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Ruimtelijk en zeer licht familiehuis van circa 197 m² BVO (netto 172 m2) met diepe tuin, royale
woonkamer met hoog plafond, vier slaapkamers, grote werkkamer, twee badkamers, riant dakterras,
berging en carport met twee eigen parkeerplaatsen. Door het daklicht in het trappenhuis zijn alle
verdiepingen voorzien van veel extra licht. In 2019 is de woning verbouwd waarbij er woonruimte is
toegevoegd, de badkamers en toilet zijn vernieuwd en er is een heel fijn dakterras gemaakt.

De woning is mooi gelegen aan een brede, lommerrijke straat in een rustige buurt op het Haveneiland.
Dit is een gewilde plek met een grote variëteit aan huizen en lekker ruim van opzet. Extra leuk is de
achtergelegen autoluwe binnenstraat waar het een veilig eldorado is voor alle spelende kinderen. 

Binnen drie minuten bent u op de boulevard voor een wandeling na het eten. Ook bent u op
loopafstand bij de tram die u binnen 15 minuten naar de binnenstad brengt. In het naastgelegen Brand
Dirk Ochse park duikt u in de zomer zo het water in om af te koelen en in de winter staat u binnen no
time op de schaatsen. 

Kortom, een heel prettig, functioneel en instapklaar familiehuis met veel ruimte.



Begane grond: 

Entree, hal met garderobe, meterkast, toilet en trapkast. De hoge plafonds van 3.20m wat hoort bij een
herenhuis valt hier al gelijk op. De woonkeuken met deur naar de voortuin is voorzien van een
composiet- aanrechtblad, vele opbergkasten, moderne inbouwapparatuur zoals brede
inductiekookplaat, koelkast, vriezer, anderhalve spoelbak, combioven, stoomoven en een vaatwasser.
Aangrenzend de ruime woonkamer met houten vloer (lamelparket) die middels openslaande deuren
toegang biedt tot de diepe, aangelegde tuin. Achterin de tuin bevindt zich een ruime berging en
daaraan grenzend een carport met twee eigen parkeerplaatsen. Hier is ook een hof waar kinderen
kunnen spelen. 





Eerste verdieping: 

Overloop, bergkast, separaat toilet (2019), badkamer (2019) met inloopdouche en rainshower, dubbel
wastafelmeubel, handdoekradiator en inbouwverlichting. Ruime slaapkamer aan de achterzijde met
inloopkast, grote slaapkamer aan de voorzijde. 





Tweede verdieping: 

Overloop, bergkast, twee slaapkamers aan de voorzijde, tweede badkamer voorzien van
wastafelmeubel, toilet, inloopdouche en de aansluiting voor wasmachine en droger. Grote werkkamer
aan de achterzijde welke extra is geïsoleerd. 





Derde verdieping/dakterras: 

Groot dakterras met uitzicht over het IJ meer, mooi omheind door een aluminium hekwerk en voorzien
van hardhouten terrasvloer.

INDELING



LIGGING

- Woonoppervlakte 172 m2, inhoud 656 m3 (conform meetinstructie); 

- modern woonhuis, dus goed geïsoleerd; 

- twee parkeerplaatsen op gezamenlijk parkeerterrein, voorzien van een aansluiting voor een laadpaal

  voor een elektrische auto;

- riant dakterras van 35 m2; 

- afgekochte erfpacht tot en met 15 mei 2056; huidige eigenaar heeft tijdig de aanvraag gedaan voor

  overstappen eeuwigdurende erfpacht onder de gunstige voorwaarden;

- verwarming en warmwater via stadsverwarming;

- aluminium gemoffelde buitenkozijnen, dus geen onderhoud;

- optimaal geïsoleerd; 

- energielabel A; 

- glasvezel- en coaxaansluiting aanwezig; 

- kadastraal bekende gemeente Amsterdam, sectie AU, complexaanduiding 1829; 

- oplevering in overleg.

ALGEMEEN

De woning is gelegen op het centrale Haveneiland in de ruim opgezette en kindvriendelijke wijk IJburg.
Door het vele omliggende water en de bevaarbare grachten heeft IJburg een maritieme inslag met de
haven en haar watersportvereniging als middelpunt. De jachthaven is een fijne plek om elkaar te
ontmoeten in een van de horecagelegenheden. Nog meer recreatie vindt u op het ruime strand bij
voorheen Blijburg, waar momenteel diverse, nieuwe horeca gelegenheden opgezet worden, het Theo van
Goghpark en het Diemerpark. IJburg grenst aan de oevers van het Diemerpark: een natuurgebied ter
grootte van het Vondelpark, waar men naar hartenlust kan joggen, wandelen, skaten of fietsen (mooie
fietsroutes naar o.a. Muiden). Het park heeft zelfs een eigen strand en er resideert een voetbal- en
hockeyclub. Tennissen kan op het Rieteiland Oost. Door de vele speelplaatsen, scholen en
kinderdagverblijven is het een fijne plek voor kinderen om op te groeien. Het Haveneiland beschikt over
diverse basisscholen, het IJburg College (VWO, HAVO en VMBO), gezondheids- en kinderopvangcentra.
Voor de dagelijkse boodschappen kunt u terecht in het winkelcentrum met haar ambachtelijke vers-
winkels, een grote Albert Heijn, HEMA, leuke restaurants en trendy cafés. Met tramlijn 26 bent u in
minder dan een kwartier op het Centraal Station en bus 66 rijdt in ca. 15 minuten naar de Arena. Met de
auto bent u via diverse uitvalswegen zo op de Ringweg A10, A1, A2, A9 en luchthaven Schiphol. 



Spacious and very light family house of approximately 197 m² GFA (net 172 m2) with a deep garden,
spacious living room with high ceilings, four bedrooms, large office, two bathrooms, spacious roof
terrace, storage room and carport with two private parking spaces. Due to the skylight in the stairwell,
all floors are provided with a lot of extra light. The house was renovated in 2019, adding living space,
the bathrooms and toilet were renovated and a very nice roof terrace was created.

The house is beautifully situated on a wide, leafy street in a quiet neighborhood on Haveneiland. This is
a popular place with a wide variety of houses and very spacious. The car-free inner street at the back is
extra fun, where it is a safe space for playing children.

Within three minutes you are on the boulevard for an after-dinner stroll. You are also within walking
distance of the tram that takes you to the city center within 15 minutes. In the adjacent Brand Dirk
Ochse park you can dive into the water in the summer to cool off and in the winter you will be on your
skates in no time.

In short, a very pleasant, functional and ready-to-move-in family home with plenty of space.



Ground floor:

Entrance hall with wardrobe, meter cupboard, toilet and stair cupboard. The high ceilings of 3.20 m that
belong to a town house are immediately noticeable here. The kitchen diner with door to the front
garden has a composite counter top, many storage cupboards, modern built-in appliances such as a
wide induction hob, refrigerator, freezer, one and a half sinks, combi oven, steam oven and a
dishwasher. Adjacent to the spacious living room with wooden floor (parquet parquet) that provides
access to the deep, landscaped garden through French doors. In the back of the garden is a large storage
room and adjacent to it a carport with two private parking spaces. Here is also a court where children
can play.





First floor:

Landing, storage cupboard, separate toilet (2019), bathroom (2019) with walk-in shower and rain
shower, double washbasin, towel radiator and recessed lighting. Spacious bedroom at the rear with
walk-in closet, large bedroom at the front.





Second floor:

Landing, storage cupboard, two bedrooms at the front, second bathroom with washbasin, toilet, walk-in
shower and the connection for washing machine and dryer. Large office at the rear which is extra
insulated.




Third floor/roof terrace:

Large roof terrace with a view over the IJ lake, beautifully enclosed by an aluminum fence and equipped
with a hardwood terrace floor.

LAYOUT



- Living area 172 m2, volume 656 m3 (in accordance with measurement instructions);

- modern house, so well insulated;

- two parking spaces in a joint parking lot, with a connection for a charging station

   for an electric car;

- spacious roof terrace of 35 m2;

- surrendered ground lease up to and including 15 May 2056; current owner has timely applied for

   switch to perpetual ground lease under favorable conditions;

- heating and hot water via district heating;

- aluminum enamelled outer frames, so no maintenance;

- optimally insulated;

- energy label A;

- fiber optic and coax connection available;

- cadastrally known municipality of Amsterdam, section AU, complex designation 1829;

- transfer in consultation.

LOCATION

GENERAL

The house is located on the central Haveneiland in the spacious and child-friendly district of IJburg. Due
to the many surrounding water and the navigable canals, IJburg has a maritime slant, with the harbor
and its water sports club as the focal point. The marina is a nice place to meet in one of the catering
establishments. You will find even more recreation on the spacious beach at the former Blijburg, where
various new catering establishments are currently being set up, the Theo van Gogh Park and the Diemer
Park. IJburg borders the banks of the Diemerpark: a nature reserve the size of the Vondelpark, where
you can jog, walk, skate or cycle to your heart's content (beautiful cycling routes to Muiden, among
others). The park even has its own beach and is home to a football and hockey club. You can play tennis
on Rieteiland Oost. The many playgrounds, schools and nurseries make it a great place for children to
grow up. Haveneiland has various primary schools, the IJburg College (VWO, HAVO and VMBO), health
and childcare centers. For daily shopping you can visit the shopping center with its traditional fresh
shops, a large Albert Heijn, HEMA, nice restaurants and trendy cafes. Tram 26 will take you to Central
Station in less than fifteen minutes and bus 66 will take you to the Arena in about 15 minutes. By car
you can reach the ring road A10, A1, A2, A9 and Schiphol Airport via various roads.
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KAARTEN





REFERENTIES

De grondige kennis die wij hebben van de lokale markt en van de markt partijen zorgt
ervoor dat wij voortdurend op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen. Zo
kunnen wij opdrachtgevers als woningbouwverenigingen,

Bouwbedrijven en projectontwikkelaars volledig ondersteunen bij de voorbereiding van
nieuwbouw- en renovatieprojecten. Ons enthousiaste verkoopteam geeft een gedegen
voorlichting aan potentiele kopers zodat een succesvolle verkoop kan worden
bewerkstelligd.




De makelaar van Amsterdam? Dan zeg je Voogd makelaardij!

En dat is logisch. We zijn de oudste makelaar in Amsterdam. Met meer dan 110 jaar
ervaring in groot Amsterdam, zijn wij op de lokale markt thuis als geen ander. Een
makelaar die tegelijkertijd weet dat de onroerendgoedmarkt is veranderd, en zeker in
Amsterdam. Andere economische omstandigheden, nieuwe ontwikkelingen op de
zakelijke markt, en meer. Maar de oorzaken zijn niet van het grootste belang. De
omgang met die nieuwe omgeving is dat wel. Er wordt meer gevraagd om voor u tot
een succesvol resultaat te komen.





Onze gedegen kennis, expertise en ervaring spelen daarin een essentiële rol. Maar dat is
niet alles. Van net zo grote waarde is de relatie met de klant. Met u. Om tot een optimaal
resultaat te komen brengen wij uw exacte wensen, behoeften en verwachtingen in kaart.
Of het nu gaat om aankoop of verkoop, commercieel onroerend goed of taxatie, beheer
of hypotheekadvies. Welke vraag u ook heeft, wij hebben een helder antwoord. Voogd,
niet voor niets dé makelaar in groot Amsterdam.



Van Baerlestraat 53 

1071 AR Amsterdam 

T: 020-5733357 

E: info@voogd.nl

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend


