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Exclusief & energieneutraal wonen op een groen eiland
Eilands’ Eigen

Amstelveen

Lees alles over de inspirerende woon-, speel- & natuureilanden aan de zuidrand van Amstelveen  

tussen de weidse polder en de dynamische stad

“Als je de verte in kijkt, richting de polder, 

kun je - soms met een krachtige rood-roze gloed - 

de zon onder zien gaan. 

De wind is langzaam gaan liggen en speelt nog even met

de rietpluimen aan de rand van je tuin. 

Nog één blik over het kalme water; 

ti jd om tevreden de dag af te sluiten.. .”
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AMSTERDAM  

Via de S109 in 15 auto-

minuten tot aan de  

Zuidas en in circa 30 

minuten tot de binnen-

stad van Amsterdam. 

UTRECHT 

Via de A2 in 45 auto- 

minuten tot in de 

binnenstad. Met het 

openbaar vervoer in 

ongeveer een uur. 

AALSMEER 

Via de N521, N201 en 

N196 in 10 minuten met 

de auto. Met de fiets of 

de bus een half uur.  

ZIGGODOME &  

RAI AMSTERDAM  

ziggodome.nl & rai.nl 

SCHOUWBURG 

EN BIOSCOOP  

AMSTELVEEN  

schouwburgamstelveen.nl 

CULTUURCENTRUM 

DE GRIFFIOEN 

AMSTELVEEN  

griffioen.vu.nl 

POPPODIUM P60 

AMSTELVEEN 

p60.nl 

ONDERWIJS 

22 basisscholen, 

4 scholen voortgezet 

onderwijs, 1 internatio-

nale school 

AMSTELLAND  

ZIEKENHUIS  

ziekenhuisamstelland.nl

Foto’s: 

AMSTERDAM /  

genieten van het  

bruisende stadsleven 

STADSHART AMSTEL-

VEEN / winkelen in  

het gezellige centrum 

en de overdekte  

winkelboulevard

/ WERK / DYNAMIEK  

& CULTUUR 

Dat Amstelveen centraal gelegen is, weet bijna iedereen. De 

goede bereikbaarheid met zowel het openbaar vervoer als met 

de auto en de uitstekende verbindingen met Amsterdam en 

Utrecht maken Amstelveen een aantrekkelijke stad voor veel 

bewoners. Amstelveen is ook een echte fietsstad. Veel inwo-

ners gebruiken de fiets om boodschappen te doen en voor het 

woon-werkverkeer. En in het weekend trekken veel mensen 

eropuit. Vanuit Amstelveen zijn er zoveel mooie fietsroutes 

door de polder of langs de buitenverblijven en riviergezichten 

aan de Amstel. 

Amstelveen behoort al jaren tot één 
van de veiligste grote gemeenten van 
Nederland.

Alle wenselijke voorzieningen 

De prachtige stad met haar ruim 90.000 inwoners beschikt 

over alle wenselijke voorzieningen. En dat alles op loop- en/of 

fietsafstand. Je kunt heerlijk shoppen in het gezellige Stads-

hart dat al twee keer is uitgeroepen tot ‘beste winkelcentrum 

van Nederland’. En bij een tiental buurt of wijkwinkelcentra kun 

je terecht voor de dagelijkse boodschappen. Winkelcentrum 

Westwijk ligt op nog geen vijf minuten fietsen van Eilands’ 

Eigen. In het Stadshart, het Oude Dorp en langs de schitte-

rende Amstel kun je je culinair laten verwennen in één van de 

vele (160!) restaurants. En bij recreatieplas De Poel kun je zelfs 

dineren in een geweldig twee Michelin sterren restaurant. Ook 

voor een avondje uit is er in Amstelveen genoeg te beleven. 

De Schouwburg, Cultuurcentrum Griffioen, het Poppentheater 

en Poppodium P60 hebben een uitgebreide programmering 

aan podiumkunsten voor jong en oud. 

Ideaal voor gezinnen 

Voor gezinnen met kinderen is Amstelveen de perfecte plek om 

te wonen. Er is meer dan voldoende aanbod aan scholen. Am-

stelveen telt meer dan twintig basisscholen waaronder ook een 

publiek bekostigde internationale school. Voor nieuwkomers 

uit allerlei landen is er een taalschool waar kinderen ongeveer 

een jaar intensief taalonderwijs krijgen, voordat ze naar het re-

guliere onderwijs doorstromen. Ook is er een school voor spe-

ciaal onderwijs. Amstelveen telt vier scholen voor voortgezet 

onderwijs. Daarnaast zijn er nog zo’n vijf particuliere scholen.  

Alle wenselijk voorzieningen zijn  
in Amstelveen op loop- en/of  
fietsafstand.

Amstelveen beschikt ook over een groot en gevarieerd aanbod 

van sportvoorzieningen en telt ongeveer tachtig sportvereni-

gingen. Voetbal, hockey, tennis en zelfs padel; de nieuwste 

racketsport van dit moment. Wat jouw sport ook is, je vindt het 

bijna allemaal in Amstelveen. 

En tenslotte is het altijd goed om te weten dat volgens de 

statistieken Amstelveen al jaren tot één van de veiligste grote 

gemeenten van Nederland behoort. Een geweldige plek om te 

wonen dus.

Amstelveen / centraal gelegen
De stad Amstelveen is goed bereikbaar en heeft uitstekende verbindingen met Amsterdam en Utrecht.  

En op de fiets zit je ook zo in de polder.
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Eilands’ Eigen is verdeeld over vijf eilanden in de nieuwe wijk  

De Scheg in Amstelveen; de laatste grote nieuwbouwwijk van 

Amstelveen. Een plek te midden van veel groen en water met 

aan de zuidzijde een schitterende groene zone. Eilands’ Eigen 

is een plek waar je heerlijk kunt wonen. 

Wonen op een eiland 

In Eilands’ Eigen komen in totaal 172 prachtige woningen en  

appartementen die zich onderscheiden door de hoogwaardige 

afwerking en de Amstelveense uitstraling. Het woningaanbod 

bestaat uit een mix van rijwoningen, tweekappers, vrijstaande 

woningen én appartementen. De huizen zijn gelegen op drie 

wooneilanden met elk zijn eigen sfeer en architectuurstijl.   

De ruimte in Eilands’ Eigen is zo verdeeld dat de overgang van 

de dichte bebouwing van het bestaande Amstelveen langzaam 

en weidser overgaat in het prachtige en rustige akkerland. 

Vanaf verschillende punten heb je uitzicht over de weidse 

polder. Op sommige tijdstippen kun je hier wild spotten. En 

dat kan zelfs vanuit je eigen privétuin of vanaf het op de zon 

georiënteerde (balkon)terras. Heerlijk vertoeven dus! 

Alleen bestemmingsverkeer 

Een nieuwe wijk met alleen bestemmingsverkeer, dat is Eilands’ 

Eigen. Hier is de automobilist slechts te gast. De openbare 

inrichting houdt bewust rekening met buitenspelende kinderen 

en is autoluw, heeft drempels en smalle (soms doodlopende) 

straatjes. De wijk is vergelijkbaar met een groot woonerf.  

Ontmoeten 

Op de drie wooneilanden in Eilands’ Eigen komen verschillende 

ontmoetingsplekken. In de groene buurtjes, op speelplekken en 

in buurthoven ontmoet je ongetwijfeld je buren. Dat is niet al-

leen erg gezellig maar ook goed voor de samenhang in de wijk! 

Tuinen 

Niet alleen de huizen in Eilands’ Eigen worden prachtig en 

ruim, maar ook de privétuinen en terrassen? Deze zijn zeer 

riant. Je kunt al tijdens de bouw starten met het aanleggen 

van je privétuin. Na oplevering van de woning wordt deze dan 

opgeleverd. Wij ontzorgen je hierbij volledig. Meteen na opleve-

ring geniet jij dan al vanaf jouw comfortabele tuinstoel van het 

weidse uitzicht. In het talud van alle achtertuinen die grenzen 

aan het water kun je op verschillende plekken vlonders laten 

plaatsen. Hier kun je heerlijk borrelen aan het water. Zie je het 

al voor je?

Eilands’ Eigen / ruimte en uitzicht
Eilands’ Eigen ligt op de grens tussen de dynamische stad en de Hollandse polder.  

Hier geniet je van het weidse uitzicht zover het oog reikt.

Eilands’ Eigen is de laatste grote 
nieuwbouwwijk van Amstelveen

Foto’s: 

GROEN WONEN /  

de tuin als verlengde 

van je huis 

UITGESTREKTE  

POLDER / rust en 

ruimte in de oude  

polders langs de Amstel 

Luchtfoto: Koen Boelrijk

VINKEVEENSE  

PLASSEN 

recreatiemiddenneder 

land.nl  

AMSTERDAMSE BOS 

amsterdamsebos.nl  

bostheater.nl

SCHINKELBOS 

Afwisselend landschap 

en belangrijke ecologisch 

verbindingroute. 

BLOESEMPARK 

Dit park trekt veel  

bekijks vanuit binnen- en 

buitenland tijdens  de 

bloeiperiode van de  

Japanse kers.  

ABCOUDE 

Fietsen, wandelen of 

varen langs de monumen-

tenroute. 

RONDEHOEP 

Wandelen in één van de 

mooiste veenpolders van 

de Randstad. 

DE POEL 

Amstelveens stadsstrand. 

poelsup.nl

OUDERKERK AAN  

DE AMSTEL 

Historisch centrum   

Amstelland met veel   

culinaire hotspots.

/ RUST / RELAX & 

RECREATIE 
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Foto: 

ACHTERLAND /  

in je vrije tijd geniet je 

van het achterland met 

tochtjes door de polder 

en langs de Amstel

Luchtfoto: Koen Boelrijk 

GOLF

• Golfcentrum Amstel- 

 dijk: amsteldijk.nl

• KLM golfvereniging:  

 klmgolfvereniging.nl

• Golfclub Hard en Hoog

VOETBAL

• Voetbalvereniging  

 Amstelveen Heemraad:  

 amstelveenheemraad.nl

• Voetbalvereniging  

 Roda ‘23: roda23.nl

HOCKEYCLUB AH&BC 

ahbc.nl 

ZWEMBAD DE  

MEERKAMP 

meerkamp.nl 

TENNIS, PADEL,  

BADMINTON,  

FITNESS, BOWLING 

ntcdekegelamstelveen.nl 

LEGMEERMANEGE 

legmeermanege.com 

SURFEILAND

aalsmeerwaterfront.nl

SPORTSCHOOL  

FIT & SOUL 

fitandsoul.nl 

ATLETIEKVERENIGING 

STARTBAAN 

avstartbaan.nl

/ RUST / RELAX & 

RECREATIE 
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Rotterdam The
Hague Airport

Kennemer
Zweefvlieg Club

Den Haag

Rotterdam

Dordrecht

Leiden

Spijkenisse

Zoetermeer

Delft

Schiedam

Waalwijk

Nieuwegein

Oosterhout

Hellevoetsluis

Noordwijk

Gouda

Alphen aan
den Rijn

Papendrecht

Oud-
Beijerland

Krimpen aan
den IJssel

Voorburg

Zwijndrecht

Hoogvliet

Leiderdorp

Rijswijk

Zierikzee

Prinsenbeek

Leerdam

Dongen

Breukelen

Zevenbergen

Gorinchem

De Meern

Kaatsheuvel

Vianen

Brielle

Made

's-Gravenzande

Werkendam

Woerden

Lisse

Schoonhoven

Raamsdonksveer

Katwijk
Mijdrecht

Maassluis

Sliedrecht

Bodegraven

IJsselstein

Naaldwijk

Scheveningen

Sassenheim

Geertruidenberg

Barendrecht

Wassenaar

Berkel en
Rodenrijs

Noordwijk
aan Zee

Vlaardingen

Capelle aan
den IJssel

Valkenburg

Hendrik-Ido-
Ambacht

Rhoon

Voorschoten

Pijnacker

Voorhout

Leidschendam

Oegstgeest

Poortugaal

Rijnsburg

Nieuwerkerk

Ouddorp

Bruinisse

Dinteloord
Loon op
Zand

Oosterland

Oude-
Tonge

Dirksland

Brakel

Fijnaart

Teteringen

Rockanje

Willemstad

Sommelsdijk

Vuren

Maarssen

Klundert

Meerkerk

Loenen aan
de Vecht

Almkerk

Oostvoorne

Terheijden

Waspik

Lopik

Numansdorp

Harmelen

Hoogblokland

Lage
Zwaluwe

Hoek van
Holland

Sprang-
Capelle

Montfoort

Strijen

Noordeloos

Hank

Nieuwkoop

Monster

Vleuten

Zuidland

Woudrichem

Oudewater

Giessenburg

Bergambacht

Kamerik

Maasdijk
Ameide

Mijnsheerenland

Leimuiden

Hardinxveld-
Giessendam

Stolwijk

Ter Aar

Maasdam

Poeldijk

Wilnis

Arkel

Boskoop

Noordwijkerhout

Rozenburg

Lekkerkerk

Sleeuwijk

Linschoten

's-Gravendeel

Moordrecht

Roelofarendsveen

De Lier

Zevenhuizen

Haastrecht

Hazerswoude-
Dorp

Schipluiden

Boven-
Hardinxveld

Reeuwijk

Kwintsheul

Woubrugge

Moerkapelle

Puttershoek

Nieuwerkerk
aan den IJssel

Ridderkerk

Hazerswoude-
Rijndijk

Nieuw-
Lekkerland

Oude
Wetering

Wateringen

Bleiswijk

Heerjansdam

Zoeterwoude-
Dorp

Nootdorp

Pernis

Alblasserdam

Honselersdijk

Krimpen aan
de Lek

Warmond

Bergschenhoek

Den Hoorn

Zoeterwoude-
Rijndijk

Colijnsplaat

Noordwelle

Serooskerke

Scharendijke

Sint-
Annaland

Kerkwerve

Den Osse

Ellemeet

Ouwerkerk

Sint
Philipsland

De Heen

Zonnemaire

Looperskapelle

Schuddebeurs

Oostdijk

Anna
Jacobapolder

Dreischor

De Moer

Stampersgat

Brouwershaven
Doeveren

Standdaarbuiten

Havenhoofd

Baarschot

Boomhoek

Herkingen

Sluis

Genderen

Stellendam

Achthuizen

Oud
Maarsseveen

Sirjansland

Oud-
Loosdrecht

Goedereede

Ooltgensplaat

Poederoijen

Nieuwe-
Tonge

Noordgouwe

Eethen

Heijningen

Melissant

Dongen-
Vaart

Kreek

Hei- en
Boeicop

Langeweg

Den
Bommel

Oud-
Zuilen

Drongelen

Breukeleveen

Stad aan
't Haringvliet

Noordhoek

Meeuwen

Driehoek

De Zilk

's Gravenmoer

Heukelum

Zevenbergschen
Hoek

Andel

Maarsseveen

Nieuwendijk

Oosteind

Leerbroek

Wagenberg

Nieuwenhoorn

Lexmond

Moerdijk

Oudendijk

Dussen

Helwijk

Vrachelen

Babyloniënbroek

Muyeveld

Oudenhoorn

Lopikerkapel

Noordschans

Kijkduin

Kockengen

Klein
Dongen

Kedichem

Hooge
Zwaluwe

Tinte

Oudemolen

Stenenheul

Benschop

Strijensas

Goudswaard

Drimmelen

Woerdense
Verlaat

Tienhoven

Waspik-
Zuid

Uitweg

Zwartsluisje

Nieuwer ter Aa

Vierpolders

De Baan

Den Hout

Nieuwland

Alendorp

Zuid-
Beijerland

Abbenbroek

Rijswijk

Polsbroekerdam

Oudesluis

Ottoland

Zegveld

Kievitswaard

Raamsdonk

Zevenhoven

Schenkeldijk

Zwartewaal

Haarzuilens

Korn

Rijksdorp

Waal

Heenweg

Zuidzijde

Nieuwendijk

Waarder

Ter Heijde

Brandwijk

Noorden

Helkant

Heenvliet

Perenboom

Abbenes

Middelsluis

Portengensebrug

Polsbroek

Piershil

Blokland

Giessen

Bleskensgraaf

Nieuwveen

Klaaswaal

Tweede Tol

De Engel

Driebruggen

Vierbannen

Geervliet

Cabauw

Spijk

Zwammerdam

Oosthoek

Mookhoek

De Hoef

Maasland

Jaarsveld

Berkenwoude

Kanis

Uppel

Rijpwetering

Simonshaven

Goudriaan

Langeraar

Heinenoord

Stompwijk

Wijngaarden

Papekop

Dalem

Westerlee

Cillaarshoek

Streefkerk

Aarlanderveen

Buitenkaag

Heeswijk

Benthuizen

Uitwijk

't Woudt

Weijpoort

Schelluinen

Groot-
Ammers

Blaaksedijk

Waddinxveen

Hekendorp

Nieuw-
Beijerland

Molenaarsgraaf

Portengen

Lisserbroek

Oud
Verlaat

Demmerik

Delfgauw

Muisbroek

Westmaas

Hoogmade

Vlist

Reeuwijk-
Dorp

Schans

Goidschalxoord

Papenveer

Bent

Langerak

Heijplaat

Lageweg

Hoornaar

Rijnsaterwoude

Tienhoven

Hekelingen

Giessen-
Oudekerk

Hoogeveen

Ouderkerk aan
den IJssel

Katwijk aan
de Rijn

Wieldrecht

Oud-
Alblas

Kaag

Buurtje

Rodenrijs

Ridderbuurt

Nieuwerbrug
aan den Rijn

Groeneweg

Noordeinde

Mariëndijk

Oud Ade

Bergstoep

Tempel

Rijsoord

Eng

Groenendijk

Willige
Langerak

Korteraar

Hollevoeterbrug

Hogebrug

Rhoonse
Veer

Nieuwersluis

Vijcie

Zuidbuurt

Liesveld
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Nieuwe
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Westeinde
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's-Molenaarsbuurt

Tiendweg-
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LeedeBlaker

Ockhuizen

Kille

Kandelaar

Oud Aa

Rooversbroek

Broek

Zwanegat

Noordsebuurt

Achthoven

Reijerscop

Stougjesdijk

Spengen

Lierhand

Oud
Kamerik

Koedood

Rietveld

Willeskop

Houtdijken

Op Hodenpijl

Den Dool

Sint
Anthoniepolder

Donkereind

Oosteinde

Groote
Haar

Rotte

Mijzijde

Reedijk

Meerpolder

Lange
Linschoten

Beerenplaat

Barendrechtse
Veer

Putkop

Sluis

De Kooi

Kruisweg

Noordse
Dorp

Zweth

Achterbroek

Gelderswoude

Cattenbroek

Noordeinde

Oudeland

Vuilendam

Kuipersveer

Breudijk

Ofwegen

Spoelwijk

Rozendaal

Middenhoek

Benedenheul

Geestdorp

Rietveld

Achter
Lindt

Zevenhuizen

Zuidbroek

Vrijhoeven

Woudse
Dijk

Het
Beijersche

Diemerbroek

Zwaantje

De Hoek

Westdijk

Westeinde

Ruigeweide

Oosteind

Loet

Bekenes

Voorweg

Snelrewaard

Kijfhoek

Klein
Hitland Zevender

Randenburg

Koolwijk

Slikkendam

Ver-
Hitland

Maasdijk

Wevershoek

Vliet

Langeweide

Middelburg

Kortenoord

Benedenberg

Strevelshoek

Moriaanshoofd

Rugdijk

Oudeland

Quirijnstok

Capelle

Klarebeek

Heense
Molen

Kouwenberg

Nieuwerkerke

Molenstraat

Blauwe
Sluis

Dijkhuisjes

Vijfhuizen

Brijdorpe

Boompjesdijk

Beldert

Zijpe

Stoof

Battenoord

Kraanven

SteenovenVerloren
Hoek

Kranendijk

Stuifakker

Seters

Schans

Duiksehoef

Laareind

Langstraat

Loons
Hoekje

Dintelsas

Helhoek

Strikberg

Zuidzijde

Strype

Kwartier

Hoeveneind

Barlaque

Pelikaan

Overheicop

Hazeldonk

Drie
Hoefijzers

Oranjeoord

Heistraat

Ter Aalst

Ruigenhoek

Zwingelspaan
Achterdijk

Zevenhuizen

Hoogeind

Kade

Bovensluis

Heikant

Hoekske

2e Vlotbrug

Oude
Stoof

Roodevaart

Nedereindseweg

Stadse
Dijk

Loosdorp

De Druif
Groenendijk

Tonnekreek

Halfweg

Blauwe
Sluis

Hitsertse
Kade

Middelkoop

Binnen-
Moerdijk

Steelhoven

Schuring

Rijnenburg

Oud
Drimmelen

Eind van den
Hout

Recht van
Terleede

De Klem

Hill

Friezenwijk

Poederoijensehoek

Willemsdorp

De Pan

Kortenhoeven

Gaag

Achterdijk

Bommelskous

Achthoven

Lakerveld

Zouteveen

Hespelaar

Biert

Veldhuizen

De Laan

Kortrijk

Kop van
't Land

De Klei

Oosterwijk

Oostbuurt

Laagnieuwkoop

Zweth

Vuurbaken

Vogelswerf

Negenhuizen

Keizersveer

Geer

Burgersdijk

Maaldrift

Wilsveen

Oudendijk

Geer

Gerverscop
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E30

E25

E25

E311
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E31

E19

A15

A20

A4

A4

A27

A2

A12

A59

A59

A13
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A44
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N223
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N57
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N401

N401

N405
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Centraal tussen buitengebied en stad
Energieneutraal wonen in een compleet nieuwe woonwijk, met enkel bestemmingsverkeer  

en alle voorzieningen dichtbij, dat is wonen in Eilands’Eigen

HIER
LIGT

EILANDS’
EIGEN
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EILANDS’ EIGEN  

BIOTOOP 

Het flora- en fauna  

eiland waar de natuur 

haar gang kan gaan 

en waar mensen niet 

mogen komen. Natuur 

en duurzaamheid staan 

in Eilands’ EIgen hoog in 

het vaandel. 

EILANDS’ EIGEN  

SPEELBOS 

Het speelparadijs voor 

kinderen; een groot  

onbewoond eiland,  

in een bosrijke omge-

ving.  

EILANDS’ EIGEN  

DUURZAME WONINGEN

Energieneutrale   

woningen die voldoen 

aan de nieuwste BENG 

eisen en voorzien van 

energiebesparende 

voorzieningen. 

Foto’s: 

LEEFBAARHEID / de 

groene en waterrijke 

omgeving maakt de wijk 

aantrekkelijk

BOSRIJK ONBEWOOND 

EILAND / speelparadijs 

voor kinderen

Waar vind je dat nog? Dat je kunt gaan wonen op een eiland? 

Eilands’ Eigen heeft in totaal vijf unieke eilanden, waarvan 

er drie bewoond zijn en twee onbewoond. Alle eilanden 

zijn omringd door water en voorzien van heel veel groen. 

De duurzame en energieneutrale huizen zijn verdeeld over 

drie wooneilanden die alleen bereikbaar zijn via een brug of 

duikers.  

Wooneilanden 

Op het grootste wooneiland aan de westkant van Eilands’ Eigen 

is de variëteit het grootst. Hier komen vrijstaande, geschakelde, 

twee-onder-één-kap-, rijwoningen én appartementen. Op het 

middelste en tevens kleinste wooneiland komen alleen vrij-

staande woningen met een riante tuin aan het water. Het ooste-

lijke wooneiland bestaat uit appartementen en rijwoningen. 

Onbewoonde eilanden 

Daarnaast heeft de nieuwe wijk nog twee prachtige natuurlijke 

onbewoonde eilanden. De grootste van de twee eilanden zal 

compleet worden ingericht als een echt natuur- en speeleiland. 

Eilands’ Eigen speelbos is ontworpen door een landschaps- 

architect. Het is echt dé plek waar kinderen heerlijk kunnen  

buitenspelen en lekker kunnen ravotten. 

Het vijfde eiland zal worden ingericht als echt flora- en fauna- 

eiland. Compleet omringd door water en zonder bruggen. Niet 

toegankelijk voor mensen. De landschapsarchitect heeft samen 

met onder andere een microbioloog de inrichting voor dit 

prachtige eiland ontworpen. Echt een plek waar de natuur haar 

gang kan gaan. Zou het niet fantastisch zijn als in het voorjaar 

de weidevogels hier een veilig plekje zoeken om te broeden? 

En dat door de diversiteit aan plantensoorten het eiland een 

walhalla wordt voor allerlei insecten.

Vijf exclusieve eilanden 
Eilands ’ Eigen   

Bijzondere natuur-, speel- en wooneilanden zoals je verder nergens ziet

Een aparte plek waar kinderen  
heerlijk buiten kunnen spelen en  
lekker kunnen ravotten.
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Situatietekening Eilands’ Eigen
Op deze situatietekening is de ligging van de diverse woningtypen zichtbaar,  

evenals de situering van de vijf eilanden t.o.v. elkaar. Deze tekening is een schetsmatige verbeelding.
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Villa appartementen

Terrasappartementen
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Tuinwoning 133
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Villa Modern
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Tuinvil la XL Vil la ModernVil la 225 Herenhuis XL
Vrijstaand geschakeld

Vanaf circa 200 m2 woonoppervlakte 

Vrijstaand e6600 XL MD 

Circa 224 m2 woonoppervlakte

Vrijstaand e6600 XL

Circa 224 m2 woonoppervlakte

Tweekapper F730

Circa 178 m2 woonoppervlakte

Het zijn de details die de uitstraling bepalen: metselwerk 

kolommen en een speciale vlakverdeling van de raampartijen. 

Deze Tuinvilla XL voldoet aan alle voorwaarden om je 

woonplezier te waarborgen. Licht en heel veel ruimte. Deze 

villa heeft een woonoppervlakte vanaf circa 200 m2. De 

ruime woonkamer met open keuken nodigt uit om flink te 

experimenteren met de opstelling van je meubels. Op de eerste 

verdieping heb je drie slaapkamers en een badkamer, maar 

ook separaat een tweede toilet. En welke bestemming heb je 

voor de tweede verdieping in gedachten? Een indeling met 

twee slaapkamers, inloopkasten en een gekoppelde badkamer 

per slaapkamer behoort tot de mogelijkheden. Natuurlijk past 

bij een luxe Tuinvilla XL met deze karakteristieken een ruim 

bemeten tuin oplopend tot circa 30 meter diepte. Op de oprit is 

ruimte voor twee auto’s. 

Kenmerken Tuinvilla XL

• Vanaf circa 200 m2 woonoppervlakte

• Kaveloppervlaktes van 220 m2 tot zelfs 800 m2!

• Een brede watergang aansluitend op de achtertuin  

 van de woning

• Inclusief een aangebouwde berging

• Grote woonkamer met keuken

• Op de eerste verdieping 3 slaapkamers

• 2 opstelplaatsen voor auto’s op eigen terrein

• Duurzaam en voldoet aan de nieuwste eisen door gebruik  

 van zonnepanelen, een warmtepomp en nog veel meer

• Vloerverwarming én -koeling op elke verdieping

• Inclusief sanitair en tegelwerk

• Een brede voortuin en een diepe achtertuin met veel privacy

• Tuinligging op het zuiden

• Vanuit de tuin kijk je uit over de polderlandschappen

• Diverse ruimte vergrotende upgrades mogelijk

De strakke lijnen en grote raampartijen maken van Villa 

Modern een heerlijk huis met veel privacy. Aan alle zijden 

van de woning heb je zicht op en toegang tot de tuin. In 

alle seizoenen kun je volop van het buiten leven genieten. 

Op de eerste verdieping heeft de villa vier slaapkamers tot 

beschikking, met daarnaast een badkamer met ligbad en 

inloopdouche en een separaat toilet. Op de zolderverdieping 

bevindt zich een vrij in te delen ruimte van circa 40 m2. Hier 

creëer je met gemak één of twee extra slaapkamers, een 

hobbyruimte of kantoor. Heb je behoefte aan meer ruimte op 

de begane grond? Kies dan voor een uitbouw van de woning 

met 2,4 meter. Dat maakt de leefverdieping extra groot! Ook 

heeft de villa een grote aangebouwde berging, welke de 

perfecte plek is voor alle fietsen en gereedschap. Op het grote 

eigen terrein is ook genoeg plaats voor het parkeren van twee 

auto’s.

Kenmerken Villa Modern

• Moderne en rijk gedetailleerde villa van circa 225 m2  

 woonoppervlakte

• Kaveloppervlaktes van 400 m2 tot zelfs 775 m2!

• Zeer grote woonkamer en royale leefkeuken

• 4 slaapkamers, ruime badkamer met ligbad en  

 separaat tweede toilet op de eerste verdieping

• Hoofdslaapkamer met inloopkast

• Vrij indeelbare zolder met en technische ruimte

• Vloerverwarming en -koeling op elke verdieping

• 2 opstelplaatsen voor auto’s op eigen terrein

• Inclusief een aangebouwde berging

• Achtertuin georiënteerd op het zuiden

• Brede voor-, zij- en achtertuinen

• Duurzaam en voldoet aan de nieuwste eisen door gebruik  

 van zonnepanelen, een warmtepomp en nog veel meer

• Inclusief sanitair en tegelwerk

• Veel uitbreidingsopties mogelijk

Afwisselend en rijk gedetailleerde vrijstaande woningen maken 

van Villa 225 een heerlijk huis met veel privacy. Aan alle 

zijden van de woning heb je zicht op en toegang tot de tuin. 

In alle seizoenen kun je volop van het buiten leven genieten. 

Op de eerste verdieping heeft de villa vier slaapkamers tot 

beschikking, met daarnaast een badkamer met ligbad en 

inloopdouche en een separaat toilet. Op de zolderverdieping 

bevindt zich een vrij in te delen ruimte van circa 40 m2. Hier 

creëer je met gemak één of twee extra slaapkamers, een 

hobbyruimte of kantoor. Heb je behoefte aan meer ruimte op 

de begane grond? Kies dan voor een uitbouw van de woning 

met 2,4 meter. Dat maakt de leefverdieping extra groot! Ook 

hebben de villa’s een grote aangebouwde berging of sommige 

zelfs een compleet losse stenen berging in de tuin, welke de 

perfecte plek is voor alle fietsen en gereedschap. Op het grote 

eigen terrein is ook genoeg plaats voor het parkeren van twee 

auto’s.

Kenmerken Villa 225

• Afwisselende en rijk gedetailleerd villa van circa 225 m2  

 woonoppervlakte

• Kaveloppervlaktes van 430 m2 tot zelfs 650 m2!

• Zeer grote woonkamer en royale leefkeuken

• 4 slaapkamers, ruime badkamer met ligbad en  

 separaat tweede toilet op de eerste verdieping

• Hoofdslaapkamer met inloopkast

• Vrij indeelbare zolder en technische ruimte

• Vloerverwarming en -koeling op elke verdieping

• 2 opstelplaatsen voor auto’s op eigen terrein

• Inclusief een aangebouwde berging

• Achtertuin georiënteerd op het zuiden

• Brede voor-, zij- en achtertuinen

• Duurzaam en voldoet aan de nieuwste eisen door gebruik  

 van zonnepanelen, een warmtepomp en nog veel meer

• Inclusief sanitair en tegelwerk

• Veel uitbreidingsopties mogelijk

De twee-onder-één-kapwoningen hebben een breedte van 7,30 

meter en een diepte van 10,76 meter. Met recht dus een kast 

van een huis. Bij een royale woning als dit hoort natuurlijk 

ook een fijne tuin aan de voor- en achterzijde. Vandaar 

dat de woningen op zeer royale kavels worden gebouwd. 

De woonverdieping is groot en open en biedt volop ruimte 

voor een woonkamer met prachtige keuken! Wil je nog meer 

ruimte? Kies dan voor een uitbouw aan de achtergevel van 

wel 2,4 meter. Ook op de eerste verdieping zijn de afmetingen 

riant en heb je vier slaapkamers, een grote, mooi afgewerkte 

gezinsbadkamer en een aparte toiletruimte. Op de tweede 

verdieping vind je een prachtige open ruimte, die naar wens 

kan worden ingedeeld en uitgevoerd. Maak je geen zorgen, alle 

verdiepingen in de woning zijn uitgerust met vloerverwarming 

en -koeling. Deze woning heeft een brede voortuin én een 

diepe achtertuin, met een ruime aangebouwde berging. Op 

eigen terrein is plaats voor twee auto’s. 

Kenmerken Herenhuis XL

• Circa 178 m2 woonoppervlakte

• Kaveloppervlaktes van 250 m2 tot zelfs 320 m2!

• Een kast van een huis met een breedte van 7,30 meter

• Royale woonkamer met keuken

• Standaard 4 slaapkamers

• Diepe tuinen met veel privacy

• Tuinligging op het westen

• Inclusief sanitair en tegelwerk

• Diverse ruimte vergrotende upgrades mogelijk

• Een royale vrij indeelbare zolder, waar met gemak twee  

 kamers kunnen worden gecreëerd

• Vloerverwarming en -koeling op elke verdieping

• 2 opstelplaatsen voor auto’s op eigen terrein

• Inclusief een aangebouwde berging

• Brede voor- en achtertuinen

• Duurzaam en voldoet aan de nieuwste eisen door gebruik  

 van zonnepanelen, een warmtepomp en nog veel meer
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Herenhuis 150 Tuinwoning 133
Tweekapper CD6000 - vanaf circa 143-149 m2 woonoppervlakte

Tweekapper B6000 - vanaf circa 143 m2 woonoppervlakte

Rijwoning 5,40m

133 m2 woonoppervlakte

Wonen in een rustige wijk met oprit én aangrenzende berging 

waardoor er ruimte is voor maar liefst twee auto’s op eigen 

terrein. Elk van de twee-onder-één-kapwoningen Herenhuis 150 

bied je vanaf circa 143 m2 aan woonoppervlakte. Alles om uit-

gebreid te kunnen leven. Op de begane grond geniet je van een 

ruime, lichte woonkamer met open keuken en toegang tot de 

brede, diepe achtertuin van circa 10 tot 13 meter diep. Behoefte 

aan meer ruimte? Breid dan bijvoorbeeld de begane grond aan 

de achterzijde uit of voeg de ruime berging aan de woonruimte 

toe om een aparte eet- of speelruimte te creëren. De eerste 

verdieping is standaard voorzien van vier slaapkamers en 

een luxe badkamer inclusief sanitair en tegelwerk. Ook is elke 

verdieping comfortabel door de ingebouwde vloerverwarming 

én -koeling.

Kenmerken Herenhuis 150

• Vanaf circa 143 m2 woonoppervlakte

• Inclusief een aangebouwde berging

• Royale woonkamer met keuken

• 4 slaapkamers en badkamer met tweede toilet en  

 ligbad op de eerste verdieping

• Grote open zolderverdieping met technische ruimte en  

 de mogelijkheid voor extra kamers

• 2 parkeerplaatsen op eigen terrein

• Tuinligging op het oosten en westen

• Brede voor- en achtertuinen

• Diverse ruimte vergrotende upgrades mogelijk

• Inclusief sanitair en tegelwerk

• Alle verdiepingen in de woning zijn voorzien van  

 vloerverwarming én -koeling

• Duurzaam en voldoet aan de nieuwste eisen door gebruik  

 van zonnepanelen, een warmtepomp en nog veel meer

Tuinwoning 133 is een heerlijke eengezinswoning met een 

breedte van 5,40 meter en een diepte van 10,76 meter. Door 

de open trap in de woonkamer, heb je extra veel ruimte om te 

spelen met zitjes en speelhoekjes. Als je meer behoefte hebt 

aan veel opbergruimte, heb je natuurlijk de mogelijkheid om 

voor een trapkast te kiezen. Op de eerste verdieping is ruimte 

voor 3 slaapkamers en een ruime badkamer met toilet. De 

tweede verdieping kun je zelf nog naar eigen wens indelen, hier 

is nog ruimte voor twee extra kamers. Type Tuinwoning 133 

heeft een woonoppervlakte van circa 133 m2. De woningen zijn 

op een schitterende locatie in de wijk gelegen en elk met een 

diepe achtertuin van 9 tot 11 meter. De woningen zijn ook nog 

eens gelegen aan het grootste centrale park in de wijk!

Kenmerken Tuinwoning 133

• Circa 133 m2 woonoppervlakte

• Wonen gelegen aan het park

• Tuinligging op het noorden, oosten of westen

• Diverse ruimte vergrotende upgrades mogelijk

• Inclusief sanitair en tegelwerk

• Mogelijkheid tot parkeren voor de deur

• Alle verdiepingen in de woning zijn voorzien van  

 vloerverwarming én -koeling

• Duurzaam en voldoet aan de nieuwste eisen door gebruik  

 van zonnepanelen, een warmtepomp en nog veel meer

Tuinwoning 125
Rijwoning 5,10m

125 m2 woonoppervlakte

Tuinwoning 125 is een fijne eengezinswoning met een breedte 

van 5,10 meter en een diepte van 10,76 meter. Door de open 

trap in de woonkamer, heb je extra veel ruimte om te spelen 

met zitjes en speelhoekjes. Als je meer behoefte hebt aan veel 

opbergruimte, heb je natuurlijk de mogelijkheid om voor een 

trapkast te kiezen. Op de eerste verdieping is ruimte voor drie 

slaapkamers en een ruime badkamer met toilet. De tweede 

verdieping kun je zelf nog naar eigen wens indelen. Er is 

bijvoorbeeld nog ruimte voor 2 extra kamers. Type Tuinwoning 

125 heeft een woonoppervlakte van circa 125 m2. De woningen 

zijn op een schitterende locatie in de wijk gelegen en elk met 

een achtertuin van circa 11 meter diep. 

Kenmerken Tuinwoning 125

• Circa 125 m2 woonoppervlakte

• Voortuinen bijna grenzend aan het water!

• Tuinligging op het noordoosten

• Diverse ruimte vergrotende upgrades mogelijk

• Inclusief sanitair en tegelwerk

• Mogelijkheid tot parkeren voor de deur

• Alle verdiepingen in de woning zijn voorzien van  

 vloerverwarming én -koeling

• Duurzaam en voldoet aan de nieuwste eisen door gebruik  

 van zonnepanelen, een warmtepomp en nog veel meer

Elk van de twee-onder-één- 
kapwoningen beschikt over een brede, 
diepe achtertuin
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Vil la appartementen AppartementenTerrasappartementen 
Blok A1/A2

Circa 129 m2 woonoppervlakte

Blok C/D

Circa 64 m2 woonoppervlakte

Blok B

Circa 64-129 m2 woonoppervlakte

De Villa appartementen hebben over drie ruime slaapkamers, 

een riante living met open keuken en een luxe badkamer en 

separaat toilet. Dit alles verdeeld over een woonoppervlakte 

van circa 129 m2. Daarnaast zijn de aan de voorzijde gelegen 

balkons volledig op het zuiden georiënteerd met schitterend 

uitzicht over de omgeving. Met het balkon haal je het 

buitengevoel naar binnen! Verder is de woning erg licht door 

de grote raampartijen. Zou je de woning anders ingedeeld 

willen hebben? Géén probleem, bespreek de mogelijkheden 

met het verkoopteam.

Kenmerken Villa appartementen

• Woonoppervlakte van circa 129 m2

• 3 ruime (slaap)kamers

• Enorm groot balkon op de zon georiënteerd

• Een compleet ingerichte badkamer en separaat toiletruimte

• Vloerverwarming in alle vertrekken– behalve de  

 technische ruimte/berging

• Ruime berging

• Uitzicht op de polderlandschappen

• Duurzaam en voldoet aan de nieuwste eisen door gebruik  

 van zonnepanelen, een warmtepomp en nog veel meer.

Vanuit je woonkamer heb je uitzicht op het groen van je 

wooneiland, maar bijvoorbeeld ook op het speeleiland én de 

polderlandschappen. Een rustgevend uitzicht dat nooit gaat 

vervelen. Deze ruime woningen zijn maar liefst circa 64 m2 

groot! De appartementen zijn zeer efficiënt ingedeeld. De living 

zorgt met de grote raampartijen voor een fenomenaal uitzicht. 

De appartementen hebben twee slaapkamers grenzend aan 

een eigen balkon en liggen op het zuiden, westen en oosten. 

Zou je de woning anders ingedeeld willen hebben? Geen 

probleem.

Kenmerken appartementen 

• Woonoppervlakte van circa 64 m2

• 2 slaapkamers

• Enorm groot balkon van 14 m2 georiënteerd op de  

 groene omgeving

• Een compleet ingerichte badkamer en separaat toiletruimte

• Vloerverwarming in alle vertrekken behalve de  

 technische ruimte/berging

• Ruime berging

• Uitzicht op het groen van de wooneilanden en de  

 polderlandschappen

• Duurzaam en voldoet aan de nieuwste eisen door gebruik  

 van zonnepanelen, een warmtepomp en nog veel meer

Vanuit je woonkamer heb je uitzicht op het groen van je 

wooneiland, maar ook op het speeleiland, biotoopeiland én de 

polderlandschappen. Een rustgevend uitzicht dat nooit gaat 

vervelen. Deze ruime appartementen zijn circa 64 m2 groot! 

De appartementen zijn zeer efficiënt ingedeeld. De maximale 

buitenruimte zorgt voor een verlenging van de woonkamer! 

De appartementen hebben twee slaapkamers grenzend aan 

een eigen balkon en liggen op het zuiden. Zou je de woning 

anders ingedeeld willen hebben? Géén probleem, bespreek 

de mogelijkheden met de makelaar! Op de hoger gelegen 

verdiepingen zijn de appartementen een stuk ruimer, zelfs  

129 m2 waarbij er vier slaapkamers zijn met een enorme living 

van meer dan 50 m2.

Kenmerken Terrasappartementen 

• Woonoppervlakte van circa 64 m2 of 129 m2

• 2 of 4 ruime slaapkamers

• Enorm groot balkon van 14 m2 op de zon georiënteerd

• Een compleet ingerichte badkamer en separaat toiletruimte

• Vloerverwarming in alle vertrekke behalve de  

 technische ruimte/berging

• Ruime berging

• Uitzicht op de polderlandschappen

• Duurzaam en voldoet aan de nieuwste eisen door gebruik  

 van zonnepanelen, een warmtepomp en nog veel meer

Vanuit je woonkamer heb je uitzicht 
op het groen van je wooneiland én  
de polderlandscgappen
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Atelier Dutch is een  

bureau waar architecten 

en stedenbouwkundigen 

samen ontwerpen aan 

gebieden, wijken en   

gebouwen. Haalbaarheid 

en maakbaarheid komen 

hier samen in een   

aantrekkelijk geheel en  

de wildste gedachten- 

kronkels leiden tot de 

mooiste ontwerpen. Zo 

ook voor Eilands’ Eigen.

ATELIER DUTCH 

Rob van der Velden 

Stedenbouwkundige 

Bijzondere locatie tegen het vri je landschap aan
 Onze verslaggever Eva Green gaat regelmatig bij samen werkingspartners langs om hen het hemd van   

het lijf te vragen. Deze keer is Eva op bezoek bij Rob van der Velden, stedenbouwkundige bij Atelier Dutch   

uit Almere met al haar vragen over de stedenbouwkundige opzet van Eilands’ Eigen.

Eva: “Dag Rob, jij hebt je beziggehouden met het stedenbouw-

kundige plan van Eilands’ Eigen. Het is een bijzonder plan met 

verschillende eilanden. Hoe is dat idee met die verschillende 

eilanden eigenlijk ontstaan?” 

Rob: “Eilands’ Eigen ligt op een hele bijzondere locatie tegen 

het vrije landschap aan. Om deze reden is ervoor gekozen om 

een deel van het landschap in te richten voor natuur en spelen 

voor kinderen uit de buurt. Dit voegt waarde toe aan dit  

nieuwe woongebied.” 

Eva: “De eilanden zijn zo verschillend. Kun je daar iets meer 

over vertellen?” 

Rob: “Jazeker. Er komen verschillende eilanden in het gebied. 

Een aantal grotere eilanden waarop gewoond zal worden. Het 

grootste eiland is een combinatie van grondgebonden wonin-

gen, rijwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen en ook 

gemengd met appartementen. Het kleine eiland op de kop, 

daar komen ook appartementen in een bijzonder ensemble. En 

het middelste eiland is het meest bijzondere kleine eiland waar 

ook woningen met hun tuin direct aan het water komen.”

Eva: “Kunnen mensen dan ook aan hun tuin aan het water hun 

bootje aanleggen?” 

Rob: “Dat zou kunnen. Het watersysteem is zo gemaakt dat 

alles met elkaar verbonden is, waardoor ook echt van al het 

water gebruik kan worden gemaakt.” 

Eva: “En wat kun je dan vertellen over de niet-bewoonde   

eilanden in Eilands’ Eigen?” 

Rob: “We maken twee eilanden die eigenlijk alleen maar met 

groen worden ingericht. Het grootste eiland is toegankelijk via 

een bruggetje. Daar komen speelplekken en ontmoetingsplek-

ken op. Het kleinste eiland is niet toegankelijk. Hierdoor heeft 

de natuur de vrije loop en kan er dus spontaan natuurontwik-

keling plaatsvinden.”

>> Lees verder op de volgende pagina

INTERVIEW

Het wordt een combinatie van grond-
gebonden woningen, rijwoningen,  
tweekappers, vrijstaande woningen en  
bijzondere appartementen.

Rob van der Velden
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INTERVIEW
vervolg pag. 25

Eva: “Dus daar kun je helemaal niet komen?” 

Rob: “Misschien wel met een bootje, maar het idee is dat je 

daar niet kunt komen om daarmee ook de natuurinclusiviteit 

en de biodiversiteit te stimuleren.” 

Eva: “Wauw je geeft eigenlijk een kadootje aan de natuur?” 

Rob: “Ja.” 

Eva: “Waar heb je eigenlijk je inspiratie vandaan gehaald toen 

je aan de slag ging met dit plan?” 

Rob: “Het heeft te maken met de omliggende context, het 

landschap en de aanliggende buurt. Dus als je kijkt naar het ge-

bied dan zie je dat de structuur van de wijk is ontleend aan de 

aanliggende wijk waarmee je eigenlijk de wijk verbonden maakt 

met de bestaande buurt. De landschappelijke lijnen zijn juist 

ontleend aan de Legmeerpolder, het open landschap wat ten 

zuiden van het plan ligt. En door die twee samen te brengen 

ontstaat er eigenlijk een soort vanzelfsprekende manier waar-

door de woningen in dit gebied een plek krijgen.” 

Eva: “We verwachten dat er veel kinderen in Eilands’ Eigen 

zullen gaan wonen. Hoe is hier rekening mee gehouden met 

onder andere het water en het verkeer?” 

Rob: “Als het gaat om het verkeer is dit een buurt waar alleen 

maar bestemmingsverkeer komt. Dus dat betekent dat we de 

wijk hebben ontworpen dat de auto “te gast” is. Dat de auto’s 

niet snel door de wijk kunnen rijden en het dus ook veilig is in 

het domein van het spelende kind. Als het gaat om het water 

heb je natuurlijk het risico dat kinderen te water kunnen komen

en dan is het van belang dat je dat zo veel mogelijk voorkomt 

óf als dat gebeurt, ze ook goed en zo snel mogelijk uit het 

water kunnen komen. Dus geen steile oevers, maar juist flauwe 

taluds, die we ook met veel groen en natuur kunnen inrichten 

op die manier.”  

Eva: “Nou Rob, we zijn allemaal een stuk wijzer geworden 

over dit plan en het klinkt écht alsof Eilands’ Eigen een echte 

aanwinst zal zijn voor Amstelveen. Dank je wel.”  

Rob: “Geen dank.”

Het kleinste eiland van de vijf is niet  
toegankelijk. Hierdoor heeft de natuur de 
vrije loop.

Het grootste eiland is toegankelijk via een 
bruggetje. Daar komen speelplekken en 
ontmoetingsplekken op. 

Grootste eiland ( l inks)

•  r i jwoningen

•  tweekappers

• vri jstaande woningen

• appartementen

Kleinste eiland (midden)

• bi jzonder gelegen  

 vri jstaande woningen  

 met tuin direct  

 aan het water

Eiland gelegen aan het

speeleiland (rechts)

• r i jwoningen

• appartementen

DRIE BIJZONDERE 

WOONEILANDEN 
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Duurzaam wonen
Welke woning je ook koopt in Eilands’ Eigen, duurzaamheid staat voorop. Niet voor niets zijn goede isolatie,

ALL-Electric en zonnepanelen de standaard. Jouw energieneutrale woning in Eilands’ Eigen

is jouw thuis voor de toekomst. Gegarandeerd!

Toekomstige investeringen wegens verduurzamingseisen? Niet 

als je een woning in Eilands’ Eigen koopt. Omdat de woning is 

uitgevoerd met een compleet arsenaal aan energiebesparende 

voorzieningen, zullen je totale woonlasten fors lager zijn. 

Het lastenverschil met een bestaande woning of een minder 

energiezuinige nieuwbouwwoning zal in de toekomst alleen 

maar toenemen. Met de koop van deze woning ga je dus meer 

geld overhouden voor de leuke dingen in het leven.

Voor veel mensen is de prijsstelling van een nieuwbouwwoning 

soms moeilijk uit te leggen. Vergeleken met een bestaande wo-

ning kan een nieuwbouwwoning een stevig hogere aanschaf-

prijs hebben. Dat lijkt op het eerste gezicht vrij onlogisch.

Maar als je je realiseert waarmee een nieuwbouwwoning 

allemaal is uitgerust en wat voor voordelen je daarmee hebt, 

dan is het begrijpelijk. De specialisten van VORM Sales & 

Finance laten het je graag zien!

Laag energieverlies

In veel bestaande huizen is het energiegebruik veel hoger dan 

nodig. Dat komt vooral door warmteverlies via deuren, kieren 

en ramen, door slechte ventilatie en warm water gebruik. Bij 

de huizen van Eilands’ Eigen wordt het energieverlies verlaagd 

door:

• Een betere woningschil, bijvoorbeeld door middel van goede

 isolatie en HR++ glas.

•  Terugwinnen van warmte bij ventilatie.

•  De meest energiezuinige apparatuur gebruiken, zoals de

 A+++ warmtepomp.

•  Zonnecellen.

Lagere hypotheeklasten

De huizen in Eilands’ Eigen zijn energieneutraal. Dat brengt 

ook op hypotheekgebied grote voordelen met zich mee. 

Je kunt hierdoor namelijk een Duurzaamheidshypotheek 

afsluiten. Een goed voorbeeld van zo’n hypotheek is de Klimaat 

Plus Hypotheek van Triodos, te verkrijgen via VORM Sales 

& Finance. Vanwege de energieneutraliteit krijg je en forse 

korting op de hypotheekrente. Naast lagere energielasten heb 

je dus ook lagere hypotheeklasten.

Daarnaast kun je bij deze energieneutrale huizen € 

15.000,- optellen bij je leencapaciteit. Energieneutraal en 

volledig energieneutraal, dat zijn de woningen in Eilands’ 

Eigen. Dat komt vooral door goede isolatie en het gebruik 

van een warmtepomp en een warmte-terug-win (WTW) 

ventilatiesysteem. 

Gasloos Koken

Op gas is ouderwets geworden. Inmiddels maakt iedereen de 

overstap naar een inductiekookplaat en veel mensen wekken 

zelf energie op. In je woning in Eilands’ Eigen komt er dan ook 

geen gas meer aan te pas.

Extra energie van de zon

Het dak van je woning in Eilands’ Eigen zal deels worden 

voorzien van zonnepanelen. Hiermee wordt duurzame 

elektriciteit opgewerkt.

Makkelijk verwarmen of koelen

Door de individuele bodemwarmtepomp is het mogelijk om 

je huis zowel te verwarmen als te koelen. Met vloerbuizen die 

door het gehele woning lopen, heb je overal vloerverwarming 

of koeling. Hoe fijn is dat! Uitzondering hierop is de badkamer, 

daar is koeling niet mogelijk. Hier is er een elektrische radiator 

om deze ruimte extra te kunnen verwarmen en het comfort te 

verhogen.

Frisse lucht

Het ventilatiesysteem in het huis is een WTW installatie. 

Hiermee wordt frisse buitenlucht aangevoerd en gebruikte 

lucht afgevoerd. Deze installatie is deels zelfs CO2 gestuurd.

DE DUURZAAMHEIDSHYPOTHEEK

Bij het perfecte huis hoort de perfecte hypotheek. Omdat het 

project Eilands’ Eigen duurzaam gebouwd wordt, heb je als 

koper recht op allerlei hypotheekvoordelen. Zo krijg je stevig 

lagere rentes, kun je meer lenen en heb je betere voorwaar-

den. Dat noemen we een Duurzaamheidshypotheek. Onze 

hypotheekspecialisten leggen je graag uit hoe jij het beste kan 

profiteren van al die voordelen binnen jouw EIGEN Duurzaam-

heidshypotheek. Lagere maandlasten zijn altijd welkom, toch?

VORM Sales & Finance is onze hypotheekdivisie. Dag in, dag 

uit en 24/7 begeleiden de mensen van VORM Sales & Finance 

onze kopers op financieel vlak. Dit is hun enige dagtaak. Wij 

noemen dit ‘dedicated consultants’. De hypotheekspecialisten 

van VORM Sales & Finance hebben niet alleen alle specifiek 

benodigde kennis over nieuwbouwhypotheken, maar ook over 

onze nieuwbouwprojecten. Dat maakt het hele hypotheek- 

proces prettig, persoonlijk en professioneel. Wij adviseren 

je om in gesprek te gaan met VORM Sales & Finance, omdat 

wij niet willen dat je vanuit de commerciële hypotheekwereld 

onvolledige of onjuiste informatie meekrijgt, waardoor jouw 

koopervaring negatief wordt beïnvloed.

Een nieuwbouwhypotheek is echt een aparte tak van sport, 

daarom wil je met een specialist aan tafel. Uiteraard is het 

verstandig om in een zo vroeg mogelijk stadium samen met 

jouw hypotheekspecialist van VORM Sales & Finance te kijken 

naar jouw individuele mogelijkheden. Welke woonwensen heb 

je, welke opties en extra’s zou je graag willen en wat worden 

dan de maandlasten? Dat is belangrijke informatie en die wil 

je hebben voordat je aan het definitieve koopproces begint. 

Profiteer van alle hypotheekvoordelen waarvan jij als koper van 

een huis bij VORM kunt profiteren!

De voordelen

1. Extra hypotheekrentekorting omdat je een energieneutrale

 woning koopt.

2.  Oplossingen voor dubbele maandlasten tijdens de bouw.

3.  Meerwerk (keuken, badkamer, vloeren e.d.) volledige te

 financieren.

4.  Uitmuntende overbruggingsmogelijkheden voor kopers die

 nu al een koopwoning hebben.

5.  Een hogere hypotheek mogelijk omdat je een energie- 

 neutrale woning koopt.

6.  Nóg lagere maandlasten? Onder voorwaarden een deel

 hypotheek aflossingsvrij.

Wil je meer weten over duurzaam wonen in Eilands’ Eigen?

Kijk dan www.vorm.nl/eilandseigen voor meer informatie.

JOUW HYPOTHEEKSPECIALISTEN

VOOR EILANDS’ EIGEN ZIJN:

Aletta Giethoorn: a.giethoorn@vorm.nl

Richard Stolwijk: r.stolwijk@vorm.nl

Marco Bijl: m.bijl@vorm.nl

Daniëlle Schuller: d.schuller@vorm.nl

Miriam Dallo: m.dallo@vorm.nl

Telefoon:

0186 61 87 77
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Algemene informatie
De woningen in Eilands’ Eigen zijn klaar voor de toekomst! Aangesloten op individuele warmte- en koude opslaginstallatie.

Alle woningen voldoen aan de nieuwste milieu-eisen en zijn energiezuinig.

Voor de kenners onder ons: het gaat hier om de duurzame 

BENG normeringen. Voor jou betekent dit een forse besparing 

op je maandlasten en het recht op het afsluiten van een 

speciale Duurzaamheidshypotheek met aantrekkelijke 

rentekortingen via VORM Sales & Finance. Maar niet alleen 

de huizen zijn duurzaam en energieneutraal, óók wordt er in 

de hele wijk uitgebreid rekening gehouden met onder andere 

waterretentie, biodiversiteit, hittestress en de natuur.

Nieuwbouwcomfort

Woningen moeten, zoals zoveel zaken, uiteraard onderhouden 

worden. Maar het voordeel van nieuwbouwwoningen in een 

compleet nieuwe woonwijk als Eilands’ Eigen is dat ALLES 

compleet nieuw is! Er is geen achterstallig onderhoud 

aanwezig, zoals je dat nog wel eens ziet bij bestaande huizen, 

en de woningen worden gebouwd onder garantie van het 

aangesloten garantie-instituut. De huizen en de wijk zijn 

helemaal klaar voor de toekomst.

Vloerkoeling- én verwarming

Niet alleen behaaglijke vloerverwarming in de winter, maar 

ook heerlijke vloerkoeling in de warmere perioden van het 

jaar. De huizen zijn voorzien van zowel vloerverwarming 

als vloerkoeling. Er komen dus géén radiatoren die de 

indelingsmogelijkheden en het vrije uitzicht naar buiten van 

de verschillende kamers in je woning kunnen belemmeren. 

Bijkomend voordeel hiervan is dat je eigenlijk meteen 

meer vierkante meters beschikbaar woonoppervlak tot je 

beschikking hebt. 

WAAROM NIEUWBOUW?

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

Bij het kiezen van een nieuw huis moet de keuze gemaakt 

worden tussen een bestaand huis of een nieuwbouwhuis. Maar 

waarom zou je eigenlijk voor nieuwbouw kiezen? We zetten alle 

voordelen voor je op een rij.

Naar eigen smaak

Tot de laatste badkamertegel aan toe kun je vooraf allemaal 

regelen. Zodra je de sleutel krijgt, kan een groot aantal wensen 

al zijn vervuld.

Energiezuiniger dan bestaande bouw

Nieuwbouwwoningen worden volgens de laatste standaarden 

van energiezuinigheid gebouwd. Niet alleen fijn voor het milieu 

maar ook voor jouw portemonnee. Je koopt een energie-

neutrale nieuwbouwwoning. Naast het meest voor de hand 

liggende voordeel - een lagere energierekening - kun je door 

die extra energiezuinigheid ook nog eens profiteren van extra 

korting op jouw hypotheekrente. De hypotheekspecialisten van 

VORM Sales & Finance vertellen je er graag alles over.

Meer hypotheekmogelijkheden

Zaken als meerwerk kun je in jouw hypotheek meenemen en 

het is mogelijk om meer te lenen, omdat een nieuwbouwhuis in 

Eilands’ Eigen energieneutraal is.

Met elkaar beginnen

Bij een nieuwbouwproject start je samen met jouw buren. Je 

volgt samen de bouw en kent jouw buren al voordat je er gaat 

wonen.

Minder onderhoud

Onderhoudskosten spelen de eerste jaren geen grote rol, want 

alles is nieuw en volgens de laatste maatstaven en technieken 

gebouwd.

Goede investering

Een nieuwbouwwoning is veel waardevaster dan een oudere, 

bestaande woning, omdat de volgende kopers minder onder-

houd te verwachten hebben en/of verbouwingskosten dan bij 

een bestaande woning.

Minder spaargeld nodig

Een nieuwbouwwoning wordt vrij op naam (v.o.n.) verkocht, 

dus de 2% overdrachtsbelasting en de notariskosten voor 

het op naam stellen van jouw woning worden niet in rekening 

gebracht aan jou als koper.

Garantie

De aannemer van Eilands’ Eigen is aangesloten bij een 

garantie-instituut. Bij dit garantie-instituut zijn alle 

garantievoorschriften vastgelegd

Een nieuwbouwwoning is veel
waardevaster dan een bestaande woning.
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Afbeelding:

SLUISHUIS AMSTERDAM / Eén van de vele projecten waar

VORM trots op is! - i.s.m. BIG Architects (Bjarke Ingels)

Ons team bestaat uit zelfbewuste
aanpakkers met ambitie en lef;
gepassioneerde specialisten.

VORM de toekomst

Een stempel drukken op het Nederlandse landschap. Dat doet 

VORM, al meer dan honderd jaar. Door omgevingen te creëren 

waar mensen zich prettig voelen. Om te wonen, werken en 

leven. Samen met andere avonturiers geven wij gestalte aan 

ideeën waar de markt echt om vraagt.

Actief op zoek naar kansen

Tijden veranderen. Om in te kunnen spelen op actuele 

vraagstukken geven we creativiteit alle ruimte en is VORM in 

staat om zich continu te verbeteren. Onze opvattingen passen 

wij aan op basis van nieuwe mogelijkheden. Met nieuwbouw, 

herontwikkeling of transformatie bedenken wij oplossingen 

voor de woonwensen van nu en behoeften van de toekomst. 

Nog actiever gaan we op zoek naar kansen. En naar andere 

avonturiers die samen met ons gestalte geven aan ideeën waar 

de markt echt om vraagt.

Doen waar anderen denken

Ons team bestaat uit zelfbewuste aanpakkers met ambitie 

en lef. Net even anders, altijd een stap voor op de rest. 

Gepassioneerde specialisten die bruisen van energie. Wij 

begrijpen het hele traject van ontwikkeling, bouw en verkoop. 

Zijn in verbinding met wat de klant beweegt. En hoe complexer 

het plan, hoe enthousiaster wij worden. Door gebruik te maken 

van elkaars expertise kunnen wij doen waar anderen denken. 

Daadkrachtig en vol vertrouwen.

VORM HOLDING B.V.

www.vorm.nl

E i l a n d s ’  E i g e n /  p a g i n a 3 2

www.vorm.nl/eilandseigen

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

Dit document is samengesteld op basis van voorlopige informatie. De situatietekening geeft slechts een indruk van de woningen en de omgeving.

Aan de teksten en de situatietekening kunnen geen rechten worden ontleend. Juni 2022




