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Herenhuis anno nu.....

L-R

01 - Close up van de gevel met
aluminium kozijnen en
onderhoudsvrij hout

02 - Hoofd entree

Optimaal ingedeeld en met hoogwaardige materialen onder architectuur
gebouwd (2018) half vrijstaand herenhuis, waarbij met liefde is geïnvesteerd
om het ideale gezinshuis te realiseren. Licht, ruimte en comfort zijn de
sleutelwoorden die dit duurzaam gebouwde thuis kenmerken, met een
feeërieke tuin,  parkeren op eigen terrein, werkruimte aan huis met eigen
entree.

Bij de bouw is bewust gekozen voor
duurzame materialen, optimale isolatie,
laag tot geen onderhoud en nul-op-de-
meter aan elektrisch verbruik.



Een sprookjesachtige  tuin
Zoveel geborgenheid als het huis biedt, zoveel vrijheid en ruimte om te dartelen geeft
de tuin. Hier geen afgebakende perken maar weelderige bloemen en diverse plekjes
om te zitten, te spelen of je te verstoppen...! Een ware oase van groen met diverse
doorkijkjes. 



De geheel te openen pui maakt
een naadloze verbinding tussen
binnen en buiten

Zicht vanuit de eettafel in de
woonkeuken naar de tuin



Gevel straatzijde en zijgevel met hoofdingang



....maar dan 
groen en landelijk..

Leven in de
hoofdstad....



Welkom...
De gebruiksoppervlakte
omvat circa 202m2, met de
eventuele mogelijkheid om
een tuinhuis kavelbreed in
de tuin te bouwen tot circa
30m2. Het huis heeft diverse
ingangen en kenmerkt zich
door een optimaal gebruik
van de ruimten alsook een
ideale afstemming van de
diverse gebruiksruimten.
Er is een perfecte balans
tussen
leef/kook/slaap/werk/berg -
en buitenruimte,
Met een tot de verbeelding
sprekend trappenhuis in het
midden van het huis dat de
diverse etages en
leefvertrekken verbindt.
Vertrekken waarbij de ruime
plafondhoogten en
verdiepingshoge ramen en
deuren het licht vrij spel
geven.



Eten, spelen, loungen, werken
aan huis....

L-R

01 - De ruime woonkeuken met
op maat gemaakte kastenwand

02 - Hal bij binnenkomst



Een eigen
werkplek

of praktijk
aan huis

De ruime werkkamer aan de voorkant heeft een
eigen entree en zicht op de rustige straat met
enkel bestemmingsverkeer.
Daarnaast is er nog een riante interne berging
en  aparte wc. Het huis omvat toegang via
voornoemde straatzijde-werkkamer, een
hoofdentree aan de  zijkant alsook nog een
achterom.
De sprookjesachtige tuin aan de achterzijde
geniet de hele dag zon, heeft een houten schuur
en heeft ook nog een toegangspoort.

Voorzien van een eigen entree, een
verdiepingshoog raam en uitzicht over de

rustige straat



De gezellige woonkeuken met bar en speelhoek

h



L - De ruime woonkeuken met uitbouw en 3
meter hoog plafond
R - Interne berging

Het huis omvat een zeer ruime woonkeuken (Bulthaup)
met een nagenoeg geheel open te schuiven zwart aluminium
raampartij, een op maat ontworpen en gebouwde houten
scheidings-/kastenwand. Deze biedt aan
weerszijden bergruimte en geeft een bijzondere uitstraling
zowel aan de entree als aan de woonkeuken. Een geliefd
conversation piece voor een ieder die het huis voor het eerst
betreedt. En een karakteristiek element dat standaardbouw
overstijgt maar juist de liefde en aandacht voor detail en
functionaliteit bij de bouw illustreert.

Koken De moderne keuken wordt omlijst door uitstekende verlichting en bij het ontwerp is ruim aandacht geschonken aan voldoende werkruimte,
bergruimte, elektrisch koken en aanwezigheid van alle denkbare inbouwapparatuur van Neff (oven/magnetron, stoomoven, vaatwasmachine)
en Siemens (inductiekookplaat met ingebouwde afzuiger, koelkast en vriezer).
Bijzonder ten opzichte van andere kavels in dit blok is dat in de keuken nog een uitbouw mogelijk was naar de zijkant, waardoor  er niet alleen
ruimte is voor een zeer grote eettafel maar ook een extra plek voor speelruimte, lezen, loungen, et cetera.



De speciaal op maat gemaakte wandmeubel vormt een
prachtige en functionele afscheiding met het
trappenhuis.



Ook de trap is speciaal op maat gemaakt.



Genieten van de avondzon, of
een leuke tv-avond, een boek
lezen of even bijkletsen. Het
kan hier allemaal....

Eerste
verdieping



De eerste verdieping heeft een tweede aparte w.c., een knusse living met
verdiepingshoge ramen waar men zich kan onttrekken aan de drukte van de dag.
De ruimte wordt gescheiden van de gang door grote glazen ensuitedeuren.

Wonen



L-R

01 - Compacte badkamer grenzend aan de hoofdslaapkamer

02 - Slaapgedeelte met inloopkast

03 - Doorkijk naar badkamer

Hoofdslaapkamer

Verder bevinden zich op deze verdieping een
bergkast met wasmachine en droger aansluiting, een
hoofdslaapkamer met eigen badkamer (wastafel en
douche) en inloopkast.



Een van de slaapkamers aan de tuinzijde.

Op de tweede verdieping bevinden zich nog een drietal slaapkamers, alsook een beschut
dakterras aan de voorzijde van het huis. Hier kan heerlijk in de avond van een glas wijn 
worden genoten. Er is eveneens een tweede, grote gezinsbadkamer voorzien van douche,
wastafel, bad en w.c.

Tweede verdieping



Het terras op de tweede verdieping met middag- en avondzon.

In stilte samen even genieten
aan het einde van de dag...



Slapen

 L-R 

01 - Gezinsbadkamer met bad,
inloopdouche en ruime wastafel
02 - Slaapkamer aan voorzijde.

De bovenste verdieping omvat drie ruime
slaapkamers van verschillende afmetingen maar
allen voorzien van genoeg slaap -en speelruimte.



01 - Trappenhuis 2de verdieping

02 - Vierde slaapkamer van totaal
 
03 - Close-up badkamer



L-R
Details trappenhuis

Met name op detailniveau is de  indeling en
materiaalkeuze goed doordacht. Zo
is het trappenhuis voorzien van een op maat
gemaakt stalen hekwerk en is er bewust
gekozen om het robuuste karakter van de
betonconstructie deels zichtbaar te houden.
Het bijna huishoge raam, voorzien van
zonwerend glas, aan de zijkant
van het huis geeft het huis een bijzondere
uitstraling en verzorgt veel licht. Maar ook de
eerder genoemde
scheidingswand/kastopstelling op de begane
grond, de extra uitbouw aan de zijkant
waardoor er meer dan een riante woonkeuken
is ontstaan, de toegepaste symmetrie bij
deurpartijen, het naadloos aansluiten van de
betonnen vloer op de prachtige visgraat
parketvloer, het bijzondere tegelwerk in het
sanitair zijn allemaal opmerkenswaardige
eigenschappen die het gangbare
opleveringsniveau ontstijgen.

Good to know



De grond, er naartoe
en in de omgeving

Parkeren is eenvoudig voor de deur

Er is parkeerplaats voor 2 auto’s aan de voorzijde
van het perceel met  een aansluiting voorbereid voor een
laadpaal.

Kadastrale oppervlakte 301m2. De woning is gelegen op
gemeentelijke erfpachtgrond van de gemeente Amsterdam.
De erfpacht is afgekocht tot 15 juni 2067.

Gelegen op Haven Eiland-Zuid, vlak achter het  water van de Nico
Jessekade en mede daarom een zeer geliefde woonplek. Hier
spelen en zwemmen kinderen in het water als het seizoen het
toelaat. De straat  kenmerkt zich door verschillende, op
persoonlijke titel en naar eigen ontwerp gebouwde woonhuizen,
variërend in architectuur maar algemeen als zeer hoogwaardig te
kenmerken. Dit alles maakt het straatbeeld niet alleen divers maar
ook een streling voor het oog om naar te kijken. Een grootstedelijk
gevoel, want Amsterdam kan ten volle benut worden, maar dan
wel gecombineerd met de rust en ruimte waar men anders de stad
voor moet verlaten.



Voor groen en recreatie is het Diemerpark en het nieuwe stadstrand nabij. In de directe omgeving zijn scholen (zowel
basis- alsvoortgezet onderwijs), sportclubs en gezellige  ambachtelijke winkeltjes gelegen. Gastronomisch genieten kan
rondom de haven van IJburg waar diverse gezellige restaurantjes zijn gelegen. Er zijn prima openbaar
vervoersverbindingen zoals tram 26 welke naar het CS leidt binnen circa 15 minuten. Winkelcentrum IJburg  met de
dagmarkt op zaterdagen is slechts 5 minuten fietsen. Maar de perfecte ontsluiting met de uitvalswegen A10, A-9 en de
A-1 maakt dat bereikbaarheid met de auto ook ideaal is.



& Al het moois
samengevat

Afgekochte erfpacht tot 2067;
Ca 202m2 woonoppervlakte met een kadastrale
oppervlakte van 301m2 voorzien van 2 parkeerplekken;
Hoogwaardige nieuwbouw uit 2018;
Diverse entrees;
Zonnige en ruime , perfect onderhouden tuin;
Werkplek aan huis (mogelijk);
Woonkeuken 3 meter hoog;
Verdiepingshoge ramen in leefvertrekken;
4 slaapkamers;
Hoogwaardige afwerking;
Duurzaam gebouwd met nagenoeg geen energiekosten;
Perfecte ontsluiting naar stad en naar buiten.

Eur 1.085.000 k.k.










