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Idyllische en indrukwekkende locatie

Narva Eiland West is nieuwbouw op een echt Amsterdamse plek. Aan het IJ op 

een autoluw, groen en duurzaam eiland. Een weergaloze woonplek - op loop- 

en fietsafstand van het centrum - voor eigentijdse stedelingen die vol in het 

leven staan.

Alleen het beste is goed genoeg

Luxe en comfort. Dat is de basis van de woningen op Narva Eiland West.  

Op en top afgewerkt, met heel veel oog voor detail. Niet alleen vanbuiten, 

maar ook vanbinnen. Met alle ruimte voor persoonlijke woonwensen.

_Narva Eiland West zal bestaan uit 80 woningen
_wonen aan het water
_autoluwe straatjes
_levendig vestigingsklimaat voor labels en creatieve ondernemers
_binnen de ring en overal dichtbij
_met je bootje langs EYE en de A’DAM Toren
_ontdek nieuwe kroegjes, restaurants en winkels in de Spaarndammerbuurt
_wandelen door het Dijkpark
_houten binnenkozijnen
_energiebesparende en gemakkelijk te bedienen Domotica

76

Drijvend hout, zover het oog reikt. Waar ooit 

de timmerlui van de scheepswerven aan hun 

werkbank stonden te schuren en schippers van 

reusachtige Scandinavische zeeschepen hun 

grote stammen hout losten, komt nu een nieuwe 

Amsterdamse woonwijk: Narva Eiland West. 

Aan het water, bij een park en dicht bij het 

centrum. Waar alles draait om luxe, ruimte en 

comfort. In de karakteristieke stadse sfeer die 

Amsterdam zo eigen maakt.

Superluxe wonen in Amsterdam

Fraaie appartementen en maisonnettes, creatieve 

tweelaagse kadewoningen, spectaculaire pent- 

houses en stijlvolle herenhuizen van ruim 200 m2 

over drie verdiepingen. Dat biedt Narva Eiland 

West. Ideaal voor jong en oud, met of zonder 

kinderen. 

SPAARNDAMMERSTRAAT

NARVA EILAND WEST

AMSTERDAM CS

_vloerverwarming en vloerkoeling
_zonnepanelen
_klimaatneutraal
_privéberging op laag parkeerlaag of in het souterrain
_eigen parkeerplek
_voorzieningen voor oplaadpalen elektrische auto
_twee autoliften
_fietsen staan binnen
_supersnel internet vanaf dag 1
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Vijf neefjes fietsen straks rond in hun autoluwe straatje 

op het Narva-eiland of rennen door het Dijkpark. Hun 

ouders - alle vier zelfstandig ondernemer - zijn verknocht 

aan Amsterdam. Broers Lex en Tim kochten elk een  

herenhuis in Amsterdam Houthaven. In beide gezinnen 

speelde na de geboorte van de jongens de vraag: hoe 

kunnen wij met een gezin midden in de stad blijven  

wonen, met een tuintje en voldoende ruimte?

Lex (38) heeft als constructief ontwerper vanzelfsprekend 

oog voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Maar voor 

de Houthaven hoefde hij niet ver te kijken. Vanuit hun 

oude woning aan de Spaarndammerstraat zagen Lex en 

Renske (35) het Narva-eiland bouwrijp gemaakt worden 

op de plek waar zij voorheen graag kwamen in studenten- 

cafés. Op vierhoog met twee kleintjes viel de beslissing 

snel. Net als broer Tim (40) en Wendy (35) schreven zij 

zich in voor een herenhuis. 

MET TWEE 
GEZINNEN

NAAR
HET NARVA-

EILAND

Amsterdam 2017
Voor beide gezinnen biedt het Narva-eiland veel voorde-

len met voorzieningen dichtbij, zoals scholen, restaurant-

jes, speeltuintjes en een eigen aanlegsteiger. “’s Avonds 

nog even met een flesje witte wijn in het bootje 

het IJ opvaren.” Voor Renske voelt het als een lot uit de 

loterij. “We wilden niet meedoen aan een hysterische  

biedingsprocedure in de huidige overspannen woning-

markt. Dan betaal je de hoofdprijs voor wat wij willen.” 

Levendigheid

Het stel houdt van de historie in de Houthaven. “Het 

ademt nog de sfeer van vroeger met z’n industriële  

karakter, schepen, pakhuizen en de houtverwerking die 

hier plaatsvond. Je ziet dat veel labels en creatieve  

ondernemers zich hier nu vestigen. Ik ben zelf freelance 

editor en blog over interieur, mode en lifestyle. Die  

levendigheid, dat echte stadse en de mix van verschillende 

mensen spreekt mij aan. Jonge gezinnen, maar ook 

mensen die jong van geest zijn.”

Lex en Renske weken af van de basisindeling, “De ont-

wikkelaar denkt daarin goed mee. Voor de keuken ko-

zen wij voor een eigen ontwerp. Op de tweede verdie-

ping willen wij een suite-gevoel creëren door een grote 

open ruimte met badkamer met doorloop. Daar komt 

een prachtige industriële glazen pui in en plafondhoge 

deuren.” Met eigen creativiteit voegen zij zo charme 

toe aan een nieuwbouwhuis. “Dit wordt de plek waar 

wij onze toekomst in Amsterdam gaan invullen. In con-

tact met buiten, met het uitwaaiergevoel voor onze kin-

deren, op een plek waar wij zelf een historie hebben.”

10 11
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Houthavenveer

Distelwegveer

Nachtelijk Westveer

NDSM-Werfveer

IJpleinveer

Buiksloterwegveer

12 13

1. REM Eiland Restaurant
Haparandadam 45

2. Theater Amsterdam 
Danzigerkade 5

3. Brediusbad Openluchtzwembad 
Spaarndammerdijk 306

4. AH Spaarndammerdijk
Spaarndammerdijk 3

5. Het Veem theater 
Van Diemenstraat 410

6. Polanentheater 
Polanenstraat 174

7. Bibliotheek Spaardammerbuurt 
Spaarndammerstraat 490

8. Museum Het Schip 
Oostzaanstraat 45

9. Dophert Amsterdam 
Spaarndammerstraat 49-H

10. Bar Mick
Spaarndammerstraat 53

11. Café Walvis
Spaarndammerstraat 516

12. Westergasfabriek
- Het Ketelhuis  
- Sunday market Amsterdam
- Kuvva Gallery
Pazzanistraat 33

13. Westerpark

14. Silodam

15. Pllek/NDSM-terrein
Tt. Neveritaweg 59

16. Kinderopvang IJsterk
Houtmankade 60

17. Brede school Houthaven
Revaleiland 1B

18. Het 4e Gymnasium
Archangelweg 4

19. Gamma
Nieuwe Hemweg 1

20. Voetbalvereniging SDZ
Transformatorweg 10

21. Kinderboerderij Westerpark
Overbrakerpad 10

22. Elisabeth Paulusschool
Zaandijkstraat 3

23. Jachthaven het Realeneiland

24. A’dam toren
Overhoeksplein 1

25. Tolhuistuin
IJpromenade 2

26. Eye
IJpromenade 1
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OVERZICHT WONINGTYPEN

HERENHUIZEN
Wonen, werken, leven: de indeling is precies zoals u dat wenst.

Groots wonen over drie lagen met een terras en veelal de mogelijkheid

tot het realiseren van een privé steiger aan het water.

KADEWONINGEN
Creatieve 2-laagse kadewoningen. Stap zo in uw tuin of in  

uw sloep. Bij de kadewoning kan het allebei; u woont pal aan het 

water of u beschikt over een riante eigen tuin aan de autoluwe straat. 

APPARTEMENTEN + MAISONNETTES
Alles wat u nodig heeft in uw eigen nieuwbouwappartement! Comfor-

tabel op één verdieping of speels met een aparte entree. Altijd met 

heerlijke privébuitenruimtes, waardoor elke dag als vakantie voelt... 

PENTHOUSES
Strijk neer na een dag werken en geniet van het weidse panorama 

dat iedere dag anders kleurt. Op uw eigen terras zit u eerste rang 

voor het betoverende uitzicht.
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SCHAAL
1:100 Woonkamer BG ca. 30 m2

Woonkamer 1e ca. 22 m2

Eetkamer ca. 24 m2

Slaapkamer 1 ca. 19 m2

Slaapkamer 2 ca. 11 m2

Slaapkamer 3 ca. 13 m2

Slaapkamer 4 ca. 14 m2

Slaapkamer 5 ca. 6 m2

Tuin ca. 30 m2

Terras ca. 5 m2

Aantal badkamers 3
BEGANE GROND 1E VERDIEPINGSOUTERRAIN

WOONOPPERVLAKTE CA. 204 M2HOUTHAVEN
HERENHUIS C1

2322

Afgebeeld bouwnummer 2

Overige bouwnummers: 1, 7+22, 13+27, 14+28, 17+29, 16+30, 19+33

De herenhuizen bestaan veelal uit twee bouwnummers, maar worden als één woning verkocht

straatzijde

grachtzijde

SOUTERRAIN
BEGANE GROND
1E VERDIEPING

11
,4

1315
,5

5,2 5,2



SCHAAL
1:100 Woonkamer BG ca. 25 m2

Woonkamer 1e ca. 15 m2

Eetkamer ca. 34 m2

Slaapkamer 1 ca. 19 m2

Slaapkamer 2 ca. 11 m2

Slaapkamer 3 ca. 10 m2

Slaapkamer 4 ca. 16 m2

Slaapkamer 5 ca. 10 m2

Tuin ca. 16 m2

Terrassen ca. 7 en 12 m2

Aantal badkamers 3

WOONOPPERVLAKTE CA. 210  M2HOUTHAVEN
HERENHUIS VARIANT C2

2524

BEGANE GROND 1E VERDIEPINGSOUTERRAIN

Afgebeeld bouwnummer 4

Overige bouwnummers: 3, 5+20, 6+21, 9+23, 10+24, 11+25, 12+26, 17+31, 18+32

De herenhuizen bestaan veelal uit twee bouwnummers, maar worden als één woning verkocht

straatzijde

grachtzijde

SOUTERRAIN
BEGANE GROND
1E VERDIEPING

15
,5

13
,6

12

N
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SOUTERRAIN

SCHAAL
1:100

Afgebeeld bouwnummer 62

Variant H2 bouwnummer 63

Woonkamer/keuken ca. 70 m2

Slaapkamer 1 ca. 15 m2

Slaapkamer 2 ca. 10 m2

Tuin ca. 86 m2

Aantal badkamers 1

WOONOPPERVLAKTE CA. 127 M2HOUTHAVEN
KADEWONING SCHUINE KOP G2

grachtzijde

straatzijde
SOUTERRAIN + BEGANE GROND

13,75

6,2

5,4

4,1

N

BEGANE GROND



SCHAAL
1:100

Afgebeeld bouwnummer 70

Variant H3 bouwnummer 71

Woonkamer/keuken ca. 46 m2

Slaapkamer 1 ca. 21 m2

Slaapkamer 2 ca. 8 m2

Tuin ca. 38 m2

Aantal badkamers 1

WOONOPPERVLAKTE CA. 123 M2HOUTHAVEN
KADEWONING KOP G3

3130

SOUTERRAIN

straatzijde
SOUTERRAIN + BEGANE GROND

5,2

8,8

5

9,6

N

BEGANE GROND

grachtzijde



SCHAAL
1:100

Afgebeeld bouwnummer 55

Variant G1 bouwnummer 54

Woonkamer/keuken ca. 68 m2

Slaapkamer 1 ca. 13 m2

Slaapkamer 2 ca. 7 m2

Slaapkamer 3 ca. 7 m2

Slaapkamer 4 ca. 12 m2

Terras ca. 10 m2

Aantal badkamers 1

WOONOPPERVLAKTE CA. 152 M2HOUTHAVEN
KADEWONING KOP H1

3332

SOUTERRAIN BEGANE GROND

straatzijde

grachtzijde

SOUTERRAIN + BEGANE GROND

10,3

4,
4

4,5

N

10,3

4,1



De verschillende vormen, het afwisselend kleurgebruik 

van de bakstenen en de bruggetjes over het water zorgen 

voor een aansprekend geheel. En het appartement is 

prachtig gelegen, tussen het park en de gracht. Het 

wordt geen doodse nieuwbouwwijk, dat is zeker.”

Keurig geholpen

Net zoals alle kopers in Amsterdam Houthaven kregen 

Marcel en Corina een voorstel voor de keuken en  

het sanitair. “Beide voorstellen zagen er heel mooi uit.  

Het sprak ons erg aan, ook de prijs. We hebben maar een 

paar kleine dingen aangepast. En door beide aanbieders 

zijn we keurig geholpen. Over de begeleiding die we van 

hen kregen, zijn we dan ook zeer tevreden.”

Koelwater uit het IJ

Dat het appartement goed geïsoleerd is, vindt het koppel 

een fijn idee. “Het is een nieuw appartement, dus het 

voldoet aan de eisen van deze tijd. Zo loopt er in de  

zomer koud water uit het IJ door de leidingen om de  

woning te koelen. Ook hebben we geen gas, maar  

maken we gebruik van stadsverwarming. We gaan ervan 

uit dat de stookkosten mee zullen vallen.”

Het duurt nog even voordat ze de sleutel krijgen. “De 

bouw is gestart en ze zijn druk bezig in de grond. Elke 

week rijd ik er wel langs. Als het goed is, krijgen we in  

januari 2018 de sleutel.”

Een pied-à-terre in Amsterdam. Daar waren Marcel en 

Corina naar op zoek. Hun keus viel op een appartement 

op Memeleiland in Amsterdam Houthaven. Nieuwbouw 

in een oud gedeelte van de stad sprak het stel aan. 

“Voor ons was de locatie het allerbelangrijkste”, zegt 

Marcel. “Binnen de ring en op loop- en fietsafstand van 

het centrum. En dat we dan ook nog aan het water  

wonen, is een heel leuke bijkomstigheid.”

Marcel en zijn vrouw wonen in Bergen en zijn wild van 

Amsterdam. “We komen er zeker eens per week. Ook 

onze kinderen wonen er. Dit appartement op Memel- 

eiland is met 75 m2 royaal voor Amsterdamse begrippen. 

We hebben twee slaapkamers, een privéberging, een  

eigen parkeerplaats en ook de fietsen hoeven niet  

buiten in de regen te staan, we kunnen ze binnenzetten. 

Superluxe voor Amsterdam!”

Gemêleerd gezelschap

De variatie aan woningen vindt Marcel een groot voor-

deel van deze nieuwbouwwijk. “Met verschillende typen 

koop- en huurwoningen krijg je een mooi gemêleerd  

gezelschap van bewoners. Ook de bouwstijl van de  

Amsterdamse School is zoveel mooier dan die lelijke  

jaren-zeventignieuwbouw.

SUPERLUXE
VOOR

AMSTERDAM

Tweede huis aan het water

3534
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SCHAAL
1:100

Afgebeeld bouwnummer 56

Overige bouwnummers: 58, 74, 76 

Grotere varianten: i3 - i4 - i5 - i6 op 2e of 3e verdieping

Woonkamer/keuken ca. 48 m2

Slaapkamer 1 ca. 14 m2

Slaapkamer 2 ca. 10 m2

Balkon ca. 10 m2

Aantal badkamers 1

1E VERDIEPING

WOONOPPERVLAKTE CA. 93 M2HOUTHAVEN
KOPAPPARTEMENT i1

3938

grachtzijde

straatzijde

6,3

16

N



SCHAAL
1:100

Afgebeeld bouwnummer 77

Overige bouwnummers: 57, 59, 75

Grotere varianten: i3 - i4 - i5 - i6 op 2e of 3e verdieping

Woonkamer/keuken  ca. 44 m2

Slaapkamer 1 ca. 15 m2

Slaapkamer 2 ca. 7 m2

Balkon ca. 11 m2

Aantal badkamers 1

2E VERDIEPING

WOONOPPERVLAKTE CA. 89 M2HOUTHAVEN
KOPAPPARTEMENT i2

4140

grachtzijde

straatzijde

4,
5

16

N
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SCHAAL
1:100

Afgebeeld bouwnummer 34

Overige bouwnummers: 36, 38-41, 43

E2 varianten: 35, 42 E3: 37

WOONOPPERVLAKTE CA. 130 M2HOUTHAVEN
MAISONNETTE E1

3E VERDIEPING2E VERDIEPING

Woonkamer/keuken ca. 49 m2

Slaapkamer 1 ca. 16 m2

Slaapkamer 2 ca. 11 m2

Slaapkamer 3 ca. 7 m2

Slaapkamer 4 ca. 8 m2

Balkon ca. 10 m2

Aantal badkamers 1

grachtzijde

straatzijde

2E VERDIEPING + 3E VERDIEPING

10,3

12,1

2,8

5,2

N



Gonzen

“Ik ben hier in 1994 komen wonen. Na de politieacade-

mie mocht je drie keuzes opgeven. Ik koos Amsterdam, 

Amsterdam en Amsterdam. Als inspecteur liep ik op 

straat en dat doe ik tegenwoordig soms nog. De 

Houthaven voelt voor mij echt Amsterdams aan. Bij een 

dance-event op de NDSM-werf hoor je het gonzen over 

het IJ en door de nieuwe buurten. Dat hoort erbij, leven 

om je heen. Je staat zo in het centrum en in de Spaarn-

dammerbuurt ontdek ik nieuwe kroegjes en winkels.

Ik zat in vergadering op het stadhuis toen ik op mijn  

voicemail hoorde dat ik was ingeloot. Ik moest het drie 

keer terugluisteren! Daarna kom je in een rollercoaster. 

Het ging toen mijn voorstellingsvermogen te boven dat 

de financiering mij voordeel zou opleveren, maar met de 

overwaarde op mijn oude woning heb ik dit penthouse 

met garage kunnen kopen. Het hielp mij van stilstaan in 

een droomwereld naar actief aan de slag gaan om er mijn 

paleisje van te maken. 

Op de fiets

Wat eerst als woonkamer was ingedeeld, wordt bij mij 

studeerkamer. De eetkamer wordt bij mij woonkamer, 

grenzend aan het dakterras, want als even de zon schijnt, 

moet de schuifpui open. Straks kijk ik uit over het park en 

op de Houtmankade. De nieuwe tunnel is verkeers- 

technisch natuurlijk fantastisch, maar ik doe alles op de 

fiets. Naar mijn werk is het een paar metertjes verder 

peddelen dan voorheen, maar dat is dan ook werkelijk 

het enige nadeel dat ik kan verzinnen.”

Gerald kocht een penthouse op het Narva-eiland.  

Na een grondige vergelijking van hypotheekverstrekkers 

had ik het vertrouwen dat ik nodig had om mijn oude 

woning alvast te verkopen. Want verkopen terwijl je 

nieuwe woning er nog niet eens staat, vond ik heel 

spannend.” 

“Alle seinen stonden op groen”, zegt Gerald (52),  

commissaris bij de politie Amsterdam. “Juist door me te 

distantiëren van de gekte op de Amsterdamse woning-

markt, gaan mijn hartenwensen in vervulling. Dit is zo’n 

fantastisch project. Voorheen woonde ik in Oud West 

aan het water. Op het Narva-eiland woon ik opnieuw 

aan het water. Met mijn boot uit de twintiger jaren vaar 

ik graag langs EYE en de A’DAM Toren.”

VAN 
DROOM- 
WERELD 

NAAR
ECHT

PALEIS
Alle seinen

stonden op groen

4544
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SCHAAL
1:100

Afgebeeld bouwnummer 52

Overige bouwnummers: 45, 46, 48, 49

F1/F3: 44, 47, 50, 51, 53

Woonkamer/keuken ca. 72 m2

Slaapkamer 1 ca. 24 m2

Slaapkamer 2 ca. 14 m2

Slaapkamer 3 ca. 9 m2

Terras ca. 26 m2

Optioneel: Huislift

Aantal badkamers 1

WOONOPPERVLAKTE CA. 164 M2HOUTHAVEN
PENTHOUSE F2

4E VERDIEPING3E VERDIEPING

4948

grachtzijde

straatzijde

3E VERDIEPING + 4E VERDIEPING

7,5

10,3

10,2

5,2

10,3

N
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3E VERDIEPING 4E VERDIEPING

SCHAAL
1:100

Afgebeeld bouwnummer 61

Overige bouwnummers: 80

Variant J2 bouwnummer 69

Woonkamer/keuken ca. 58 m2

Slaapkamer 1 ca. 33 m2

Slaapkamer 2 ca. 9 m2

Slaapkamer 3 ca. 12 m2

Slaapkamer 4 ca. 17 m2

Terras ca. 38 m2

2e terras 45 m2

Aantal badkamers 2

WOONOPPERVLAKTE CA. 170 M2HOUTHAVEN
KOPPENTHOUSE J1

grachtzijde

straatzijde

3E VERDIEPING + 4E VERDIEPING

17

11
,3

10,2

8,
9

N



Bootje aan eigen terras

Ook Tanja woont straks dicht bij haar werk. Ze is marke-

ting- en pr-manager en heeft daarnaast haar eigen bedrijf 

en fashionblog. Tanja: “We betalen in de Houthaven  

misschien iets meer per vierkante meter dan buiten  

Amsterdam, maar we krijgen er zoveel voor terug. We 

kopen ook echt voor de lange termijn. Daarom was voor 

ons de kindvriendelijkheid van de buurt en het park  

belangrijk. Het is een wijk in opkomst en daardoor een 

goede investering. Iedereen is laaiend enthousiast over 

deze locatie. We hadden geluk dat er een kadewoning 

vrijkwam met de mogelijkheid van een bootje aan  

eigen terras.”

Off to New York City

“Met twee verdiepingen voelt het als een echt huis.  

Op de buitenkant hebben we geen invloed, maar binnen  

wilden we volledige vrijheid. Een beetje rebels blijven we 

natuurlijk wel”, lacht Welly. “Badkamer en keuken laten 

we daarom casco opleveren. Supergaaf om alles zelf  

samen te stellen.”

Nu is het alleen nog een kwestie van geduld. Tanja: “De 

tijd gaat te langzaam, we willen er het liefst nu in.” Maar 

gelukkig roept een nieuw avontuur. Het stel is alweer off 

to New York. Als ze terugkomen, zijn ze weer een stapje 

dichter bij hun droomhuis.

Welly (36) en Tanja (28) maken na een lange wereldreis 

van de Houthaven hun thuishaven. ‘Relaxen op het IJ’ 

klinkt hun als muziek in de oren. Maar tijd om lang stil 

te zitten hebben ze niet. In hun nieuwe kadewoning op 

het Memeleiland hopen ze de intensiteit, passie en het 

vrije gevoel van hun avontuur nog lang vast te houden.

 

“We hebben het roer omgegooid”, vertelt Welly. “Dat 

jaar reizen werd een nieuw begin voor ons. We trokken 

door Azië, Australië en Nieuw-Zeeland, deden inspiratie 

op, hadden tijd om na te denken en leerden wat echt  

belangrijk is in het leven. We willen er alles uithalen. Niet 

meer achteraan aansluiten in de file, waar het leven aan 

je voorbijgaat. Meer tijd voor onze passies.” Voor Welly 

is dat muziek en in het bijzonder zijn liefde voor vinyl. 

Naast zijn baan als senior keyaccountmanager is hij  

dj-coach en ondernemer. “Ik help leerlingen om zich te 

ontwikkelen in het dj-vak en organiseer events, onder 

andere rondom vinyl.”

HET ROER
GING OM

We wilden meer tijd
voor onze passies
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De keuken is het meest persoonlijke deel van uw interieur. 

Om daar het perfecte ontwerp voor te maken, moeten we 

niet alleen uw lifestyle leren kennen maar ook uw culinaire 

voorkeuren en uw ideeën over wat u handig en praktisch 

vindt. Kortom, een persoonlijke kennismaking. Als partner 

van Narva Eiland West beschikt Siematic over alle details van 

uw toekomstige woning. De consultants hebben het niveau 

van een binnenhuis architect. Het is voor hen geen moeite  

u meteen te adviseren over de rest van uw interieur. Of het 

nu gaat om een nieuw interieur of om het integreren van uw 

huidige meubelen in een nieuwe woon beleving, zij denken 

graag met u mee. Laat u in de SieMatic Flagship Store 

inspireren met compleet ingerichte stijlkamers in de lifestyles 

Pure, Urban en Classic.

KOKEN IN NARVA EILAND WEST 
BEGINT AAN HET VONDELPARK

5756



Uw persoonlijke domein in huis. Een plaats waar u even helemaal uzelf kunt zijn.  

Om ’s morgens aangenaam te ontwaken, of ’s avonds fijn te ontspannen na een 

intensieve dag. Bij Van Wanrooij keuken, badkamer & tegel warenhuys begrijpen we dat 

als geen ander. Wij vertalen uw persoonlijke smaak en wensen naar een badkamer die 

helemaal bij u past. Compleet afgewerkt met fraai tegelwerk, sanitair, meubels en 

accessoires, en passend binnen uw budget.

5958

VAN WANROOIJ
EEN BADKAMER IN JOUW

Van Wanrooij keuken,

badkamer & tegel warenhuys

Regterweistraat 5, 4181 CE

Waardenburg (A2, afslag 16)

T 0418 - 55 66 66

www.vanwanrooij-warenhuys.nl

info@vanwanrooij-warenhuys.nl

Afspraak maken?

We staan je graag persoonlijk te woord.

Openingstijden:

Maandag t/m woensdag 9.30 - 17.30 uur

Donderdag 9.30 - 21.00 uur

Vrijdag 9.30 - 17.30 uur

Zaterdag 10.00 - 17.00 uur



Woonstijl

HIDDEN
DREAM

Bewust leven, in balans zijn. 

Daar speelt deze pure en 

verfijnde stijl op in. Met 

natuurlijke vormen, heldere 

lijnen en zachte structuren in 

naturel-, zand- en wittinten. 

Uw levensstijl weerspiegelt in 

comfortabele, zachte 

materialen als wol, linnen, 

keramiek en licht eikenhout. 

Dit evenwicht tussen kleur, 

textuur en vorm zorgt voor een 

serene en tijdloze sfeer.

Voor natuurliefhebbers. 

Helemaal geïnspireerd op 

invloeden van Moeder Aarde. 

Leem, grijs- en groentinten 

worden hier afgewisseld met 

vergrijsde blauwe accenten. 

Natuurlijke en ronde vormen 

domineren uw interieur.  

Hout, keramiek en prachtige 

veldboeketten maken een 

energieke verbinding tussen 

binnen en buiten. Warm en 

dromerig.

WELKE WOONSTIJL
PAST BIJ U?

U kunt ervoor kiezen om uw appartement instapklaar op te laten leveren in een van de vier woonstijlen. 
Kies wat het beste bij u past. Elke stijl is een juiste mix van spannende elementen, waarbij schoonheid 
en functionaliteit hand in hand gaan. Deze woonsfeer moet u zien als basis.  
Er is alle ruimte voor uw persoonlijke smaak. En niks moet, u bent vrij om stijlen te mixen en matchen. 
En als u dat wenst, begeleiden we u bij het creëren van een uniek en persoonlijk ontwerp.

DESIGNED by Mariska Jagt

Woonstijl

NATURAL
WHITE

In deze stijl vormen zwart en 

wit de basis, met vergrijsde 

tinten als entourage. Alles 

draait om strakke vormen en 

rechte lijnen, om eenvoud. 

Less is more. Tussen de 

materialen van leer, staal en 

glas combineren designklassie-

kers onverwacht goed met 

antiek. Een woonstijl waar alles 

klopt. Uw bewuste baken na 

een dag hard werken.

Woonstijl

TIGHT
BLACK

Basic en ruig. Zo laat deze 

woonstijl zich het beste 

typeren. Donkergrijze, bruine 

en zwarte tinten vloeien 

verfijnd over in een lichter 

kleurenpalet. Oorspronkelijke, 

natuurlijke materialen 

schitteren naast vintage 

vondsten. Al met al zorgen het 

onbewerkte hout, metaal, 

doorleefd leer en beton voor 

een levendige en speelse sfeer. 

Woonstijl

AUTHENTIC
RAW
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KLAAR
VOOR DE TOEKOMST

Woongemak staat voorop in Narva Eiland West. Zowel in 

de woningen als de algemene ruimtes zullen technische 

oplossingen worden verwerkt die het wonen nog 

comfortabeler maken. Zo rijdt u met uw auto de autolift in 

die u in de garage twee verdieping lager brengt. Ook de 

woningen zijn klaar voor de toekomst. De appartementen, 

kadewoningen, herenhuizen en penthouses zijn uitgerust 

met een basispakket ‘Domotica’. Het supersnelle internet 

van XS4All is vanaf dag 1 dat u op Narva Eiland West 

woont, voor u beschikbaar.

DOMOTICA
Domotica is een installatie waarmee u centraal de 

elektrische toepassingen in uw woning bedient. Een 

systeem dat het leven eenvoudiger maakt, uw veiligheid 

en comfort verhoogt en het energieverbruik binnen de 

perken houdt. Dit betekent dat u uw huis kunt bedienen 

op de manier zoals u gewend bent, maar ook met uw 

smartphone of tablet. Het gaat zelfs nog verder: Domotica 

laat u in uw eigen stijl, flexibel, duurzaam, comfortabel en 

veilig wonen. Het helpt u energie besparen en zo levert u 

een bijdrage aan een beter milieu. Kortom, het sluit u aan 

op de toekomst en geeft u de vrijheid om hierin mee te 

gaan. Met het basispakket kunt u de installatieonderdelen 

in uw woning aansturen. Bovendien biedt het de mogelijk-

heid uitgebreid te worden met onder andere:

•  Energieverbruik monitoring

•  Bediening verwarmingsinstallatie

• Dimbare verlichting

•  Aanvullende draadloze bedieningen in huis

•  Schemerschakelaars, ’aanwezigheid simulatie’

•  Koppeling met brandmelders met automatische  

aansturing naar verlichting

• Bedienbare gordijnen

XS4ALL
Narva Eiland West en XS4ALL hebben een samenwerking 

opgezet waardoor u bij oplevering van uw woning direct 

gebruik kan maken van internet, televisie en bellen via het 

betrouwbare netwerk van XS4ALL. Kiest u voor Alles-in-1 

Smart van XS4ALL, dan wordt de installatie vóór uw 

verhuizing geregeld. Ideaal dus! En dat niet alleen: u krijgt 

van de kopersadviseur een uniek aanbod.

 

Het Alles-in-1 Smart pakket biedt standaard:

• Internet, Interactieve TV en bellen

• Ook tv kijken op je tablet of smartphone binnen en   

   buitenshuis

• Veilig internetten onderweg op uw laptop of tablet met        

   500 MB Mobiel Internet

• Zorgeloos online met F-secure beveiliging

 

Kijk voor informatie op xs4all.nl. Vraag de kopersadviseur 

naar het speciale aanbod en de voorwaarden.



De woningen op het Narva Eiland West zijn zeer duurzaam 

en energiezuinig. Alle woningen hebben een EPC (Energie 

Prestatie Coëfficiënt) van 0,15. Hoe lager de EPC, hoe 

lager het energieverbruik van de woning. Het betreft hier 

de energie die nodig is voor het verwarmen en ventileren 

van uw huis. Een lage EPC betekent doorgaans een lage 

energierekening. Naast het voordeel van lage energie-

kosten, zorgt een energiezuinige woning voor een hogere 

leencapaciteit en een lagere hypotheekrente. Onze 

Hypotheekspecialisten van VORM Finance vertellen u hier 

graag meer over. 

Narva Eiland West biedt u een mooi en comfortabel huis, 

maar ook een woning die met oog voor de wereld om ons 

heen is gebouwd. Zo wordt Houthaven 100 procent 

klimaatneutraal. De bouw is milieuvriendelijk, met extra 

aandacht voor energie- en materiaalgebruik.

Stadswarmte maakt het behaaglijk

Voor de energiebehoefte van uw woning volgen we de ‘Trias 

Energetica’. Een veelbelovende combinatie van energie- 

besparende, duurzame maatregelen die begint met een 

 casco met een zeer hoge isolatiewaarde, duurzame energie 

via het stadswarmtenet - scheelt CO2-uitstoot - en energie-

opwekking op locatie. 

Warmer of kouder? U regelt het zelf

Voor zowel het verwarmen - via vloerverwarming - als het 

warm tapwater wordt industriële restwarmte gebruikt. Hoe 

warm of koud het binnen moet zijn, regelt u zelf via een 

thermostaat. Zo verlaagt u met koud water uit het IJ de 

binnentemperatuur via de vloerverwarming. Deze zeer 

energie-efficiënte vloerkoeling zorgt ervoor dat de 

constructie van het gebouw niet opwarmt en de woning 

comfortabel koel blijft aanvoelen.

Besparen met zonnepanelen

Op de daken worden zonnepanelen geplaatst. Als bewoner  

van Narva Eiland West kunt u exclusief gebruikmaken van 

een aantal panelen. Zo bespaart u op uw energiekosten.
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DUURZAAM LEVEN IN EEN
MILIEUVRIENDELIJK HUIS

100%
KLIMAATNEUTRAAL
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schutblad

Disclaimer
©VORM & BPD Niets uit deze brochure mag worden gebruikt door derden zonder schriftelijke toestemming van VORM Holding BV gevestigd te Papendrecht.

Dit document is samengesteld op basis van voorlopige informatie. De artist impressions en inrichtingsvoorstellen geven slechts een indruk van de woningen en de omgeving. 
De vermelde maten zijn indicatief. Aan de teksten, inrichtingsvoorstellen en artist impressions kunnen geen rechten worden ontleend. Februari 2017.

INTERESSE?
Heeft u interesse in één van onze woningen of wilt u weten wat uw financiële mogelijkheden zijn voor

een woning in Narva Eiland West? Neem dan contact op met Hallie & Van Klooster Makelaardij of Ramón Mossel Makelaardij.

Hallie & Van Klooster Makelaardij
Frederik Hendrikstraat 84

1052 HX  Amsterdam
T 020 - 6 816 716

projecten@hallie-vanklooster.nl

Ramón Mossel Makelaardij
Maasstraat 128

1078 HP  Amsterdam
T 020 - 305 2662

info@ramonmossel.nl

WWW.AMSTERDAMHOUTHAVEN.NL
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