoppervlakte en een loggia van 

21 m2. Deze woning wordt bereikt door de trap en de lift die in uw eigen hal uitkomt. In de hal en 

entree is ruimschoots voorzien in een ruimte voor de garderobe, toilet en interne berging met 

wasmachine aansluiting.  

 

De woning heeft een zeer riante woonkamer op de hoek van het complex van 100 m2, een master 

bedroom met inloopkast en eigen badkamer en daarnaast nog twee slaapkamers en een tweede 

badkamer.  

De keuken grenst aan de woonkamer en kan desgewenst met een kookeiland worden uitgevoerd.  

De buitenruimte is eveneens riant, namelijk een loggia van 21 m2 op het Westen gelegen. Deze loggia 

is door een glazen schuifpui af te sluiten en in de winter als tuinkamer te gebruiken. 

 

  



Appartement 2, XL-appartement op de tweede etage 

 

 
 

Koopsom € 530.000,= vrij op naam 

 

Op de tweede etage bevindt zich een woning van ca 202 m2 woonoppervlakte en een loggia van 

18 m2. Deze woning wordt bereikt door de trap en de lift die in uw eigen hal uitkomt. In de hal en 

entree is ruimschoots voorzien in een ruimte voor de garderobe, toilet en interne berging met 

wasmachine aansluiting.  

 

De woning heeft een zeer riante woonkamer op de hoek van het complex van 75 m2, een master 

bedroom met inloopkast en eigen badkamer en daarnaast nog twee slaapkamers en een tweede 

badkamer.  

De keuken grenst aan de woonkamer en kan desgewenst met een kookeiland worden uitgevoerd.  

De buitenruimte is eveneens riant, namelijk een balkon van ca 13 m2 aan de voorzijde van het 

complex én een loggia van 18 m2 op het Westen gelegen. Deze loggia is door een glazen schuifpui af 

te sluiten en in de winter als tuinkamer te gebruiken. 

 

  



Appartement 3, XL-appartement op de derde etage 

 

 
 

Koopsom € 530.000,= vrij op naam 

 

Op de derde etage bevindt zich een woning van ca 202 m2 woonoppervlakte en een loggia van 18 m2. 

Deze woning wordt bereikt door de trap en de lift die in uw eigen hal uitkomt. In de hal en entree is 

ruimschoots voorzien in een ruimte voor de garderobe, toilet en interne berging met wasmachine 

aansluiting.  

 

De woning heeft een zeer riante woonkamer op de hoek van het complex van 75 m2, een master 

bedroom met inloopkast en eigen badkamer en daarnaast nog twee slaapkamers en een tweede 

badkamer.  

De keuken grenst aan de woonkamer en kan desgewenst met een kookeiland worden uitgevoerd.  

De buitenruimte is eveneens riant, namelijk een loggia van 18 m2 op het Westen gelegen. Deze loggia 

is door een glazen schuifpui af te sluiten en in de winter als tuinkamer te gebruiken. 

 

  



Appartement 4, Penthouse op de vierde etage 

 

 
 

Koopsom € 545.000,= vrij op naam 

 

Op de topetage is het Penthouse gelegen. Exclusief en XL-CityLiving komt hier tezamen.  

 

Het betreft een comfortabele en unieke woning van ca. 186 m2 woonoppervlakte en een 

panoramisch dakterras van maar liefst 34 m2.  

 

Deze woning wordt bereikt door de lift die in uw eigen hal uitkomt. In de hal en entree is 

ruimschoots voorzien in een ruimte voor de garderobe, toilet en interne berging met wasmachine 

aansluiting.  

De woning heeft een zeer riante woonkamer op de hoek van het complex van 75 m2, een master 

bedroom met inloopkast en eigen badkamer en daarnaast nog een slaapkamer of werkkamer. De 

keuken grenst aan de woonkamer en kan desgewenst met een kookeiland worden uitgevoerd. 

 

  



Bijzonderheden: 

- Exclusief; slechts 4 woningen in het complex. 

- Eigen grond dus geen erfpacht.  

- Ligging op loopafstand van Oostplein en Centrum. 

- Perfect afgewerkt met moderne materialen. 

- Keuken en badkamer/toilet worden casco opgeleverd dus maximale vrijheid in afwerking. 

- Exclusieve uitstraling door kleinschaligheid. 

- Lift eindigt comfortabel in eigen woning. 

- Planning bij voldoende verkoop: start transformatie eind 2016, oplevering 2e kwartaal 2017. 

 

 

Interesse?  

Telefonisch zijn we te bereiken op: 010-8181487.   

U kunt ons mailen op info@maartenmakelaardij.nl of herjan@maartenmakelaardij.nl 

Kijk voor meer informatie en impressies op de project site: www.move2kralingen.nl 

 

We maken graag een afspraak met u om u een toelichting te geven en uw vragen te beantwoorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Alle verstrekte informatie is vrijblijvend. Onzerzijds wordt echter 

geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven 

impressies, maten en oppervlakten zijn indicatief. 
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