
Bouw mee
aan Kaap West
in de Houthaven, Amsterdam



Kaap West is een uniek woonproject in de 
Houthavens in Amsterdam, waarin u zelf 
bepaalt hoe uw droomwoning er uit ziet. 
Het project wordt gerealiseerd voor en door 
de toekomstige bewoners. 
Bent u op zoek naar een mooie locatie aan 

het water? Wilt u wonen in een kleinschalig 
en architectonisch bijzonder woongebouw? 
Met veel zon en een prachtig uitzicht? Dan is 
Kaap West de kans om uw wens in vervulling 
te laten gaan.

Wonen in de Houthavens
Prachtige locatie aan het water
De Houthaven is een haven langs het IJ in het Westelijk 
Havengebied van Amsterdam. Dit gebied wordt in de 
komende jaren getransformeerd tot een aantrekkelijke 
woonwijk, aangelegd op zeven kunstmatige eilanden. 
Kaap West ligt aan een brede insteekhaven. Hier geniet u 
van een prachtig uitzicht over het IJ, De Houthaven en het 
Westelijk Havengebied. Aan de noordkant wordt de haven 
begrensd door de strekdam in het IJ, aan de zuidzijde door 
de gezellige Spaarndammerbuurt. Het aangrenzende 
bedrijvengebied ten westen van Kaap West wordt 
herontwikkeld voor creatieve bedrijven.

Wonen in Kaap West
Exclusief wonen
Kaap West kenmerkt zich door een stoere tijdloze 
architectuur en past daarmee goed in de sfeer en historie 
van het gebied. De uitstraling is industrieel, door het 
gebruik van baksteen, staal en glas. De zuidoostgevel is 
bijna volledig in glas uitgevoerd. De woningen die in dit 
gebouw kunnen worden ontwikkeld, combineren licht met 
een prachtig uitzicht en hebben de hele dag zon. Parkeren 
kan in de parkeervoorziening op de begane grond of in de 
centrale parkeergarage in de buurt.

Energieneutraal
Kaap West wordt ontwikkeld volgens de hoogst denkbare 
principes van duurzaamheid. 
De woningen zijn energieneutraal. Er wordt evenveel 
energie opgewekt dan er wordt gebruikt.
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Wonen zoals u dat wilt
Kaap West biedt u de mogelijkheid om te wonen zoals u 
dat wilt. Het gebouw heeft namelijk een casco waarbinnen 
bijna alles mogelijk is. Het gebouw bestaat uit drie beuken 
met een breedte van 5,5 meter. In het middenstuk bevindt 
zich het trappenhuis, de hal en de schachten. Deze ruimte 
ligt vast. Buiten deze vaste zone kunt u uw woning 
samenstellen. U kunt kiezen uit één zijbeuk (76 m2). Die 
kan worden vergroot met de middenbeuk (geheel +40 m2 
of gedeeltelijk +20 m2). U kunt ook een gehele verdieping 
afnemen (195 m2). In dat geval heeft u een terras van 43 
m2 over de gehele breedte van het gebouw.

Het is ook mogelijk om ruimten op verschillende 
verdiepingen vertikaal te koppelen. Bijvoorbeeld door 
twee zijbeuken te kopen (152 m2) of een maisonnette in 
de middenbeuk (72 m2). Als u op meerdere verdiepingen 
koopt, dan kunt u ruimtes met elkaar verbinden door 
trappen en vides. De zuidoostgevel heeft een zone van 2,5 
meter diep waar de terrassen worden gerealiseerd. Het is 
ook mogelijk om deze ruimte bij de woning te betrekken. 
De woning wordt in dat geval met een geheel te openen 
pui opgeleverd.
De hoofdopzet voor het kleinere gebouw aan de kade staat 
vast: hier worden twee exclusieve herenhuizen ontwikkeld. 
Ook deze woningen zijn geheel naar eigen wens in te 
vullen.



Mooie woning met ruime woonkamer op het 
zuidoosten. Aan de living grenst een riante 
buitenruimte van 14m2. De woning is op diverse 
manieren in te delen. De plattegrond laat een 
loftachtige indeling zien. Aan de noordwestgevel 
kunnen ook twee slaapkamers worden gesitueerd. 
Deze bieden dan toegang tot het tweede balkon.

Deze woning heeft twee lagen georiënteerd op het 
zuidoosten. U komt binnen op de woonverdieping. 
Met de inpandig trap daalt u af naar de 
slaapverdieping. De woning beschikt over twee 
riante buitenruimten van 14 m2. De woning is te 
vergroten tot 89 m2 door één van de buitenruimten 
bij de woning te betrekken.

Appartement 76 m2 g.b.o. Maisonnette 75 m2 g.b.o.
Extra breed appartement. De woning beschikt over 
een royale living met een breedte van 8 meter en 
aansluitend een terras van 20 m2.De extra ruimte 
kan ook als slaap/ of werkruimte worden gebruikt. 
Op deze wijze zijn in totaal drie slaapkamers 
mogelijk.

Appartement 96 m2 g.b.o.

Hoe ziet mijn woning er uit?
Dat bepaalt u zelf. Het ontwerp van uw woning heeft 
u namelijk zelf in de hand. U kunt er voor kiezen om 
de woning door de architect uit te laten werken. Het is 
ook mogelijk om uw woning casco op te leveren. In dat 
geval bouwt u hem zelf af. Er zijn diverse woonvormen 
mogelijk, zoals (loft)appartementen, woon-werk woningen, 
tweelaagse penthouses en riante herenhuizen. 
De oppervlakten variëren van 75 m2 tot 200 m2. 

Kenmerkend zijn de grote buitenruimten (15 tot 40 m2). 

Om u een idee te geven van de mogelijkheden hebben 
wij een aantal mogelijke woningtypen uitgewerkt. 
Ons uitgangspunt daarbij is dat Kaap West niet alleen 
is weggelegd voor de dure marktsegmenten. Er zijn 
woningen vanaf € 290.000,-- von (inclusief grond / 50 jaar 
afgekochte erfpacht).

Zelf meebouwen aan 
Kaap West?

kijk voor de mogelijkheden op

www.kaapwest.com



Exclusief 2 laags penthouse, met riante woonverdieping 
met vide en twee buitenruimtes (samen 25 m2) en een 
slaapverdieping met 3 slaapkamers en een werkruimte 
die in verbinding staat met de living. De woning heeft 
een prachtig uitzicht over de Houthavens, het IJ en het 
Westelijk Havengebied. De woonkamer kenmerkt zich 
door een 6 meter hoge pui.

Penthouse 190 m2
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Geschakeld herenhuis direct aan het water. De vier 
woonlagen zijn vrij indeelbaar. In het voorbeeld 
is de begane grond uitgevoerd als eetkeuken en 
de eerste verdieping als living met twee riante 
buitenterrassen. De living is zonnig en beschikt over 
een prachtig uitzicht over het water. De 3e en 4e 
verdieping zijn ingedeeld als slaapverdiepingen.

Op de website treft u ook nog een aantal 
andere woningtypen aan. 
De mogelijkheden zijn legio en wij laten 
ons graag inspireren door uw eigen 
ideeën.

Herenhuis 200 m2

kijk voor meer informatie op 

www.kaapwest.com



Hoe werkt het?
U heeft niet alleen invloed op het ontwerp van uw eigen 
woning, maar ook op het proces. U wordt als toekomstige 
bewoners nauw betrokken bij het planvormingsproces. 
Het plan wordt samen met de bewoners in een jaar tijd 
uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Daarna start de 
bouwtijd van ongeveer 1,5 jaar. In dit proces beslist u mee 
over de uitwerking van het gebouw. Het ontwerp van uw 
eigen woning bepaalt u zelf. 

Er zijn drie ontwikkelvormen mogelijk:
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap: U wordt 
opdrachtgever door een ontwikkelovereenkomst te 
sluiten waarin alle wensen, plichten en mogelijkheden 
zijn vastgelegd. De planontwikkeling wordt in een open 
planproces tot en met oplevering opgepakt. U betaalt zelf 
de voorbereidingskosten. De ontwikkelaar en de architect 
zijn dienstverlenend.

Mede Opdrachtgeverschap: U bent samen met de 
ontwikkelaar mede opdrachtgever. De ontwikkelaar 
ontwikkelt het gebouw verder uit, in overleg met de 
toekomstige bewoners. U heeft veel invloed bij het 
ontwerp van uw eigen woning. De voorbereidingskosten 
worden op 50-50 basis gedeeld tussen u en de 
ontwikkelaar.

Reservering/optie: U wilt graag een woning kopen, 
maar u wilt zich nog niet volledig binden. Door een 
reserveringsovereenkomst te tekenen heeft u na 
de afronding van het ontwerp een eerste recht van 
koop, meer geen plicht. U kiest een woningtype en 
woninggrootte dat goed aansluit bij uw wensen. 
Bij de uitwerking van het plan wordt door middel van 
kopersopties rekening gehouden met uw wensen. 

Interesse
Wij zijn op zoek naar kandidaten die samen met ons 
invulling willen geven aan hun droomhuis. U kunt zich 
aanmelden als belangstellende via de website 
www.kaapwest.com. Als u zich aanmeldt wordt een 
aantal vragen gesteld over uw woonwensen en de wijze 
waarop u in het project wenst te participeren. Op basis 
van deze gegevens bepalen wij hoe het plan verder wordt 
uitgewerkt. Nadat het plan Kaap West door de gemeente 
Amsterdam is geselecteerd nodigen wij u uit voor het 
vervolgtraject. Op dat moment kunt u op basis van het 
uitgewerkte voorstel definitief bepalen of u deelneemt. 
Via de website houden wij u op de hoogte van de 
voortgang. Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw 
belangstelling.

Landgoed de Olmenhorst
Lisserweg 487d
2165 AS Lisserbroek
tel. 0252 414 777
info@faro.nl
www.faro.nl

H. van Lijndenlaan 1
3703 AS Zeist
030 - 692 60 86
info@linq-ontwikkeling.nl
www.linq-ontwikkeling.nl

Informatie

www.kaapwest.com


