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Vrijstaande villa (171 m2) in het groen en aan het water, vlakbij de ring!




Gelegen in een parkje aan de Schokkerjachtdijk (Steigereiland Noord). De achtergevel met
waterterrassen zweeft boven het zwemwater. De tuin aan de voorzijde grenst aan het park.
Vanaf het ruime dakterras en de eerste verdieping heeft u kilometers vrij uitzicht over het
IJsselmeer. Dit is de mooiste locatie van IJburg en wordt ook wel het Ibiza van IJburg genoemd.
IJ-biza!




Kom kijken!

Deze woning is zo mooi in balans en de ligging is zo bijzonder, dat het lastig is dit goed onder
woorden te brengen. Wij raden u aan te komen kijken om het zelf te kunnen ervaren en te
beoordelen.



High end design en afwerking

De designvilla is met veel gevoel voor licht en ruimte ontworpen door Martijn Braunstahl van
MTB Architecten. In het ontwerp lopen de binnen- en buitenruimtes in perfecte harmonie in
elkaar over. De hoge kozijnen en vide zorgen voor een spectaculaire entree. De plafondhoogte
in de woonkamer is ca drie meter en in de sfeervolle vide maar liefst ca zes meter. Het hoge
industriële, stalen kozijn bij de entree, de gevlinderd betonnen verwarmde vloeren, de unieke
handgemaakte notenhouten Z-trappen, de elektrisch bedienbare geventileerde zonweringen,
de maatwerk keuken met Gaggenau apparatuur; ze zijn allen van een zeldzaam hoge kwaliteit.
De high-end afwerking, uitgevoerd door gepassioneerde Nederlandse vaklieden die tot de
absolute top binnen hun vakgebied behoren, maakt dit een uniek en tijdloos object.







INDELING 
Begane grond: 

U komt binnen via de zes meter hoge hal, met als speels detail een hoog binnenraam naar de eerste
verdieping. In de hal vindt u de deuren naar toilet en meterkast. Via het industriële stalen kozijn
bereikt u het hoge deel van de woonkamer, met direct na binnenkomst de Z- trap naar de eerste
verdieping. De massief notenhouten trap-sculpturen zijn door trapkunstenaar Jakkoo van Asten
ontworpen en met de hand gemaakt. Deze trappen lopen als een prachtig verbindend stijlelement
door de gehele woning. 

Aan de voorzijde grenst de woonkamer via een grote schuifdeur aan het betegelde tuinterras. De
ideale plek voor een ontbijt in de ochtend of lunch in de vroege middag. Aan de achterzijde loopt de
woonkamer door boven het water, met ramen rondom en een schuifraam aan het water. Hier geniet u
het hele jaar door van de middag- en avondzon terwijl u naar de zwanen op het water kijkt of de
eendjes voert.

Vanuit de woonkamer staat u meteen in de open woonkeuken. Deze is door een meubelmaker
gemaakt van massief hoogglans notenhout. De apparatuur is van het allerhoogste nivo. Gaggenau
combi-stoomoven en combimagnetron, Bora inductie kookveld met downdraft afzuigsysteem.
Quooker Cube waarmee je kokend water, ijskoud water en koolzuurhoudend water direct uit de kraan
kan halen. De koelkast, vriezer en afwasmachine zijn de top-line van Siemens. 




Via de schuifdeur in de woonkeuken bereikt u het overdekte terras aan de achterzijde. Dit terras met
RVS zwemtrap zweeft boven het water en heeft zon vanaf de middag tot en met zonsondergang.
Onder het terras kan een lage sloep worden aangelegd. Aan het terras zijn reeds RVS bolders
gemonteerd voor het langszij aanleggen van uw jacht. Vanaf hier vaart u binnen 15 minuten naar het
Markermeer!
Achter de keuken bevindt zich de multifunctionele berging (kan ook dienen als bijvoorbeeld bijkeuken,
studio of praktijkruimte) met dubbele openslaande glazen deuren naar zowel tuin als waterkant. U
kunt hier dus uw surfplank, jetski of motorfiets eenvoudig binnen stallen. 



Eerste verdieping: 

Via de trap bereikt u eerst de open multifunctionele ruimte (ca 18 m2). Met aan de ene kant zicht op de
tuin en uitzicht over het Markermeer en aan de andere kant toegang tot een inpandig balkon. Deze ruimte
grenst via een balustrade aan de vide en staat dus in contact met de woonkamer. Deze ruimte kan
prachtig fungeren als kantoor of als televisie/hobbyruimte.

Via de gang op de eerste verdieping bereikt u twee slaapkamers voorzien van lamelparket en
vloerverwarming. Alle andere ruimtes hebben verwarmde, gevlinderde en gepolijste betonnen vloeren.
De grote slaapkamerramen bieden uitzicht over het water aan de achterzijde van het huis.

Aan het einde van de gang vindt u de moderne en lichte badkamer met toilet, rainshower, vrijstaand bad
met watervalkraan, handgemaakt badmeubel van massief hoogglans notenhout met dubbele riverstone
waskommen en watervalkranen. Speels detail: Het raam biedt privacy terwijl u onbespied via de vide van
het uitzicht over het markermeer geniet. 

In de gang, onder de trap naar de tweede verdieping is er een vaste kast voor de wasmachine en droger. 





Tweede verdieping: 

Overloop, toegang tot het dakterras, masterbedroom met walk-in-closet (ca 22 m2). De dubbele tuindeur
leidt naar het dakterras alwaar een prachtig uitzicht over het markermeer en de rustieke schepen aan de
Bert Haanstrakade.




De walk-in-closet bestaat uit twee tegenover elkaar geplaatste en door een meubelmaker op maat
gemaakte hoogglans witte kastenwanden. Via de walk-in closet bereikt u de badkamer, voorzien van
inloopdouche, handgemaakt massief notenhouten wasmeubel met riverstone waskom en watervalkraan.





Installaties:

Ook op de installatie techniek is niet bezuinigd. Alle vloeren zijn voorzien van vloerverwarming met
modulerende hoogrendement pompen. Verwarming door stadswarmte van Vattenfall met ruim warm
tapwater klasse CW5. Alle inbouw LED verlichting voorzien van dimmers. Een meterkast met maar liefst 16
groepen waaronder krachtstroom en 3 aardlekschakelaars. Een rechtstreekse glasvezel internet
verbinding met extreem hoge down- en upload snelheid. Een CAD-6 datanetwerk met WIFI versterker
aansluiting op iedere verdieping. De woning bevindt zich onder het rioolniveau, vandaar dat u een
rioolpomp nodig heeft. Hier is gekozen voor een professionele dubbel uitgevoerde rioolwaterput met RVS
pompen en high-end schakelkast. Op het dak staan 9 zonnepanelen met een piekvermogen van maar liefst
2.880 Watt voorzien van micro-omvormers en inbelvoorziening. 

VERVOLG INDELING 



ALGEMEEN
- Woonoppervlakte 171 m2, inhoud 690 m3 (conform meetinstructie);

- het inpandig balkon op de eerste verdieping kan worden dichtgezet waardoor er een extra slaapkamer 

  ontstaat;

- gebouwd in 2019;

- erfpacht: AB2000, het huidige tijdvak loopt tot en met 31 augustus 2067, de canon bedraagt thans € 

  3.929,00 per jaar met een 10 jaarlijkse canonaanpassing (eerstvolgende op 31 augustus 2027);

- overstap naar eeuwigdurende erfpacht is onder gunstige voorwaarden aangevraagd;

- zeer goede thermische isolatie met HR++ beglazing;

- verwarming en warm tapwater klasse CW5 middels stadsverwarming;

- vloerverwarming met modulerende hoogrendement pompen door de gehele woning;

- keuken met downdraft afzuigsysteem;

- uitwendige, elektrisch bediende zonwering op de zuid/voorgevel;

- rechtstreekse glasvezel aansluiting met extreem hoge down- en upload snelheid;

- CAD-6 data netwerk met op iedere verdieping een aansluiting voor een WIFI versterker;

- Professionele dubbelpomps rioolwaterput met RVS pompen en high-end schakelkast;

- EPC waarde/energielabel A;

- Gehele woning voorzien van (schuif)horren; 

- Grote raampartijen beneden beschikken over op app-bedienbare zonwering.

LIGGING
De woning is gelegen in het waterrijke deel van Steigereiland; het voorste eiland van de groep
Amsterdamse eilanden die samen het IJburg vormen. Opvallend aan de bevolkingssamenstelling is dat
hier veel ondernemende mensen wonen, waarbij Steigereiland de meest creatieve inslag heeft. Dit vind
je terug in de bijzondere architectuur waar bewoners vaak zelf een hand in hebben gehad. IJburg is
duidelijk in opkomst en biedt nieuwe trendy cafés, restaurants, een filmhuis en theater, diverse
activiteiten op het gebied van sporten, kunst en theater, een watersportvereniging en artistieke
Amsterdamse winkeltjes. Daarnaast is er het Diemerpark op loopafstand. Hier kan men naar hartenlust
wandelen, hardlopen, fietsen en skaten. Er bevindt zich een voetbal- tennis- en hockeyclub, een
zeilvereniging en het park heeft een eigen strandje. Op het Haveneiland, het eiland direct naast het
Steigereiland, is een winkelcentrum met onder andere ambachtelijke verswinkels, diverse lunch- en
espressobars, een grote Albert Heijn, HEMA, Vomar, Deen, kappers, Action, Holland & Barrett en een
Bruna met een TNT-postkantoor. Alles op loopafstand.



Detached villa (171 m2) surrounded in green and on the water, near the ring!




Located in a park on the Schokkerjachtdijk (Steigereiland Noord). The rear facade with water
terraces floats above the bathing water. The garden at the front adjoins the park. From the
spacious roof terrace and the first floor you have miles of unobstructed views over the IJsselmeer.
This is the most beautiful location in IJburg and is also called the Ibiza of IJburg. IJ-biza!




Come and see!

This house is so beautifully balanced and the location is so special that it is difficult to put this into
words. We recommend that you come and see it to experience and judge for yourself.




High-end design and finish

The design villa was designed with a great sense of light and space by Martijn Braunstahl of MTB
Architects. In the design, the indoor and outdoor spaces flow into each other in perfect harmony.
The high windows and loft provide a spectacular entrance. The ceiling height in the living room is
approximately three meters and in the attractive loft no less than approximately six meters. The
high industrial steel frame at the entrance, the power floated concrete heated floors, the unique
handmade walnut Z-stairs, the electrically operated ventilated blinds, the custom-made kitchen
with Gaggenau appliances; they are all of a rare high quality. The high-end finish, performed by
passionate Dutch craftsmen who belong to the absolute top in their field, makes this a unique and
timeless object.



LAYOUT 
Ground floor:

You enter through the six-meter high hall, with a high interior window to the first floor as a playful detail.
In the hall you will find the doors to the toilet and meter cupboard. Through the industrial steel frame
you reach the high part of the living room, with the Z-stairs to the first floor immediately after entering.
The solid walnut stair sculptures are designed by stair artist Jakkoo van Asten and made by hand. These
stairs run through the entire house as a beautiful connecting style element.

At the front, the living room adjoins the tiled garden terrace through a large sliding door. The ideal place
for breakfast in the morning or lunch in the early afternoon. At the rear, the living room continues above
the water, with windows all around and a sliding window to the water. Here you can enjoy the afternoon
and evening sun all year round while watching the swans on the water or feeding the ducks.

From the living room you are immediately in the open kitchen. This is made by a furniture maker from
solid high-gloss walnut wood. The equipment is of the highest level. Gaggenau combi-steam oven and
combi-microwave, Bora induction hob with downdraft extraction system. Quooker Cube with which you
can get boiling water, ice cold water and carbonated water directly from the tap. The refrigerator,
freezer and dishwasher are the top-line from Siemens.




Through the sliding door in the kitchen you reach the covered terrace at the rear. This terrace with
stainless steel swim ladder floats above the water and has sun from noon until sunset. A low sloop can
be built under the terrace. Stainless steel bollards have already been installed on the terrace for mooring
your yacht alongside. From here you can sail to the Markermeer within 15 minutes!

Behind the kitchen is the multifunctional storage room (can also serve as a utility room, studio or
practice room, for example) with double sliding glass doors to both the garden and the waterfront. So
you can easily store your surfboard, jet ski or motorcycle here.



First floor:

Via the stairs you first reach the open multifunctional space (approx. 18 m2). With a view of the
garden and a view over the Markermeer on one side and access to an indoor balcony on the other.
This space borders the loft via a balustrade and is therefore in contact with the living room. This room
can function beautifully as an office or as a television / hobby room.

Through the hallway on the first floor you reach two bedrooms with parquet flooring and underfloor
heating. All other areas have heated, power floated and polished concrete floors. The large bedroom
windows offer a view over the water at the rear of the house.

At the end of the hallway you will find the modern and bright bathroom with toilet, rain shower,
freestanding bath with waterfall tap, handmade vanity unit made of solid high-gloss walnut with
double riverstone washbasins and waterfall taps. Playful detail: The window offers privacy while you
enjoy the unobstructed view over the Markermeer via the loft.

In the hallway, under the stairs to the second floor, there is a closet for the washing machine and
dryer.




Second floor:

Landing, access to the roof terrace, master bedroom with walk-in closet (approx. 22 m2). The double
garden door leads to the roof terrace where you have a beautiful view over the Markermeer and the
rustic ships on the Bert Haanstrakade.




The walk-in closet consists of two oppositely placed high-gloss white cupboard walls, custom-made by
a furniture maker. Through the walk-in closet you reach the bathroom with a walk-in shower,
handmade solid walnut washbasin with riverstone sink and waterfall tap.





Installations:


No expense has been spared on the installation technology either. All floors have underfloor heating
with modulating high-efficiency pumps. Heating by district heating from Vattenfall with ample hot
water class CW5. All recessed LED lighting with dimmers. A meter box with no fewer than 16 groups,
including three-phase current and three earth leakage circuit breakers. A direct fiber optic internet
connection with extremely high download and upload speed. A CAD-6 data network with WIFI
amplifier connection on each floor. The house is located below the sewer level, which is why you need
a sewage pump. A professional double sewage tank with stainless steel pumps and a high-end switch
box has been chosen here. On the roof are 9 solar panels with a peak capacity of no less than 2,880

CONTINUED LAYOUT 



GENERAL
- Living area 171 m2, volume 690 m3 (in accordance with measurement instructions);

- the indoor balcony on the first floor can be closed, so an extra bedroom can be created;

- built in 2019;

- leaseold: AB2000, the current period runs until August 31, 2067, the ground rent is currently € 

  3,929.00 per year with a 10-year ground rent adjustment (following on August 31, 2027);

- a transfer to perpetual ground lease has been applied for under favorable conditions;

- very good thermal insulation with HR++ glazing;

- heating and hot water class CW5 through district heating;

- underfloor heating with modulating high-efficiency pumps throughout the house;

- kitchen with downdraft extraction system;

- external, electrically operated blinds on the south/front facade;

- direct fiber optic connection with extremely high download and upload speed;

- CAD-6 data network with a connection for a WIFI amplifier on each floor;

- Professional double-pump sewage well with stainless steel pumps and high-end control cabinet;

- EPC value/energy label A;

- Entire house with (sliding)screens;

- Large windows downstairs have app-operated blinds.

LOCATION
The house is located in the water-rich part of Steigereiland; the foremost island of the group of
Amsterdam islands that together form the IJburg. What is striking about the population composition is
that many enterprising people live here, with Steigereiland having the most creative slant. This is
reflected in the special architecture that residents often had a hand in. IJburg is clearly on the rise and
offers new trendy cafes, restaurants, a cinema and theater, various activities in the field of sports, art
and theater, a water sports association and artistic shops in Amsterdam. In addition, the Diemerpark is
within walking distance. Here you can walk, run, cycle and skate to your heart's content. There is a
football, tennis and hockey club, a sailing club and the park has its own beach. On Haveneiland, the
island right next to Steigereiland, there is a shopping center with, among other things, artisanal fresh
food shops, various lunch and espresso bars, a large Albert Heijn, HEMA, Vomar, Deen, hairdressers,
Action, Holland & Barrett and a Bruna with a TNT -Post office. Everything within walking distance.
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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


