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Gebiedsontwikkeling Müllerpier in Rotterdam bijna voltooid  

Met de start bouw van de 70 meter hoge woonicoon STACK is de gebiedsontwikkeling van de 

Müllerpier bijna voltooid. Een intensieve ontwikkeling waar gebiedsontwikkelaars AM en 

Blauwhoed samen met de gemeente Rotterdam in nauwe samenwerking een levendige en 

kwalitatieve woon- en werkomgeving hebben gecreëerd. 

De afgelopen jaren heeft de Müllerpier een grote metamorfose ondergaan. Met ruim 550 woningen, 

een school en aanpalende bedrijvigheid is de pier van havengebied naar een nieuw aantrekkelijk 

woongebied getransformeerd. Met de toevoeging van het opvallende landmark STACK is na een 

periode van twintig jaar de gebiedsontwikkeling bijna voltooid.  

Daar zijn de gebiedsontwikkelaars AM en Blauwhoed trots op: 

“STACK is wat ons betreft het sluitstuk en daarmee ook de kroon van de Müllerpier. Deze realisatie is 

geslaagd mede dankzij de goede samenwerking met gemeente Rotterdam, AM, VORM en alle 

betrokken adviseurs én kopers.” Aldus Annelot Daggelders, ontwikkelingsmanager bij Blauwhoed 

Feestelijke start bouw 

In augustus 2022 is de bouw van STACK feestelijk ingeluid, met de gemeente Rotterdam, de 

toekomstige bewoners, ontwikkelaars AM en Blauwhoed en aannemer VORM.  

VORM uit Rotterdam, is verantwoordelijk voor de realisatie van de woontoren.  

“Het bouwen van een woontoren als STACK past naadloos bij VORM. We bouwen hier een 

exclusieve plek aan de Maas in Rotterdam, een nieuwe landmark aan de horizon van onze stad. Daar 

kunnen we alleen maar enorm trots op zijn”, aldus Edwin van den Berg, Hoofd productie bij VORM. 

De oplevering van de eerste woningen staat gepland voor het laatste kwartaal van 2024. 

 
Laatste twee woonblokken 

Met realisatie van de laatste twee woonblokken, STACK en Dok & Kaai, is de Müllerpier straks 

voltooid. De Müllerpier is één van de pieren in het Lloydkwartier. Een gebied dat de laatste decennia 

een creatief dynamisch woon- en werkgebied is geworden. Met stoere pakhuizen die nog refereren 

aan het verleden, eigentijdse woongebouwen, horeca hotspots en creatieve bedrijvigheid. 

“Wij zijn trots op de onderscheidende levendige gebiedskwaliteit van de Müllerpier en mooie 

woonblokken die dat voor de huidige en toekomstige bewoners heeft opgeleverd”, aldus Gilbert 

Kokenberg, directeur projecten bij AM. 

Architectuur 

De woontoren STACK is ontworpen door CONIX RBDM Architects. De toren met 85 woningen biedt 

ruimte aan ruime eengezinswoningen met tuin, overhoekse appartementen met grote balkons of 

terrassen en luxe penthouses. De grote ramen bieden een fraai uitzicht op de Maas, de haven, het 

park en de stad. Door de compositie van de blokken ontstaat er een mix van klein- en 

grootschaligheid met afwisselende hoogteniveaus. Het gevelmateriaal sluit aan bij de kleuren en 

nuances van de pier, waardoor het rust en harmonie met de omgeving creëert. 
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Over Blauwhoed  

Blauwhoed richt zich als marktmakende ontwikkelaar op de (her)ontwikkeling, verkoop en realisatie 

van woningen en commercieel vastgoed. Dit doen we in co-creatie: we betrekken onze klanten 

vroegtijdig in het proces. We zijn in diverse plaatsen in Nederland actief met projecten, eigen 

concepten en initiatieven. www.blauwhoed.nl  

 

Voor meer informatie over STACK kun je contact opnemen met: 

Annelot Daggelders, ontwikkelingsmanager bij Blauwhoed 

Tel: 010 453 53 11 

E-mail: adaggelders@blauwhoed.nl 

 

Voor meer informatie over Blauwhoed kun je contact opnemen met: 

Yvonne van Mierlo, directeur Blauwhoed Studio  

Tel: 010 453 53 11 

E-mail: ymierlo@blauwhoed.nl 

 

Over AM 

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Als 

betrokken gebiedsontwikkelaar plaatsen wij maatschappelijke uitdagingen in het hart van ons 

ontwikkelingsproces. Wij richten ons daarbij op  

de thema’s ‘Gedurfde duurzaamheid’, ‘Inclusieve stad’, ‘Healthy urban living & working’, ‘Stad- en 

gebiedmaker’ en ‘Gelukkig leven’. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, 

woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, bewoners en overige vastgoedgebruikers 

ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en 

recreëren. AM, onderdeel van Koninklijke BAM Groep, zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én 

kwaliteit van leven. Zie ook www.am.nl. 

 

Voor meer informatie over AM kun je contact opnemen met: 

AM, afdeling in- en externe communicatie,  

Tel: 030 609 72 22  

E-mail: communicatie@am.nl 

 

Over VORM 
VORM bestaat al ruim 100 jaar en richt zich op de gehele breedte van de bouwsector: 

gebiedsontwikkeling, vastgoedontwikkeling & bouw, transformatie, verduurzamen & renovatie en 

vastgoedonderhoud. VORM is een gevestigde topspeler in de sector, met een focus op betaalbare 

woningen, unieke leefbare & gezonde gebouwen en omgevingen. Zo creëren we een 

natuurinclusieve stad voor iedereen. Er wordt zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden 

gewerkt. Vanuit de hoofdvestiging in Rotterdam concentreert de bouw zich voornamelijk in West-

Nederland en wordt er ontwikkeld in geheel Nederland. www.vorm.nl 
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