
Vondelstraat 
51 huis
Amsterdam
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L-R Vooraanzicht begane grond
met rechts de eigen steeg

Zeer hoogwaardig gerenoveerd drie-laagse benedenwoning in half vrijstaande
stadsvilla, met diepe tuin op het zuiden, entree aan voor -en zijkant, riant
bijgebouw in de tuin (30m2), voortuin met prachtig hek en vele extra’s, gelegen
aan een van de mooiste en meest chique straten van Amsterdam op circa 50m
afstand van de ingang van het Vondelpark. 



heeft bij de grootschalige renovatie gelukkig nog heel veel originele stijlkenmerken behouden, zoals de oorspronkelijke
paneeldeuren. Kosten noch moeite zijn gespaard gebleven om deze woning te realiseren. Zo zijn alle sanitaire ruimten en keuken
met luxe materialen uitgevoerd, is er met een professioneel lichtplan en systeem gewerkt en zijn alle materialen en kleuren perfect
op elkaar afgestemd. 

Dit oorspronkelijk door architect
van Arkel ontworpen huis uit 1899

Dit huis (gemeentelijk monument) biedt
een substantiële bijdrage aan de
Amsterdamse Art-Nouveau architectuur,
door onder meer haar bijzondere details
in de voorgevel, balkon aan de
straatzijde en de aanwezige erkers. De
gemeenschappelijke buiten entree wordt
omlijst door een zandstenen boog waarin
de naam "Johanna" is opgenomen,
vernoemd naar mevrouw Johanna
Messschaert, een van de eerste
bewoners. 

L- zicht op de tuin vanaf het terras op de
bel-etage



Welkom....
Via een ruime voortuin aan de straatzijde, hardstenen
stoep en eigen entree naar de woning op de bel-
etage wordt de woning betreden. 



In de entreegang is het
oorspronkelijk aanwezige
marmer gerestaureerd,
vloerverwarming aanwezig
en is de sierlijke trap
voorzien van haar originele
leuning naar de eerste
verdieping. Er is een diepe
bergingskast en garderobe
onder de trap alsmede een
gastentoilet. Aan de zijkant
van het pand is een tweede
entree; hiermee is de
keuken aan de tuinzijde
direct te betreden alsook
het studio-appartement in
het souterrain.
Er is een diepe bergingskast
en garderobe onder de trap
alsmede een gastentoilet.
Aan de zijkant van het pand
is een tweede entree;
hiermee is de keuken aan
de tuinzijde direct te
betreden alsook het studio-
appartement in het
souterrain.



Wonen

Zitgedeelte bel-etage met close-up gashaard

De overige deuren  in de gang op de bel-etage leiden naar het leefgedeelte, verdeeld
over een voor -en achterkamer (ensuite) met beiden een gashaard alsmede een serre
voorzien van een in 2019 geplaatste volledig geïsoleerde ruime raampartij welke een
prachtig uitzicht geeft over de mooi aangelegde tuin en groen van andere tuinen.
Openslaande deuren leiden naar een ruim terras op het zuiden. Dit terras staat via een
stalen trap ook weer in verbinding met de tuin
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Dit terras staat via een stalen trap ook weer in
verbinding met de tuin. Aan de voorzijde van de
beneden verdieping is een aparte studio gerealiseerd,
uitstekend geschikt als gastenverblijf, au-pair ruimte,
slaapkamer, praktijk in huis, etc. Deze studio beslaat
circa 41m2 en omvat een eigen luxe keuken, eigen cv,
badkamer en kan gebruik maken van de entree aan de
zijkant van het huis.  

Openslaande deuren naar  
het terras



Een extra loungeplek....of studeerplek.... of speelplek.
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De bijkeuken beschikt over diverse vaste kasten. Er is een interne trap vanuit de bel-etage naar de leefkeuken in het souterrain. Deze is uitgebouwd en heeft
onder het terras van de bel-etage een overdekt zitgedeelte met heaters. Er is een diepe gang met alle technische
ruimten en bergingen, wijnklimaatkast en vrieskast, alsook een tweede gasten w.c. 

Naar beneden



De woonkeuken is tijdloos uitgevoerd in blauwstaal met marmer alsook een op maat gemaakt houten
wandmeubel met diverse opbergruimtes en inbouwapparatuur zoals bijvoorbeeld stoomoven, ijskast etc. Het
grote keukeneiland en werkblad met elektrische kookunit met afzuigsysteem bieden veel werkruimte, alsmede
diverse ladeblokken en Quooker. De apparatuur is o.a. van Gaggenau, Boretti, Miele en Liebherr. De keuken kan
ook via de zijkant van het huis worden bereikt.





h

Het studio-appartement heeft
een eigen entree in de steeg,
welke kan worden afgesloten
met een stalen hek

Studio appartement



Aan de voorzijde van de beneden verdieping is
een aparte studio gerealiseerd, uitstekend
geschikt als gastenverblijf, au-pair ruimte,
slaapkamer, praktijk aan huis, etc. Deze studio
beslaat circa 41m2 en omvat een eigen luxe
keuken, eigen cv, badkamer en kan gebruik
maken van de entree aan de zijkant van het huis.  



h

L-R Aan de living grenst een extra zitgedeelte,
afgescheiden door de tunnelhaard.

Eigen sanitair studio



h

Eerste verdieping



h



Sfeerbeelden keuken

De eerste verdieping biedt een meer dan riante hoofdslaapkamer aan de achterzijde met wederom een serre
met nieuwe glas pui voorzien van veel licht. Er is een inloopkast voor alle kleding en accessoires. 

L-Hoofdslaapkamer tuinzijde met
R-Inloopkast



Aangrenzend aan de hoofdslaapkamer is de ruim bemeten badkamer voorzien
van alle denkbare luxe. Een apart ligbad, inloopdouche, was meubel en w.c.
met kast. De vloer is als gietvloer uitgevoerd en de wanden zijn bekleed met
luxe tegels.



Een spa-gevoel





Twee (slaap/werk-)
kamers aan de voorzijde

Aan de voorzijde zijn nog twee kamers, waarvan de kleinere
slaapkamer in verbinding staat met de grotere kamer. Deze
wordt nu gebruikt als werkkamer en logeerkamer, maar kan
uitstekend dienst doen als slaapkamer. De kleinere
slaapkamer is ook aan de voorzijde gelegen. Beiden genieten
een mooi uitzicht op de prachtige Vondelstraat.



De twee slaapkamers aan de voorzijde hebben een eigen badkamer, compact
maar heel compleet, met een douche en wastafel. Ook op deze verdieping is
een aparte w.c. gesitueerd.



Naar buiten

L- Zicht vanaf terras bel-etage naar tuin
R-Onder terras is een overdekt eetgedeelte terwijl de trap
het terras met de tuin verbindt.



L- Overdekt eetgedeelte met heaters
M- Close-up terras
R- Close-up eetgedeelte tuin

Genieten in de volste zin van het woord; de voortuin wordt sporadisch gebruikt als
stalling voor de auto en geregeld voor de fietsen. Er is een laadpaal voor het
opladen van de elektrische auto, maar er is geen vergunning voor het gebruik als
zodanig.



Oase van groen L- Grote slaapkamer aan voorzijde
R- Doorloopkast tussen de twee grote slaapkamers

Via een  eigen steeg en stalen hek wordt de achtertuin
buitenom bereikt. Hier komt men in een oase van groen
terecht, en vergeet je dat je in hartje Amsterdam woont. De
brede tuin is prachtig aangelegd, met een onderhoudsvrij
karakter en diverse zitjes. Doordat de zon vrij spel heeft
wegens de zuidelijke ligging van de tuin, is er altijd wel een
plekje om van de warmte te genieten, maar kan men ook
beschut genieten in het verholen gedeelte grenzend aan de
keuken.







Hier begint en eindigt 
de dag in harmonie

L-R
Schuifpui  van het bijgebouw is geheel
te openen, waardoor unieke
verbinding met de tuin ontstaat.



Bijgebouw

Het prachtige bijgebouw, compleet ingericht met keuken, natte cel, eigen CV en bergruimte voor tuinspullen en
fietsen. De schuifpui die over de volle breedte open kan maakt het bijgebouw tot een prachtige buitenkeuken. Dit
gebouw completeert de tuin door het sedum dak en maakt een ideale verbinding met het woongedeelte. In plaats
van een begrenzing van het groen is er nu een extra gebruiksmogelijkheid van het huis en kan men volop genieten
van deze strakke ruimte



Gevelaangezichten voor -en achterzijde



Goed om te weten....

Close-up straatbeeld

 Dit droomappartement is feitelijk zó te betreden. De gehele woning is voorzien van
volledig nieuwe elektra, waterleidingen, riool, beveiliging en camera bewaking.
Tussen de verdiepingen is geluidsisolerend materiaal aangebracht en voor zo ver
mogelijk is tegen de buitenmuren isolerend materiaal aangebracht. 
 Het geheel is voorzien van vloerverwarming onder een prachtige eiken parketvloer.
Het gebouw is gelegen op eigen grond, dus geen erfpacht. Recent  is de fundering
vernieuwd, zijn de goten vernieuwd, is het buitenschilderwerk verricht en zijn de
buiten muren gerestaureerd en is de voor -en achtertuin aangelegd. Dat betekent
dat de aankomende jaren er geen onderhoud wordt verwacht  en alles in zeer
goede staat verkeert. 

& Al het moois
samengevat

Totale woonoppervlakte circa 290m2 en 29m2 tuinhuis. Deze laatste
kan aangewend worden voor praktijk aan huis, atelier, werkplek,
bergruimte, etc. 
Dit alles recent zeer hoogwaardig gerenoveerd met luxe materialen,
inclusief funderingsherstel en uitbouw in 2019. 
 Perceeloppervlakte 420m2;
Riante tuin zuid alsook voortuin met eigen entree
 Bouwjaar 1898 ;
 3f slaapkamers;
 2 werkkamers;
 4 badkamers;
 Optimaal geisoleerd;
 Voor-en achtertuin;
Geweldig buitenverblijf;
Sublieme locatie;
EIGEN GROND



Vraagprijs  € 3.925.000 k.k. 
Oplevering in overleg

 De Vereniging van Eigenaren
omvat het pand Vondelstraat 51,
verdeeld over 4
appartementsrechten. De
servicekosten bedrage EUR
412,50. Het aandeel van deze
woning is 660/1000ste .

Eigenlijk behoeft de locatie geen nadere duiding. Want de Vondelstraat spreekt een ieder tot
de verbeelding en is ongetwijfeld een van de meest geliefde woonlocaties van Amsterdam.
Hoe rustig en groen de straat zelf, de chique architectuur en daarmee de kapitaalkrachtige
woningen die de straat rijk is, doet niet vermoeden dat er zoveel bruisends even verderop
aanwezig is. Tal van winkels en eetgelegenheden, beiden enorm divers in hun soort en
samenstelling,  zijn op loopafstand gelegen. Met uitstekende openbaar vervoersverbindingen
en goede ontsluiting naar buiten via de nabijgelegen Overtoom. 



Plattegrond souterrain



Plattegrond bel-etage



Plattegrond eerste etage





Very high standard renovated three-storey ground floor apartment in semi-detached
town villa, with deep garden facing south, entrance to front and side, spacious garden
house in the garden (appr. 30m2), front garden with beautiful fence and many extras,
located in one of the most beautiful and chic streets of Amsterdam about 50m away
from the entrance to the Vondelpark. 

Total living area approximately 290m2 and 30m2 garden house. The latter can be
used for home practice, atelier, workplace, storage space, guest room, etc. All recently
renovated to a very high quality with luxury materials, including new foundation
glassdoors and extension in 2019. 

Originally designed by architect Van Arkel in 1899, have fortunately been retained
many original style features during the large-scale renovation, such as the original
panel doors. Costs nor efforts have been spared to realise this home. For example, all
sanitary rooms and the kitchen were equipped with luxury materials, a professional
lighting system was used and all materials and colours are matched perfectly. There
are two luxury gas fireplaces in the living rooms on the bel-etage ground floor and a
third gas fire on the first floor in the study. The ground and first floor have an oak
Hungarian point floor. The basement floor, with kitchen and studio, has a cast floor.
This house (municipal monument) offers a substantial contribution to the Amsterdam
Art-Nouveau architecture, through its special details in the front facade, balcony on
the street side and the present bay windows. The communal exterior entrance is
framed by a sandstone arch containing the name "Johanna", named after Mrs Johanna
Messschaert, one of the first residents. 

You enter the house via a spacious front garden on the street side, stone pavement
and private entrance to the residence on the ground floor. Here the original marble
has been restored and the elegant staircase has its original banister to the first floor.
There is a deep storage cupboard and cloakroom under the stairs and a guest toilet.
A second entrance on the side of the property gives direct access to the kitchen on
the garden side and to the studio flat in the basement.

English translation



You enter the house via a spacious front garden on the street side, stone pavement
and private entrance to the residence on the ground floor. Here the original marble has
been restored and the elegant staircase has its original banister to the first floor. There
is a deep storage cupboard and cloakroom under the stairs and a guest toilet. A
second entrance on the side of the property gives direct access to the kitchen on the
garden side and to the studio flat in the basement.

LIVING
The doors in the hallway on the entrance floor lead to the living area, divided into a
front and back room (ensuite) both with a gas fireplace as well as a conservatory with
a in 2019 installed fully insulated large window, which gives a beautiful view over the
landscaped garden and greenery of other gardens. French doors lead to a spacious
south-facing terrace. This terrace is also connected to the garden via a steel staircase.
At the streetside of the ground floor a separate studio has been created, perfectly
suitable as a guesthouse, au-pair room, bedroom, home practice, etc. This studio is
approximately 41m2 and has its own luxury kitchen, own heating, bathroom and can
use the entrance on the side of the house. 

COOKING & TECHNOLOGY
There is an internal staircase from the  bel-etage to the kitchen in the souterrain. This
has been extended and has a covered seating area with heaters underneath the
terrace of the bel-etage. From this area you can also walk into the garden with small
steps. A deep corridor offers all the technical rooms and storage areas, wine fridge and
freezer, as well as a second guest w.c. 
The kitchen is timelessly executed in blue steel with marble and a custom-made
wooden wall unit with various storage spaces and built-in appliances such as steam
oven, refrigerator etc. The large kitchen island and worktop with electric cooking unit
with extractor system facilitates a lot of working space, as well as various drawer units
and a Quooker. The appliances are from Gaggenau, Boretti, Miele and Liebherr, among
others. The kitchen can also be reached from the side of the house.

BEDROOM & STUDY
The first floor offers a more than spacious master bedroom at the rear with again a
conservatory with new glass windows with lots of light and a specious bathroom.
There is a walk-in closet for all clothing and accessories. At the front are two more
rooms, of which the smaller bedroom is connected to the larger room. This is now used
as a study and guest room, but can perfectly serve as a bedroom. The smaller
bedroom is also located at the front. Both enjoy a nice view of the beautiful
Vondelstraat.



ME-TIME
Adjacent to the master bedroom is the spacious bathroom equipped with every
conceivable luxury. A separate bath, shower, washbasin with cupboard and
toilet. The floor is a cast floor and the walls are covered with luxury tiles.

The two bedrooms at the front have their own bathroom, compact but very
complete, with a shower and washbasin. Also on this floor is a separate toilet.

LET'S GO OUTSIDE
Enjoyment in the fullest sense of the word; the front garden is used sporadically
as a parking place for the car and regularly for the bicycles. Through an alley and
steel gate, the back garden is accessed from the outside. Here one enters an
oasis of green, and one forgets that you are living in the heart of Amsterdam. The
wide garden is laid out under architecture, with a maintenance-free character
and various seating areas. Because the sun has free reign on account of the
southern location of the garden, there is always a place to enjoy the warmth, but
one can also enjoy shelter in the concealed area adjacent to the kitchen.

EXTERNAL BUILDING
Then there is the beautiful annex, fully equipped with kitchen, bathroom, own CV
and storage space for garden equipment and bicycles. The sliding doors that can
be opened over the full width make the outbuilding a beautiful outdoor garden
kitchen. This building completes the garden with its sedum roof and makes an
ideal connection with the living area. 

ASSOCIATION OF OWNERS 
The Owners' Association comprises the building Vondelstraat 51, divided into 4
apartment rights. The service costs are EUR 412,40 per month. The share of this
property is 660/1000th .

This dream house is actually ready to move into. The whole property is
equipped with completely new electrics, water pipes, sewerage, security and
camera surveillance. Soundproofing material has been applied between the
floors and insulating material has been applied to the outside walls as far as
possible. 
The whole property has underfloor heating under a beautiful oak parquet floor.
The building is located on private land, so no leasehold. Recently, the
foundation has been renewed, the gutters have been renewed, the exterior
paintwork has been done and the exterior walls have been restored and the
front and back gardens have been landscaped. This means that for the next
few years no maintenance is expected and everything is in very good
condition. 

SURROUNDINGS 
Actually, the location needs no further explanation. Vondelstraat speaks to
everyone's imagination and is undoubtedly one of the most popular residential
locations in Amsterdam. How quiet and green the street itself, the chic
architecture and thus the wealthy residences it contains, does not suggest that
there is so much liveliness just down the road. Numerous shops and eateries,
both tremendously diverse in their type and composition, are located within
walking distance. With excellent public transport connections and good access
to the outside world via the nearby Overtoom. 



All nice features and
aspects summarized:

Total living area approximately 290m2 and 29m2 garden house. The guest
room can be used for home practice, atelier, workplace, storage space, etc. 
All recently renovated to a very high standard with luxury materials, including
foundation renewal and extension in 2019. 
 Plot size 420m2;
Spacious south facing garden and front yard with private entrance
 Built in 1898;
 3f bedrooms;
 2 study rooms;
 4 bathrooms;
 Optimal insulated;
 Front and back garden;
Great outdoor area;
Sublime location;
OWN GROUND (no lease-hold)

Listing price 

EUR 3.925.,000.= k.k.



Ruimte voor aantekeningen







Even voorstellen/Nice to meet you Een huis kopen doe je stukken beter met een makelaar. Meer kennis, meer zekerheid, meer
overtuiging. 
We hopen dat u dat ook zo ervaart. En dat u al een deskundige (NVM-) makelaar heeft
ingeschakeld voor de koop van deze of misschien toch een andere woning. Het maakt u een stuk
succesvoller en slagvaardiger.

Zo niet, dan staan wij graag tot uw beschikking om het verschil uit te leggen. Bel ons gerust voor
een vrblijvend orientatiegesprek. Bij deze ontmoeting treden wij op voor de verkoper en kunnen u
dus niet adviseren over de aankoop van deze mooie woning.

Buying a house is something one does best with the assistance of a good realtor. More knowledge,
more certainty, more convincement.

We hope you feel te same way too. Here we are for you, eager to find your perfect new home. We
hope you have already engaged an expert (NVM) real estate agent to help you purchase and be
successfull at it. It will make you a lot more successful and decisive.

If not, we will be happy to explain the dfifference to you. Please feel free to call us for some first
orientation. Having met you at showing you this beautiful house we have currently for sale, we
cannot advice you as we act on behalf of the owner.

Met vriendelijke groeten/with kind regards,
Team &Bijleveld makelaardij,
Angelique Bijleveld
Alice Janssen
Roba el Sayed
Esther Olivier
Dianne Meuleman



dank voor
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