
1

Waarom verder zoeken?Ruimtelijk wonen in de stad
59 appartementen

Bongerdde
WONEN IN AMSTERDAM NOORD
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Hiermee heeft 
u iets unieks
in handen

Waarom verder zoeken?
Binnenkort starten we in De Bongerd met 
de realisatie van de volgende fase van de 
Bongerd. De architectuurstijl, die passend is 
bij het thema van het Tuindorp, is authentiek 
in detail en materiaalgebruik en buitengewoon 
hoogwaardig in zijn uitwerking. Hier kunt u 
heerlijk rustig wonen in een kindvriendelijke 
wijk, die wordt omgeven door groen en water 
en waar u de belangrijkste voorzieningen 
binnen handbereik heeft. En dat allemaal 
in Amsterdam. Om precies te zijn, in 
Amsterdam-Noord.
 
Hiermee heeft u iets unieks in handen
Met de woningen in de Bongerd bieden wij 
iets unieks. Gebruiksgemak en een optimale 
indelingsvrijheid voor u als koper staan cen-
traal. De woningen kennen een boven-
gemiddeld afwerkingsniveau. 
Ook bieden wij opties aan, zodat u van de 
door u gekozen woning een unieke woning 
kunt maken. 
Daarnaast is er ook gekeken of we u kunnen 
helpen in het maken van de keuzes op het 
gebied van de persoonlijke inrichting. Zonder 
klussen, zonder zorgen. Het puur genieten 
van betaalbaar wonen in Amsterdam kan dus 
direct beginnen.

Zo leuk is Noord
Welkom in Noord, waarin De Bongerd ligt en 
waar buiten leven in de stad mogelijk wordt  
gemaakt! Noord is een stadsdeel met veel  
gezichten. Enerzijds is het hoogstedelijk 
rondom het Nieuw Waterlandplein en het 
Buikslotermeerplein, anderzijds heeft het 
een puur en industrieel karakter nabij ’t IJ. 
En dan zijn er nog de oer-Hollandse tuin-
dorpen en de prachtige natuurgebieden 
zoals ’t Twiske, de Buiksloterbreek en de 
Kadoelerbreek. 

De leukste culturele evenementen en festi-
vals worden hier georganiseerd, want Noord  
inspireert en geeft de ruimte. Ook de groot-
scheepse wijkvernieuwingen hebben eraan 
bijgedragen dat het groenste stadsdeel van 
Amsterdam in de lift zit. 

Daarbij ontdekken steeds meer grote en kleine 
bedrijven Noord. Het NDSM-terrein neemt in 
hoog tempo toe in populariteit. En wanneer 
leuke, hippe bedrijven zich ergens vestigen, 
weet je dat het goed zit. Zo is er het film-
museum EYE. Pal daarnaast is in 2017 
This is Holland geopend, waar in vogelvlucht 
getoond wordt hoe Nederland is ontstaan.
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Ik had nooit echt een beeld bij Noord. 
Nu ik er woon, realiseer ik me pas 
hoe veelzijdig en leuk het hier is.

“

”
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Alles bij de hand!
De Bongerd 
De Bongerd ligt ter hoogte van Zij-kanaal I en 
wordt omringd door water. Het mooie is dat 
het hier dorps en gemoedelijk wonen is, maar 
wel met de gezellige drukte van de stad binnen 
handbereik. Via de Klaprozenweg (S118) rijdt u 
zo de A10 op. Om het wat concreter te maken: 
met vijftien minuten bent u in hartje Amster-
dam. Maar eigenlijk hoeft u het helemaal niet 
zo ver te zoeken, want het complete Winkel-
centrum Boven ’t IJ en het winkelcentrum  
Molenwijk hebben ook veel te bieden. 
 
Nog beter bereikbaar
De gratis pont over het IJ brengt u direct bij het 
NS station Amsterdam Centraal en Pontsteiger/
houthavens, er bestaan uitstekende busverbin-
dingen en de bereikbaarheid van De Bongerd 
wordt nog beter. In het stedenbouwkundig plan 
zijn er twee loopfietsbruggen opgenomen. Via 
de Kadoelenbrug kunnen fietsers en voetgan-
gers nu sneller en via een recreatieve verbinding 
van De Bongerd naar andere delen van Amster-
dam-Noord reizen. Ook vormt de brug de laat-
ste en nog ontbrekende schakel in de fietsroute 
van de NDSM-pont naar Kadoelen en Lands-
meer. In de planning wordt de Bongerdbrug

eind 2018 opengesteld, die fietsers en voet-
gangers verbindt met het centrumgebied 
van Amsterdam-Noord.

Supermarkt & School
De Bongerd staat als wijk en dat betekent 
dat de basisvoorzieningen aanwezig zullen 
zijn. En dat is wel zo prettig. De in de wijk 
aanwezige school “IKC Noordrijk” biedt 
opvang en onderwijs voor kinderen van 
0 tot 13 jaar. En dat allemaal op loopafstand 
van uw huis. 

Vanzelfsprekend is er voor uw dagelijkse 
boodschappen een full-service supermarkt in 
de buurt. Wilt u lekker winkelen, dan fietst u 
zo naar het centrum van Amsterdam of naar 
het Buikslotermeerplein.
 
Groen, Water & Cultuur
De omgeving van De Bongerd wordt gedomi-
neerd door groen en water. Via de brug fietst 
of loopt u zo het prachtige polderlandschap in. 
’t Twiske, de Kadoelerbreek, het Noorderpark 
met het Noorderparkbad, het zijn maar een 
paar van de enorm leuke recreatiegebieden 
die Noord rijk is. 
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Ik werk fulltime, ik vind het handig 
dat ik uit mijn werk nog even snel 
een paar boodschappen kan doen.

“

”
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Appartementen
Tussen het groen en het water
De Bongerd bestaat uit vier fasen of buurten. 
De vier buurten hebben weliswaar allemaal 
een tuindorpkarakter, toch hebben ze ieder 
een eigen uitstraling. Het plan is prachtig 
gelegen tussen een groene weide en water. 
Het voorliggende plan grenst aan het eerste 
deelgebied dat in de Bongerd is gerealiseerd 
en aan het Zijkanaal I, waardoor de apparte-
menten bijzonder rustig zijn gelegen en met 
een bijzondere woonomgeving.

Royaal wonen
De Bongerd is een rustige en ruim opgezette 
wijk nabij alle voorzieningen. De vele groen-
zones, die in het plan zijn opgenomen, geven 
vrijheid en wooncomfort. Rondom de appar-
tementen is veel aandacht besteed aan het 
collectieve groen en zijn de parkeerplaatsen 
behorende bij de appartementen zorgvuldig 
ingepast en gesitueerd nabij de entree van 
het woongebouw.

Verder is de Bongerd een autoluwe wijk. 
De kades langs Zijkanaal I en parkzones zijn 
alleen toegankelijk voor fietsers, voetgangers 
en bestemmingsverkeer. In de wijk mogen 
automobilisten niet harder dan 30 kilometer 
per uur rijden. 

Verkoop
De woningen in fase 4 worden momenteel 
opgeleverd en nu is het de beurt aan een 
plandeel langs het Zijkanaal I, t.w. “stempel 6”. 
Op de situatiekaart kunt u zien welk deelge-
bied dit precies betreft. Stempel 6 bevat 4 
woongebouwen, waarvan 3 gebouwen met 
59 koopappartementen en 1 gebouw met 
23 huurappartementen.

Wilt u weten welke appartementen er nu in 
de verkoop zijn? Kijk dan op de website 
www.wonenindebongerd.nl of neem contact 
op met de makelaar.

Waar ziet u zichzelf al wonen?
Wij durven te stellen dat we hier echt iets 
unieks gaan realiseren. Het totale plan heeft 
een prachtige uitstraling hetgeen te danken 
is aan de situering en het feit dat geen 
concessies zijn gedaan aan de kwaliteit. 
De appartementen zijn ruim, compleet, 
kwalitatief hoogwaardig, karaktervol, 
duurzaam en energiezuinig.
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Blok C Voorgevel

Blok A/D Voorgevel

Blok C Rechterzijgevel

Blok A/D Rechterzijgevel

Blok C Achtergevel

Blok A/D Achtergevel

Blok C Linkerzijgevel

Blok A/D Linkerzijgevel

Gevels
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Genoeg te kiezen
Gevarieerd woningaanbod
De koopappartementen zijn gesitueerd in een 
drietal woongebouwen, te weten blok A, C en 
D. De woongebouwen A en D zijn identiek, 
echter verschillen in oriëntatie. Deze woon- 
gebouwen hebben drie appartementen en een 
centrale fietsenberging op de begane grond, 
vijf appartementen op de eerste en tweede 
verdieping, vier appartementen op de derde 
verdieping en twee penthouses op de vierde 
verdieping. Woongebouw C kent een soort-
gelijke opbouw, echter in plaats van twee  
penthouses zijn hier vier appartementen op  
de vierde verdieping gesitueerd. Naast een  
andere indeling onderscheidt woongebouw C 
zich ook in de geveluitwerking.

Appartementen
De koopappartementen zijn te groeperen in een 
tiental hoofdtypen, te weten: type a, b, c, d, e, 
f, g, h, i en j. Deze hoofdtypen worden verspreid 
over drie woongebouwen A, C en D aangebo-
den. De appartementen variëren in woonop-
pervlak van 58 m2 gbo tot 137 m2 gbo voor de 
penthouses. De appartementen worden aange-
boden met een parkeerplaats en in sommige 
gevallen zelfs twee parkeerplaatsen per 
appartement. Een aantal appartementen 
hebben naast een berging in het appartement 
tevens een berging op de begane grond. 

Onderstaand de diverse hoofdtypen:
Type a komt 3 keer voor (87 m2 GBO)
Type b komt 9 keer voor  (72 m2 GBO)
Type c komt 13 keer voor  (71 m2 GBO)
Type d komt 10 keer voor  (69 m2 GBO)
Type e komt 6 keer voor  (61 m2 GBO)
Type f komt 6 keer voor  (58 m2 GBO)
Type g komt 4 keer voor  (93 m2 GBO)
Type h komt 4 keer voor  (99 m2 GBO)
Type i komt 2 keer voor  (131 m2 GBO)
Type j komt 2 keer voor  (137 m2 GBO)

Bij de koopappartementen kan per hoofd-
type de oriëntatie, situering van de raam-
partijen en buitenruimte verschillen. 
Een en ander is onder meer afhankelijk in 
welk woongebouw en op welke verdieping 
de appartementen worden aangeboden.

Ruimte en keuzevrijheid staan centraal bij 
de appartementen. De appartementen 
beschikken over een ruime lichte woonkamer 
en hebben een, twee of drie slaapkamers. 
U bent vrij om een keuze te maken uit 
diverse opstellingen en u kunt het apparte-
ment uiteraard geheel naar eigen smaak 
inrichten. Daarnaast is er een uitgebreide 
optielijst waarbij u de mogelijkheid heeft 
om het appartement nog meer af te 
stemmen op uw woonwensen.

Een praktisch ruim appartement en 
ook nog eens prachtig om te zien.

“

”
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Appartementen

a  
type

- Appartement op de begane grond
- Woonoppervlakte ca. 87 m2

- 2 slaapkamers, ca. 9,5 m2 en ca 12 m2

- Tuingerichte lichte woonkamer
- Ruim terras in collectieve tuin
- Badkamer met douche, wastafel,
 thermostatische mengkraan
- Berging met opstelplaats voor wasmachine en -droger
- Appartement is gasloos, aangesloten op stadswarmte
- Gemeenschappelijke fietsenberging op de begane grond



13

Blok A Achtergevel

Plattegrond type a in bouwblok A

Blok A Linkerzijgevel
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Appartementen

b  
type

- Appartement op de begane grond, 1e en 2e verdieping
- Woonoppervlakte ca. 72 m2

- 2 slaapkamers, ca. 8 m2 en ca. 12 m2

- Lichte woonkamer grenzend aan terras of balkon
- Begane grondwoning heeft ruim terras in collectieve tuin
- Badkamer met douche, wastafel, thermostatische 
 mengkraan
- Berging met opstelplaats voor wasmachine en -droger
- Appartement is gasloos, aangesloten op stadswarmte
- Gemeenschappelijke fietsenberging op de begane grond
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- Appartement op de begane grond, 1e en 2e verdieping
- Woonoppervlakte ca. 72 m2

- 2 slaapkamers, ca. 8 m2 en ca. 12 m2

- Lichte woonkamer grenzend aan terras of balkon
- Begane grondwoning heeft ruim terras in collectieve tuin
- Badkamer met douche, wastafel, thermostatische 
 mengkraan
- Berging met opstelplaats voor wasmachine en -droger
- Appartement is gasloos, aangesloten op stadswarmte
- Gemeenschappelijke fietsenberging op de begane grond

Blok A Rechterzijgevel

Plattegrond type b op 
de begane grond van 
Blok A

Blok A Achtergevel
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Appartementen

c  
type

- Appartement op de begane grond, 1e, 2e, 3e 
 en 4e verdieping
- Woonoppervlakte ca. 71 m2

- 2 slaapkamers, ca. 8 m2 en ca. 12 m2

- Lichte woonkamer grenzend aan terras of balkon
- Begane grondwoning heeft ruim terras in collectieve tuin
- Badkamer met douche, wastafel, thermostatische 
 mengkraan
- Berging met opstelplaats voor wasmachine en -droger
- Appartement is gasloos en aangesloten op stadswarmte
- Gemeenschappelijke fietsenberging op de begane grond



17

- Appartement op de begane grond, 1e, 2e, 3e 
 en 4e verdieping
- Woonoppervlakte ca. 71 m2

- 2 slaapkamers, ca. 8 m2 en ca. 12 m2

- Lichte woonkamer grenzend aan terras of balkon
- Begane grondwoning heeft ruim terras in collectieve tuin
- Badkamer met douche, wastafel, thermostatische 
 mengkraan
- Berging met opstelplaats voor wasmachine en -droger
- Appartement is gasloos en aangesloten op stadswarmte
- Gemeenschappelijke fietsenberging op de begane grond Blok A Voorgevel Blok A Rechterzijgevel

Plattegrond type c op de 
begane grond van Blok A
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Appartementen

d  
type

- Appartement op de 1e, 2e, 3e en 4e verdieping
- Woonoppervlakte ca. 69 m2

- 2 slaapkamers, ca. 8 m2 en ca. 12 m2

- Lichte woonkamer grenzend balkon
- Badkamer met douche, wastafel, thermostatische 
 mengkraan
- Berging met opstelplaats voor wasmachine en -droger
- Appartement is gasloos en aangesloten op stadswarmte
- Gemeenschappelijke fietsenberging op de begane grond
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- Appartement op de 1e, 2e, 3e en 4e verdieping
- Woonoppervlakte ca. 69 m2

- 2 slaapkamers, ca. 8 m2 en ca. 12 m2

- Lichte woonkamer grenzend balkon
- Badkamer met douche, wastafel, thermostatische 
 mengkraan
- Berging met opstelplaats voor wasmachine en -droger
- Appartement is gasloos en aangesloten op stadswarmte
- Gemeenschappelijke fietsenberging op de begane grond

Blok C Linkerzijgevel Blok C Voorgevel

Plattegrond type d op de 
4e verdieping van Blok C
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Appartementen

e  
type

- Appartement op de 1e, 2e verdieping
- Woonoppervlakte ca. 61 m2

- Slaapkamer ca. 12 m2

- Lichte woonkamer grenzend aan balkon
- Badkamer met douche, wastafel, thermostatische 
 mengkraan
- Berging met opstelplaats voor wasmachine en -droger
- Appartement is gasloos en aangesloten op stadswarmte
- Gemeenschappelijke fietsenberging op de begane grond
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- Appartement op de 1e, 2e verdieping
- Woonoppervlakte ca. 61 m2

- Slaapkamer ca. 12 m2

- Lichte woonkamer grenzend aan balkon
- Badkamer met douche, wastafel, thermostatische 
 mengkraan
- Berging met opstelplaats voor wasmachine en -droger
- Appartement is gasloos en aangesloten op stadswarmte
- Gemeenschappelijke fietsenberging op de begane grond

Blok A Achtergevel Blok A Linkerzijgevel

Plattegrond type e op de 
1e verdieping van Blok A
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Appartementen

f  
type

- Appartement op de 1e, 2e verdieping
- Woonoppervlakte ca. 58 m2

- Lichte woonkamer grenzend aan balkon
- Slaapkamer ca. 14 m2

- Badkamer met douche, wastafel, thermostatische
 mengkraan
- In het appartement een berging met opstelplaats 
 voor wasmachine en -droger
- Op de begane grond extra berging
- Appartement is gasloos en aangesloten op stadswarmte
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Blok C Achtergevel

- Appartement op de 1e, 2e verdieping
- Woonoppervlakte ca. 58 m2

- Lichte woonkamer grenzend aan balkon
- Slaapkamer ca. 14 m2

- Badkamer met douche, wastafel, thermostatische
 mengkraan
- In het appartement een berging met opstelplaats 
 voor wasmachine en -droger
- Op de begane grond extra berging
- Appartement is gasloos en aangesloten op stadswarmte

Plattegrond type f op de 
2e verdieping van Blok C
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Appartementen

g 
type

- Appartement op de 3e en 4e verdieping
- Woonoppervlakte ca. 93 m2

- Lichte, ruime woonkamer grenzend aan balkon
- 2 Slaapkamers, ca. 13 en ca. 11 m2

- Badkamer met douche, wastafel, thermostatische 
 mengkraan
- Berging met opstelplaats voor wasmachine en -droger
- Appartement is gasloos en aangesloten op stadswarmte
- Gemeenschappelijke fietsenberging op de begane grond



25

- Appartement op de 3e en 4e verdieping
- Woonoppervlakte ca. 93 m2

- Lichte, ruime woonkamer grenzend aan balkon
- 2 Slaapkamers, ca. 13 en ca. 11 m2

- Badkamer met douche, wastafel, thermostatische 
 mengkraan
- Berging met opstelplaats voor wasmachine en -droger
- Appartement is gasloos en aangesloten op stadswarmte
- Gemeenschappelijke fietsenberging op de begane grond

Blok C Achtergevel Blok C Linkerzijgevel

Plattegrond type g op de 
3e verdieping van Blok C
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Appartementen

h 
type

- Appartement op de 3e en 4e verdieping
- Woonoppervlakte ca. 99 m2

- Lichte, ruime woonkamer grenzend aan balkon
- 3 Slaapkamer, ca. 13, ca. 9 en ca. 8 m2

- Badkamer met douche, wastafel, thermostatische 
 mengkraan
- Berging met opstelplaats voor wasmachine en -droger
- Appartement is gasloos en aangesloten op stadswarmte
- Gemeenschappelijke fietsenberging op de begane grond
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- Appartement op de 3e en 4e verdieping
- Woonoppervlakte ca. 99 m2

- Lichte, ruime woonkamer grenzend aan balkon
- 3 Slaapkamer, ca. 13, ca. 9 en ca. 8 m2

- Badkamer met douche, wastafel, thermostatische 
 mengkraan
- Berging met opstelplaats voor wasmachine en -droger
- Appartement is gasloos en aangesloten op stadswarmte
- Gemeenschappelijke fietsenberging op de begane grond

Blok C AchtergevelBlok C Rechterzijgevel

Plattegrond type h op de 
3e verdieping van Blok C
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Appartementen

i  
type

- Penthouse gelegen op de bovenste verdieping
- Woonoppervlakte ca. 131 m2

- Lichte, ruime woonkamer grenzend aan dakterras
- Open slaapkamer of werkplek grenzend aan dakterras
- 2 extra slaapkamers van ca. 19 en ca. 9 m2

- Badkamer met douche, wastafel, thermostatische 
 mengkraan en mogelijkheid 2e toilet
- Ruime entree met mogelijkheid voor garderobe
- Ruime berging met opstelplaats voor wasmachine + -droger
- Appartement is gasloos, aangesloten op stadswarmte
- Gemeenschappelijke fietsenberging op de begane grond
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- Penthouse gelegen op de bovenste verdieping
- Woonoppervlakte ca. 131 m2

- Lichte, ruime woonkamer grenzend aan dakterras
- Open slaapkamer of werkplek grenzend aan dakterras
- 2 extra slaapkamers van ca. 19 en ca. 9 m2

- Badkamer met douche, wastafel, thermostatische 
 mengkraan en mogelijkheid 2e toilet
- Ruime entree met mogelijkheid voor garderobe
- Ruime berging met opstelplaats voor wasmachine + -droger
- Appartement is gasloos, aangesloten op stadswarmte
- Gemeenschappelijke fietsenberging op de begane grond

Blok A VoorgevelBlok A Linkerzijgevel

Plattegrond type i op de 
4e verdieping van Blok A
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Appartementen

j  
type

- Penthouse gelegen op de bovenste verdieping
- Woonoppervlakte ca. 137 m2

- Lichte, ruime woonkamer grenzend aan dakterras
- Open slaapkamer of werkplek grenzend aan dakterras
- 2 extra slaapkamers van ca. 10 en ca. 8 m2

- 2 Badkamers met douche, wastafel, thermostatische 
 mengkraan en mogelijkheid 2e toilet
- Ruime entree met mogelijkheid voor garderobe
- Ruime berging met opstelplaats voor wasmachine + -droger
- Appartement is gasloos en aangesloten op stadswarmte
- Gemeenschappelijke fietsenberging op de begane grond
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- Penthouse gelegen op de bovenste verdieping
- Woonoppervlakte ca. 137 m2

- Lichte, ruime woonkamer grenzend aan dakterras
- Open slaapkamer of werkplek grenzend aan dakterras
- 2 extra slaapkamers van ca. 10 en ca. 8 m2

- 2 Badkamers met douche, wastafel, thermostatische 
 mengkraan en mogelijkheid 2e toilet
- Ruime entree met mogelijkheid voor garderobe
- Ruime berging met opstelplaats voor wasmachine + -droger
- Appartement is gasloos en aangesloten op stadswarmte
- Gemeenschappelijke fietsenberging op de begane grond

Blok A AchtergevelBlok A Rechterzijgevel

Plattegrond type j op de 
4e verdieping van Blok A
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Interview architect
Gert de Graaf van Groosman Architecten  
is de architect van de appartementen.  
We hebben hem gevraagd een aantal 
elementen te benoemen die dit ontwerp 
bijzonder maken. 

Situatie
Aan de rand van het Zijkanaal I met uitzicht 
over de polder liggen deze vier woongebou-
wen die het sluitstuk vormen van fase 1 in 
de Bongerd. Fase 1 wordt gekenmerkt door 
een bijzondere verkaveling met een mix van 
grondgebondenwoningen en appartementen. 
De woningen in fase 1 zijn van elkaar geschei-
den door lage beukenhagen met daardoor een 
groene uitstraling. De nieuw te bouwen woon-
gebouwen liggen, net als de overige woningen 
in fase 1, als los gestrooide volumes in een 
groene tuin omzoomd door een beukenhaag.

Architectuur
De volumes zijn ontworpen als een viertal  
monolieten. De kopgevels van de woonge-
bouwen zijn richting de stad en de polder 
gedraaid, waarmee optimaal van het uitzicht 
wordt geprofiteerd. De appartementen zijn 
voorzien van verticale raampartijen die voor 
veel licht in het appartement zorgen. De kop-
gevels hebben grotere openingen van waaruit 
zicht op de stad of het polderlandschap wordt 
geboden. De gebouwen hebben een bepaalde 

speelsheid door de gekleurde balkonafschei-
dingen. De balkons verspringen per bouwlaag 
zodat deze als echte buitenruimte worden 
ervaren. De gebouwen op de hoeken van het 
deelgebied hebben een oplopende daklijn, 
waardoor de woonkamers van de penthouses 
een extra hoog plafond hebben. Ook is er voor 
de penthouses een groot dakterras gecreëerd 
door een stuk uit te snijden uit het dak van  
het volume.

Kleur en materialisatie
De gebouwen op de hoeken van het deelge-
bied, blok A en D, onderscheiden zich door 
een afwijkende dakrand; daarnaast worden 
op de vier gebouwen verschillende kleuren 
baksteen toegepast in de kleuren geel, oranje 
en bruin. Er wordt een traditioneel gebakken 
steen toegepast, waarbij in het bakproces 
kleine kleurverschillen en vervormingen in de 
steen zijn ontstaan. Dit geeft de steen een 
natuurlijk uiterlijk en zorgt ervoor dat het ge-
velbeeld niet statisch wordt, maar een licht 
genuanceerd uiterlijk krijgt. Het monolithische 
karakter van de gebouwen wordt versterkt 
door het uitvoeren van de gebouwen in één 
kleur. 
Dit betekent dat het gele gebouw voorzien 
is van gele kozijnen en gele semi transparante 
balkonhekken, en het oranje gebouw dit in 
oranje heeft. 

De kopgevels van de appartementen 
zijn richting de stad en de polder 
gedraaid, waarmee optimaal van 
het uitzicht wordt geprofiteerd.

“

”
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Woongenot
De woongebouwen zijn voorzien van een 
ruime entree en er is een riante fietsenberging 
met aparte ingang op de begane grond. De ap-
partementen hebben ruime woonkamers met 
grote raamopeningen richting de polder en/of 

de stad. Het hellende dak van de twee uiterste 
woongebouwen zorgt in de penthouses voor 
extra hoogte in de leefruimte. De ruimte opent 
zich richting het landschap, hetgeen zijn finale 
vindt in een groot panoramisch venster met 
uitzicht over het groen of stad.
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Hurks bouw
Op basis van onze jarenlange ervaring met het 
bouwen van woningen is Hurks bouw een aan-
trekkelijke en betrouwbare partner. Wij leveren 
comfortabele en unieke maatwerkwoningen op, 
die op een efficiënte manier worden gebouwd. 
Hurks werkt met een vast team van ervaren 
partners hetgeen zijn waarde ruimschoots 
heeft bewezen. Onze bouwwijze stelt ons in 
staat een hoge kwaliteit te leveren tegen een 
betaalbare prijs.

Kwaliteit + meer- en minderwerk
Wij willen graag dat de Bongerd ook over 
tientallen jaren nog mooi is. In de brochure 
heeft u al kunnen lezen dat er veel aandacht 
is besteed aan de materialen. Wat we nog 
niet verteld hebben, is dat er naast degelijk 
en traditioneel metselwerk ook slanke, onder-
houdsarme aluminium kozijnen zijn toegepast. 
Verder zijn alle appartementen voorzien van 
stadsverwarming en voldoen zij aan de eisen 
van het politiekeurmerk Veilig wonen op 
woningniveau. 

Om het u nog meer naar de zin te maken 
bieden wij aan om onder deskundige 
begeleiding uw keuzes met betrekking 
tot uw indelingsvarianten of woonsfeer te 
maken en zorgen wij ervoor dat deze tijdens 
de bouw worden verwerkt.

De appartementen in De Bongerd zijn aange- 
sloten op stadsverwarming en zijn daardoor  
uitgevoerd als toekomstbestendige gasloze  
woningen. Alle appartementen in Stempel 6  
zijn gekwalificeerd met energielabel A. 
Zo zullen de gevel (Rc=4,5 m2K/W), het dak 
(Rc=6,0 m2K/W) en de begane grondvloer 
(Rc=3,5 m2K/W) zeer goed geïsoleerd zijn en 
worden de kozijnen van de appartementen 
standaard voorzien van Hoog Rendement glas 
(U=1,4W/m2K). Dit zorgt voor een hoog comfort 
en een besparing op de energierekening.  
De appartementen zijn voorzien van ventilatie-
roosters in de gevel die voldoen aan de zwaar-
ste eisen van wind- en waterdichtheid. Op het 
dak zijn PV-panelen opgenomen die energie 
opwekken.

Wooncomfort en energieBetrouwbare partner

De Bongerd biedt een variatie aan 
woningen, nu deze bijzondere apparte-
menten in een groene omgeving; ik had 
nooit gedacht dat we deze woonwens
binnen de ring van Amsterdam 
konden vervullen”.

“

”
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Onderdeel Materiaal Kleur
Vloeren Betonnen systeemvloer Naturel
Woningscheidende wanden Kalkzandsteen Behangklaar
Binnenspouwbladen Kalkzandsteen Behangklaar
Binnenwanden Gasbeton/cellenbeton Behangklaar

Gevels  Metselwerk  Geel (Blok A en D) Bruin (Blok C)
Kozijnen ramen appartementen Aluminium Licht ivoorkleurig (Blok A en D)   
  Bruingrijs (Blok C) 
Schuifpui tpv balkon Aluminium Licht ivoorkleurig (Blok A en D)   
  Bruingrijs (Blok C)
Beglazing HR++ glas Helder  
Kozijnen en deuren entree Hardhout Basaltgrijs
Voordeur appartement Hout Wit
Raamdorpels Kunststeen Zandgeel (Blok A en D) 
  Bruingrijs (Blok C) 
Dak Bitumen Zwart
Dakrandprofiel / daktrim Aluminium Licht ivoorkleurig (Blok A en D)
  Lichtgrijs (Blok C)
Spuwers balkon Aluminium Licht ivoorkleurig (Blok A en D)
  Lichtgrijs (Blok C)
Hekwerk balkons Aluminium en staal voorzien van Licht ivoorkleurig (Blok A en D)
 gekleurd glas Glas: Zandgeel (Blok A en D)
  Bruingrijs (Blok C)
  Glas: signaalbruin (Blok C)
Balkons Prefab beton Naturel
Brievenbussen bij hoofdentree Staal Basaltgrijs
Trappen en bordessen Beton  Naturel
Hekwerk en leuningen trap Staal Licht ivoor (Blok A en D)
  Bruingrijs (Blok C)

Afscheiding tuin / parkeren Groen haag hoog 60 cm Beukenhaag
Terras begane grond 30x30 beton tegels Grijs
Parkeervakken Grastegels beton Grijs voorzien van gras
Rijbaan Betonklinkers Grijs
    Lichte kleurverschillen tussen de verschillende materialen kunnen voorkomen. De definitieve materialen en kleuren 
worden aan de hand van monsters in het werk door de bouwdirectie vastgesteld.

De Bongerd is een project van:
Ontwikkelingscombinatie De Bongerd B.V. 
Postbus 37746, 1030 BG Amsterdam

De Bongerd is een gezamenlijke ontwikkeling van: 
AM, BNG Gebiedsontwikkeling, Van der Leij Bo’gaard B.V. 
en Woningstichting Eigen Haard. Samen vormen zij 
Ontwikkelingscombinatie De Bongerd (ODB).

Inlichtingen en verkoop
Makelaars
ERA Van De Steege  T 020 - 435 70 40
Buikslotermeerplein 418
1025 WP Amsterdam
Mooijekind Vleut Makelaars Amsterdam T 020 - 800 23 83
Hendrik Jacobszstraat 10
1075 PD  Amsterdam

Kleuren- en materiaalstaat
Stempel 6, De Bongerd, Amsterdam Noord

Verkoopinformatie
Disclaimer. 
Stempel 6 maakt deel uit van het plan De Bongerd. Het plan zal in fasen 
gerealiseerd worden, onder andere afhankelijk van het aantal verkochte woningen. 
De gegevens die op de documentatie – onder meer bestaande uit de situatie 
tekening(en), artist’s impression(s) en foto’s – of anderszins zijn verstrekt met 
betrekking tot de woonomgeving, betreffen de ten tijde van het opstellen van deze 
documentatie te verwachten situatie. Op grond van (wijzigingen in) het bestemmings-
plan, overige planologische wijzigingen en/of handelen van de gemeente, andere 
overheden en derden kunnen wijzigingen in de verwachte woonomgeving worden 
aangebracht. Hierbij komt dat de doorgang van een fase onlosmakelijk gekoppeld is 
aan het aantal verkochte woningen. Dit kan inhouden dat fasen van het plan welke 
nog niet (volledig) gerealiseerd zijn, pas in een later stadium, in een gewijzigde vorm of 
uiteindelijk geheel of gedeeltelijk niet worden gerealiseerd. Aangezien de oorzaak van 
mogelijke wijzigingen in de woonomgeving grotendeels buiten de invloedssfeer van 
Ontwikkelings combinatie De Bongerd B.V. ligt, wordt iedere aansprakelijkheid voor 
schade van kopers en/of derden ten gevolge van eventuele (toekomstige) wijzigingen 
in de woonomgeving uitgesloten. Deze brochure is met zorg samengesteld, het 
gerealiseerde plan kan echter afwijken van de getoonde plattegronden, gevels en 
artist’s impressions. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 
© 2018. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ontwikkelingscombinatie 
De Bongerd B.V. is het niet toegestaan de inhoud van deze documentatie geheel of 
gedeeltelijk over te nemen of op enige andere wijze openbaar te maken.
Gedrukt op milieuvriendelijke niet-chloorgebleekt papier. 
Artist impressions: Theo van Leur, Amersfoort
Ontwerp en productie: QuaDesign, Wijk bij Duurstede
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