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Gevelaangezicht en straatbeeld



L- Entree garage vanuit de
Nieuwe Ridderstraat

Aan een van de oudste delen van onze mooie
binnenstad dit karakteristieke benedenhuis
met eigen entree, eigenzinnige indeling en
mogelijkheid tot inpandig parkeren. Een
verborgen oase van rust tussen de Waag en de
Montelbaanstoren, waar in deze serene stilte
de rijke historie van de plek te bewonderen is
via de vele monumentale gevels. Op eigen
grond gelegen aan de schilderachtige Recht
Boomssloot doorlopend naar de Nieuwe
Ridderstraat. Zodoende dus licht aan voor -én
achterzijde, met de mogelijkheid om meer
(slaap)kamers te realiseren. Buiten leven doe
je via het bankje aan de voorzijde of rustig
borrelen en/of kinderen laten spelen aan de
Nieuwe Ridderstraat. Het nodigt hoe dan ook
uit om dit tot je eigen woning te maken. 

Karakteristiek benedenhuis



Welkom....
Met een eigen entree aan de grachtzijde direct toegang tot
de woonkamer voorzien van hoog plafond en marmeren
vloer. 
Met name de entreezijde oogt monumentaal. Deze
beschikt ook nog over een rolluik. 



Hier is het heerlijk genieten van het uitzicht op de gracht, terwijl privacy gewaarborgd blijft. 

Hoge plafonds en eigen entree

Living met zicht op de straat



Licht en 

uitzicht







Deze "opkamer" is nu als woonkamer ingericht, maar werd voormalig als slaapkamer gebruikt. De woning is
verder opgedeeld in twee verdiepingen. Terug naar de woonkamer met trap naar boven waar zich de
slaapkamer bevindt alsook een smalle badkamer voorzien van douche, dubbele wastafel en tweede w.c.
 De laatste renovatie was in 2001 onder begeleiding van architect G. Prins (waarbij gebruik is gemaakt van
oorspronkelijke details zoals paneeldeuren, glas met roeden etc. 

L-boven close up zitje
L-onder op deze plek stond eerst een groot tweepersoonsbed
R- Nu als woonkamer ingericht, maar ook uitstekend als slaapkamer





h

Zicht naar en vanuit de tweede slaapkamer.

Een tweede slaapkamer
aan de achterzijde





Rustig slapen

De slaapkamer aan de achterzijde is circa 2,40 bij 5,40 meter, ruim genoeg dus als slaapkamer. Er is
een gedeelte afgeschermd, waar de doorgang in het sous naar de garage is geregeld. 





h

Een goed doordachte layout van de badkamer



h

souterrain

Onder de "opkamer"bevindt
zich de
souterrainverdieping.





Deze verdieping herbergt een ruime woonkeuken voorzien van granito werkblad en diverse inbouwapparatuur
alsmede vaste kasten. Hier bevindt zich ook de gasten w.c. en bijkeuken met wasmachine/droger aansluiting. 

L-Veel kast en bergruimte
R-Vanuit keukenblok bezien





Via de bijkeuken toegang tot de garage
(entree Nwe Ridderstraat). De garage (met
afstandsbediening bereikbaar) is voorzien
van liftsysteem waardoor er ook ruimte
voor extra berging of tweede kleine auto
aanwezig is. Maar het is ook heel goed
denkbaar dat het parkeren wordt
opgegeven voor het realiseren van een
extra slaap of werkkamer. Onder de
garage is nog een ruime berging aanwezig
waardoor zelfs twee verdiepingen
denkbaar zouden zijn…!
Immers is de garage circa 3,50 meter
hoog en de onderliggende berging
(exclusief aanwezige vloer) circa 1,13 cm.
De berging is alleen iets smaller dan de
garage vanwege de betonrand van de
fundering.



Vraagprijs  

€ 875.000 k.k. 

Oplevering in overleg.

De Recht Boomssloot is gelegen in het historische centrum van Amsterdam en leent zijn naam aan de sloot die de 16e eeuwse scheepbouwmeester Cornelis Pietersz
Boom heeft uitgegraven tot gracht, om zijn werf op de Lastage te verbinden met het IJ. De Lastage (Nieuwmarktbuurt) ademt geschiedenis, met de rust van een
woonwijk en het gemak van het wonen in het centrum van Amsterdam. Een basisschool aan dezelfde gracht, de Nieuwmarkt met de gezellige cafés om de hoek, een
groot aanbod aan restaurants en andere uitgaansgelegenheden op steenworp afstand. Verschillende musea en Artis op loopafstand en een volledig palet aan winkels
voor alle dagelijkse boodschappen. Het huis zelf is gelegen aan een pas gerenoveerde en opnieuw ingedeelde gracht.



Vereniging
van
Eigenaren

De VvE bestaat uit het pand Recht Boomssloot
39 en omvat nog twee andere leden. De
maandelijkse bijdrage voor dit appartement
bedraagt circa EUR 150,=. De administratie
wordt gevoerd door een professioneel kantoor
(van Velzel). Er is een
Meerjarenonderhoudsplan aanwezig, eigen
vermogen circa EUR 20.000.

Het pand is gelegen op eigen grond, er is dus
geen sprake van erfpacht. 



Goed om te weten....

Naambordje straat

Met de auto is de buurt goed bereikbaar onder andere via de IJtunnel. Het openbaar
vervoer is zeer goed te bereiken: de metro is op 3 minuten lopen, evenals diverse
buslijnen en ook het Centraal Station is op loopafstand. Liever op de fiets? Een meer
centrale ligging kan bijna niet. PARKEREN Op de openbare weg geldt betaald parkeren
(ma-zo 0.00 tot 4.00 uur, ma-za 9.00 tot 24.00 en zo. van 12.00 tot 24.00 uur) en
parkeren middels een vergunningsysteem. Volgens informatie van de website van
gemeente Amsterdam is er een wachtlijst voor een parkeervergunning. 
Niet-bewoners clausule van toepassing bij de verkoop.

& Al het moois
samengevat

Totale oppervlakte ca 109m2, inclusief garage ruim 125m2
 Kleine maar betrokken VvE, administratie is uitbesteed
Volgens splitsingsakte nog bedrijfsruimte, maar al jaren als woning in
gebruik. Bestemmingsplan laat gemengd gebruik toe (wonen/werken).
 Kozijnen voorzien van dubbel glas;
 Diverse indelingsmogelijkheden;
Inpandig parkeren mogelijk;
Veel bergruimte;
Niet bewonersverklaring zal worden opgenomen in de
koopovereenkomst
EIGEN GROND



Iets over
de 
geschiedenis
De Recht Boomssloot (Rechtboomssloot, Recht
Boomsloot, Rechtboomsloot) loopt van de
Geldersekade naar de Oudeschans en stamt uit
de eerste helft van de 16e eeuw. De gracht werd
vernoemd naar de 16e-eeuwse scheepsbouwer
en burgemeester Cornelis Pietersz Boom. Boom
woonde zelf aan de Rechtboomssloot op
nummers 1 tot en met 3. Hij liet rond 1530 twee
sloten, de Rechtboomssloot en Kromboomssloot,
verbreden tot grachten om zo zijn scheepswerf op
de Lastage met het IJ te verbinden. De
Kromboomssloot werd een dwarsvaart van de
Rechtboomssloot. De stadsuitbreiding verplaatste
zich steeds verder in oostelijke richting en het
Lastagegebied werd al snel bij de groeiende stad
betrokken. Rond 1589 werd ten zuiden van de
Rechtboomssloot begonnen met de bouw van
huizen op kavels, die inmiddels door de stad
waren aangekocht en opgehoogd.

https://www.joodsamsterdam.nl/geldersekade/
https://www.joodsamsterdam.nl/oudeschans/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cornelis_Boom
https://www.joodsamsterdam.nl/kromboomsloot/


1938 L- Wastafelmeubel met extra brede spiegel en inloopdouche.

Tot 1938 is dit een pakhuis waar de firma L.de
Zwart en Zonen doet in 'Inkoop lompen en
metalen speciaal alle soorten nieuwe ...'. In 1938
wordt het pand gesloopt en vervangen door een
creatie van Abel Antoon Kok en opgetrokken in
dunne handvormsteen. 



De nieuwbouw wordt afgewerkt met een
herplaatste geveltop, afkomstig van Keizersgracht
314 hoek Berenstraat (gesloopt in 1935, foto
linkerzijde), een 17de-eeuwse halsgevel met
siervazen. Deze vorm van hergebruik maakt het
huis tot een zogenoemd 'Van Houten-pand'.

Bron historische vermeldingen Gemeente Archief
Amsterdam.









In one of the most historical parts of our beautiful city centre, this characteristically lower house with
its own entrance, distinctive layout and possibility of indoor parking. A hidden oasis of peace between
the Waag and the Montelbaanstoren, where in this serene silence the rich history of the place can be
admired through the many monumental facades. Situated on its own ground (no ground lease) on the
picturesque Recht Boomssloot, which runs through to the Nieuwe Ridderstraat. This means brightness
in the front and back, with the possibility to realise more (bed) rooms. You can live outside on the
bench at the front or have a quiet drink and/or let the children play on the Nieuwe Ridderstraat. Either
way, it invites you to make this your own private home. 
With a own entrance at the canal side, you have direct access to the living room with high ceiling and
marble floor. Here it is lovely to enjoy the view of the canal, while privacy is guaranteed. This room is
now furnished as a living room, but was formerly used as a bedroom. The house is further divided into
two floors; a spacious kitchen in the rear basement with granite worktop and various appliances and
closets. Furthermore, there is a guest toilet and utility room with washer/dryer connections. Through
the utility room access to the garage (entrance Nwe Ridderstraat). The garage (with remote control
access) is equipped with lift system so there is also room for extra storage or second small car is
present. But it is also quite conceivable that the parking is given up for realizing an extra bedroom or
office. Under the garage is a large storage room so that even two floors would be conceivable ...!

Back to the living room with stairs to the top where the bedroom is located and a
small bathroom with shower, double sink and second toilet.
The last renovation was in 2001 under the supervision of architect G. Prins (using
original details such as panel doors, glass with rods etc.). Especially the entrance
side looks therefore monumental. This also has a roller shutter. 

English translation



The Recht Boomssloot is located in the historic centre of Amsterdam and
takes its name from the ditch that the 16th century shipbuilder Cornelis
Pietersz Boom dug to connect his shipyard on the Lastage with the IJ river.
De Lastage (Nieuwmarktbuurt) breathes history, with the tranquillity of a
residential area and the convenience of living in the centre of Amsterdam. A
primary school on the same canal, the Nieuwmarkt with its cosy cafes
around the corner, a wide range of restaurants and other entertainment
venues just a stone's throw away. Several museums and Artis within
walking distance and a full range of shops for all daily needs. The house
itself is located on a newly renovated and rezoned canal. The
neighbourhood is easily accessible by car, including through the IJtunnel.
Public transport is very easy to reach: the metro is a 3-minute walk away, as
are various bus lines and Central Station is also within walking distance.
Prefer to go by bike? A more central location is almost impossible. PARKING
On the public road there is paid parking (Mon-Sat 0.00 to 4.00, Mon-Sat
9.00 to 24.00 and Sun. from 12.00 to 24.00) and parking by means of a
permit system. According to information from the website of the
municipality of Amsterdam, there is a waiting list for a parking permit. 

The Recht Boomssloot (Rechtboomssloot, Recht Boomsloot, Rechtboomsloot) runs from the Geldersekade to the Oudeschans and dates from the first half of the 16th
century. The canal was named after the 16th century shipbuilder and mayor Cornelis Pietersz Boom. Boom himself lived on Rechtboomssloot numbers 1 to 3. Around
1530, he had two ditches, the Rechtboomssloot and the Kromboomssloot, widened to form canals in order to connect his shipyard on the Lastage to the IJ. The
Kromboomssloot became a transverse canal of the Rechtboomssloot. The city expansion moved further and further to the east and the Lastage area soon became part of
the growing city. Around 1589, construction of houses south of the Rechtboomssloot began on plots of land that had already been purchased and raised by the city.

Until 1938, this is a warehouse where the firm L.de Zwart en Zonen trades in 'Purchase of rags and metals especially all kinds of new ...'. In 1938, the building is
demolished and replaced by a creation of Abel Antoon Kok and erected in thin hand-formed stone. The new building was finished off with a reinstated gable end taken
from Keizersgracht 314 at the corner of Berenstraat (demolished in 1935), a 17th-century neck gable with ornamental vases. This form of reuse makes the house a so-
called "Van Houten building".



The property is located on private land, so there is no leasehold. 

The VvE consists of the building Recht Boomssloot 39 and two other
members. The monthly contribution for this flat is approximately EUR
150. The administration is done by a professional office (van Velzel).
There is a multi-year maintenance plan, and the equity amounts to
approximately EUR 20,000.

Listing price 

EUR 875,000.= k.k.

All nice features and
aspects summarized:

Freehold land- no lease ground
Window frames with double glazing;
Total area approx 109m2;
 Small but involved VvE, administration is outsourced
According to the division deed still business space, but for years used as a
home. Zoning plan allows mixed use (living/working).
 Window frames with double glazing;
 Various layout options;
Indoor parking possible;
Lots of storage space;
Non-resident statement will be included in the purchase agreement.





The offered property has been measured by an external company in accordance with the measurement instruction. This measurement instruction is

based on the NEN2580. The measuring instruction is intended to provide a more uniform method of measuring to give an indication of the usable

area. The Measuring Instruction does not fully exclude differences in measuring results, due to differences in interpretation, rounding off or other

factors.

The Measurement Instruction does not fully exclude differences in measurement results due to differences in interpretation, rounding off or

limitations in the execution of the measurement.

Until the expiry of the cooling-off period, the Seller shall give the Purchaser the opportunity to measure and check the dimensions of the home

himself or have them measured. The Purchaser further declares that the results of this measurement report are sufficiently clear to him and declares

that he agrees with them. After the expiry of the cooling-off period, the Seller or selling agents can therefore no longer be held liable for deviations in

the actual usable area from the sales information.



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
uw
aandacht
TEAM &B

Thank you
for your
interest
TEAM &B


