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& CULTUUR
Amstelveen biedt kunst en cultuur voor iedereen. De
groenste gemeente van de Randstad heeft een unieke
verzameling beeldende kunst in de openbare ruimte. Met
verschillende podia, openluchttheaters en festivals loopt
Amstelveen voorop op het gebied van podiumkunsten. Met
het Cobra Museum en Museum JAN herbergt Amstelveen
twee vooraanstaande musea voor moderne kunst. Geniet in
alle rust van hedendaagse kunst en cultuur in Amstelveen.

S HOPPE N
& CULINAIR

GENIETEN

Stadshart Amstelveen is al twee keer uitgeroepen tot ‘beste
winkelcentrum van Nederland’. Parkeer moeiteloos je auto
voor een hele dag comfortabel en relaxed shoppen. Met de
keuze uit tientallen winkels is Stadshart Amstelveen een
waar mode-walhalla. Maar je kunt ook op ontdekkingstocht
bij de Rembrandtweg langs leuke winkeltjes met vintage
mode, boetiekjes en Amstelveense lekkernijen. Door het
aanbod van horeca en cultuur kun je in het Stadshart van
vroeg tot laat een gezellig dagje shoppen, dineren en uitgaan
combineren. Langs de Amstel liggen vooral fantastische
restaurants en cafés met zonnige terrassen. Het Oude Dorp
is uitgegroeid tot het sfeervolle horeca-hart van Amstelveen.
En met de vele Japanse & Indiase toko’s en restaurants krijgt
culinair genieten in Amstelveen een internationaal karakter.

AM STE LV E E N

NATU U R &GR OEN

De gemeente Amstelveen heette tot 1964 de
gemeente Nieuwer-Amstel en liep vanaf het Oude
Dorp van Amstelveen en Bovenkerk, rondom de
Poel en een groot landelijk gebied tot aan Uithoorn.
Door de jaren heen is dat gebied uitgegroeid tot het
Amstelveen zoals wij dat nu kennen. Amstelveen
heeft alles om heerlijk te kunnen wonen, zoals veel
winkelvoorzieningen, cultuur en groen. De stad
Amsterdam en Schiphol liggen vlakbij. En ook al
is Amstelveen uitgegroeid tot een dorp met bijna
90.000 inwoners, toch kent het kindvriendelijke
wijken en een gezellige sfeer. Om die redenen is
Amstelveen al heel wat keren verkozen in de top 3
van meest aantrekkelijke Nederlandse plaatsen om
in te wonen.

Amstelveen is ook een van de meest groene
gemeenten in de Randstad. Met het Amsterdamse
Bos beschikt Amstelveen over een bos dat drie
keer zo groot is dan het Central Park in New York.
Je kunt er ontspannen, sporten of een evenement
bezoeken. Amstelveen heeft daarnaast maar liefst
vijftien parken waarvan zes heemparken. Het
woord ‘heem’ staat voor inheems. Dat betekent dat
de beplanting tot de oorspronkelijke wilde planten
van ons land behoort. Twee heemparken hebben de
status van rijksmonument.
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OPENBAAR VERVOER
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L AN DEL I J K K A RA K T E R
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Hoewel Amstelveen nu meer de omvang van een
stad heeft dan een dorp, toch heeft het in het
zuiden van de gemeente haar landelijk karakter
nog niet verloren. Ten Zuiden van de meest recente
uitbreidingswijk van Amstelveen, de Westwijk,
vindt men een landelijk gebied met kassen en
tuinderijen. Door dit gebied ligt in noord-zuidelijke
richting kaarsrecht de Noorddammerweg, die het
historische dorp, via de Westwijk met de gemeente
Uithoorn verbindt. De locatie van het plan aan de
Noorddammerweg heeft daar dan ook typische
Nederlandse vergezichten.

In de Westwijk is alles te vinden dat wonen
comfortabel maakt. Vanaf de locatie van het
plan aan de Noorddammerweg zijn scholen met
4 minuten fietsen en het winkelcentrum van de
Westwijk met 6 minuten fietsen bereikbaar. Vanaf
dit wijkcentrum zijn vervolgens ook het Stadshart,
Aalsmeer, Schiphol en het centrum van Amsterdam
met directe buslijnen bereikbaar. Naar Amsterdam
Zuid kun je iedere 10 minuten vanaf de Westwijk
de tram pakken, die in 2024 zelfs tot aan Uithoorn
zal rijden. Met de auto verbindt de N201 de
Noorddammerweg met de A2 bij Vinkeveen met
20 minuten reistijd en de A4 bij Aalsmeer met 10
minuten reistijd. Met de auto brengt de N231 je
binnen 10 minuten naar de A9.

Het plan bestaat uit twee blokjes van elk 3
woningen en is aan de voorzijde bereikbaar via
een inrit vanaf de Noorddammerweg. Daar heeft
iedere woning 2 toegewezen parkeerplaatsen op
het mandelig gebied. Op twee parkeerplaatsen
na, die bevinden zich voor de twee in het
midden gelegen hoekwoningen op eigen
terrein. Het mandelig gebied is gezamenlijk
eigendom van de bewoners en de plek waar
zij elkaar ontmoeten en zomers samen op hun
zogenaamde ‘Delftse stoep’ een drankje kunnen
drinken bij ondergaande zon over de landerijen.
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PLAN
Aan de achterzijde beschikken de woningen
over ruime tuinen. Voor het stallen van fietsen
en tuinmeubilair wordt de tuin opgeleverd met
een zwarte houten berging van 6m2. Via een
achterpad met recht van overpad zijn 5 van de
6 bergingen en tuinen bereikbaar. Bij 1 woning
is de berging te bereiken via het eigen perceel.
De tuinen worden ‘tuinklaar’ opgeleverd, zodat
bewoners direct gebruik kunnen maken van hun
tuin. Uiteraard is het tuinontwerp naar eigen
wens aan te passen.
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• 285 m2 kaveloppervlakte

• 168 m2 Hoekwoning met dwarskap 168 m2 (gebruiksoppervlakte)
• 3 slaapkamers en 2 zolderkamers

N

• 1 badkamer met douche, bad, wastafel en toilet
SCHAAL 1:150 (plattegrond)
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VOOR AAN Z I CH T:

AVON D BE E LD
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B O U W N U M M E R II
• 182 m2 kaveloppervlakte (exclusief parkeervoorziening)

• Tussenwoning met langskap 158 m2 gebruiksoppervlakte

ACH T E R AAN Z I CH T

• 3 slaapkamers en 1 zolderkamers

• 1 badkamer met douche, bad, wastafel en toilet
SCHAAL 1:150 (plattegrond)
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* Bouwnummer III werd hier afgebeeld
Bouwnummer IV is identiek, maar is de gespiegelde versie

B O U W N U M M E R III & IV *
• 299 m2 kaveloppervlakte (exclusief parkeervoorziening)

• Hoekwoning met dwarskap 168 m2 (gebruiksoppervlakte)
• 3 slaapkamers en 2 zolderkamers

• 1 badkamer met douche, bad, wastafel en toilet
SCHAAL 1:150 (plattegrond)
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V

B O U W N U M M E R VI

• 182 m2 kaveloppervlakte (exclusief parkeervoorziening)

• 182 m2 kaveloppervlakte (exclusief parkeervoorziening)

• Tussenwoning met langskap 158 m2 gebruiksoppervlakte

• Hoekwoning met langskap 158 m2 gebruiksoppervlakte

• 1 badkamer met douche, bad, wastafel en toilet

• 1 badkamer met douche, bad, wastafel en toilet

• 3 slaapkamers en 1 zolderkamer
SCHAAL 1:150 (plattegrond)

• 3 slaapkamers en 1 zolderkamer
SCHAAL 1:150 (plattegrond)
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AFWE RKING
Bij de aankoop van een nieuwe woning denken
bewoners als eerste aan de inrichting binnen en
als laatste aan de tuin. Toch is het fijn wanneer
bewoners direct bij mooi weer op het terras
kunnen zitten! Daarom worden deze woningen
‘tuinklaar’ opgeleverd. Dat wil zeggen dat ze
voorzien worden van een terras, bestrating waar
nodig, een stuk gazon en op een aantal plaatsen
van hekwerk met poort of hederabegroeiing.
De tuin is dan nog niet helemaal af, maar wel
gebruiksklaar! Het ontwerp van de tuinen kan
naar wens worden aangepast en/of uitgebreid.
De voor- en achtergevel van de woning en
de buitenberging zijn daarnaast voorzien
van verlichting door middel van een bij de
architectuur passend armatuur.
Aan de binnenzijde worden de woningen
behangklaar opgeleverd met structuur spuitwerk
op het plafond en een cementdekvloer. Optioneel
zijn de woningen ook te voorzien van een
glasvliesbehang en sauswerk. Helaas is het
niet mogelijk optioneel stucwerk te kiezen,
omdat de gewenste kwaliteit van het werk niet
gegarandeerd kan worden vanwege het risico op
scheurvorming in nieuwbouwwoningen.
Badkamer en toilet worden bij oplevering voorzien
van tegel- en sanitairpakket ‘ELEGANT’. Er zijn
diverse kleurkeuzes in het tegelwerk mogelijk.
Al het tegel w erk w ordt tot p l afondhoogte
aangebracht. Ook is het mogelijk om het pakket te
upgraden naar pakket ‘MODERN’.
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De kavelkaart, plattegronden, gevels en 3D impressies zijn
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Aan eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden
ontleend. Tevens betreft de indeling van de woning en
de positie van de meubels een indicatieve weergave. De
brochure is geen contractstuk en derhalve kunnen hier
geen rechten aan worden ontleend. De gebruikte sfeer- en
interieurbeelden geven een luxere weergave dan de in basis
voorziene inrichting/afwerking. Genoemde maten betreffen
circa maten; hieraan kunnen geen rechten worden
ontleend.
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De plafondhoge binnendeuren zijn opdekdeuren
met plaatstalen binnendeurkozijnen en hebben
daarmee geen bovenlicht. Ze zijn voorzien van
tijdloze luxe garnituur. Deuren, kozijnen en
garnituur kunnen naar keuze worden aangepast in
de deurenconfigurator.
De woningen hebben geen gasaansluiting, maar
zijn ieder uitgerust met zonnepanelen en een
luchtwaterwarmtepomp, die voorziet in ventilatie,
verwarming en warm tapwater vanuit de
ingebouwde boiler. Verwarming geschiedt op elke
verdieping door middel van vloerverwarming.
Normaal gesproken hebben deze installaties een
buitenunit. De bij deze woningen toegepaste
luchtwaterwarmtepomp heeft dat niet. Er is
sprake van 1 groter element, waarin alles in is
geïntegreerd. Om in directe verbinding met de
buitenlucht te staan is deze installatie op zolder
gelegen in een afgesloten technische ruimte.
Een keuken is niet meegeleverd bij de woning,
omdat de individuele wensen van toekomstige
bewoners vaak erg uiteen lopen. Daarom worden
de woningen wel alvast standaard voorzien van
aansluitingen voor een inductiekookplaat, een
duurzame recirculatie afzuigkap, een (combi-)
oven, een vaatwasser en koelkast met vriesvak.
Het is mogelijk om deze aansluitingen extra
aan te vullen. Ook is het mogelijk om voor
een kook-/spoeleilandopstelling een sparing
in de vloer(verwarming) te kiezen, zodat het
aanvoeren van leidingwerk via de kruipruimte kan
plaatsvinden.

Dit is een project van Vastbouw Vastgoedontwikkeling
Verkoopinformatie: Brockhoff Makelaars
+31 (0) 20 543 73 75
nieuwbouw@brockhoff.nl
VOOR MEER INFORMATIE EN DE NODIGE DOWNLOAD
L I N K S KU N T U T E R R E C H T O P O N Z E W E B S I T E :
de6vanamstelveen.nl/
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