
TE KOOP

Nieuwe Jonkerstraat 
56


MAKELAAR: Floris Haanen

floris@voogd.nl  | 06 242 100 03



Uniek en midden in het historische centrum van Amsterdam bevindt zich een voormalig industriële
tandwielenfabriek waarin kunstzinnige en duurzame lofts zijn gerealiseerd (2016). Een oase van rust,
autovrij maar om de hoek van het vertier van de Nieuwmarkt. De lofts werden casco opgeleverd waardoor
elke woning zijn eigen karakter heeft gekregen. Deze ruimte 129 m² is onder architectuur verder
getransformeerd naar een waanzinnig loft waarbij gespeeld is met licht, hoogtes en volume. De afwisseling
van de industriële stalen spanten met de robuuste houten trappen zorgen voor een warme sfeer en de
“zwevende” (werk)kamer in de woonkamer zorgt behalve voor extra woonruimte, ook voor het breken van
de ruimte in meerdere spannende hoeken.  




Dit woonhuis bestaat uit een begane grondverdieping en een eerste verdieping waarbij het dak uit 2 delen
bestaat. Tussen de 2 delen ligt een ruim zonnig maar beschut dakterras dat ook nog eens voor veel
lichtinval zorgt. Vanuit de woonkamer, met het glazen dak op 6,5 meter hoogte, kijkt men prachtig naar de
hemel. De begane grond is eigenlijk één grote ruimte verdeeld in een stoere open woonkeuken met een
eethoek en zithoek. De eettafel vormt weer een geheel met de trap naar de zwevende werkkamer alsmede
met de houten trap naar de eerste verdieping. De eerste verdieping, het deel boven de woonkeuken
bestaat uit een luxe ruime badkamer en een slaapkamer. De woning geeft nog verschillende opties voor
een andere indeling, zoals het realiseren van een extra slaapkamer. 




Een uniek woonhuis in een fabriek met een rijke historie, met aan de voorzijde nog een patio dat dienst
kan doen als een overdekt terras voor de zomeravond dan wel als verlengstuk van de woning. De patio is
middels een fraai stalen hek afsluitbaar. Aangezien de straatjes rondom de oude fabriek autovrij zijn, voelt
het als een grote binnentuin. In de zomermaanden op straat borrelen en eten tussen het groen terwijl de
vlinders, merels en meesjes rondvliegen.  



Begane grond;

Berging, overdekt patio, woonkeuken, woonkamer, bijkeuken met wm en cv-ruimte,
garderobe en toilet. 





Eerste verdieping; (voorste gedeelte), badkamer, slaapkamer en dakterras 





Eerste verdieping; (achterste gedeelte), werkkamer.

BIJZONDERHEDEN

INDELING

- Woonoppervlakte 129m² (NEN-meting);

- dakterras 11 m² en patio begane grond 8 m²;

- berging op de begane grond;

- in 2015 vernieuwbouwd onder architectuur van Ronald Janssen. Interieur onder architectuur van 

  Jeroen van Zwetselaar (o.a. bekend van het tv-programma Design Secrets); 

- deze loft is onderscheiden met architectuurprijzen (zowel voor fabriek als interieur) alsmede 

  publicatie in meerdere woontijdschriften;

- groen sedum dak;

- authentieke sheddaken en hoogte oplopend tot ca. 7 meter;

- vloerverwarming, open haard (gas) en dubbel glas; 

- energielabel C;

- gemeentelijke erfpacht, canon afgekocht t/m 15-03-2056; 

- oplevering in overleg.



OMGEVING

BEREIKBAARHEID
De woning is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Het Centraal Station ligt op enkele
loopminuten maar ook diverse trams, metro en bussen stoppen op korte loopafstand.

De Nieuwe Jonkerstraat ligt in de Nieuwmarktbuurt, in het oudste stukje van de Amsterdamse
binnenstad Het is een kleine straat tussen de Oude Waal en Recht Boomssloot. De Nieuwmarkt met
al zijn gezellige cafés en terrassen, de Stopera, theater De Kleine Komedie, Artis, de Hortus, het
Rembrandthuis, de Hermitage, het Rembrandtplein, Waterlooplein en Koninklijk Theater Carré
liggen allemaal op steenworp afstand. Ook is er een ruim aanbod van restaurants en zijn er
verschillende bioscopen in de buurt, waaronder EYE. Voor de dagelijkse boodschappen kun je
terecht bij verschillende supermarkten waaronder Albert Heijn en Ekoplaza, maar ook bij de Chinese
supermarkten op de Nieuwmarkt en Zeedijk. Elke zaterdag vind je de beroemde biologische markt
op de Nieuwmarkt. 



Absolutely unique and in the middle of the historic center of Amsterdam lies a former industrial
gear factory in which artistic and sustainable lofts have been realized (2016). An oasis of calm, yet
around the corner from the entertainment of the Nieuwmarkt. The lofts were delivered in shell
condition so each apartment has its own character. The architect has transformed this space ( 129
m²) into an amazing loft where light, dimension and scale have been played with. The alternation of
the industrial steel trusses with the robust wooden stairs create a warm atmosphere. The unique,
freely “hanging” mezzanine does not only provide extra functional living/office space, but it also
divides the space into  several exciting corners.  




This house consists of a first floor and a second floor. It has a very distinctive shed roof consisting of
two parts. . Between those parts is a spacious, sunny but sheltered roof terrace. Because of the
creatively placed windows, the terrace also provides additional light and surprising viewing lines. .
From the living room, with the glass roof at a height of 6.5 meters, you have a beautiful view of the
sky. The first floor is actually one large room divided into a sturdy open kitchen with a dining area
and sitting area. The dining table forms a whole with the staircase to the mezzanine and is visually
also connected with the wooden staircase to the second floor. The second floor consists of a
luxurious spacious bathroom and a bedroom. The house offers several options for a different layout,
such as creating an extra bedroom.




A unique house in a factory with a rich history, with a front patio that can serve as a covered terrace
for summer evenings or as an extension of the house. The patio can be closed by means of a
beautiful steel gate. Since the streets around the old factory are car-free, it feels like a large
courtyard. In summertime the residents can drink and dine outdoors in their hidden green oasis
surrounded by butterflies and blackbirds.   



LAY OUT

PARTICULARS
- Living area 129 m² (NEN measurement);

- roof terrace 11 m² and patio first floor 8 m²; 

- storage room on the first floor;  

- in 2015 reconstructed under the architecture of Ronald Janssen. Interior design  

  architecture of Jeroen van Zwetselaar (known from the TV program Design Secrets);  

- this loft is awarded with architectural prizes (both for factory and interior)  and it has been 

  published in several living design magazines;

- green sedum roof;

- authentic shed roofs and height rising to approx. 7 meters!;

- floor heating, fireplace (gas) and double glazing;  

- energy label C;

- municipal leasehold, canon paid up to 15-03-2056; 

- delivery in consultation.

First floor;

 Storage room, covered patio, kitchen diner, living room, utility room with washing machine  and 
central heating space, cloakroom and toilet.  



Second floor; (front part), bathroom, bedroom and roof terrace  

(rear part), study.



The Nieuwe Jonkerstraat is located in the Nieuwmarkt area, in the oldest part of the
Amsterdam city center. It is a small street between the Oude Waal and Recht Boomssloot.
The Nieuwmarkt with all its typical Amsterdam cafes and terraces, the Stopera, theater De
Kleine Komedie, Artis Zoo, the Hortus, the Rembrandt House, the Hermitage, the
Rembrandtplein, Waterlooplein and Royal Theatre Carré are all within walking distance. There
is also a wide range of restaurants and several cinemas in the area, including EYE. For daily
shopping you can visit various supermarkets including Albert Heijn and Ekoplaza, but also the
Chinese supermarkets on the Nieuwmarkt and Zeedijk. Every Saturday you can find the
famous organic market on the Nieuwmarkt.  

ACCESSIBILITY

ENVIRONMENT

The house is easily accessible by public transport. Central Station is just minutes away but also
several streetcars, metro and buses stop within short walking distance.













































PLATTEGROND





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.
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