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Wonen, werken
en leven
in een stoer
stukje stad

Voor woord
Stoer, circulair, levendig, gevarieerd en klaar voor de toekomst. Dat is
Tolhuiskade ten voeten uit. In deze royaal opgezette wijk in Buiksloterham,
op de noordelijke IJ-oever in Amsterdam, woon of werk je niet; daar ben je
onderdeel van! Of je nu een fijne woonomgeving zoekt voor je gezin, met

je partner wilt genieten van een dynamisch stukje Amsterdam of je bedrijf
wilt vestigen op een inspirerende plek: Tolhuiskade is jouw thuishaven.

Ruimte, rust en comfort met het stadsleven aan je voeten. Dat is C.11. In
de knik van het Tolhuiskanaal verrijst dit kleinschalige gebouw met riante
appartementen, grote buitenruimten en een spectaculair uitzicht. Het

gebouw wordt ook wel het pronkstuk van Tolhuiskade genoemd. En dat

zie je terug in het ontwerp. De gevel knikt twee kanten op. Hierdoor kijk je

zowel uit op het Tolhuiskanaal als op Amsterdam Overhoeks. Bovendien
staat C.11 niet op de kade, maar volledig aan de kade! De unieke ligging aan
het water maakt dit gebouw extra bijzonder.

C.11 biedt ruimte aan zeven vierkamerappartementen en 3 unieke

penthouses. Iedere verdieping bestaat uit één of twee appartementen
met een buitenruimte in de vorm van een tuin, terras of balkon. Dankzij
de ideale ligging op het zuidwesten geniet je van vroeg tot laat van de
zon. De penthouses op de vierde, vijfde en zesde verdieping zijn echte

"pareltjes". Door hun grootte, de tweede entree en tweede badkamer zijn
de gebruiksmogelijkheden legio!

Hier hoef je niet te kiezen tussen het bruisende stadsleven of gemak. Met
één of twee eigen parkeerplekken voor de deur stap je zo in de auto. Of kies
voor de fiets die veilig in de gemeenschappelijke fietsenstalling staat. Ook

de binnenstad is dankzij de pont binnen handbereik. Zie jij jezelf al zitten?
Genietend van het water en de zon? Beleef het in C.11.
Verkoopteam Tolhuiskade
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Waan je in nautische
sferen in de hoek van het
Tolhuiskanaal. Dit is leven
aan het water. Geniet van
het spectaculaire uitzicht
over het kanaal, de kade
en Amsterdam Overhoeks.
Onbelemmerd en ongeëvenaard.
In dit bijzondere gebouw
op deze unieke plek ervaar
je rust en ruimte op
steenworpafstand van de
bruisende binnenstad.
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ZEVEN VIERKAMERAPPARTEMENTEN
EN DRIE UNIEKE PENTHOUSES
C.11 is een kleinschalig appartementengebouw met ruime woningen. De

tien appartementen zijn verdeeld over zeven bouwlagen met ieder één of
twee woningen. Met een oppervlakte van ca. 111 m2 bieden de woningen

op de begane grond en op de eerste tot en met derde verdieping volop

ruimte voor wonen, werken en vrije tijd. Op de drie bovenste woonlagen is
de oppervlakte zelfs 184 m2! Met een tweede entree en badkamer creëer je
bijvoorbeeld het ideale gastenverblijf. Zo geniet je optimaal van je woning!

COMFORT EN GEMAK
Ervaar ultiem comfort, binnen én buiten. Vloerverwarming zorgt voor
warme voeten in de winter. Het ontwerp van het gebouw laat volop daglicht

toe, maar houdt je woning aangenaam in de zomer. Dankzij de unieke knik
in de gevel zijn de brede terrassen geluidsluw, waardoor je in alle rust van

het uitzicht geniet. Hoogwaardige afwerking van onder meer sanitair en
tegelwerk geven de woning een luxe uitstraling. Het gebouw beschikt

over een lift en een inpandige fietsenstalling, exclusief toegankelijk
voor bewoners van C.11. Met één of twee eigen parkeerplekken in de
nabijgelegen parkeergarage stap je bovendien zo in de auto!

ZONOVERGOTEN BUITENRUIMTEN
AAN HET WATER
De architect van C.11 is tot het uiterste gegaan om deze unieke locatie
optimaal te benutten. Dankzij de knik in de gevel en glazen puien kijk je
direct uit op het water en richting Overhoeks. Open hoeken in de vorm

van grote raampartijen zorgen voor een fantastisch uitzicht op de kade

en nog meer daglicht. En welk appartement je ook kiest, je krijgt er één
of meerdere buitenruimten bij. Door de ideale zonoriëntatie geniet je

vanaf jouw brede terras of balkon van vroeg tot laat van de zon en van het
glinsterende water.
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career, family, leisure
Buiksloterham transformeert.
Het oorspronkelijke
havengebied op de noordelijke
IJ-oever in Amsterdam wordt
een levendige plek om te
wonen, werken, ontspannen en
ondernemen.
Binnen die plek verrijst Tolhuiskade. Een royaal opgezette wijk waar de

stad en het Tolhuiskanaal elkaar op speelse wijze ontmoeten. Daarbij is een
belangrijke rol weggelegd voor de kade: niet als harde scheidingslijn tussen

land en water, maar als wezenlijk onderdeel van de openbare ruimte die op
natuurlijke wijze bijdraagt aan de unieke identiteit van het gebied.
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SAMEN BIJDRAGEN AAN EEN

JE EIGEN STUKJE GROEN

LEVENDIG STUKJE STAD

Tolhuiskade biedt ruimte aan uiteenlopende appartementen, eengezins

Mensen met uiteenlopende nationaliteiten en ambities vinden in

eigens hebben. Minstens zo uniek is het gebied dat door al deze gebouwen

Tolhuiskade hun thuishaven. Van gezinnen die hun kinderen een
verantwoorde leefomgeving willen bieden tot ondernemers die zich laten

inspireren door het industriële verleden. En van bezoekers tot expats, die
elk op hun eigen manier bijdragen aan de levendigheid van dit stukje stad.

Al die mensen tezamen vormen een dynamisch collectief dat met elkaar de
kwaliteiten van Tolhuiskade hoog houdt!

woningen en kantoren. Moderne en tijdloze gebouwen die allemaal iets
omsloten wordt. Een gemeenschappelijk binnenterrein waar alle kopers in
Tolhuiskade eigenaar van zijn. Als koper van een appartement in C.11 kun
je dus ook genieten van dit heerlijke stukje groen. Lekker met een boek in

het zonnetje. Gezellig een praatje maken met je buurtgenoten. Of met de
kinderen een potje voetballen. In Tolhuiskade kan het allemaal!
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Duurzaam
en circulair
Woon of werk je in Tolhuis
kade? Dan ben je onderdeel
van een duurzame omgeving
waarin ruime aandacht is
voor circulariteit. Dat zie
je terug in de wijk en de
woningen, maar ook in de
mensen en de manier waarop
zij met elkaar verbonden
zijn.

CITYPLOT

BOMEN EN WATER

Aan de ontwikkeling van Tolhuiskade ligt de cityplot-gedachte ten grondslag.

Bomen zijn een vast gegeven in de wijk. Zij bieden zuurstof, koelte en

Deze afmeting leent zich bij uitstek voor het creëren van een flexibel, divers

is er het water. Daar kun je in Tolhuiskade niet omheen. De ligging aan

Deze gedachte is gebaseerd op een ideale plotmaat van 100x100 meter.

en toekomstbestendig woon- en werkgebied. Een gebied dat zich continu

aanpast aan de wensen van de gebruikers en waarin letterlijk ruimte is voor
groen, water, circulariteit en duurzame oplossingen.
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beschutting. Bovendien houden zij het woongebied groen. Daarnaast
het Tolhuiskanaal geeft de wijk zijn unieke identiteit. Waterberging vindt
bovendien bovengronds plaats en wordt daarmee een zichtbaar, wezenlijk
onderdeel van het plangebied.

TOEKOMSTBESTENDIGE WONINGEN

SOCIALE DUURZAAMHEID

De circulaire gedachte van het cityplot-concept zie je op meerdere manieren

De toekomstbestendigheid van Tolhuiskade wordt ook bepaald door

flexibel opgezet. Daardoor is het gebouw in de toekomst eenvoudig aan te

aan een diverse groep bewoners en gebruikers, en draagt bij

terug in de gebouwen van Tolhuiskade. Zo is gebouw C.11 kleinschalig en
passen aan eventuele nieuwe wensen. Circulariteit komt onder meer terug

in de toepassing van duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen en een
gecombineerd systeem van warmte-koudeopslag en stadswarmte.

de mensen die er wonen, werken en recreëren. De wijk biedt ruimte

aan hun onderlinge verbondenheid. Zo ontstaat een betrokken
samenleving, die de kwaliteit van de wijk hoog houdt.
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Buiksloterham was ooit een
inham in het IJ. In de
negentiende eeuw werd dit
stukje water drooggemalen.
Daarmee begon de ontwikkeling
van een bijzonder gebied,
dat van een lege polder
uitgroeide tot een populaire
vestigingsplaats.

ONDERDEEL VAN AMSTERDAM
Boerenbedrijfjes en baggerstortplaatsen. Daartoe leende Buiksloterham
zich de eerste decennia van zijn bestaan. Rond 1870 kwam er belangstelling
vanuit Amsterdam. De stad zocht ruimte voor woningbouw en industrie.
In 1877 werd Buiksloterham, door een grenswijziging, toegewezen tot het
grondgebied van Amsterdam. In 1900 volgden de eerste ontwikkelplannen.

Het gebied op de noordelijke IJ-oever leende zich bij uitstek voor zware
industrie, scheepswerven en havengebonden activiteiten. Ook particuliere
bedrijven vestigden zich er. En er ontstonden arbeidersdorpjes. In 1908
werd gestart met het graven van het Hoofdkanaal.
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VAN NOODDORP TOT GROENE
ARBEIDERSWIJK
Met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kreeg de ontwikkeling van

Buiksloterham een bijzondere wending. Duizenden Belgische oorlogs

vluchtelingen zochten hun toevlucht in onder andere Amsterdam. Een
sterk stijgende woningnood was het gevolg. In 1916 bouwde Amsterdam
een nooddorp met 306 woningen aan de Grasweg. En het bleef niet bij

een nooddorp. Twee jaar later startte de bouw van Disteldorp en de
Van der Pekbuurt. Daarna volgde Tuindorp Buiksloterham, een fraai

groen woongebied dat tegenwicht moest bieden aan de verpauperde

volksbuurten in de binnenstad. Het woongebied was vooral bedoeld voor
de groeiende groep arbeiders op de noordelijke IJ-oever.

TIJDENS EN NA DE OORLOG
Vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw werd Buiksloterham voor
verschillende doeleinden gebruikt. Tot na de Tweede Wereldoorlog was

woonschool Asterdorp er gevestigd. Dit was een buurtje voor ‘asocialen’
dat men het liefst niet te dicht bij de bewoonde wereld had. Het bleek
echter geen succes. In de Tweede Wereldoorlog werd Buiksloterham
gebruikt voor het interneren van Joodse inwoners.

EEN EN AL BEDRIJVIGHEID
Na de Tweede Wereldoorlog stond Buiksloterham vooral bekend om
zijn industriële bedrijvigheid. Bedrijven als Shell en Fokker waren er

gevestigd, net als de Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij.
Menig mammoettanker is vanaf daar het IJ in gerold. Sinds het einde van
de twintigste eeuw ondergaat Buiksloterham weer een transformatie.

De scheepswerf heeft plaats gemaakt voor creatieve bedrijvigheid en
inmiddels verandert het verouderde industrieterrein steeds meer in een
levendige woon- en werkomgeving.
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WINKELCENTRUM

NDSM-WERF

FIETS- EN VOETVEER

BOVEN ’T Y

Aan de overkant van het Zijkanaal I ligt de

Hij ligt op slechts een paar honderd meter van

De laatste modetrends of nieuwste gadgets

Amsterdam-Noord via de Theo Fransmanbrug,

Van maandag tot en met vrijdag vertrekt dit fiets-

scoren? Op zoek naar dat ene boek? Of leuke
spulletjes uitzoeken voor je nieuwe appartement?

In Winkelcentrum Boven ’t Y vind je het allemaal.
Met 150 winkels, van unieke boetiekjes tot de

grote ketens, is dit een walhalla voor shopaholics!
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NDSM-werf. Je bereikt dit bruisende stukje
die de Papaverweg met het NDSM-plein verbindt.

Hier ervaar je het IJ zoals nergens anders. En je
ontdekt prachtige pareltjes, zoals de jachthaven

en het STRAAT Museum. Ga je in het weekend

naar de NDSM-werf? Breng dan zeker een bezoek
aan de IJ-hallen, voor de grootste en meest
flamboyante vlooienmarkt van Europa!

Tolhuiskade: de aanlegsteiger van de veerpont.
en voetveer, elk kwartier, richting de Houthavens.
Binnen zes minuten sta je aan de overkant!

Het Centrum van Amsterdam heeft er een nieuw,
bruisend gedeelte bij. Op de noordelijke oever
van het IJ verrijst een dynamisch gebied om
te wonen, werken, verblijven en ontspannen.
Waar vroeger mammoettankers in het IJ gleden,
kun je je nu onderdompelen in een wereld
vol kunst, historie, cultuur, horeca en
internationale festivals.

harbour
haven
hotspots

EYE FILMMUSEUM

VAN DER PEKBUURT

VLIEGENBOS

Geïnteresseerd in film en filmcultuur? Ga

Knusse buurtwinkels, lekkere versproducten

De dynamiek van de stad verruilen voor rust,

dit futuristische gebouw, op ongeveer een

Je vindt het allemaal in de Van der Pekbuurt,

fiets! Binnen tien minuten sta je het Vliegenbos,

dan zeker eens naar het Eye Filmmuseum. In

kwartier lopen van Tolhuiskade, vind je meer
dan veertigduizend films uit alle genres. Van
klassiekers en kaskrakers tot cultfilms en

actuele programma’s. Met onder meer een
expositieruimte en een educatieve verdieping is
dit een echte eyeopener!

en de gezelligheid van een authentiek tuindorp.

op een steenworp afstand van Tolhuiskade.

Doe hier dus gerust je lokale inkopen en proef
meteen de gemoedelijke sfeer van deze
karakteristieke volksbuurt.

ruimte en groen? Dan stap je gewoon op de
een wandelbos van maar liefst 20 hectare groot.
Hier geniet je op elk moment van het jaar van
prachtige bomen, planten en dieren.
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Tolhuiskade ligt in Buiksloterham, aan de noordelijke
IJ-oever in Amsterdam. Ten zuiden ligt het Tolhuiskanaal
en ten noorden de Distelweg. Vanaf hier is alles
bereikbaar, waar je ook naartoe wilt en hoe je ook reist.

TREIN

PONT

METRO

FIETS

Met de trein vanaf Amsterdam ligt

Handig, hartstikke leuk en nog gratis

Op zo’n vijf minuten fietsen ligt

Op de fiets ga je snel en eenvoudig

Amsterdam Centraal op en stap

de Distelweg steek je zo het IJ over

daar stap je op de Noord/Zuidlijn,

fietsverbindingen zijn uitstekend.

de wereld aan je voeten. Stap op
uit in welke stad je maar wilt. In

binnen- en buitenland. Door directe

verbindingen met Engeland, België,
Duisland en Frankrijk sta je in een

mum van tijd in metropolen als
Londen, Brussel, Parijs en Berlijn.

ook: met het fiets- en voetveer aan
richting de Houthavens. Wil je naar
Amsterdam Centraal? Pak dan de

pont vanaf de NDSM-werf. Vanaf

daar vaart ook een pont naar de
Westerdoksdijk.

metrostation Noorderpark. Vanaf
die van het Buikslotermeerplein
naar de Zuidas loopt. Een ritje van

noord naar zuid duurt slechts vijftien
minuten. En binnen vijf minuten sta
je op Amsterdam Centraal!

de noordelijke IJ-oever over. De

Zo steek je via de Theo Fransman
brug het Zijkanaal I over richting
de NDSM-werf. En met diverse
veerponten is ook het stadscentrum
prima aan te fietsen!

SCHIPHOL

AUTO

Zeg je Amsterdam, dan zeg je natuurlijk Schiphol. De luchthaven ligt op nog

De noordelijke IJ-oever is uitstekend ontsloten via onder andere de

de trein als de auto.

op de A8 of A10, vanwaar je alle windrichtingen op kunt.

geen twintig kilometer van Tolhuiskade en is makkelijk te bereiken met zowel

IJ-tunnel, de Coentunnel en de Ringweg Noord. Binnen enkele minuten rijd je
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metropolis
urban living
city life

Amsterdam, wereldstad aan het IJ, de
Amstel en het Noordzeekanaal. Bekend
om zijn eeuwenoude historie, talloze
grachten en beroemde musea. En geliefd
vanwege zijn fantastische festivals,
sfeervolle centrum en prachtige parken.
Niet zo vreemd dus dat iedereen zich
hier thuis voelt. Van cultuurkenner tot
shopaholic en van natuurliefhebber tot
feestbeest.
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ALLES VOOR DE ECHTE
STADSLIEFHEBBER
Houd jij van het stadsleven? Dan is Amsterdam dé stad om
je uit te leven! Hier heb je werkelijk alles. Heb je zin om te

shoppen? Dan moet je in de binnenstad zijn. Daar vind je
natuurlijk de grote winkelketens, maar kijk ook eens bij de

vele verborgen pareltjes in en om het centrum. Of je nu op
zoek bent naar toffe streatwear, een chique geurenboetiek
of een hippe conceptstore.

CULTURELE HOTSPOTS
Amsterdam is een echte cultuurstad. Wat wil je ook, met zo

veel musea, concertzalen, poppodia, theaters, filmhuizen
en bioscopen. En dan zijn er nog tientallen festivals en

andere evenementen die de stad het hele jaar door doen
bruisen. Denk aan Pride Amsterdam, het Grachtenfestival,
de Uitmarkt, Amsterdam Dance Event, Sail en Koningsdag.
Amsterdam verveelt nooit!

NATUUR IN EN OM DE STAD
De natuur van Amsterdam is zeer de moeite waard. In en
rond de stad vind je meerdere parken, bossen, tuinen en

natuurgebieden. Natuurlijk ken je gezellige hang-outs als
het Vondelpark, het Westerpark en het Amsterdamse Bos.

Maar laat je vooral ook verrassen door de botanische tuinen,
zelfpluktuinen en groene picknickplekken. Buiten de stad

vind je onder meer het Flevopark en natuurgebied Ilperveld.
Of, voor de waterliefhebbers, de Loosdrechtse Plassen.
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Hoe ontwerp je hét pronkstuk van de Tolhuiskade? Aan
architectenbureau CIVIC de taak om dit vraagstuk op te
lossen. Als winnaar van de Synchroon Next Step Award voor
opkomend ontwerptalent in de architectuur raakte CIVIC
betrokken bij het Tolhuiskade-project. In samenwerking
met Studio Matters zochten zij aansluiting bij de
nautische, industriële sfeer van dit bijzondere gebied
en bij de uitgangspunten van het cityplot-concept. In de
knik van het Tolhuiskanaal verrijst nu C.11, een uniek
appartementengebouw met tien luxe woningen aan het water.
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Jan Lebbink, architect en partner bij CIVIC, kijkt met trots terug op het
ontwerpproces. Hij en zijn team zijn verantwoordelijk voor meerdere
gebouwen: C.11, maar ook C.20, C.21 en C.22. Voor Jan is C.11 extra

speciaal. “C.11 staat precies in het hoekje”, vertelt hij. “Binnen de

verblijfsruimten als de buitenruimten geluidsluw en kunnen de bewoners
extra genieten van hun unieke plek aan het water.

stedenbouwkundige visie van blok C wordt het gebouw ook echt gezien

DE HANENKAM

bewoners een uniek uitzicht over het Tolhuiskanaal en over Amsterdam

Samen met Studio Matters uit Parijs zocht de architect naar een

vanuit welke kant je de Tolhuiskade ook benadert.”

toonaangevend ontwerp te creëren. “We zitten in een overgangsperiode

als hoekpunt. Doordat het gebouw direct aan het water staat, hebben
Overhoeks. En door de ligging in de hoek is het gebouw altijd zichtbaar,

WATER ALS UITGANGSPUNT
De ligging van C.11 biedt kansen. “Het gebouw is vooruitgeschoven ten

opzichte van de rest”, legt Jan Lebbink uit. “Dat maakt ons opvallend.”

Jan en zijn team besloten daarom de hoeken te accentueren. Geen
dichte wanden, maar grote raampartijen die het uitzicht verbreden. Door

de gevel te knikken, kijken alle bewoners direct uit op het water, zowel

in de richting van het Tolhuiskanaal als in de richting van Amsterdam
Overhoeks. En dat het gebouw direct aan de kade staat is zeldzaam,

oplossing om binnen de restricties van de energienormen toch een

waarin de energienormen en de eisen voor luchtinvoer en -uitvoer
worden aangescherpt”, vertelt Jan. “Daarom zie je vaak grote, industriële
kanalen op daken. Dat wilden wij niet op zo'n belangrijke plek.” Studio
Matters ontwierp een omhulsel dat naast de knikkende gevel wellicht het
meest opvallende kenmerk is van C.11. “We noemen het de hanenkam.

Het ontwerp en de tekst versterken het concept van kijkrichtingen en
beweging”, vertelt Jan. “Door de dynamische vorm en typografie lees

je vanuit iedere richting een ander woord: bak, noord, zuid of stuur. De
woorden refereren bovendien aan het nautische karakter van dit gebied.”

aldus Jan. “Dit is echt wonen aan het water”, vertelt hij. “De zichtbaarheid

BIJDRAGE

uitgangspunt van het ontwerp.”

Vanuit de cityplot-gedachte hoort ieder gebouw een bijdrage te leveren

van het water, over het water, langs het water, was een belangrijk

NAUTISCH EN INDUSTRIEEL
Met creativiteit en vindingrijkheid gingen de architecten ook de
uitdagingen van de kavel te lijf. “Je hebt harde eisen en zachte eisen”, vertelt

Jan. "Binnen de zachte eisen probeer je je zo goed mogelijk te bewegen.”
Samenhang creëren met de bestaande gebouwen op de kade was zo'n

aan het gemengde gebied en aan de straat. Zo ook C.11. “Binnen onze

opgave hebben wij gezocht naar hoe wij de straat kunnen activeren”, aldus
Jan. “Het concept was ‘eyes on the street'. De balkons wijzen in de richting

van het kanaal maar ook naar de kade. Aan de achterzijde in de richting van
de straat. Dankzij de open hoeken kijk je vanaf de kade het gebouw in. De

entrees zijn verfijnd voor toegang en doorzicht. Het zijn perfecte woningen
op zich, maar tegelijkertijd dragen ze ook bij aan de straat.”

uitdaging. De architecten putten uit de historie van het gebied om deze

De stedenbouwkundige visie voor C.11 in combinatie met de kansen en

over te brengen. Dat is het oorspronkelijke karakter van deze plek”, aldus

uniek gebouw. “De aandacht voor het uitzicht en de woonbeleving heeft

aansluiting te vinden. “Het is gelukt om de industriële en nautische sfeer
Jan. “Hier zat serieuze industrie. Met dit ontwerp doen wij recht aan die
geschiedenis, onder andere met de materialen. Het is een hard gebouw

met beton, gegalvaniseerd staal en glas. Het is ruig. We zijn erin geslaagd de
sfeer te behouden die refereert aan de bestaande gebouwen.”

uitdagingen van de ligging in de hoek en aan het water resulteerden in een
geleid tot een kloppend ontwerp dat op deze locatie past”, vertelt Jan.
“We zijn trots op de woonkwaliteit die geboden wordt en op de bijdrage
van het ontwerp aan de omgeving.”

VORM EN UITZICHT
Dankzij de geknikte gevel hebben alle bewoners van C.11 niet alleen
een fantastisch uitzicht, maar ervaren zij ook rust in een dynamische
omgeving. “We hebben goed nagedacht over de exacte vorm van de

gevel”, legt Jan uit. Het uitzicht en omgevingsgeluid waren leidend voor

de positionering van de gevel. Door de slimme vormgeving zijn zowel de
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Diverse elementen in
Tolhuiskade krijgen een
groene, duurzame invulling.
Denk aan diverse groene
daken en de binnentuin. De
grassen, mossen en planten
hebben een belangrijke
functie op het gebied van
waterretentie.

SLIMME WATERHUISHOUDING
De diverse groendaken in Tolhuiskade voorkomen dat regenwater meteen op

straat terechtkomt en mogelijk wateroverlast veroorzaakt. In plaats daarvan

vangen de mossen, grassen en planten het regenwater op. Ze nemen het
water op en houden het vast, om het vervolgens geleidelijk af te voeren.

SAMENSPEL MET HET WATER
Tolhuiskade maakt onderdeel uit van een nieuw stuk stad dat niet vecht
tegen het water, maar er een spel mee durft aan te gaan. Water vormt een
zichtbaar en ervaarbaar onderdeel van het gebied. Dat geldt ook voor het
regenwater. In plaats van het regenwater meteen ondergronds af te voeren,
wordt het bovengronds opgevangen en vastgehouden. Groendaken,
daktuinen en de binnentuin spelen hierin een wezenlijke rol.
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Koop je een woning
in C.11? Dan ben je meteen
verzekerd van een eigen
parkeerplaats. Je hoeft dus
nooit meer te zoeken naar
een plekje voor je auto.
Hoe gemakkelijk is dat!
Parkeren gebeurt in Tolhuiskade uit het zicht. Straten zijn zo veel mogelijk
autovrij. Tegelijkertijd staat jouw auto dichtbij en veilig, in het parkeergebouw

aan de Asterwegzijde op de hoek van het plot. Het parkeergebouw biedt

ruimte aan 284 parkeerplaatsen. Verder bevinden zich op de begane grond

een kleinschalige bedrijfsruimte en diverse technische ruimten. Rijd je in

een elektrische auto? Dan kun je bij jouw parkeerplaats een laadpaal laten
aanbrengen.
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< Zicht op het IJ
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Verdiepingsoverzicht
(GEMEENSCHAPPELIJKE)
FIETSENSTALLING

BNR:01
D1

BNR:03
D3

BNR:02
D2

CENTRALE ENTREE

BEGANE GROND

BNR:05
D3

BNR:04
D2

2E VERDIEPING
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1E VERDIEPING

BNR:07
D3

BNR:06
D2

3E VERDIEPING

BNR:08
D4

4E VERDIEPING

BNR:09
D4

5E VERDIEPING

BNR:10
D4

6E VERDIEPING
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Woning
typen
34
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Op de begane grond en op de eerste, tweede en derde verdieping bevinden zich zes

ruime vierkamerappartementen. Het appartement op de begane grond is voorzien
van een terras aan de voorzijde en een riante tuin aan de achterzijde voor het ultieme
buitengevoel. De overige appartementen beschikken over een breed balkon met

een fantastisch uitzicht over het Tolhuiskanaal en ideale zon-oriëntatie. De grote

bloemenramen en glazen gevel zorgen bovendien voor volop daglicht. Naast de woonen slaapkamers beschikken de appartementen over een luxe afgewerkte badkamer en
een royale berging.

•
•
•
•
•

een, twee
& drie
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VIERKAMERAPPARTEMENT
AANTAL: 7
BOUWNUMMERS: 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7
WOONOPPERVLAKTE: CA. 111 M2
OPPERVLAKTE BUITENRUIMTE: BG CA. 53 M2,
1E T/M 3E CA. 12,5 M2

BG T/M 3E VERDIEPING

Weergegeven is de artistieke weergave

van plattegrond van bouwnummer 1. Deze

D1
BEGANE GROND
BOUWNUMMER 1

weergave kan op diverse punten mogelijk

iets afwijken van de contractuele (verkoop)
tekeningen. Zie www.tolhuiskade.nl voor
meer informatie.
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Weergegeven is de artistieke weergave

van plattegrond van bouwnummers 3, 5 en

D2
1E T/M 3E VERDIEPING
BOUWNUMMERS 3, 5 EN 7
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7. Deze weergave kan op diverse punten

mogelijk iets afwijken van de contractuele

(verkoop)tekeningen. Zie www.tolhuiskade.nl
voor meer informatie.

Weergegeven is de artistieke weergave van
plattegrond van bouwnummers 2, 4

D3
1E T/M 3E VERDIEPING
BOUWNUMMERS 2, 4 EN 6

en 6. Deze weergave kan op diverse punten
mogelijk iets afwijken van de contractuele

(verkoop)tekeningen. Zie www.tolhuiskade.nl
voor meer informatie.
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Deze riante Penthouses nemen ieder de volledige verdieping in beslag. Met maar liefst
184 m2 bieden de appartementen volop ruimte voor wonen, werk en vrije tijd. Deze

"pareltjes" zijn zelfs voorzien van een dubbele entree (en een dubbele badkamer) zodat
de gebruiksmogelijkheden bijzonder veelzijdig zijn! De living strekt zich uit over de volle
breedte van het gebouw. Door de grote, panoramische raampartijen zal het uitzicht

vanuit deze ruimte adembenemend zijn. Het grote terras is zongunstig op het zuidwesten
gelegen. Hier geniet je zomers van vroeg tot laat van de zon. Droom je met ons mee?

•
•
•
•
•

vier
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PENTHOUSES
AANTAL: 3
BOUWNUMMERS: 8, 9 & 10
WOONOPPERVLAKTE: CA. 184 M2
OPPERVLAKTE BUITENRUIMTE: CA. 40 M2 + CA. 20 M2

4E T/M 6E VERDIEPING
Hiernaast is de artistieke weergave van plattegrond van

bouwnummers 8, 9 en 10. Deze weergave kan op diverse

punten mogelijk iets afwijken van de contractuele (verkoop)
tekeningen. Zie www.tolhuiskade.nl voor meer informatie.
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Verkoop
Buikslotermeerplein 418
1025 WP Amsterdam
020 - 435 7040

projecten@vandesteege.nl

Buitenveldertselaan 42
1081 AA Amsterdam
020-3017715

nieuwbouw@fris.nl

Mooijekind Vleut Makelaars
Lindenhoevestraat 45
1096 DV Amsterdam
020-8002383

Nieuwbouw@mooijekindvleut.nl

Disclaimer

De perspectieftekeningen in deze informatiebrochure geven een impressie. Het zijn met recht ‘artist impressions’

waarin de illustrator zich soms wat artistieke vrijheden gunt. De inrichting van de openbare ruimte en de (ontwikkeling
op/van de) belendende percelen zijn naar de fantasie van de illustrator ingevuld. Ondanks alle zorgvuldigheid die
we hebben nagestreefd, kunnen aan deze tekeningen geen rechten worden ontleend. De plattegronden van alle

in deze brochure opgenomen appartementen zijn indicatief. Hier is dus geen leveringsplicht aan verbonden. Deze
informatiebrochure maakt geen onderdeel uit van de contractstukken.
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WWW.TOLHUISKADE.NL

ONTWIKKELING

Stadsplateau 14
3521 AZ Utrecht
www.synchroon.nl

