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“Wonen aan het water,
dicht bij de stad”

VOORWOORD

Voorwoord van  
uw makelaar
Voor u ligt de brochure van het plan ‘Wonen aan de Poel’. Het is met trots en genoegen 
dat we kunnen zeggen dat met Wonen aan de Poel exclusiviteit in Amstelveen een naam 
heeft gekregen. 
Wij werden een aantal jaar geleden benaderd om mee te denken over de ontwikkeling 
van deze unieke woonlocatie. Onze kennis van de woonwensen in de huizenmarkt was 
een goede aanvulling op de samenwerking tussen de ontwikkelaar en de architect en 
gezamenlijk hebben we dit bijzondere plan tot stand gebracht. Voor onze kantoren, 
Voorma & Millenaar en Brockhoff Makelaars, beide al jaren geworteld in Amstelveen, is 
het een prachtige uitdaging om de verkoop van deze pareltjes te mogen verzorgen. Wij 
zijn heel enthousiast over de unieke woonlocatie van Wonen aan de Poel, een plek waar al 
tientallen jaren over wordt gesproken. 

Edwin Brockhoff vertelt: ‘Als klein jongetje verdiende ik met mijn zaterdagbaantje wat bij 
op het tuincentrum, waar nu de villa’s gebouwd gaan worden. Tijdens de lunchpauze zat 
ik vaak even aan de rand van het terrein mijn boterham te eten; weg van de drukte, met 
een uniek uitzicht op de Poel. Op de plek, waar nu de tuinen van de villa’s komen te liggen. 
Geweldig dat we mijn indrukken van toen, mogen overbrengen aan de nieuwe bewoners.’

Daniël Millenaar vult aan: ‘De ligging van dit project is uniek. Tegen het Keizer Karelpark 
aan en vlakbij het Stadshart, maar als u het terrein oprijdt, komt u in een andere wereld. 
Elke Amstelvener kent de gevel van de monumentale Handwegkerk: bijzonder dat deze 
behouden blijft. De acht twee-onder-één-kap-herenhuizen langs de Handweg maken het 
project echt áf. Een aanwinst voor Amstelveen.’

Het plan zelf bestaat uit dertien villa’s aan de Poeloever*, acht twee-onder-één-kap-
herenhuizen aan de Handweg en het gebouw de Poelstede met veertien appartementen 
achter de monumentale gevel van de voormalige Handwegkerk. Stuk voor stuk heel 
bijzondere plekken om te wonen.
We hebben zelden een project gezien dat zo compleet wordt opgeleverd als dit project. 
Er zijn geen lange lijsten met meerwerkopties, want aan vrijwel alles is gedacht. Ook de 
keuken en het sanitair worden zeer compleet opgeleverd en zijn van echte topkwaliteit, al 
kunt u deze natuurlijk aan uw eigen wensen aanpassen. Mocht het zo zijn dat u echt een 
specifieke wens heeft of een wijziging wilt, dan is ook dat bespreekbaar met de architect 
en de ontwikkelaar. 

In deze brochure kunt u alles lezen over de architectuur, de prachtige Handweghof*, 
de woonomgeving, de villa’s, de herenhuizen en de appartementen. We tonen alle 
plattegronden en laten u verschillende interieurmogelijkheden zien. Zo kunt u een 
weloverwogen keuze maken. Onze beide teams staan klaar om uw eventuele vragen te 
beantwoorden over dit unieke project. —

Graag tot ziens op een van onze kantoren,
Edwin Brockhoff en Daniel Millenaar

* De straatnamen Poeloever en Handweghof zijn ambtelijk goedgekeurd maar nog niet 
door het College van Burgemeester en Wethouders vastgesteld.



04 OVER AMSTELVEEN

Amstelveen: 
stadse allure in 
het groen
Amstelveen is een dorp met stadse allure met bijna 
90.000 inwoners. Het is een heerlijke woonplek, met veel 
winkelvoorzieningen, goed onderwijs, cultuur en groen. Zo zijn 
alle vormen van onderwijs op loopafstand: van basisscholen 
tot scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs. In 
het Stadshart vindt u een meer dan compleet winkelaanbod, 
een schouwburg, bioscopen en musea. Op de uitgestrekte 
sportvelden in de omgeving zijn er talloze verenigingen te 
vinden.

De stad en Schiphol liggen vlakbij, maar toch kent Amstelveen 
kindvriendelijke wijken en een gezellige sfeer. Om die redenen 
is het dorp al heel wat keren verkozen in de top 3 van meest 
aantrekkelijke Nederlandse plaatsen om in te wonen.

Die aantrekkelijkheid geldt niet alleen voor de regio: 
Amstelveen heeft een grote internationale gemeenschap. De 
hoge kwaliteit van de International School of Amsterdam (nog 
geen twee kilometer van Wonen aan de Poel verwijderd) heeft 
hier uiteraard flink aan bijgedragen. —

LINKS   1 - Heerlijk eten met voortreffelijk uitzicht; dat is restaurant 
“aan de Poel”; 2 - Gemeentehuis gezien vanaf de steiger aan de Poel.

RECHTS   3 - Authentiek detail in het centrum van Amstelveen; 4 - De 
gezellige Dorpstraat; 5 - In het Amsterdamse Bos kunt u alle kanten uit;  
6 - Steiger met uitzicht over de Poel en de Sint-Urbanuskerk.
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LINKS   7 - Fontein in het levendige Stadshart van Amstelveen; 
8 - Markant gebouw aan de Dorpsstraat; 9 - Blik over het water 
richting het Cobra Museum.

RECHTS   10 - Ondergaande zon bij Restaurant “Aan de Poel”;  
11 - Cobra Museum.

De snelweg A9 loopt over het grondgebied 
van Amstelveen en is zeer belangrijk voor de 
bereikbaarheid van de stad. Er wordt rond deze 
weg op dit ogenblik veel aandacht besteed aan het 
verbeteren van het woonklimaat in de Amstelveen. 
Zo komen er nieuwe geluidsschermen, de snelweg 
wordt gedeeltelijk onder het maaiveld gelegd 
en wordt zelfs gedeeltelijk overkapt. Ook de 
grootschalige ontwikkelingen rond het Stadshart 
dragen bij aan een verbetering van het woon-, leef- 
en werkklimaat in Amstelveen.

Amstelveen is te divers voor een korte samenvatting. 
Amstelveen is geliefd onder haar bevolking, maar 
ook bij buitenstaanders en dat is goed te begrijpen. 
Het ligt vlak bij Amsterdam, in een veilige omgeving, 
met mooie parken en alle denkbare voorzieningen 
binnen handbereik. 
Onderling verschillen de Amstelveense wijken 
van elkaar. Er zijn jarendertigwijken met grote en 
prachtige huizen, maar ook wijken met hoogbouw 
waar veel startende gezinnen hun weg kunnen 
vinden. Er is voor elk wat wils en die diversiteit is de 
kracht van Amstelveen. Tegen deze achtergrond 
levert “Wonen aan de Poel” een mooie bijdrage aan 
de groeiende vraag naar grote, duurzame woningen 
met een zeer complete en kwalitatief hoogwaardige 
afwerking. —

7

8 9 11

10
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Rijk aan historie
In 1278 werd in het westen van het gebied Aemestelle een 
dorp met een kerk gesticht voor de veenders: Amstelveen. 
Hier is Amstelveen dus begonnen. De kerk stond aan de 
huidige Dorpsstraat en het dorp was verbonden met het dorp 
Ouderkerk door de Ouderkerkerlaan.

Deze bebouwing geeft veel charme aan het huidige Oude 
Dorp. Vooral de laatste jaren zijn er veel leuke horecazaken 
bijgekomen, zoals Brasserie ’t Hert, Grand Café ’t Oude 
Dorp, het Italiaanse Villa Borghese en The Winekitchen 
at Sea: een visrestaurant gevestigd in de prachtige oude 
marechausseekazerne uit 1921. Ook zijn er diverse winkels 
gehuisvest, zoals elektronicaspeciaalzaak Koudijs, wijnhandel 
De Gouden Ton en Parket Tree. Ten slotte herbergt het Oude 
Dorp het museum Jan van der Togt, met een veelzijdige 
collectie van moderne kunst.

De Ouderkerkerlaan en Handweg liggen een stuk hoger dan 
de omliggende, ontveende gebieden. Rond de 19e eeuw 
was het dorp Amstelveen niet veel meer dan wat lintvormige 
bebouwing langs een aantal hoofdwegen, zoals de huidige 
Amsterdamseweg. Na 1910 kwamen er veranderingen: de 

spoorlijn Amsterdam-Uithoorn werd aangelegd en de haven 
die toen nog bij het Oude Dorp lag, werd gedempt. Na 1920 
kwam de huidige charmante bebouwing in de Stationsstraat 
tot stand.

Tegenwoordig wordt de spoorlijn alleen nog gebruikt in 
de zomermaanden door het museumtrammetje dat vanaf 
het Haarlemmermeerstation in Amsterdam-Zuid langs het 
Amsterdamse Bos en Oude Dorp rijdt tot in Bovenkerk en 
terug. 

De Amstelveense Poel is een oud meer dat is ontstaan door 
de diepe turfafgravingen. De overige meren die destijds 
zijn ontstaan zijn later drooggemalen. Het Amstelveense 
gemeentehuis ligt aan het meer, evenals het bekende 
restaurant Aan de Poel, dat twee Michelinsterren heeft. Beide 
hebben een prachtig uitzicht op de Poel en het achtergelegen 
Amsterdamse Bos. De combinatie van het bruisende en 
authentieke hart van Amstelveen, rustig water en een groen 
parkbos zorgt voor een gewilde woonomgeving. Wonen aan 
de Poel combineert door haar ligging precies deze twee  
uitersten. —
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appartementen de Poelstede

Handweg

Handweghof

Poeloever

Het plangebied
Het plangebied van Wonen aan de Poel bevindt zich op de 
grens van het Oude Dorp met de wijk Bovenkerk en is gelegen 
aan de Amstelveense Poel, een ecologisch hoogwaardig 
gebied. Het gebied valt in feite uiteen in twee delen die 
wezenlijk van elkaar verschillen.

In de eerste plaats hebben we de bebouwing op twee 
locaties aan de Handweg. Deze twee locaties aan de 
Handweg omvatten enerzijds een kavel op de kruising met 
de Keizer Karelweg en anderzijds een kavel waar de huidige 
Handwegkerk en de pastorie op zijn gelegen. De Handweg 
zelf heeft een ruim profiel en heeft een overwegend groene 
uitstraling. Dit komt door de laanbeplanting van essen, maar 
ook door het groene dijktalud aan de oostzijde. De westzijde 
van de Handweg is een lint van losse en geschakelde 
bebouwing dat contrasteert met de oostzijde, waar losse 
hoogbouw in een groene omgeving staat.

In de tweede plaats is er het zogenoemde ‘achtergebied’, 
het gebied dat achter de lintbebouwing ligt en grenst aan 
de Poel. Het plangebied wordt daar begrensd door de oude 
museumspoorlijn.

Deze spoorlijn is door het water van de Poel aangelegd 
waardoor een klein deel van de oorspronkelijk Poel nu een 
waterrijk tussengebied vormt tussen de achtererven van 
de villa’s en de spoorlijn. Op deze landstrook liggen dus dit 
spoor voor een museumtram, een fietspad en een bosachtige 
begroeiing met wandelpaden. De nieuw aan te leggen brug 
voor fietsers en voetgangers maakt het nog eenvoudiger om 
van de Handweg naar de Poel en het Amsterdamse Bos te 
komen.

In het achtergebied worden aan de Poel dertien exclusieve 
villa’s gebouwd in drie verschillende types en stijlen. De 
straat waaraan de villa’s worden gebouwd gaat (niet geheel 
verrassend) Poeloever heten. De acht grote twee-onder-één-
kap-stadsvilla’s liggen met hun voordeur aan de Handweg en 
hebben aan hun tuinzijde de garage staan die uitkomt op de 
Poeloever, de nieuwe en rustige woonstraat. 

Aan de zuidkant van het plangebied staat nu de Handwegkerk. 
De authentieke voorgevel van deze kerk blijft als monument 
gehandhaafd en daarachter komen veertien luxe 
appartementen in het nieuwe gebouw de Poelstede. De beide 
ingangen van de Poelstede en het parkeren zijn gesitueerd op 
de Handweghof, de nieuwe en toepasselijke straatnaam.  
Het parkeren vindt overigens plaats onder een ‘groen dak’. —

LOCATIE
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Poeloever

Overdekt parkeren

De locatie
Het zuidelijk deel van het plangebied is het gebouw de 
Poelstede en haar omgeving. Achter de gehandhaafde 
monumentale gevel van de voormalige Handwegkerk zijn 14 
ultra comfortabele appartementen met de bouwnummers 22 
tot en met 35 gesitueerd. De namen voor de appartementen 
– Montmartre, Monteverde, Cannes, Gstaad, Manhattan en 
Monaco – refereren stuk voor stuk aan steden of plekken 
die qua wonen behoren tot de mooiste en meest geliefde 
ter wereld. Het adres van deze appartementen wordt de 
Handweghof. 

Langs het water aan de westkant liggen de villa’s. Hier heeft 
de koper per kavel de keuze uit drie types, te weten Boston, 
Newport en Vermont.

Om te zorgen dat de compositie van de plannen wordt 
bewaakt wordt de keuze van welk type mogelijk is op welk 
kavel in overleg met de architect genomen. In totaal zijn er 
13 kavels waarvan bouwnummers 1 en 2 aan de Handweghof 
liggen en bouwnummers 3 tot en met 13 aan de Poeloever.

Aan de Handweg komen aan de noordzijde van het plangebied 
de acht royale twee-onder-één-kap-herenhuizen met 
bouwnummers 14 tot en met 21 te liggen. Er zijn twee type 
herenhuizen, Kensington en Greenwich. Hun voordeur komt 
aan de Handweg te liggen. Aan de achterzijde (westzijde) 
grenzen de tuinen aan de Poeloever. Deze herenhuizen krijgen 
aan de Poeloever eigen parkeerplaatsen en een eigen garage. 
Tussen de herenhuizen loopt een wandel-/fietspad dat via een 
brug toegang geeft tot het water- en bosrijke gebied rond de 
Poel en het Amsterdamse Bos.. —

Kavelgrens

Erfgrens projektgebied ca. 32500 m2

Verharding t.b.v. leidingenstrook

Straat

Rieteiland

Water

Openbaar groen

Woonkavels

Rooilijn terrassen

Rooilijn hoofdgebouwen
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De architect aan 
het woord
‘Inspiratie is de basis voor het maken van een ontwerp en 
daarom zoek ik uit die inspiratie altijd aanknopingspunten om 
te benutten bij het vormgeven van mijn gebouwen.

Als watersporter word ik extra geïnspireerd door locaties die 
zich bevinden in een waterrijke omgeving. In het recente 
verleden kon ik mij uitleven in twee projecten die letterlijk met 
hun fundamenten in het water staan.
In het Brabantse stadje Steenbergen gelegen aan het riviertje 
de Vliet mocht ik een project ontwerpen bestaande uit zeven 
achtkantige torentjes met appartementen.
In Tholen (Zeeland) ontwierp ik het Waterfront Tholen 
een complex woningen bestaande uit appartementen, 
geschakelde woningen en villa’s.
Wij waren daarom ook zeer enthousiast toen we door de 
ontwikkelaar Wonen aan de Poel werden gevraagd om een 
invulling te geven aan een unieke locatie tussen de Handweg 
en de Poeloevers: één van de mooiste plekken in Amstelveen.

Wonen aan het water is aantrekkelijk omdat je de drukte 
van de stad kan ontvluchten door met een boot de Poel 
op te varen en op te gaan in de vrije natuur. Wonen aan het 
water wordt zo op een natuurlijke manier gecombineerd met 
recreëren.

Ons plan omvat dertien villa’s, acht twee-onder-één-
kap-herenhuizen en veertien appartementen in en bij de 
voormalige Handwegkerk.
De inspiratie van het appartementengebouw werd gevoed 
door het gegeven dat de voorgevel van de kerk gehandhaafd 
moest worden, aangezien het op de monumentenlijst staat. De 
technische kwaliteit van het oude hoofdgebouw was niet goed 
genoeg meer en moest dus gesloopt worden.

Wij hebben ervoor gekozen om met het ontwerp een 
transformatieproces uit te beelden. 
Het gebouw verandert vanuit de monumentale voorgevel, 
gekoppeld aan een bijpassend nieuw te bouwen volume in 
een modern ogend appartementengebouw. Hierdoor ontstaat 
er een variëteit aan appartementen met ieder hun eigen 
kenmerken. Er is getracht vanuit elke woonkamer een goed 
uitzicht op het park of het water te verschaffen.’ —

Wij hopen dat u net zo enthousiast bent als wij over het 
uiteindelijke resultaat.

Ir Rob B. Ligteringen, Tracé Architecten, lid van BNA

DE ARCHITECTUUR
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De Poelstede

DE POELSTEDE

U zoekt rust, veiligheid en 
privacy zonder het sociale 
contact met de buren te 
verliezen. Daarbij wilt u 
alle denkbare luxe, liefst 
op één verdieping. U hebt 
genoeg van de stadse 
ongemakken, maar u wilt 
wel alle voorzieningen 
dicht bij huis hebben 
en goed bereikbaar zijn 
voor de (klein) kinderen. 
Welkom in de Poelstede. —
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Appartementen
We hoeven u natuurlijk niet uit te leggen dat als u kiest voor 
nieuwbouw u kiest voor zorgelozer, energiezuiniger, stiller, 
duurzamer en comfortabeler wonen. 

Het gebouw de Poelstede is met veel gevoel voor de 
kwaliteiten van de monumentale voorgevel van de voormalige 
Handwegkerk ontworpen. In de kelder heeft het gebouw voor 
alle appartementen een royale berging van circa 9 m2 en voor 
de twee penthouses zelfs 16 m2.

De appartementen worden ontsloten via een royale hal met 
vide en trappenhuis met een ruime lift. De appartementen 
variëren in grootte van 133 m2 voor type Montmartre tot 260 m2 
voor een penthouse type Manhattan.

Verder is op eigen terrein van het gebouw een overdekte 
parkeervoorziening gemaakt met een zeer bijzonder ‘groen 
dak’. — 
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oostgevel noordgevel

westgevel zuidgevel

gevelaanzichten
de Poelstede



De appartementen worden allemaal zeer compleet 
opgeleverd. Er is rekening gehouden met hedendaagse luxe 
en comfort. Dit kunt u ook terugvinden in de separaat te 
verkrijgen uitgebreide technische omschrijving.

De appartementen zijn zeer goed geïsoleerd en hebben in 
alle vertrekken vloerverwarming, wat voor een comfortabel 
binnenklimaat zorgt. De rest van de installaties zijn, evenals de 
keuken en het sanitair, ook van een hoog niveau. 

Vanzelfsprekend zijn er voldoende stopcontacten, CAI- of 
UTP-aansluitingen en is er een uitgebreide groepenkast 
voor de luxe keuken. Ook de badkamers krijgen top sanitair. 
Binnen de standaardpakketten is meer dan voldoende keus. 
Kunt u binnen de mogelijkheden niet vinden wat u het liefst 
in uw droomappartement zou willen, dan proberen we met 
maatwerk altijd een passende oplossing voor u te bedenken. —

Op de volgende pagina’s is per type een beschrijving 
opgenomen van het appartement en een duidelijke plattegrond.

24 DE POELSTEDE  -  APPARTEMENTEN
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22  26  30
zie overzichtsplattegrond 
op pagina 70-71

26 27 APPARTEMENTEN - MONTMARTRE

Plattegrondappartement 
Montmartre

Type Montmartre, genoemd naar de bekende wijk in hartje 
Parijs, ligt aan de kant van de authentieke voorgevel van de 
Handwegkerk, die als monument is gehandhaafd. Uiteraard 
vormt het trappenhuis met de lift een buffer tussen het 
monument en de moderne tijd. Het royale gebruiksoppervlak 
van 133 m2 biedt u veel ruimte en mogelijkheden. De 
woonkamer ligt op het zuiden en heeft daar een ruim balkon 
van circa 9 m2 waar het genieten is van het uitzicht op de tuin 
van de voormalige kerk en de pastorie. In deze tuin ligt onder 
een ‘groen dak’ uw eigen parkeerplaats. Vanaf het balkon is op 
de hoger gelegen verdiepingen de Poel en het Amsterdamse 
Bos te zien. 

Het appartement heeft drie slaapkamers, twee badkamers en 
een separaat toilet.
De ruime hoofdslaapkamer heeft een eigen luxe badkamer 
met ligbad, inloopdouche, toilet en badkamermeubel. Een van 
de twee andere slaapkamers is gesitueerd aan de Handweg 
en zou natuurlijk ook prachtig dienst kunnen doen als 
werkkamer.

In de techniekruimte, waar de apparatuur staat opgesteld die 
in deze moderne tijd zorgt voor alle comfort in huis, zijn ook de 
aansluitingen voor de wasmachine en -droger. 
Tenslotte bevindt zich in de kelder zich de ruime berging van 
9 m2. Kortom een ruim appartement met alle luxe. —
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 APPARTEMENTEN - MONTMARTRE30 31
technische plattegrond

Montmartre

Appartement 
Montmartre 
in het kort
— Een gebruiksoppervlak volgens NEN 2580 van circa 133 m2 

— Gevel op het zuiden van bijna 9 meter

— Ruime entree met garderobekast

— Schuifpui naar het terras of balkon van circa 9 m2

— Hoogwaardige keuken met inbouwapparatuur

— Energielabel A

— Drie ruime slaapkamers waarvan één met eigen badkamer en toilet

— Twee badkamers met luxe sanitair

— Een zeer ruime stelpost voor keuken, sanitair en tegelwerk

— Appartement 22 heeft een eigen tuin van circa 35 m2

— Een ruime berging in de kelder

— Een overdekte parkeerplaats
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32 33 APPARTEMENTEN - MONTEVERDE

Plattegrond

nummers

23  27  31
zie overzichtsplattegrond 
op pagina 70-71

Type Monteverde, genoemd naar een van de geliefde 
woonwijken in Rome, ligt ook aan de tuinkant van het gebouw 
en dus aan de Handweghof. In de kelder is de ruime berging 
van 9 m2 en via het mooie trappenhuis tussen het voorste en 
achterste deel van het gebouw komt u bij de entree van het 
appartement. Het royale gebruiksoppervlak van 133 m2 biedt u 
veel ruimte en mogelijkheden. De grote woonkamer en keuken 
van deze woning liggen op het zuiden en deze keuken geeft 
u via een schuifpui toegang tot het ruime terras of balkon van 
ongeveer 9 m2 waar het genieten is van het uitzicht op de tuin 
van de voormalige kerk en de pastorie. In deze tuin ligt onder 
een “groen dak” uw eigen parkeerplaats. Het appartement 
heeft verder drie slaapkamers, twee badkamers en nog een 
separaat toilet.

De ruime hoofdslaapkamer heeft een eigen luxe badkamer 
met ligbad, inloopdouche, toilet en luxe badkamermeubel. 
De twee andere slaapkamers kunnen gebruikmaken van de 
tweede badkamer.

In de techniekruimte, waar de apparatuur staat opgesteld die 
in deze moderne tijd zorgt voor alle comfort in huis, is ook 
ruimte voor de wasmachine en -droger. 
Kortom een ruim appartement met alle luxe. —

appartement 
Monteverde
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 APPARTEMENTEN - MONTEVERDE36 37
technische plattegrond

Monteverde

Appartement 
Monteverde  
in het kort
— Een gebruiksoppervlak volgens NEN 2580 van circa 133 m2

— Gevel op het zuiden van bijna 9 meter

— Ruime entree met garderobekast

— Schuifpui naar het terras of balkon van circa 9 m2 

— Hoogwaardige keuken met inbouwapparatuur

— Energielabel A

— Drie ruime slaapkamers waarvan één met eigen badkamer en toilet

— Twee badkamers met luxe sanitair 

— Een zeer ruime stelpost voor keuken, sanitair en tegelwerk 

— Appartement 23 heeft een eigen tuin van circa 35 m2 

— Een ruime berging in de kelder

— Een overdekte parkeerplaats



 APPARTEMENTEN - CANNES
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Plattegrond  
Variant 1

nummers

24  28  32
zie overzichtsplattegrond 
op pagina 70-71

Type Cannes, genoemd naar een van de meest geliefde 
badplaatsen in Zuid-Europa, ligt aan de kant van het gebouw 
dat is georiënteerd op de Poel. In de kelder is een ruime 
berging van 9 m2 en via het mooie trappenhuis tussen het 
voorste en achterste deel van het gebouw komt u bij de entree 
van het appartement. Het royale gebruiksoppervlak van 135 m2 

biedt u veel ruimte en mogelijkheden. Vanuit de hal komt u via 
de dubbele deuren in de ruime living. De grote woonkamer en 
keuken van dit appartement liggen op het westen en via twee 
grote schuifpuien hebben ze beide toegang tot het ruime 
terras of balkon van bijna 13 m2 waar het genieten is van het 
uitzicht op de tuin van de voormalig kerk. De appartementen 
op de eerste verdieping en hoger hebben ook een prachtig 
uitzicht op de Poel. In de tuin van de Handweghof ligt 
onder een ‘groen dak’ ook voor dit appartement uw eigen 
parkeerplaats. 

Het appartement heeft verder twee ruime slaapkamers, twee 
badkamers en nog een separaat toilet.
De hoofdslaapkamer heeft een riante inloopkast en een 
eigen badkamer met ligbad, inloopdouche, toilet en 
badkamermeubel. De andere slaapkamer kan gebruikmaken 
van de tweede badkamer. Mocht u een derde slaapkamer 
nodig hebben dan kan gemakkelijk de inloopkast worden 
omgetoverd tot slaapkamer.

In de technische ruimte, waar de apparatuur staat opgesteld 
die in deze moderne tijd zorgt voor alle comfort in huis, is ook 
ruimte voor de wasmachine en -droger. 
Dit appartement biedt ruimte, luxe en uitzicht. —

appartement 
Cannes
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technische plattegrond

Cannes variant 1
technische plattegrond

Cannes variant 2
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Appartement 
Cannes 
in het kort

— Een gebruiksoppervlak volgens NEN 2580 van circa 135 m2

— Gevel op het westen van ruim 11 meter

— Ruime entree met garderobe en chique dubbele deuren naar de living

— Twee schuifpuien naar het terras of balkon 

— Groot balkon van circa 13 m2

— Hoogwaardige keuken met inbouwapparatuur

— Energielabel A

— Twee (of optioneel drie) ruime slaapkamers waarvan één met eigen badkamer en toilet

— Twee badkamers met luxe sanitair 

— Een zeer ruime stelpost voor keuken, sanitair en tegelwerk 

— Appartement 24 heeft een eigen tuin van circa 45 m2

— Een ruime berging in de kelder

— Een overdekte parkeerplaats
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Type Gstaad, refererend aan één van de mooiste plaatsen in 
de Zwitserse Alpen, ligt op de hoek met zowel uitzicht op de 
Poel als op de tuin van de voormalige kerk en de pastorie. In 
de kelder is de ruime berging van 9 m2 en via het trappenhuis 
komt u bij de mooie entree van het appartement. Met een 
gebruiksoppervlak van 144 m2 is dit een van de grotere 
appartementen binnen het gebouw. Een appartement dat 
u veel ruimte en mogelijkheden biedt. Vanuit de hal komt u 
via de dubbele deuren in de ruime living. Deze woonkamer 
ligt heerlijk op de hoek van het gebouw met zowel balkon 
op het zuiden als op het westen. Maar liefst drie grote 
schuifpuien geven toegang tot het ruime terras of balkon 
van bijna 27m2 waar het genieten is van het uitzicht op de 
tuin van de voormalige kerk. De appartementen op de eerste 
verdieping en hoger hebben ook uitzicht op de Poel en het 
Amsterdamse Bos, waar de zon in het westen ondergaat. In de 
tuin van de Handweghof ligt onder een ‘groen dak’ ook voor dit 
appartement uw eigen parkeerplaats. 

Het appartement heeft verder twee ruime slaapkamers, twee 
badkamers en nog een separaat toilet.
De hoofdslaapkamer heeft een riante inloopkast en een 
eigen badkamer met ligbad, inloopdouche, toilet en luxe 
badkamermeubel. De andere slaapkamer kan gebruikmaken 
van de tweede badkamer. De woonkamer geeft ook nog 
toegang tot een ruime werkkamer met een riant uitzicht op de 
tuin, uiteraard is deze ook te gebruiken als logeerkamer.

In de techniekruimte, waar de apparatuur staat opgesteld die 
in deze moderne tijd zorgt voor alle comfort in huis, is ook 
ruimte voor de wasmachine en -droger. 
Dit appartement biedt heel veel ruimte, luxe en een mooi 
panorama-uitzicht. —

appartement 
Gstaad
nummers
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Gstaad

 APPARTEMENTEN - GSTAAD

Appartement 
Gstaad 
in het kort
— Een gebruiksoppervlak volgens NEN 2580 van circa 144 m2

— Gevel op het westen van ruim 11 meter en 11 meter op het zuiden

— Ruime entree met garderobe en chique dubbele deuren naar de living

— Drie schuifpuien naar het terras of balkon 

— Groot balkon van circa 27 m2

— Hoogwaardige keuken met inbouwapparatuur

— Energielabel A

— Twee (of optioneel drie) ruime slaapkamers waarvan één met eigen badkamer en toilet

— Twee badkamers met luxe sanitair   

— Werkkamer met uitzicht op de tuin

— Appartement 25 heeft een eigen tuin van circa 108 m2

— Een ruime berging in de kelder

— Een overdekte parkeerplaats
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Appartement type Manhattan, overduidelijk geïnspireerd door 
de appartementen en gerenoveerde lofts in dat kostbare 
stukje New York, ligt op de derde en vierde verdieping van de 
Poelstede. Dit grootse appartement heeft maar liefst 260 m2 
gebruiksoppervlak waarvan 182 m2 op de derde verdieping 
en 80 m2 op de vierde verdieping. In de kelder is ook nog de 
royale berging van 16 m2. 
Via het trappenhuis met luxe lift komt u bij de ruime entree 
van het appartement. Vanuit de hal bereikt u via de dubbele 
deuren de ruime living. U kunt ook vanuit de hal naar de 
hoofdslaapkamer toe. Deze ruime slaapkamer heeft een 
riante inloopkast en een eigen luxe badkamer met ligbad, 
inloopdouche, toilet en badkamermeubel. Via de inloopkast is 
ook weer de eetkamer te bereiken. Altijd makkelijk met zulke 
grote afstanden in het appartement. 
De zeer ruime woonkamer ligt heerlijk op het zuiden. De grote 
glazen schuifpui geeft toegang tot het royale terras van circa 
27 m2. Vanaf deze hoogte geniet u niet alleen van het uitzicht 
op de tuin van de voormalige kerk, maar kijkt u ook op de Poel 

appartement 
Manhattan
nummer

34
zie overzichtsplattegrond 
op pagina 72-73

en aan de horizon ziet u de toren van de Sint-Urbanuskerk. 
Aangrenzend aan de living heeft het appartement ook nog 
een ruime eetkamer en een werkkamer van formaat. De 
kok heeft in dit appartement naast de luxe keuken ook de 
beschikking over een royale bijkeuken. In de techniekruimte, 
waar de apparatuur staat opgesteld die in deze moderne 
tijd zorgt voor alle comfort in huis, is ook ruimte voor de 
wasmachine en -droger. 

Op de verdieping, die goed zichtbaar is door de grote 
vide, heeft dit appartement heeft verder twee zeer 
ruime slaapkamers die beide beschikken over een eigen 
badkamer. De overloop op deze verdieping biedt ook nog 
tal van gebruiksmogelijkheden zoals een fitnessruimte, 
bioscoopruimte of atelier. Voor dit appartement liggen 
in de tuin van de Handweghof onder een ‘groen dak’ 
vanzelfsprekend twee eigen parkeerplaatsen.
Dit appartement biedt overduidelijk heel veel ruimte, luxe en 
een adembenemend panorama-uitzicht. —

 APPARTEMENTEN - MANHATTAN

Plattegrond 
entree niveau
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 APPARTEMENTEN - MANHATTAN

Appartement 
Manhattan 
in het kort

— Een gebruiksoppervlak volgens NEN 2580 van circa 260 m2 verdeeld over twee verdiepingen

— Gevel op het zuiden van ruim 17 meter 

— Ruime entree met garderobekast en chique volledig glazen pui met dubbele deuren naar de living

— Veel glas en een schuifpui naar het terras 

— Groot terras van circa 27 m2

— Hoogwaardige keuken met inbouwapparatuur

— Energielabel A

— Op de hoofdverdieping een slaapkamer met eigen badkamer, inloopkast en toilet

— Werkkamer of bibliotheek, eetkamer en bijkeuken

— Op de bovenverdieping twee slaapkamers met ieder een eigen badkamer

— Drie badkamers met luxe sanitair

— Een zeer ruime stelpost voor keuken, sanitair en tegelwerk

— Zeer ruime berging in de kelder

— Twee overdekte parkeerplaatsen
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technische plattegrond

Manhattan
entree niveau

technische plattegrond

Manhattan
verdieping
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Appartement type Monaco, de naam verwijst naar de 
luxe badplaats aan de Middellandse Zee met haar weidse 
uitzichten. Dit unieke appartement ligt op de bovenste 
verdiepingen (3de en 4de) van het gebouw de Poelstede. 
Het prachtige appartement heeft maar liefst 251 m2 
gebruiksoppervlak waarvan 197 m2 op de derde etage 
en 54 m2 op de vierde etage. In de kelder is ook nog de 
royale berging van 16 m2 en via het trappenhuis met luxe 
lift en prachtige vide komt u bij de ruime entree van het 
appartement. 

Vanuit de hal, die een garderobekast heeft en door de vide 
grotendeels dubbele hoogte heeft, bereikt u via de dubbele 
deuren de ruime living. Vanuit de hal kunt u ook naar de twee 
slaapkamers op deze verdieping toe. De hoofdslaapkamer 
heeft een riante inloopkast en een eigen luxe badkamer 
met ligbad, inloopdouche, toilet en luxe badkamermeubel. 
Bovendien kunt u via de inloopkast ook nog de wasruimte 
bereiken waar de wasmachine en -droger hun plaats krijgen. 
Deze ruimte is ook bereikbaar via de techniekruimte waar de 
apparatuur staat opgesteld die in deze moderne tijd zorgt voor 

appartement 
Monaco
nummer

35
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alle comfort in huis. 
De andere slaapkamer beschikt ook over een eigen badkamer. 
De grote woonkamer ligt op de hoek, heerlijk op het zuiden 
en het westen. Twee grote glazen schuifpuien geven toegang 
tot het formidabele terras van maar liefst 70 m2. U geniet vanaf 
deze hoogte niet alleen van het uitzicht op de tuin van de 
voormalige kerk maar u kunt ook helemaal richting Uithoorn en 
de Westeinderplassen kijken. Bovendien heeft u in het westen 
bovendien uitzicht over de Poel en het Amsterdamse Bos.

Op de verdieping die goed zichtbaar is door de grote vide in 
de entreehal heeft dit appartement verder een ruime slaap- 
of werkkamer met een Frans balkon dat een fraai uitzicht 
over de Poel heeft. De overloop op deze verdieping biedt 
ook nog de mogelijkheid een derde badkamer te maken. 
Ook voor dit appartement liggen vanzelfsprekend in de 
tuin van de Handweghof onder een ‘groen dak’ twee eigen 
parkeerplaatsen.
Dit appartement biedt overduidelijk extreem veel ruimte, luxe 
en een adembenemend groot terras met de wereld aan uw 
voeten. —

Plattegrond 
entree niveau
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Appartement  
Monaco
in het kort
— Een gebruiksoppervlak volgens NEN 2580 van circa 251 m2 verdeeld over twee verdiepingen

— Gevel op het zuiden van ruim 10 meter en op het westen van 17 meter

— Ruime entree met garderobekast, grote vide en met dubbele deuren naar de living

— Veel glas en twee schuifpuien naar het terras 

— Onvoorstelbaar groot terras van 70 m2

— Energiezuinige bodemwarmtepomp

— Hoogwaardige keuken met inbouwapparatuur

— Energielabel A

— Op de hoofdverdieping de hoofdslaapkamer met eigen badkamer, inloopkast en toilet

— Tweede slaapkamer met eigen badkamer

— twee badkamers met luxe sanitair

— Op de bovenverdieping een slaapkamer

— Een zeer ruime stelpost voor keuken, sanitair en tegelwerk  

— Zeer ruime berging in de kelder

— Twee overdekte parkeerplaatsen

Plattegrond 
verdieping
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Monaco
entree niveau

technische plattegrond

Monaco
verdieping
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Kelder

Begane grond

 APPARTEMENTEN - OVERVIEW

Eerste verdieping

Tweede verdieping

appartementen 
Overview
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Vierde verdiepingDerde verdieping
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Een prachtig 
rustig plekje 
midden in de 
Randstad
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Alle opleidingen 
vlakbij
Alle vormen van onderwijs zijn echt 
op loopafstand: van basisscholen 
tot scholengemeenschappen 
voor voortgezet onderwijs. Ook de 
International School of Amsterdam is 
slechts eventjes fietsen.

Cultuur om  
de hoek
In het tadshart vindt u de 
schouwburg, bioscopen en 
musea.

Ruimte en luxe
De appartementen bieden heel veel 
leefruimte, van 133 m2 tot 260 m2, 
waarvan de meeste gelijkvloers.  
De indeling en de gekozen materialen 
stralen luxe uit.

Gezelligheid 
De kern van het Oude Dorp 
ligt op loopafstand, met 
restaurants, winkels en andere 
voorzieningen. Van eetcafé 
tot sterrenrestaurant en van 
ijzerhandel tot gemeentehuis.

Wat maakt Wonen  
aan de Poel uniek? Rust 

Rustig wonen aan de Poel met het Amsterdamse Bos in uw achtertuin.

Tennis, hockey, cricket, rugby, voetbal 
allemaal in Amstelveen en vlakbij.

Persoonlijke  
begeleiding

Bijzonder 
bereikbaar
Schiphol, tram en de snelwegen 
A4, A10 en A9 zijn allemaal 
dichtbij.

Sportverenigingen 
in overvloed

Duurzame  
nieuwbouw 
Nieuwbouw is zorgelozer, energiezuiniger, 
stiller, duurzamer, comfortabeler en veiliger.

Uw droomhuis compleet
Geen lange lijsten met meerwerkopties. U koopt een woning die die al 
van heel veel gemakken is voorzien. Uw maatwerkwensen horen we 
graag!

Tijdens het hele proces van uw 
aankoop tot oplevering staat 
u via uw projectbegeleider in 
contact met de makelaar, de 
projectmanager en de architect.



Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld en is bedoeld om
een goede indruk en gevoel te geven van het te realiseren project “Wonen aan de Poel”.

Bij deze brochure behoren contractstukken, zoals een technische omschrijving omtrent de 
bouwmethodiek, kleur- en materiaallijst en contracttekeningen van de woningtypes. Deze 
stukken samen met de koopovereenkomsten zijn de basis van de contractstukken. Deze 
brochure zal geen onderdeel uitmaken van deze overeenkomst en is puur bedoeld om een 
visuele impressie te geven van het project “Wonen aan de Poel”. Er kunnen dan ook geen 
rechten ontleend worden aan deze met zorg samengestelde brochure.

Voor verkoopinformatie

Voorma & Millenaar
Tholenseweg 42
1181 KG Amstelveen

T +31 20 6418694
E amstelveen@voormamillenaar.nl

Brockhoff Makelaars
Keiser Karelweg 223
1181 RC Amstelveen

T + 31 20 5437375
E nieuwbouw@brockhoff.nl

—

Wonen aan de Poel BV

Bezoekadres 
Parallelweg 39
3371 GB Hardinxveld - Giessendam
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3370 AE Hardinxveld - Giessendam

T +31 18 4413 103
E info@wonenaandepoel.nl

—
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