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Elzenstaete bevindt zich aan de rand van de nieuwe groene 
woonwijk Elzenhagen in Amsterdam-Noord, het groenste 
stadsdeel van Amsterdam. Met de vele wandel- en fietsroutes 
en meerdere natuurgebieden om de hoek waant u zich eerder 
in een klein dorpje dan in een grootstedelijk gebied. Toch bent 
u straks met de Noord-Zuidlijn zó in de binnenstad. Een ideale 
plek als u van de stad houdt, maar niet  middenin de drukte wilt 
wonen. Buiten leven binnen de  stadsgrenzen. 

De E van 

 elzenhagen  
en  elzenstaete

E is for 

 elzenhagen  
and  elzenstaete
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At the edge of the verdant 
new Elzenhagen residential 
neighbourhood in Amsterdam’s 
greenest city district, 
Amsterdam-Noord, Elzenstaete 
is just around the corner 
from an abundance of cycling 
and hiking trails and several 
natural reserves. In fact, the 
surroundings look more like 
a small town than a major 
metropolitan area. Yet the future 
North-South metro line will put 
you in the city centre in mere 
minutes.  
This is the ideal spot if you love 
city life but don’t want to live in 
the middle of the urban jungle. 
It’s outdoor living... inside the 
city border. 

Visrestaurant Stork 

Groene omgeving in de buurt



Start de dag met prachtige vergezichten en een 
mooie zonsopkomst door een van de mooie raam-
partijen van de woning. Ieder appartement  beschikt 
over een royale buitenruimte of zelfs een riant 
 dak terras waar u kunt genieten van het  fraaie 
 uitzicht op de singel en de groene omgeving.

De S van 

 stiJlVol wonen 
aan de singel
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S is for 

stYlish  
waterside homes

Start the day with a panoramic 
view of a brilliant sunrise from 
one of your picture windows. 
Each apartment has a private 
outdoor space or even a large 
roofterrace where you can enjoy 
the splendid view over the canal 
and green surroundings.

Zondagmiddag aan het IJ 

Artist impressie Elzenstaete



noord 
Noord kenmerkt zich als bruisende wijk, 
waar oude panden worden gesloopt en 
nieuwe woningen, creatieve hotspots, 
restaurants en hippe shops verrijzen of 
oud met nieuw wordt gecombineerd. 
Noord inspireert en ademt een jonge en 
vernieuwende sfeer. The place to be!

Elzenstaete

omgeVing

Elzenstaete, gelegen op de grens van 
stad en land, biedt het beste van twee 
werelden. Enerzijds op steenworp  afstand 
van de binnenstad van Amsterdam, 
 anderzijds de directe nabijheid van de 
weidse  vergezichten van de polder en zijn 
 pittoreske dorpen met het IJsselmeer op 
de achtergrond. 
Op de fiets, met de auto of met het 
 openbaar vervoer, alle voorzieningen 
 binnen handbereik. De pond over het IJ 
brengt u 24 uur per dag in 3 minuten naar 
het centrum van Amsterdam. 

Elzenstaete straddles city and 
countryside, offering the best 
of both worlds. Just a stone’s 
throw from the city centre, it’s 
surrounded by scenic vistas across 
the polder landscape, dotted 
with picturesque villages and the 
IJsselmeer in the background. 
Whether getting around by bike, 
car or public transport, all facilit-
ies and amenities are within easy 
reach, and the IJ ferry puts you in 
the centre of Amsterdam in three 
minutes flat, 24 hours a day. 

north
Amsterdam-Noord is a bustling part 
of the city, where outdated prop-
erties are being torn down to make 
way for new dwellings, creative 
hotspots, restaurants and hip shops, 
or where old is being mingled with 
new. It’s an inspiring district with 
a youthful and edgy vibe. In other 
words: it’s the place to be!

heerliJk eVen op de 
fiets de stad uit

Hangar
www.hangar.amsterdam.nl

als Je zelf graag 
uitgebreid kookt, 

dan Vind Je hier 
alle ingrediënten.

Foodmarket
www.hallo.jumbo.com/foodmarkt

nieuwendam
Houten huizen aan de dijk

hippe winkels en 
 stedeliJke hotspots 

 Vinden allemaal hun 
weg naar de stoere en 

 creatieVe werf. 
NDSM WERF

www.ndsm.nl
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groenten, nog nat Van 
het land, want biJ land-
markt halen ze elke dag 

Verse producten biJ 
kleine telers en boeren, 
het liefst uit de buurt. 

Landmarkt 
www.landmarkt.nl

aan maar één ding  
denken, hangend aan  
Je handen en Voeten  

aan een muur.  
Monk

www.monkamsterdam.nl

een Vers broodJe,  
de nieuwste mode  
en de dageliJkse 
 boodschappen.   

Winkelcentrum Boven ’t IJ
www.boventy.nl

Vis eten aan ’t iJ.
Café Restaurant Stork

www.restaurantstork.nl



TUINDORP
BUIKSLOOT

IJPLEIN

VOGELBUURT

OVERHOEKS

DISTELDORP

NIEUWENDAM

ELZENHAGEN

BUIKSLOTERMEER

VOLEWIJCK

Elzenstaete

hotspots
Elzenstaete

bereikbaarheid

01 Loetje aan het IJ

02 IJkantine

03  NDSM werf

04 Noorderlicht

05 EYE museum

06 A’DAM Lookout 

07  Café Restaurant Stork

08  Foodmarket

09  Kromhouthal

10  De Goudfazant
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C.S. 10 min
Arena 35 min
Schiphol 35 min
Zuidas 20 min

11  Monk

12  Hangar

13  Boven ’t IJ winkelcentrum

14 Nieuwendam

15 Landmarkt 

A’DAM Lookout + EYE Loetje aan het IJ IJkantine

A10

s116

s116

s117

A10

A10

station noord

J Van hasseltweg

Kromhouthal
De tijden van weleer zijn 
nog altijd zichtbaar in de 
evenementenlocatie Kromhouthal. 
Een plafond van 15 meter hoog, 
hijskranen en stoere stalen 
constructies uit de tijd dat de 
fabrieksmotoren van Stork en 
Kromhout nog draaiden. Deze 
industriële omgeving is een 
unieke multifunctionele locatie 
voor bedrijfs-, commerciële en 
culturele evenementen. Houd hun 
agenda in de gaten voor leuke en 
lekkere evenementen. Zo komt 
het Food Soul Festival ook in 2017 
weer naar de Kromhouthal.  
www.kromhouthal.com
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plattegrond

woningtYpen

appartementen
Elzenstaete bestaat uit 36 lichte en 
ruime huur appartementen, die in grootte 
variëren van 61,3 tot 88,1 m2 GBO. Op één 
appartement na beschikken alle woningen 
over twee slaapkamers. Ze hebben een fijne 
buitenruimte, bestaande uit een balkon 
(31 app.), een balkon en dakterras (1 app.) 
of een dakterras (4 app.). De keuken en 
badkamer zijn luxe (de meeste met douche, 
ligbad, wastafelmeubel en spiegelkast 
met verlichting) en de afwerking van de 
appartementen is hoogwaardig. Een eigen 
parkeerplaats in de ondergelegen parkeer-
garage is standaard. 

www.elzenstaete.nl
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apartments
Elzenstaete offers 36 light-
filled and spacious rental 
apartments ranging in size from 
61.3 to 88.1 m2 UFA. All but 
one have two bedrooms. Each 
also features a lovely outdoor 
space, consisting of a balcony 
(31 apartments), a balcony and 
roofterrace (1 apartment) or 
a roofterrace (4 apartments). 
The apartments have luxury 
kitchens and bathrooms (most 
with shower, bathtub and 
washstand) and are finished to 
a high standard. All also come 
with a private parking space in 
the covered car park. 

Noord-Zuid woning Type F

Soortgelijke types F’+L+L’+M
Oppervlakte: 78,9m2 
Slaapkamers: 2
Badkamer: douche, ligbad, 
 wastafelmeubel met spiegelkast
Buitenruimte: balkon
Eigen parkeerplaats in garage

Oppervlakten  
per ruimte 
Woonkamer met open keuken 27,1 m2

Slaapkamer 11,3 m2

Slaapkamer 9,5 m2

Badkamer 5,5 m2

Technische ruimte 3,9 m2

Balkon 5,1 m2

Huisnummers

F: 409, 411, 417, 419, 425, 427, 441, 
443, 449, 451, 457, 459, 465

L: 431, 467, 
M: 433

Zuidgevel



www.elzenstaete.nl www.elzenstaete.nl

Terraswoning Type N

Soortgelijke types O+G+K
Oppervlakte: 73,4m2 
Slaapkamers: 2
Badkamer: douche, ligbad, 
 wastafelmeubel met spiegelkastl
Buitenruimte: dakterras
Eigen parkeerplaats in garage

Huisnummers

Westgevel Zuidgevel Oostgevel

Oppervlakten per ruimte 
Woonkamer met open keuken 31,6 m2

Slaapkamer 11,3 m2

Slaapkamer 9,5 m2

Badkamer 5,5 m2

Technische ruimte 3,9 m2

Dakterras 37,5 m2

18 19

Huisnummers

N: 471
O: 469
G: 439
K: 429
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2700  woning Type H

Soortgelijke types D 
Oppervlakte: 78,8m2 
Slaapkamers: 2
Badkamer: douche,  wastafelmeubel 
met spiegelkast
Buitenruimte: balkon
Eigen parkeerplaats in garage

Westgevel Zuidgevel

Oppervlakten per ruimte 
Woonkamer met open keuken 32,7 m2

Slaapkamer 15,4 m2

Slaapkamer 9,5 m2

Badkamer 4,9 m2 
Balkon 5,1 m2

20 21

Huisnummers

H: 415, 423
D: 407
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Kopwoning Type E

Soortgelijke types E’+I+J
Oppervlakte: 76,7m2 
Slaapkamers: 2
Badkamer: douche, ligbad, 
 wastafelmeubel met spiegelkast
Buitenruimte: balkon
Eigen parkeerplaats in garage

Zuidgevel

Oppervlakten  
per ruimte 
Woonkamer met open keuken 30,1 m2

Slaapkamer 15,9 m2

Slaapkamer 9,3 m2

Badkamer 5,5 m2

Technische ruimte 2,5 m2

Balkon 7,1 m2

22 23

Huisnummers

E: 405, 437, 445, 453, 461
I: 413, 421
J: 447, 455, 463

Oostgevel
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Singelwoning Type A

Soortgelijke types B+C 
Oppervlakte: 76,1   m2 
Slaapkamers: 2
Badkamer: douche, ligbad, 
 wastafelmeubel met spiegelkast
Buitenruimte: balkon
Eigen parkeerplaats in garage

Zuidgevel

Oppervlakten per ruimte 
Woonkamer met open keuken 30,5 m2

Slaapkamer 15,9 m2

Slaapkamer 8,8 m2

Badkamer 5,4 m2

Technische ruimte 2,5 m2

Balkon 5,0 m2

24 25

Huisnummers

A: 401
B: 403
C: 50
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Elzenstaete

afwerking

Na de hectiek van een drukke dag vindt u alle rust en 
ruimte in de luxe woningen in Elzenstaete.

De 36 woningen in Elzenstaete beschikken  allemaal 
over prachtige raampartijen en fijne buitenruimtes, 
een aantal zelfs over een zonnig dakterras. Iedere 
 woning heeft een luxe keuken met inbouw-apparatuur, 
eiken lamelparket, gestucte wanden, apart toilet en 
een riante badkamer met aparte douche en bad 
 (behoudens type C). Uw auto kunt u overdekt parkeren 
op eigen terrein, waar u een  exclusieve plek heeft. 
Daarnaast heeft iedere  woning op de  begane grond 
een eigen berging.

De hoogwaardige kwaliteit is goed zichtbaar in de 
 materialen en details waaronder de hoge vloer plinten, 
gestucte wanden, hardhouten  binnen  kozijnen, per 
ruimte regelbare vloerverwarming en  aluminium 
 verdieping hoge gevelkozijnen. De  woningen zijn 
 dankzij de volledige afwerking direct bewoonbaar. U 
hoeft alleen uw  verhuizing nog te  regelen.

Disclaimer
Alhoewel dit boek met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. De beelden en tekeningen in dit boek 

zijn impressies, en bedoeld om een zo goed mogelijke indruk te geven van de woningen en de woonomgeving.

A great degree of care has been taken in the preparation of this document. No rights may be derived from this brochure, or from any of the images, plans contained 
herein. This publication may not be reproduced, in whole, or in part, in any form, without the prior written consent of the publisher.
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Elzenstaete

finishing

The luxury homes in Elzenstaete offer all 
the peace and space you need after a busy 
and hectic day. Each of the 36 homes has 
a splendid set of windows and high-quality 
outdoor spaces; some even offer a sunny 
roof terrace. The luxury kitchen comes 
with all the necessary facilities, tongue-
and-groove parquet, stuccoed walls, a 
separate toilet and a spacious bathroom 
with a separate shower and bath (not in 
type C). There is a covered private parking 
space on your plot. Each home also has its 
own storage space on the ground floor. 
The high quality of the homes is reflected 
in the materials used and in details such as 
high plinths, stuccoed walls, hardwood inner 
window frames, adjustable floor heating in 
each room and aluminium floor-to-ceiling 
frames. The homes are fully finished and 
ready to welcome you: all you need to do is 
arrange the removal.
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