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Topappartement ( 54 m2) in project Wiener & Co gelegen op EIGEN GROND, in de populaire Oostelijke 
Eilanden, dé entree van het voormalige Stork Werkspoorterrein en, nog verder in de historie, de  VOC 
pakhuizen. 
Het twee kamer appartement maakt deel uit van een luxe appartementencomplex uit 2017 en  is 

genoemd naar de oude machinefabriek Wiener & Co die hier ooit stond. Daarvoor was het een oude 

scheepswerf waar vlot- en modderschuiten werden gebouwd. In 2017 heeft dit project de prestigieuze 

Zuiderkerkprijs gewonnen, een prijs voor het beste woningbouwproject van Amsterdam.  Kenmerkend 

zijn de zink en koperkleurige gevelplaten en de schitterende, deels aan het water van de 

Wittenburgervaart gelegen, gemeenschappelijke binnentuin. In de zomer wordt hier gezwommen en 

gesupt. 

Gemeenschappelijke entree en hal, trappenhuis en lift met toegang naar zowel de bergingen in de 

onderbouw als het appartement op de tweede verdieping. Eigen entree, hal met toegang naar de 

inpandige berging, badkamer en de Zuid-West georiënteerde woonkamer met grote raampartijen van 

vloer tot plafond en openslaande deuren naar het royale balkon. Mede door de hoekligging met fraaie 

lichtinval en het brede balkon is het genieten van de zon en het uitzicht op de gemeenschappelijke, 

fraai aangelegde  binnentuin.

Verder een moderne witte inbouwkeuken voorzien van alle benodigde apparatuur. De royale 

slaapkamer geeft,  middels openslaande deuren, eveneens toegang tot het balkon. De badkamer is 

uitgerust met ligbad, douche, wastafelmeubel en zwevend toilet. De aansluiting voor wasmachine en 

droger bevindt zich in een aparte berging, bereikbaar via de hal.



De woning ligt op een courante en bruisende locatie aan de rand van Amsterdam-centrum. Alle
voorzieningen voor jouw dagelijkse boodschappen is in de directe omgeving te vinden. Het
Scheepvaartmuseum, Marineterrain (is heel gezellig met mooi weer)? Kadijksplein en Artis liggen
op loopafstand. De gezellige Javastraat en het Javaplein zijn op 5 fietsminuten gelegen, evenals het
Oosterpark en de Dam. In de buurt vind je tal van leuke restaurants en hotspots zoals het
Brouwerij het IJ, de Scheepskameel, restaurant Pompstation en de Biertuin. Binnen enkele
fietsminuten sta je in hartje Centrum.

De woning is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer (bus/tram) en ligt vlakbij het
Centraal Station en station Muiderpoort. Met de auto is er een snelle aansluiting op de Ring A10 via
de Piet Heintunnel of IJ-tunnel.



▪ Woonoppervlakte 54 m²
▪ 2-kamer appartement
▪ Bouwjaar 2017
▪ EIGEN GROND, dus geen erfpacht!
▪ Volledig geisoleerd, HR++ glas
▪ Warmwater en (vloer)verwarming 

middels CV Intergas 2017
▪ Energielabel A+
▪ Aparte berging in de onderbouw
▪ Balkon, ligging Zuid-West
▪ Complex met lift
▪ Fraaie gemeenschappelijke 

binnentuin, deels grenzend aan 
water

▪ Oplevering in overleg, prognose 
zomer 2023











▪ Woonoppervlakte ca. 54 m2
▪ Turn-key 2-kamer appartement
▪ Actieve, professioneel beheerde VvE
▪ Bijdrage VVE €100,- per maand
▪ Energielabel A+
▪ HR ++ glas, volledig geïsoleerd
▪ Winkels en openbaar vervoer op loopafstand
▪ Oplevering in overleg, zomer 2023

▪ Balkon: 6 m2

▪ Woonkamer
▪ Open woonkeuken
▪ 1 slaapkamer
▪ Inpandige-/externe berging
▪ Badkamer
▪ Balkon op het zuidwesten

▪ In overleg

▪ Vraagprijs: € 450.000,- ▪ Intern: goed
▪ Extern: goed

▪ Gebruiksoppervlakte: 54 m2
▪ Externe bergruimte ca. 5 m2
▪ Bruto inhoud: ca. 170 m3

▪ Lijst roerende zaken 
aanwezig (beschikbaar 
op aanvraag) 

▪ Wonen volgens 
bestemmingsplan

▪ Gemeente Amsterdam  
▪ Sectie N
▪ Nummer 4568
▪ Appartement index 113

▪ Eigen grond, geen erfpacht

▪ 2017
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