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IN AMSTERDAM NIEUW-WEST
GEBEURT HET

SUPER CENTRAAL GELEGEN
De bereikbaarheid van New West is met zowel het openbaar vervoer
als met de auto uitstekend. Het metrostation ligt om de hoek. En niet
te vergeten, binnen 20 minuten fietsen ben je in hartje Amsterdam!
Liever niet met de fiets? De metro rijdt in een kwartier naar het centrum.
Ook zijn er meerdere buslijnen naar buurten in de stad. Via station Lelylaan
zijn alle treinverbindingen bereikbaar en ook met de auto is het makkelijk
reizen: New West ligt dichtbij de ringweg A10.

NATIONALITEITEN

EEN WIJK MET VEEL POTENTIE
Woongebouw New West is zeer aantrekkelijk gelegen in de Amsterdamse wijk Overtoomse Veld. Dit is de toekomst: net buiten de binnenstad wonen, alle voorzieningen in de buurt, parkeren en groen vlakbij
en toch is het centrum op nog geen 20 minuten fietsafstand.

DUIZEND INWONERS IN NIEUW-WEST

NEW WEST
WELCOMES YOU

Overtoomse Veld is een gebied met veel potentie, die als uitbreidingsgebied van het centrum een nieuwe focus gaat krijgen. Overtoomse
Veld volgt hiermee de vernieuwing van de aangrenzende Baarsjes.
De omgeving van New West is volop in ontwikkeling. Steeds meer nieuwe creatieve bottom-up initiatieven ontplooien zich in het gebied. Overal wordt gewerkt aan cultuur, horeca, groen, winkelgelegenheden en
gevarieerd wonen.
EEN HEERLIJKE WIJK
WAAR JE KUNT WINKELEN,
RECREËREN, ONTMOETEN,
ETEN EN VAN CULTUUR
KUNT GENIETEN.
ALLES IS LEKKER DICHTBIJ!

6 - NEW WEST
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EASY LIVING
IN NEW WEST

DE GRENS VAN DE
BINNENSTAD VAN AMSTERDAM
IS WEER EEN STUKJE
OPGESCHOVEN.

NET BUITEN DE RING WONEN EN TOCH ALLES WAT DE STAD TE BIEDEN HEEFT DICHTBIJ. DAT
IS WONEN IN NEW WEST. JE BENT MET DE METRO, FIETS, TREIN EN AUTO ZO WAAR JE MOET
ZIJN. DE KOMENDE JAREN WORDT DE WIJK DOOR ALLERLEI NIEUWE ONTWIKKELINGEN
ALLEEN NOG MAAR LEUKER.

STADS WONEN ANNO

EEN BRUISEND GEBIED
Een terrasje pakken of snel een boodschap doen, even samen koffiedrinken, het kan lopend of
op de fiets. De voorzieningen binnen Amsterdam Nieuw-West zijn talrijk. Er is kinderopvang, veel
scholen, een bibliotheek, bioscoop en theater, winkels en natuur. Huidige bewoners ondernemen
allerlei initiatieven zoals buurtconcerten, sporttoernooien en gezamenlijke maaltijden. Dat maakt
Nieuw-West tot een bruisend gebied, waar je kunt winkelen, recreëren, ontmoeten, eten en van
cultuur kunt genieten.

NIEUW WEST IS GENIETEN VAN ALLES WAT AMSTERDAM TE BIEDEN HEEFT
WOONGEBOUW NEW WEST LIGT DICHTBIJ ALLE VOORZIENINGEN MET DAARNAAST
HET REMBRANDPARK, SLOTERPARK EN HET GEPLANDE NIEUWE SPOORPARK OM DE
HOEK, WAAR JE HEERLIJK KUNT RECREËREN.

GROEN HEEFT DE RUIMTE
Je woont in de stad, maar je hebt ook genoeg groen en water om je heen. De wijk wordt gekenmerkt
door veel groen in de vorm van parken en kades. Rondom de Sloterplas kunnen joggers een rondje
lopen, er is een nieuwe marathonloop die “de Groene van Amsterdam” is gedoopt. Overal liggen
mooie fietspaden en in de Sloterplas is een watersportcentrum gevestigd.
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9

12

POSTJESWE G

EG

HOOFDWEG

LELYLAAN

EINSTE INWEG

N
5
F DW

POSTJES
WEG

10

11

REMBRANDTPARK

1

6

POSTJESWE G

POSTJES
WETERING

2

7
K IN K
ERS
TRA
AT

3

4

8

A10
5

OV E
RTO
OM

HOT
SPOTS
1

FOODHALLEN Bellamyplein 51, 1053 AT Amsterdam, www.foodhallen.nl 2 DE TEN KATEMARKT Ten Katestraat 97-99, 1053 CC Amsterdam, www.tenkatemarkt.nl 3 CAFÉ PANACHE Ten
Katestraat 117, 1053 CC Amsterdam, www.cafepanache.nl 4 HET SIERAAD & LOKAAL EDEL Postjesweg 1, 1057 DT Amsterdam, www.het-sieraad.nl 5 REMBRANDTPARK Slotervaart, 1058
EP Amsterdam 6 BARTACK Postjesweg 124, 1057 EH Amsterdam, www.bartack.nl 7 YAGOY Postjesweg 106-1, 1057 EG Amsterdam, www.yagoy.nl 8 VLLA Willem Roelofsstraat 9, 1062 JX
Amsterdam, www.vlla.nl 9 DE SCHOOL Doctor Jan van Breemenstraat 1, 1056 AB Amsterdam, www.deschoolamsterdam.nl 10 SPAGHETTERIAWEST Jan Hanzenstraat 32, 1053 SR Amsterdam,
www.spaghettaria-pastabar.nl 11 FLOOR 17 Staalmeesterslaan 410, 1057 PH Amsterdam, www.floor17.nl 12 LOLA LUID Piet Mondriaanstraat 140, 1061 TT Amsterdam, www.lolaluid.n

HOO

JOHAN GREIVESTRAAT

JAN TOOROPSTRAAT
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nieuwe sp
oorpark

SITUATIE

Johan Greivestraat
Entree
Parkeergarage

Nooduitgang

Jan Tooropstraat

nieuwe sp
oorpark

Metrostation
Postjesweg

Nooduitgang

koffiecorner
Hoofdentree

Postjesweg

N

HET WOONGEBOUW NEW WEST WORDT GEREALISEERD OP EEN
PRACHTIGE LOCATIE GRENZEND AAN HET NIEUWE GROENE SPOORPARK
EN DE POSTJESWEG. EEN HEERLIJKE PLEK OM TE WONEN

13

NEW WEST
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TASTEMAKERS
New West is een plek waar je kunt
wonen en werken en waar de inspiratie
nooit ver weg is. De begane grond van
New West biedt de mogelijkheid aan
ondernemers om zich hier te gaan
vestigen. Zo zal Coffeemania, die zich in
het gebouw gaat vestigen, het hippe
buurtcafé worden.
Stap je woonhuis of werkplek uit en
geniet van de levendige sfeer. Onderweg
naar je werk bestel je nog even een
goede latte macchiato en sandwich. Heb
je na het werk even geen zin meer om te
koken? Leuke restaurantjes zijn dichtbij.
Goed geregeld!

14 - NEW WEST
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A MARVELOUS
BUILDING
Een markant gebouw midden in Amsterdam Nieuw West. Met een
hoogte van meer dan 40 meter en een getrapte opbouw vormt het
woongebouw New West een duidelijk herkenningspunt op het kruispunt van de Postjesweg en de west ring van de metrolijn.

In het woongebouw zijn 80 woningen in verschillende typen en prijsklassen ontworpen. Zo biedt het gebouw werkunits, appartementen,
penthouses tot maar liefst 177 m2, mooie lofts, uitbreidbaar zoals jij het
wenst en riante maisonnettes met de mogelijkheid van 5 slaapkamers.
De combinatie van al deze types leveren een grote variatie, maar...
Welke woning je ook kiest, alle woningen bieden het comfort en de
ruimte die je nodig hebt met daarnaast een heerlijk balkon of terras.
ELEGANTE UITSTRALING
De prachtige gevel van het gebouw New West bestaat uit moderne
duurzame materialen. Zo worden de grote glaspuien van de
buitengevel aan de Postjesweg uitgevoerd in brons kleurig
aluminium, de betonelementen in een warme grijze tint en het
metselwerk in een luxe donkere steen.
Deze prachtige kleurencombinatie versterkt de elegante uitstraling
van het gebouw en zorgt voor een prettige nuance gedurende de verschillende belichtingen tijdens de dag en het seizoen.
De gevels aan de binnenhof van New West verwijzen naar natuurlijke
materialen: transparant en geëmailleerd glas met nuances in lichte
mint- en groentinten, zilvergrijs aluminium profielen en entreedeuren
en bloemkozijnen van licht hout. Hierdoor vormen de gevels van de
binnenhof een sensuele en speelse compositie van onbehandelde en
natuurlijke materialen, zacht gevarieerde kleuren, lichtreflecties en
spiegelingen.
New West een uniek gebouw, heerlijk om in te wonen en te werken!
MAXIMAAL DAGLICHT De binnenwereld van New West is aan de zuid- en noordzijde open.
Deze openheid zorgt ervoor dat het daglicht overvloedig binnen komt.
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URBAN
OASE
DE SFEERVOLLE BINNENTUIN
VAN NEW WEST

INTEGRATIE VAN ARCHITECTUUR EN NATUUR
Gloednieuw, verpakt in mooie materialen, met een moderne uitstraling
en stoere vormen, dat is New West. Het woongebouw New West kreeg
zijn vorm op de tekentafels van het gerenommeerde architectenbureau
van “Olaf Gipser Architects”. Hij bedacht een ontwerp met een stedelijk
karakter, maar achter deze stedelijkheid is een gemeenschappelijke
groene binnentuin gecreëerd. Integratie van architectuur en natuur!

“ALS ARCHITECT KIJK JE ALTIJD
MET NIEUWE OGEN NAAR EEN
WIJK”, ZEGT OLAF GIPSER. WELKE
OUDE EN NIEUWE KWALITEITEN
KUN JE NAAR BOVEN HALEN?
HOE KUN JE DE BESTAANDE
STEDELIJKE STRUCTUUR

BINNENTUIN

In contrast met de stoere stedelijke buitenzijde heeft de binnenzijde
een kleinschalig en intiem karakter. Te midden van de stedelijke
dichtheid worden landschappelijke kwaliteiten en ecologische waarden
naar binnen gehaald.
De sfeervolle binnenhof biedt een plek van identiteit en rust. De
binnenhof wordt voorzien van een gemeenschappelijke binnentuin.
Deze bijzondere binnentuin is door het glazen stadsvenster, zowel van
binnen als van buiten zichtbaar.

HERWAARDEREN EN HIER MEER
KWALITEIT AAN GEVEN? HET
RESULTAAT IS ER: NEW WEST

18 - NEW WEST
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GREEN
GARDEN

OP DE PLEKKEN LANGS
DE GALERIJEN ZIJN HANGENDE
GROENE PLUIMEN VAN DE INDIAN
MINT TE VINDEN EN HET
LILA VAN LAVENDEL.

VEGETATIETYPES

BINNENTUIN
De sfeervolle binnentuin neemt het thema van het polderlandschap op. Het kent zes verschillende thema’s en drie vegetatietypes: droog, vochtig en nat. Richting het zuiden liggen twee
drogere zones met bloemrijk, onderhoudsarm grasland en een boom met een lichte stam en
bladerdek: de berk, als typische boomsoort van de oorspronkelijke veenbodem. Daarnaast zijn
in het noordelijke gedeelte, drie zones met water en natte vegetaties aanwezig: open water, riet
en een natte, bloemrijke vegetatie in het andere gedeelte, met een mix van gele dotterbloem,
paarse koekkoeksbloemen en de sterk geurende watermunt.
De beplanting in de gemeenschappelijke binnentuin prikkelt de zinnen en levert een bijdrage
aan de multiculturele sfeer in het gebouw. De wisselende kleuren en geuren van de planten
maken de sensuele sfeer van deze stedelijke oase compleet.

21

HOUTEN BALKONS

20 - NEW WEST

SFEERVOLLE
BALKONS IN DE
BINNENHOF
Houten balkons verbreden de galerij van de binnenhof. De balkons zijn gesitueerd
tegenover de entree van twee woningen. Deze balkons kunnen door de bewoners worden
ingericht met keukenkruiden, plantenbakken, tuinstoelen of een leuke bank. Net zoals
dit in de straten van de Amsterdamse binnenstad vaak te zien is.
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UNIEKE IDENTITEIT
HET STADSVENSTER, DE SFEERVOLLE
BINNENTUIN EN DE COLLECTIEVE
PLATFORMS VORMEN SAMEN DE UNIEKE
IDENTITEIT VAN HET GEBOUW.

HET GEMEENSCHAPPELIJK STADSBALKON (1E VERDIEPING.)
Op de eerste verdieping ligt aan de zijde van de Postjesweg het stadsbalkon. Dit
is een gemeenschappelijke ruimte. De inrichting van het stadsbalkon kan
gezamenlijk in overleg met je buren worden bepaald. Door de beglazing aan de
Postjesweg (stadsvenster) heeft deze ruimte een bijzondere sfeer. Hier kan de
VVE vergadering plaats vinden, feestjes, informele bijeenkomsten of uiteraard
ook worden gebruikt voor de dagelijkse bezigheden. Het stadsbalkon is een
heerlijke plek waar je je buren ontmoet voor een praatje en gezelligheid. Ook kun
je hier heerlijk zitten om te werken.
GEMEENSCHAPPELIJKE PLATFORMS (3E EN 4E VERDIEPING.)
Ook de 3e en 4e verdieping zijn voorzien van prachtige collectieve platforms.
Deze kan als moestuin ingericht worden. Deze gemeenschappelijke ruimte ligt
aan de zuidzijde achter een glaspui. Hierdoor heeft deze ruimte een aantrekkelijk
klimaat voor planten. Daarnaast biedt het woongebouw New West ook de
mogelijkheid voor een verticale tuin, zoals bijvoorbeeld klimplanten, als de
Blauwe Regen (Wisteria). Deze zouden intern of door een externe partij kunnen
worden beheerd.

GEMEENSCHAPPELIJKE PLATFORMS

EXTRA DIMENSIE Het uitzicht op de stedelijke omgeving enerzijds en de
gemeenschappelijke tuin anderzijds geeft een extra dimensie aan het tuinieren.

AAN DE
BINNENHOF
GRENZEN DRIE
GEMEENSCHAPPELIJKE PLATFORMS:
HET STADSBALKON,
DE MOESTUIN EN
DE VERTICALE TUIN.
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ENTER
YOUR OWN
HOME

MAXIMALE PRIVACY
Aan de sfeervolle galerij grenzen maximaal 7 woningen. De penthouses op de drie
bovenste verdiepingen hebben een portiek ontsluiting. Aan ieder portiek grenzen
maximaal 3 woningen
VIDEOFOON
Alle woningen in New West worden voorzien van een videofoon. Op die manier kun
je vanuit je woning zien wie je binnenlaat. Wel zo handig en bovendien een extra
beveiliging tegen ongewenste bezoekers.

De hoofdentree van New West bevindt zich aan de Postjesweg.
Een bijzonder gebouw verdient een bijzondere entree.

MAIN ENTRANCE
De entree van New West is voorzien van een riante vide. Dit geeft het gebouw bij
binnenkomst een bijzonder ruimtelijk aanzicht. Bij de toegangsdeur (hoofdingang)
zijn de postboxen en het bellentableau gesitueerd. Niet alleen het hoge plafond,
maar ook het zicht vanuit de hal op de mooie patio is een echte eye catcher.
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EASY
PARKING

FIETSENSTALLING
New West biedt niet alleen voldoende parkeerplaatsen voor auto’s, maar ook is er
op begane grond een fantastische en ruime fietsenstalling gecreëerd voor maar
liefst 124 fietsen en 22 scooters. Dit bespaart ruimte in jouw eigen berging, zodat jij
deze optimaal kunt benutten. Een efficiënte keuze!

EEN PLEK GERESERVEERD
VOOR JOU
INGANG GARAGE
IN DE PARKEERGARAGE KUNNEN
ELEKTRISCHE OPLAADPUNTEN VOOR
AUTO’S WORDEN
GEPLAATST.

MEZZANINE - TUSSENVERDIEPING

BEGANE GROND

-1 PARKEERGARAGE

Berging

THE
COFFEE
HOUSE

HOOFDINGANG
Parkeerplaatsen

Bergruimte

EEN EIGEN PARKEERPLAATS
Rondjes rijden om een parkeerplaats te vinden... niets is vervelender als je thuiskomt na
een dag hard werken. Bewoners van New West hebben hier geen last van. Alle
koopwoningen beschikken namelijk over een eigen parkeerplaats.
De parkeerplaatsen bevinden zich in de parkeergarage onder het gebouw. De in- en uitrit
van de parkeergarage ligt aan de Johan Greivestraat en wordt afgesloten met een op
afstand bedienbaar toegangshek.
De garage bestaat uit twee lagen, de begane grond en laag -1. Via de begane grond is de
onderste parkeerlaag -1 bereikbaar.

Parkeerplaatsen
Woon/werk

Bergruimte
Fietsenstalling

Woon/werk

Fietsenstalling

Bedrifsruimte

Collectief gedeelte

Bedrifsruimte

Collectief gedeelte

Collectief gedeelte

DE SCOOTER STALLINGPLEKKEN ZIJN

WERKUNIT/ATELIER

VOORZIEN VAN 4 ELEKTRISCHE

BEDRIJFSRUIMTE

OPLAADPUNTEN. VOOR ELEKTRISCHE FIETSEN

FIETSENSTALLING

ZIJN 10 OPLAADPUNTEN VOORZIEN.

PATIO
BERGINGEN
PARKEERPLAATSEN
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OVERZICHT
VERDIEPINGEN
VERDIEPING 3 (LOFTS)

VERDIEPING 3A (LOFTS)

Binnentuin

Huur
Huur

VERDIEPING 4A (LOFTS)

Stadsbalkon

VERDIEPING 4 (LOFTS)

N

2E VERDIEPING - HUUR

1E VERDIEPING - HUUR

Collectief platform

Collectief platform

LOFTS
APPARTEMENTEN
PENTHOUSES
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VERDIEPING 7

LOFTS
APPARTEMENTEN
PENTHOUSES

N

VERDIEPING 8

VERDIEPING 5, LOFTS

VERDIEPING 5A, LOFTS

VERDIEPING 6

OVERZICHT
VERDIEPINGEN

LOFTS
APPARTEMENTEN
PENTHOUSES
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DOORSNEDE

+9
PENTHOUSE

PENTHOUSE

PENTHOUSE

PENTHOUSE

PENTHOUSE

PENTHOUSE

+8

+7

+6

+5A
GALERIJ

LOFT

LOFT

+5

+4A
COLLECTIEF PLATFORM

LOFT

LOFT

+4

+3A
LOFT

HUUR APPARTEMENT

GALERIJ

LOFT

HUUR APPARTEMENT

P
HUUR APPARTEMENT

MEZZANINE

BINNENTUIN

PATIO

HORECA

HUUR APPARTEMENT

MEZZANINE
WERKUNIT / WINKEL
MULTIFUNCTIONELE RUIMTE

PARKEERGARAGE

+3

+2

+1

MZ

BG

-1

BINNENTUIN

GALERIJ
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1001 WENSEN
JIJ MAG GEHEEL NAAR EIGEN WENS
JOUW WONING SAMENSTELLEN

JIJ MAG KIEZEN
Wens je een werkunit, een penthouse, een loft of een maisonnette? New West
biedt deze mogelijkheid! Er zijn verschillende types ontworpen. Naast de keuze
in woningtype, kun je de door jouw gewenste indeling bepalen.
SLAAPKAMERS? GEEN PROBLEEM!

Wens je een grote hal? Een mooie vide in de woonkamer? Een kookeiland?
Een inloopkast? Een ligbad? Een tweede woonkamer? Een atelier?
Een separaat toilet? Of zijn 5 slaapkamers gewenst? New West biedt al deze
mogelijkheden!
De getekende schachten, meterkast, positie van het toilet, de trap, de WTWVentilatie-Unit en de wasmachine-aansluiting zijn een vast gegeven. Binnen
de basisplattegronden kun je nog schuiven, passen en meten: maak van twee
slaapkamers één grote werkkamer bijvoorbeeld of vergroot je badkamer
waardoor je een bad kunt plaatsen. De mogelijkheden zijn talrijk!
New West biedt niet alleen de mogelijkheid de woning compleet naar eigen
smaak in te delen, maar ook aan te kleden. In de showroom zijn diverse
materialen aanwezig. Er is een ruime keuze op het gebied van sanitair,
wand- en vloertegels, vensterbanken, binnendeuren, hang- en sluitwerk e.d.
Ook kan de indeling van de badkamer besproken worden
met de sanitair specialist.

IN NEW WEST
KUN JE NAAR EIGEN
WENS JOUW WONING
SAMENSTELLEN.
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2990

4055

4360

6375

Schaal 1:100
2750

2300

LIVING A

Altijd al gedroomd van een loft? Dan biedt New West deze unieke kans aan jou. De lofts zijn er in verschillende groottes en bieden daarnaast talrijke opties.
Welke indeling je ook kiest, de prachtige grote glaspui zorgt voor heel veel natuurlijk daglicht!
En... niet te vergeten, door het hoge plafond kan de loft ook later nog worden vergroot. Een loft in New West betekent een investering voor de toekomst.

ENTRESOL A1

Bijzonderheden
-Talrijke indelingsvarianten
-Prachtige vide, heerlijk licht en ruim
-Balkon met dubbele etagehoogte

314

Woonoppervlakte:
Woonkamer / keuken:
Aantal slaapkamers: 2
Balkon:

94 m2
41 m2
12 m en 11 m2
8,6 m2
2

Verdiepingen 3-5

LOFT 314, LARGE

Bekijk op de website het tekeningenboek met alle plattegronden en indelingsvarianten.

4005

N
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6375

2990

4055

4360

optie:
extra study
vergroten
woonlaag 2

Schaal 1:100
2750

2300

LIVING A

LOFT 314, DELUXE

Bekijk op de website het tekeningenboek met alle plattegronden en indelingsvarianten.

Groot, groter, grootst…
Wil je optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die een loft in New West jou biedt? Kies dan voor deze riante optie. Deze luxe loft biedt de mogelijkheid
voor het creëren van een extra study of extra slaapkamer. Een loft met heel veel extra ruimte en met behoudt van een riante vide. Een unieke kans!

ENTRESOL A2

Bijzonderheden
-Heel veel ruimte
-Prachtige vide, heerlijk licht en ruim
-Talrijke indelingsmogelijkheden
Woonoppervlakte:
Woonkamer / keuken:
Indien keuze voor doorzonkamer:
Balkon:
Aantal slaapkamers: 2
Study:

112 m2
41 m2
49 m2
8,6 m2
2
12 m en 11 m2
16 m2

4005
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CHOOSE THE LOFT
THAT FITS YOU

LOFT LARGE
(90 - 100M2)

413

remakdab

remakpaals

Het project New West biedt de mogelijkheid te wonen zoals jij dit wenst. Om jou op weg te helpen, hebben wij alvast ter inspiratie een aantal mogelijkheden
uitgewerkt van de loft met bouwnummer 314. De opties van de overige lofts, appartementen en penthouses vind je op de website en in het tekeningenboek.

A

ediv

B

remakpaals

A1

A2

B1

B2

1. De lofts van New West bieden voor de eerste woonlaag (de living)
verschillende plattegronden: Living A of Living B. Living A biedt plaats voor
een riante trap, centraal in de woonkamer met een prachtige vide. Living B
heeft een compacte trap, die veel indelingsmogelijkheden biedt. Uiteraard
blijft ook bij living B de mooie vide behouden. De keuze is aan jou.

B3

B4

314

413

B5

B6

B7

Met een vide van 5,5 meter hoog, ruimte voor twee slaapkamers én volop licht, geeft Loft Large je het gevoel in een authentieke New
Yorkse loft te leven. Door de industriële, stoere materialen en grote raampartijen waan je je in de pakhuizen en fabriekshallen waar dit
soort woningen oorspronkelijk gebouwd werden. Ontdek de Loft van New West en ervaar de fraaie hoge ruimtes en bijzondere indeling.
In de mooie woonkamer bevindt zich centraal een trap die naar de verdieping (entresol) gaat. Hier bevindt zich de masterbedroom en de
badkamer. Een loft van New West is voorzien van een heerlijk balkon, met dubbele etagehoogte van 5,5 meter hoog!

B8
314
314

314

314
314

314314
314

Wil je naast een prachtig balkon een uniek dakterras kies dan voor bouwnummer 401 en 412.

2. De lofts van New West worden uitgevoerd met een tweede woonlaag
(entresol). Er zijn diverse opties mogelijk. Kies je voor living A, dan zijn er
twee keuzemogelijkheden, entresol A1 (Large) of entresol A2 (Deluxe).
Kies je voor living B, dan zijn er talrijke opties mogelijk: entresol B1, B2
(Large), B3, B4 (Deluxe) of B5 tot en met B8 (Vertical).

314
314

LOFT LARGE =

-Living A met entresol A1
-Living B met entresol B1 of B2

½ ENTRESOL / LARGE

yduts

remakpaals

BASISTYPE BEGANE GROND
Buitenruimte
ediv

Buitenruimte

Buitenruimte
Buitenruimte
Buitenruimte

Buitenruimte

remakdab

ediv

LIVING
B MET SLAAPKAMER
keuken

wasruimte
berging
remakpaals

slaapkamer

slaapkamer slaapkamer
slaapkamer

nekuek

badkamer

badkamer
slaapkamer
slaapkamer

slaapkamer
slaapkamer

study

optie:
extra
slaapkamer

slaapkamer

badkamer
badkamer

badkamer

tsak

slaapkamer slaapkamer

slaapkamer
slaapkamer slaapkamer

slaapkamer slaapkamer

badkamer

slaapkamer

slaapkamer
slaapkamer

slaapkamer
remakpaB1
als
ENTRESOL

ENTRESOL A1
remakpaals

badkamer
badkamer

slaapkamer

remakdab

vide

wasruimte
berging

badkamer

study

slaapkamer
slaapkamer

badkamer

vide

LIVING B DOORZONKAMER

badkamer
badkamer

slaapkamer
slaapkamer

wasruimte wasruimte
berging
badkamer berging
badkamer
wasruimte
berging

vide

remakpaals

slaapkamer
slaapkamer
slaapkamer

vide

slaapkamer

study
study

yduts
keuken

vide
vide
vide

slaapkamer

vide

keuken
keuken

vide

wasruimte
wasruimte
berging
berging

keuze:
keuken
wasruimte wasruimte
berging
berging
slaapkamer
/ keuken
wasruimte
slaapkamer
slaapkamer
wasruimte
berging
remakdab
wasruimte
berging study ter plaatse
berging
van woonlaag 1

study
study

badkamer

remaknoow

keuken

slaapkamer

study

slaapkamer
badkamer
badkamer
slaapkamer
slaapkamer
slaapkamer

vide

slaapkamer
slaapkamer
keuken keuken

vide

badkamer
wasruimte
wasruimte
wasruimte
berging
berging berging

keuze:
kast
badkamer
Keuken met
slaapkamer
zicht op het wasruimte
wasruimte
binnenhof berging berging

badkamer

study

keuken

slaapkamer

kast

optie:
extra study

remaknoow

keuken

etmiurnetiuB

keuken
slaapkamer

remaknoow

slaapkamer

vide
vide
vide

kast
kast

kast
kast

etmiursaw
gnigreb

LIVING A

study
badkamer

study

badkamer

woonkamer

keuken
keuken keuken

nekuek

keuken

kast

keuken

keuken

remakpaals
wasruimte
berging
wasruimte
wasruimte
berging
berging

study

kast

woonkamer woonkamer

woonkamer
woonkamer
woonkamer
woonkamer

keuken

keuken

kast

vide

woonkamer woonkamer

woonkamer
woonkamer

woonkamer
woonkamer
woonkamer

optie:
kast onder
de trap

vide

vide

woonkamer
woonkamer
woonkamer

vide

vide
vide

woonkamer
woonkamer

Buitenruimte

vide

vide

woonkamer

Buitenruimte Buitenruimte

Buitenruimte
Buitenruimte
Buitenruimte

Buitenruimte
Buitenruimte

etmiurnetiuB

etmiurnetiuB

Buitenruimte Buitenruimte

Buitenruimte
Buitenruimte

ediv

Buitenruimte
Buitenruimte

etmiursaw
gnigreb
slaapkamer

ENTRESOL
B2
nekuek

etmiursaw
gnigreb
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LOFT DELUXE

LOFT VERTICAL/
MAISONNETTE

(110 - 1200M2)

optie:
maisonnette met
3 slaapkamers,
bergkast en
badkamer

(150 - 190M2)

Stap binnen in de unieke constructie van Loft Deluxe. Voor wie liever buiten de lijntjes kleurt dan in een standaard ruimte leeft. Met

314 314
314

slaapkamer

Twee verdiepingen op elkaar met een zee aan ruimte en een heerlijke buitenruimte: dat is Loft
Vertical in New West! Deze ruime maisonnette biedt 180 m2 aan woonruimte, verdeeld over twee

dezelfde authentieke sfeer als Loft Large met een vide en een riant balkon, maar dan met nog meer ruimte! Loft Deluxe biedt 120 m2
woonoppervlak met een ruime woonkamer van 50 m2, twee of drie slaapkamers en een study en - heel belangrijk - met een unieke
indeling. Zoals verwacht in New West heeft ook Loft Deluxe een stoere uitstraling.

slaapkamer

woonlagen. Wens je een doorzonkamer, een master bedroom van meer dan 30 m2, een
inloopkast, een tweede woonkamer, een extra douche? Of wens je een woning met 5
slaapkamers? De keus is aan jou. Loft Vertical in New West biedt talrijke mogelijkheden.

kast

LOFT DELUXE =
-Living A met entresol A2
-Living B met entresol B3 of B4

314314

¾ ENTRESOL / DELUXE

vide

slaapkamer

slaapkamer

vide

study

vide

study

study

vide

study

multifunctionele
ruimte

slaapkamer
slaapkamer

vide

optie:
2 slaapkamers,
badkamer
en study

badkamer

badkamer

slaapkamer

badkamer

optie : extra study //
vergroten woonlaag 2

badkamer

kast

badkamer

ENTRESOL B3

slaapkamer

slaapkamer

ENTRESOL B4

slaapkamer

kast

kast

kast

badkamer
badkamer

badkamer
badkamer
slaapkamer

slaapkamer

slaapkamer

optie:
maisonnette
voorzien
van tweede
slaapkamer
woonkamer /
chillroom

multifunctionele
multifunctionele
ruimte
ruimte

slaapkamer
slaapkamer
inloopkast

optie:
extra study

ENTRESOL B5

slaapkamer
slaapkamer
slaapkamer

slaapkamer

ENTRESOL A2

badkamer

EXTRA WOONLAAG / MAISONNETTE

optie:
extra study

vide

LOFT VERTICAL =
-Living B met entresol B5, B6, B7 of B8

slaapkamer

badkamer
badkamer
slaapkamer

slaapkamer
slaapkamer

inloopkast
inloopkast

optie:
maisonnette met
masterbedroom
kast
kast
voorzien van
inloopkast, tweede
slaapkamer, bergbadkamer
kast en badkamer
slaapkamer
slaapkamer

kast

kast

kast

slaapkamer

slaapkamer

optie:
maisonnette
voorzien van
tweede
badkamer

badkamer

badkamer
badkamer

slaapkamer
slaapkamer

slaapkamer
slaapkamer

badkamer

ENTRESOL B7

badkamer

Optie 6 = woonlaag
of 1C met1B
woonlaag
2Gwoonlaag
, 2H of 2J 2G , 2H of 2J
Optie 6 =1B
woonlaag
of 1C met

badkamer
badkamer

badkamer
badkamer
slaapkamer

slaapkamer

ENTRESOL B6

slaapkamer
slaapkamer

ENTRESOL B8

slaapkamer
slaapkamer
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3000

2770

6450

3180

3180

3200

4490

Schaal 1:100
5460

Een heerlijk appartement in New West heeft alles wat je wenst. Gelijkvloers wonen met een prachtige afwerking. Een dubbel terras, waarmee je zowel vanuit je
slaapkamer als je woonkamer zo naar buiten loopt. De royale glazen gevels zorgen voor een overvloed aan daglicht. Heerlijk licht en ruim.

Woonoppervlakte:
Woonkamer / keuken:
Aantal slaapkamers: 3
Balkon:

118 m2
52 m2
2
2
15 m , 13 m en 12 m2
26,8 m2

Verdiepingen 6-7

APPARTEMENT 706

Voor de overige appartementen zie het tekeningenboek op de website

Bijzonderheden
-Dubbel balkon
-Vrije indeling, naar aigen wens
706

N
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PENTHOUSE 803

Voor de overige penthouses zie het tekeningenboek op de website
Een penthouse op de hoogste lagen van New west is crème de la crème. Met uitzicht naar alle zijden, een formidabele buitenruimte en een woon- en leefruimte van ruim
178 M2. De penthouses van New West worden even iconisch als het gebouw zelf.
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8540

PENTHOUSE
Bijzonderheden
-Eigen parkeerplaats in het gebouw
-Extra grote berging
-Dubbel balkon
Woonoppervlakte:
Woonkamer / keuken:
Aantal slaapkamers: 5
Balkon:

3580

2955

Verdiepingen 8

3155

13075

3200

178 m2
77 m2
2
2
2
2
17 m , 15 m , 12 m , 11 m en 7 m2
26,4 m2

Schaal 1:75
5285

5490

3700
5100

5030

803

N
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2848

1567

3457

N

6285

De geschetste indeling is een suggestie en is afhankelijk van je eigen wensen.

4010

5692

2525

2287

Schaal 1:100
6375

Voor de overige werkunits zie het tekeningenboek op de website

Ben jij een enthousiaste en ondernemende stedeling, dan biedt New West prachtige werkunits in de plint. De werkunits hebben een hoog plafond en bieden door de grote glaspui
enorm veel licht. De ligging en bereikbaarheid van de werkunits zijn super. Dichtbij het metrostation, voldoende parkeermogelijkheden en dat in een vernieuwende wijk!

Bijzonderheden
- Extra hoog plafond, met de mogelijkheid voor een verdieping
Oppervlakte begane grond:
Oppervlakte tussenverdieping (optie):
Hoogte:

75 m2
25 m2
5,4 m2

Verdieping 0 en 1

WERKUNIT / ATELIER 001

001

N
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YOUR OWN
STYLE

New West biedt niet alleen de mogelijkheid de woning compleet naar eigen smaak in te delen, maar ook
aan te kleden. In de showroom zijn diverse materialen aanwezig. Er is een ruime keuze op het gebied van
sanitair, wand- en vloertegels, vensterbanken, binnendeuren, hang- en sluitwerk e.d. Tevens kan de
indeling van de badkamer besproken worden met de sanitairspecialist.
GEBRUIKSGEMAK IN DE KEUKEN
De keuken is een belangrijke ruimte die intensief wordt gebruikt. Naast een sfeer die aansluit bij de rest van
de inrichting, is vooral het gebruiksgemak van groot belang. In de keuken wens je alles letterlijk binnen
handbereik te hebben. De woningen in het project New West bieden prima mogelijkheden om dit te
bewerkstelligen. In dit project is ervoor gekozen om geen keuken te plaatsen. Hierdoor ben je vrij in de
keuze van een keuken.
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OOK DE AFWERKING
GEHEEL NAAR EIGEN WENS

SANITAIR & WOONCOMFORT
Goede sanitaire voorzieningen kunnen het wooncomfort aanzienlijk verhogen. Je wilt je immers prettig voelen
in huis; daar hoort ook het sanitair bij. Een heerlijke douche of toch liever twee wastafels de keuze is aan jou.
De woningen worden uitgerust met mooi sanitair van Sphinx. De closetten in zowel het toilet als in de
badkamer zijn vrijhangend en voor de douche wordt een thermostatische mengkraan van Grohe toegepast.

MET EEN SCALA AAN
KEUZEMOGELIJKHEDEN KOMEN
WE TEGEMOET AAN AL DE LEEFEN WOONWENSEN VAN JOU ALS

Heb je andere wensen of wil je weten wat nog meer mogelijk is,
neem dan contact op met de sanitairspecialist van dit project.

DE TOEKOMSTIGE BEWONER.
BOUWEN MET COMFORT, WONEN
NAAR EIGEN WENS!

HEERLIJK WONEN,
GEHEEL NAAR EIGEN WENS

MAATWERK TOT IN DE KLEINSTE PUNTJES
Ook tijdens de bouw worden nog individuele woonwensen ingevuld. Zo maakt onder andere de elektricien
tijdens de bouw een afspraak met jou voor de plaats van de wandcontactdozen en schakelaars. Waar wens
je de telefoon- en televisie aansluiting? Ook deze plaats kun je in overleg zelf bepalen. Zelfs de hoogte van
de elektrapunten geef je zelf aan. Dit alles zonder extra kosten!
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HUIS NOOIT MEER KOUDE VOETEN
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LEKKER OP JE
BLOTE VOETEN
DOOR DE KAMER
VLOERVERWARMING ZORGT VOOR EEN
GELIJKMATIGE TEMPERATUUR

IN
Vloerverwarming is behalve aangenaam ook gezond. Door de gelijkmatige verdeling van
warmte ontstaan er nauwelijks luchtstromen. Dit betekent dat er ook minder verplaatsing van stofdeeltjes is. Voor mensen met astmatische klachten is vloerverwarming
daarom een uitkomst.
Niet alleen voor de mens is het gezond, ook voor het milieu is het gunstig. Er wordt namelijk duurzame energie gebruikt wat een aanzienlijke reductie geeft in de uitstoot van
schadelijke broeikasgassen.
Bij vloerverwarming is het belangrijk dat de vloerbedekking de warmte goed doorgeeft.
De meeste soorten vloerafwerking zijn gewoon mogelijk, maar vraag het voor de zekerheid even na bij uw leverancier.

EEN WONING ZONDER
RADIATOREN. SCHEELT
RUIMTE EN IS
DAARNAAST OOK NOG
EENS MOOIER VOOR DE
AFWERKING
VAN JE HUIS.

OVERTREFFENDE TRAP
IN DUURZAAMHEID
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EEN ENERGIEZUINIGE
WONING

ELEKTRICITEIT UIT
ZONNE-ENERGIE

Alle woningen van het project New West zijn zeer
energiezuinig en hoogwaardiger dan Energielabel
A++++. Ze hebben een energie prestatiecoëfficiënt
lager dan 0,2. Om deze energiezuinige woning te
realiseren wordt o.a. hoogwaardig isolatie toegepast voor de vloer, wanden en dak en wordt er in
alle buitenkozijnen, ramen en glasdeuren HR+++
isolerende beglazing (triple glas) toegepast.

Nagenoeg het gehele platte dak van New West
wordt voorzien van zonnepanelen. Een zonnepaneel (of PV paneel) is een paneel dat zonneenergie omzet in elektriciteit. De zonnepanelen
worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk.
Hierdoor ben je je eigen energieleverancier. De
elektriciteit die je opwekt, maar niet verbruikt
wordt tegen een vergoeding terug geleverd aan
het energiebedrijf.

VENTILATIE
Om het toetreden van koude buitenlucht te voorkomen worden de woningen geventileerd door middel
van een gebalanceerd systeem. Met dit systeem
wordt de lucht afgezogen uit de keuken, toilet en
de badkamer en wordt schone lucht toegevoegd in
de woonkamer en de slaapkamers. Dit gebeurt
door een warmte-terugwin-unit. Voordat de ventilatielucht terug in de ruimte wordt geblazen wordt
deze door de WTW-unit eerst gefilterd.

OPVANG VAN REGENWATER

GROENDAK

BIJENHOTEL

In de gemeenschappelijke binnentuin wordt regenwater duurzaam opgevangen, zichtbaar als open
water. Nat of droog riet wordt toegepast in een
overloopgedeelte en nat bloemenrijk grasland op
het hoogste deel.

Het woongebouw New West wordt voorzien van
een zedem dak (groen dak). Hiermee wordt niet
alleen een bijdrage geleverd aan de opvang van
regenwater, maar dit zorgt tevens voor een
versterking van de effectiviteit van de pv-cellen.
Het realiseren van een groendak onder pv-cellen
zorgt namelijk voor koeling van pv-cellen en
hierdoor wordt het rendement verbetert.

Bijen en wespen worden zeldzamer. In het huidige
landschap zijn nectaren, stuifmeelbronnen en goede
nestgelegenheden voor bijen erg schaars. Bovendien is het intensieve gebruik van pesticiden een
groot probleem voor de insecten die de bespoten
planten bezoeken. Zonder bijen, geen bestoven
bloemen en dus.. geen vruchten. Hierdoor vormen
bijen een belangrijke schakel in onze voedselketen. Een bij vriendelijk beheer van onze leefomgeving, met voldoende natuurlijke nestplaatsen
en voedselbronnen is belangrijk.

MATERIALEN
Het woongebouw wordt gebouwd met materialen
die het milieu zo min mogelijk belasten. Zo wordt,
daar waar hout wordt toegepast, uitsluitend
gebruik gemaakt van duurzaam geproduceerd (F.S.C.)
hout. Daarnaast worden materialen toegepast met
een lange levensduur en er worden materialen
toegepast die weinig onderhoud vergen.

EEN INVESTERING VOOR
DE TOEKOMST
Bij al deze milieuvriendelijke maatregelen heeft
New West de leefbaarheid en de vormgeving niet uit
het oog verloren. Aldus is een duurzaam product
ontworpen, dat past bij de eisen en wensen van de
huidige consument.
Zo heb je weinig onderhoud en maximaal plezier van
je woning! Ook bespaar je flink op je energierekening
Een duurzaam gebouwde woning is een investering
voor de toekomst!

VERWARMINGSINSTALLATIE
In het woongebouw New West is geen gasleiding
aanwezig. Het gebouw wordt aangesloten op
het warmtenet. Als verwarmingssysteem
wordt vloerverwarming aangebracht. Vloerverwarming zorgt voor een zeer aangename
verwarming.

Om bijen te helpen zal bij het project New West op
het plattedak van het hoofdgebouw een bijenhotel
worden gerealiseerd. Een bescheiden, maar mooie
bijdrage aan het behoud van bijen!
Het woongebouw New West zal niet alleen een
bijdrage leveren aan het behoud van bijen, maar
aan de westgevel worden aan de onderzijden van
de uitkragende verdiepingen huisvesting voor
vleermuizen en vogels aangebracht en dragen
daarmee bij aan de ecologische betekenis van
het spoorpark.

OOK ZIJN ER COLLECTIEVE
OPLAADPUNTEN VOOR AUTO’S,
E-BIKES EN SCOOTERS.
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