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nr 1 in de HoutHaven
Frame Amsterdam
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Een gouden icoon. Een nieuw baken voor de stad. Gebouwd 
op de plek waar internationale cruiseschepen de hoofdstad 

binnenvaren: kijk daar, waar dat gouden gebouw staat, daar begint 
Amsterdam. 

nr 1 in de HoutHaven
Frame Amsterdam

Daar waar het water elke dag anders kleurt 
door de weerspiegeling van Hollandse wolken
luchten, lichtjes en sterren, zonsop en 
zonsondergangen. Waar de oude Houthavens 
veranderen in het nieuwe Venetië aan het 
water. Het gebouw waarin de combinatie 

van eeuwenoud ambacht van Koninklijke 
 Tichelaar en vernieuwende architectuur van 
Van DongenKoschuch zorgen voor spectacu
laire,  in goud gekaderde uitzichten over water 
en stad. Welkom in Frame Amsterdam.

welkom
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97/ 7e verdieping
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In goud gevatte, 
Nachtwacht-
hoge uitzichten 
over het IJ. 

17
45

Vrij uitzicht 
aan het water

appartementen
Frame Amsterdam

unieke locatie 
aan Het iJ
midden in de stad

ocHtendlicHt 
in teer roze-blauw

pagina

49
Wonen op het het mooiste 

punt, in de gouden 

‘vuurtoren’ op een van 

de mooiste plekjes van 

de IJ-oevers en de 

Houthaven in Amsterdam.
in dit
 boek
te vinden

pagina

paginaHaparandadam

inhoud
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Frame amsterdam
het gebouw

Wonen op het het mooiste punt, in de gouden ‘vuurtoren’ op een van de mooiste plekjes van de IJoevers en de 
Houthaven in Amsterdam. Welkom in Frame Amsterdam. Nieuw architectuurbaken voor de stad. Appartementen 
met panoramische uitzichten, in goud gekaderd.

Frame amsterdam
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nr 1 in de Hout-
Haven 

uitzichten met een gouden rand

Frame Amsterdam bestaat uit een beperkte collectie apparte
menten en penthouses met spectaculaire, in goud gekaderde 
uitzichten over stad en IJ. De woonoppevlakten varieren van 
78m² tot maar liefst 278m². Alle appartementen beschikken over 
een heerlijk balkon en/ of  dakterras. Het complete aanbod treft 
u op www.frame.amsterdam

Elke dag en elk 
tijdstip van de 
dag verandert het 
uitzicht van kleur. 

Impressie centrale entreehal

83/ 3e verdieping

90/ 4e verdieping

Gouden uitzichten
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Sail Amsterdam. Om de vijf  jaar komen de mooiste 
en de grootste zeilschepen ter  wereld naar het IJ. 
Bij Frame Amsterdam varen ze de stad binnen.
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arcHitecten
Van Dongen-Koschuch

“Het gaat bij Van Dongen c.s. om het creëren 
van waarde voor mensen, door mensen met een 

passie voor het ambacht.”

Voormalig Rijksbouwmeester Frits van Dongen en Patrick Koschuch zijn in 2012 gestart met Van Dongen –
Koschuch Architects and Planners. Hun missie is om hoogwaardige oplossingen te bieden voor stedelijke, 
economische en duurzaamheidvraagstukken. Het gaat bij Van Dongen c.s. om het creëren van waarde voor mensen, 
door mensen met een passie voor het ambacht. Dit is goed terug te zien in het ontwerp van Frame Amsterdam. 
Het gebruik van goud geglazuurde keramische tegels in de gevel maakt het gebouw tot een modern, nieuw icoon, 
een baken voor de stad.

architecten



18 Frame amsterdam 19

De Haven van Amsterdam is een 24/7 economie, een 
business die nooit slaapt. Elke dag varen vele tientallen 
vrachtschepen aan Frame Amsterdam voorbij, op weg 
naar evenzoveel bestemmingen in Europa.
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Waar tot laat in de 20ste eeuw nog hout vanuit de hele wereld 
overgeslagen, verwerkt en bewerkt werd, verrijst een nieuwe, 

21ste eeuwse woonbuurt. Aan de kop twee iconische, gouden ge
bouwen: Pontsteiger in het oosten, Frame Amsterdam in het westen. 

unieke locatie aan Het iJ
midden in de stad

Het nieuwe gebied bestaat uit een reeks schier
eilanden, die onderling met bruggen verbonden 
zijn. Het Houthaven Park, dat bovenop het 
ondergrondse deel van de Spaarndammer
tunnel wordt aangelegd, zorgt straks voor een 
ontspannen, groene zoom met veel bomen en 
picknickplekken, van waaruit u zo de stad in 
fietst of  wandelt.  

Houthaven is uniek, omdat zo’n compleet 
nieuwe, hoogstedelijke woonwijk  in feite 
midden in de stad  nooit meer kan en zal 
worden gerealiseerd. Ook de ligging in en  
aan het IJ is uniek; in Houthaven wordt nu  
al volop gezwommen, gevaren, geborreld 
aan het water. Overal zijn terrassen, steigers, 
bankjes en boardwalks.

Gouden omGevinG

a’dam toren

HoutHaven

spaardammer-
buurt
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Frame Amsterdam wordt gebouwd op een historische plek, waar 
de geschiedenis van de stad en water dagelijks voelbaar is. 

de stoere sFeer van de Haven
juli 22:30

Het oude REMeiland, dat ooit dienst deed  
als il legaal televisiestation op de Noordzee,  
is na allerlei omzwervingen definitief  geland in 
Houthaven en doet nu dienst als toprestaurant 
met spectaculaire rooftopbar. Ook Pont 13, 
één van Amsterdams historische veerponten,  
is nu in gebruik als restaurant in Houthaven. 

Dagelijks varen oude klippers, stoombootjes 
en antieke radarschepen voorbij, naast 
nieuwe vrachtvaarders, luxe cruiseschepen 
en gloednieuwe, dure jachten op weg naar de 
Amsterdam Marina. Het stoere havengevoel is 
overal en vormt het fraaie decor voor Frame 
Amsterdam.

REM-eiland
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01/  Restaurant Remeiland www.remeiland.com

02/  Restaurant Pont 13 www.pont13.nl

01/

01/

02/

02/

Eten, drinken en wonen 
in een oud havengebied

Gouden omGevinG
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Het dichtst tegen Houthaven aan ligt de Spaarndammerbuurt, 
straks te voet te bereiken via het Houthavenpark.   

Oude volksbuurt en nieuwe hotspot met 1001 pareltjes.

spaarndammerbuurt
juni 15:00

De Spaarndammerbuurt werd aan het einde  
van de 19e eeuw gebouwd als arbeiderswijk. 
Ambachtslieden die werkten in de ‘nieuwe 
industrie’ in stad en haven, woonden hier met 
grote gezinnen in piepkleine etagewoninkjes. 

Veel van de oude architectuur is bewaard 
gebleven en dat is een zegen: de Spaarndam
merbuurt zit vol met parels en pareltjes, zoals 
bijvoorbeeld het postkantoor (tegenwoordig 

Museum Het Schip) van Michel de Klerk. 

De schoonheid van de Spaarndammerbuurt is  
na een periode van verpaupering en verwaarlo
zing  terug van weggeweest. Het is nu één van 
de favoriete hotspots voor jonge designers en 
creatieven, nieuwe winkeltjes, hippe merken en 
restaurants. Maar het oude Volkskoffiehuis is 
er ook nog, op de hoek van de Spaarndammer
straat, met muurtegels uit 1920. 

Gouden omGevinG

Museum Het Schip www.hetschip.nl  
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01/  Bar Mick www.barmick.nl   

02/  Bistro Zuidlande www.bistrozuidlande.nl   

03/  Wijncafé Worst www.deworst.nl

04/  Restaurant bar Walvis www.walvisamsterdam.nl   

04/

Gouden omGevinG

Volksbuurt 
werd hotspot: de 
Spaarndammerbuurt

01/

03/

02/
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Cultuurpark Westerpark is één van de succesverhalen uit de  
geschiedenis van de Grote Transformaties. Kunst en fotografie, 

film en televisie, jazz, mode, design, grote popconcerten en bizarre 
festivals: hier gebeurt het. 

westerpark
juli 15:00

Het uitgestrekte Westerpark is naast ‘cultuur’ 
echter vooral ook nog steeds ‘park’. Op een 
mooie zomerzondagmiddag is het groene gras 
 in een geur van zonnebrand  bespikkeld met 
picknickmanden en kleedjes.

De prachtige Westergasfabriek is een bestemming 
op zich; vanuit Houthaven maar tien minuten 

fietsen door de mooie Spaarndammerbuurt. 
De Bakkerswinkel zit er, met verrukkelijke  
koffietjes, theetjes en broodjes uit eigen oven. 
Er zijn markten en optredens, tvstudio’s (o.a. 
DWDD), restaurants en bars. In het Ketelhuis 
zetelt vandaag een mooi ‘ouderwets’ filmhuis 
met een steengoed programma aan arthouse 
films.

Gouden omGevinG

Het ‘oude’ gedeelte van het Westerpark 
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05/

01/  Restaurant Mossel en Gin www.mosselengin.nl   

02/  Westerpark  www.westerpark.nl  

03/  Cafe De Bakkerswinkel  www.debakkerswinkel.nl  

04/  Restaurant Rainarai  www.rainarai.nl  

05/ Brouwerij Troost  www.brouwerijtroostwestergas.nl

Cultuurpark, uitgaanspark, 
picknickpark in één

01/

03/

04/ 04/

02/
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Als bewoner van Frame Amsterdam leert u vanzelf  leven met de 
genoegens van de stoere Amsterdamse veerponten: het overvaren 

van en naar allerlei nieuwe, spannende bestemmingen in Noord. Uw 
‘overburen’ die mede uw uitzicht vormen. Waaronder, natuurlijk, de 
NDSMwerf.

ndsm-werF
april 20:30

De 3dgeprinte stoelen van Joris Laarman zijn 
inmiddels te vinden in het New Yorkse NoMA, 
Centre Pompidou en het Rijksmuseum. 
Laarman is één van de vele beroemde en 
minder beroemde kunstenaars en creatieven met 
een werkplaats in de voormalige werf  van de 
Nederlandse Dok en Scheepsbouw Maatschappij. 
De schepen zijn verdwenen, maar de nieuwe 
Nederlandse maakindustrie is er volop neerge
streken.

Er zijn 1001 redenen voor een bezoekje aan  
de NDSM. De sfeer is prachtig: cultuur, nieuwe 
ambachten en innovatieve werkplaatsen in een 
setting van rauwe gebouwen, kranen, onder
zeeërs en oude industriële iconen. U kunt er 
shoppen, eten en drinken, uitgaan en voorstel
lingen bezoeken. Er zijn op het terrein veel 
nieuwe toprestaurants geland zoals  
Noorderlicht, Pllek en IJkantine. 
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01/

Gouden omGevinG

01/ Restaurant Pllek www.pllek.nl   

02/ Restaurant IJkantine www.ijkantine.nl   

De nieuwe Noord- oevers 
van het IJ

01/

02/

02/

01/
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Mooie jachten die  vanuit De Azoren, Londen, Stockholm of  
Barcelona  onze hoofdstad bezoeken, kunnen tegenwoordig 

op chique afmeren in Amsterdam Marina. Waar de gouden tressen 
van de capitano’s (niet te verwarren met eigenaren) af  en toe nog 
ouderwets blinken... 

amsterdam marina
juni 17:00

Nee, Amsterdam Marina is niet bedoeld voor 
kleine smoezelige bootjes. Stijlvol toneel voor 
de HISWA, pleisterplaats voor dure internatio
nale jachten, ligplaats voor Amsterdammers met 
‘de betere boten’, showoff  voor nieuwe en oude 
rijken; dat is Amsterdam Marina allemaal wel. 

In deze mooie nieuwe jachthaven  waar u 
vanuit de noordelijke appartementen in Frame 
Amsterdam recht op uitkijkt  kunt u heerlijk 
van al dat jachtengeweld en het water genieten. 
Bijvoorbeeld met een koel glaasje en een 
lekker biefstukje, vanaf  het terras van Loetje.

Amsterdam Marina en restaurant Loetje 
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01/ 01/

02/

Gouden omGevinG

01/ Restaurant Loetje www.loetje.com

02/ Bedrijfsverzamelgebouw Kraanspoor en Marina Amsterdam

Jachten en sloepen, 
wees welkom in Marina 
Amsterdam

01/
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Eén van de meest opvallende torens van Amsterdam  een jaren 
zestig icoon van architect Arthur Staal  was jarenlang de meest 

‘geheime’ plek van Amsterdam. Het gebouw en de grond waren 
 eigendom van Shell. Daar kwam je zonder officiële aanmelding,   
een paspoort en een grondige controle bij de slagboom, als gewone 
Amsterdammer niet in.

a’dam toren
juni 22:00

Nu is de A’DAM Toren naast het prachtige 
Amsterdam EYE  één van de meest geliefde en 
iconische pleisterplaatsen voor Amsterdammers 
èn toeristen uit alle landen en windstreken. U 
kunt er eten, loungen, dansen, logeren en zelfs 
boven ‘t IJ schommelen  op het dak van de 
toren. 

Vanuit de toren kunt u Frame Amsterdam zien 
glinsteren in het avondlicht en andersom: vanuit 
Frame Amsterdam kunt u elke avond de lichtjes 
zien glinsteren in de A’dam Toren. Als u veel 
internationale gasten ontvangt is dit wel een 
hele bijzondere traktatie, net als Filmmuseum 
EYE natuurlijk, waar u óók heerlijk kunt eten en 
drinken met fantastisch uitzicht op CS en het IJ. 

Gouden omGevinG

Uitzicht vanaf  de A’dam Toren
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de kleur van de zon
gevangen door Koninkli jke Tichelaar

De komst van directeur Jan Tichelaar, de elfde generatie in Koninklijke Tichelaar Makkum, bracht 
nieuwe voorspoed voor de eeuwenoude producent van Nederlands topaardewerk. De samenwerking met 
beroemde ontwerpers als Hella Jongerius, modekoning Alexander van Slobbe en het kunstenaarsduo 
Job en Nynke (Studio Job) zorgde er voor dat het bedrijf  opnieuw, wereldwijd, op de kaart kwam te 
staan. En hoe. 

Toch besloot Jan Tichelaar de commerciële koers van het bedrijf  te verleggen naar het vervaardigen 
van bijzondere keramische producten voor de wereld van architectuur en bouw: daar viel simpelweg 
meer volume en dus omzet te behalen. 
Die beslissing heeft inmiddels spectaculaire bouw en architectuurprojecten opgeleverd, zoals ‘het 
ei’ op Museum De Fundatie in Zwolle en de beroemde gevel van het Groninger Museum, naar een 
ontwerp van Alessandro Mendini.

Goud gold lange tijd als een onmogelijke kleur om te maken, in het land van de klei en de glazuren. 
Natuurlijk is het Koninklijke Tichelaar wèl gelukt mooie geveltegels te maken in de zonnekleur. In 
Frame Amsterdam weerspiegelen ze de Gouden Eeuw, de zon, de Gouden Stad Amsterdam. En zorgen 
ze voor een gulden omkadering van de spectaculaire uitzichten: wolkenluchten en scheepstaferelen, 
als eeuwenoude schilderijen, maar dan van nu en in 3 dimensies.

kleur van de zon
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97/ 7e verdieping
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In goud gevatte, Nachtwachthoge uitzichten over het IJ. Over de 
binnenstad, over het hele havengebied tot aan IJmuiden, over 

NDSM en ‘het ruige Noorden’. 

appartementen
Frame Amsterdam

De ondergaande zon in XLformaat, de meest 
schilderachtige wolkenluchten van vloer tot 
plafond, de f lonkerende stad bij nacht, stoere 
cruise en vrachtschepen in ragfijne ochtend
nevel... In Frame Amsterdam is elk appartement 

anders. Is elk uizicht anders. Verdiepingshoge 
ramen met diepe, gouden neggen zorgen voor 
panoramische megabeelden, elk tijdstip van de 
dag, vanuit elke hoek van uw appartement.

Gouden appartementen

91/ 5e verdieping
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102/ 11e verdieping
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ocHtendlicHt 
in teer roze-blauw

De zon komt op in het oosten. Dat zorgt  ook aan de 
westkant van Frame Amsterdam  vooral in de zomer en 
op mooie winterdagen voor geweldige rozeblauwe luchten 
boven een rozeblauw gekleurd IJ. De eerste schepen 
doorsnijden met f luwelen hekgolven het spiegelgladde 
 wateroppervlak. Een eerste veerpont steekt over. Een 
vliegtuig trekt een trage witte streep door de lucht. De 
laatste lichtjes in de stad knipperen uit. U loopt op blote 
voeten door uw appartement en geniet van een stad, die 
nog in zen is, en van de eerste zonnestralen, die blinkende 
sterren gooien, op het IJ.

De eerste zonnestralen, 
die blinkende sterren gooien, 
op het IJ

83/ 3e verdieping

77 87/ 
2e en 4e verdieping

Gouden appartementen

Houthavenkade
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95/ 6e verdieping

Gouden appartementen
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102/ 11e verdieping

zonsondergang 
in vloeibaar goud

Het nachtleven begint, de zon gaat onder, in de buurt van 
IJmuiden. De lichtjes van de stad en van de A’dam Toren 
f lonkeren ‘kom ook’. Dat zou natuurlijk een goed idee kunnen 
zijn, ware het niet dat dit één van de mooiste momenten thuis 
is. Een groot cruiseschip, geleid door kleine loodsbootjes, 
trekt traag als een slak onder uw ramen voorbij, op weg naar 
de Passenger Terminal. De horizon wordt nevelig, wordt 
één met het water. Een laatste superjacht meert aan bij de 
Amsterdam Marina. U zou zomaar nog een wijntje kunnen 
doen op uw eigen terras, in de licht zilte geur van IJ en zee, 
denkend aan niets omdat het uitzicht meer dan genoeg is...

De horizon wordt nevelig, 
wordt één met het water

75/ Begane grond 
en 1e verdieping

81/ 3e verdieping
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92/ 5e verdieping

Gouden appartementen

96/ 7e verdieping
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goud als inspiratiebron
in de styling van Annet Ekkel

Annet Ekkel is als onafhankelijk woonstyliste verbonden aan veel topwoonprojecten, winkels  
en  kantoorgebouwen in Amsterdam, alsmede aan een groot aantal woonbladen en merken. 

Voor Frame Amsterdam liet zij zich inspireren door de grote, internationale woonbladen en 
beurzen: wat zijn  van Milaan tot San Fransisco  de nieuwe stijliconen. Dat bracht ze voor  
Frame Amsterdam samen in vier stijlrichtingen. Elk van de gekozen stijlrichtingen speelt op zijn 
eigen manier met de goudomrande uitzichten: ze gaan op in het interieur of  voegen daar juist 
glamour en accenten aan toe. 

stylinG
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Tijdloos en chique door 
gebruik van natuurlijke 
materialen

Gouden appartementen

natural cHique 
‘s avonds 22:00

Natuurlijke kleuren, veel ton sur ton en echte, verfijnde 
materialen zoals hout en wol, gedragen zich min of  

meer bescheiden ten opzichte van de geweldige, in goud  
gekaderde uitzichten van Frame Amsterdam. 

En daarom is zo’n natuurlijke, haast bescheiden stijl zo’n goede match: het laat alles in 
zijn waarde, het creëert rust en ruimte. Dat betekent niet dat u met topmerken in deze stijl 
geen prachtige accenten kunt leggen, bijvoorbeeld in living en keuken. Het prettige van 
deze stijl is het tijdloze ervan: met kleine aanpassingen kunt u het interieur actualiseren, 
waar gewenst.

94/ 6e verdieping

Indiana Chaise Longue www.minotti.it
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Verfijnde 
subtiele luxe

01/  RolfBenz 924 & 624 Chique picknicktafel www.rolf-benz.com

02/  Hexagonprint vloer www.moduleo.nl

03/  Ambra koperen bad www.devon-devon.com

04/  Beddengoed uit de Home Couture collectie www.mrsme.com

02/ 

03/ 

04/ 

Gouden appartementen

wallpaper 
inspiratie Natural Chique

Het wereldberoemde Wallpaper kiest niet voor de makkelijkste 
weg en ook niet voor dikke lagen goud, maar signaleert steeds 
het nieuwste en beste op het gebied van architectuur, interieur, 
mode, kunst en design. Wallpaper is sophisticated en biedt veel 
inspiratie voor een weloverwogen, global interieur, met smaak 
en stijl ingericht. Een huis waarin alles op zijn plek staat en 
daarmee zowel een functionele als een esthetische keuze is. 
Verfijnd en subtiel. 

Voor de zondagse 
uitgebreide brunch

01/ 
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NATURAL CHIQUE
HOUTHAVENS NR: 94
 dd. 19.07.2016

Ontwerpbureau Chantal van Dillen
info@bureauvandillen.nl
0622993869

Masterbedroom met 
eigen badkamer

Muziekkamer of 
speelkamer voor kinderen?

Een uitzicht van 180 0,
waar vindt u dat?

Frame Amsterdam Bnr. 94

140 m² woonoppervlakte
6e verdieping

3 slaapkamers
2 badkamers
1 balkon (noordwesten)

05/ 

06/ 

Gouden appartementen

01/  Powell bank www.minotti.it

02/  Bubbles & Bottles f lessenset  www.polspotten.nl

03/  Phoenix keuken www.varenna-poliform-maarssen.nl

04/  Moduleo Moods vloer www.moduleo.nl

05/  Cabinet Avenue Montaigne kast www.eichholtz.com

06/ Mad Joker leunstoel www.poliform.it

01/ 

03/ 

04/ 

02/ 
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american deco 
‘s middags 14:00

Een glamstijl, gevangen in topmerken, in veel licht en 
kleur. Deze trend is vrij nieuw op de grote woonbeurzen 

en in internationale topbladen, zoals Vogue Living. 

Overdrijven mag, in deze kleurrijke, licht extravagante stijl. De ‘gouden uitzichten’ van 
Frame vormen hiervoor een perfecte aanleiding: wat het gebouw van buiten heeft  dat 
rijke, dat luxe  dat krijgt het met deze stijl ook van binnen. Overdaad schaadt niet in 
deze stijl: koop gerust eens een nieuwe gouden lamp, een paar rijk gedecoreerde zijden 
kussens of  een lichtvoetig, chic vloerkleed...

The Golden Chair ontwerp van 

Nina Zupanc voor Moooi www.mooi.com

Gouden appartementen

89/ 4e verdieping

Interieur met veel invloeden 
uit het midden van de 
vorige eeuw 
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vogue living 
inspiratie American Deco

Less is more, zeggen de puristen, maar bij Vogue Living houden 
ze juist van het tegenovergestelde: ga over de top met uw 
interieur en doe dat met overgave. Het toonaangevende, interna
tionaal georiënteerde magazine doet niet moeilijk over luxe en 
definieert dat begrip op dit moment in veel goud, rijke kleuren 
en luxe materialen. In de styling vinden we veel invloeden terug 
uit de midcentury, de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw, de 
tijd van James Dean, Grace Kelly en Elvis Presley. 

Een beetje over de top, 
decoreren mag!

05/ 

Gouden appartementen

01/  Berlin Four-Drawer Chest ladenkast  www.johnathanadler.com

02/  www.johnathanadler.com

03/  Botti tafellamp www.delightfull.eu

04/  Galileo  tafel  www.eichholtz.com

05/  Champagneglazen www.polspotten.com

01/ 

02/ 

03/ 

04/ 
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01/  Koi salontafel www.brabbu.com

02/  Coleccionista boekenkast  www.bocadolobo.com

03/  Newton hanglamp www.bocadolobo.com

04/  Dora Maar tafellamp www.jonathanadler.com

05/  Chippendale Armchair www.jonathanadler.com

02/ 

03/ 

05/ 

04/ 

Gouden appartementen
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Frame Amsterdam Bnr. 90

133 m² woonoppervlakte
4e verdieping

3 slaapkamers
2 badkamers
1 ruim balkon (zuidoosten)

Een ontbijt met 
ochtendzon erbij

Riante slaapkamer met flinke 
kastruimte en eigen badkamer

Een logeerkamer 
voor uw gasten

01/ 
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eclectiscH 
‘s middags 14:00

De mooie uitzichten, de steeds veranderende lichtval, het 
comfort van de appartementen: dat alles kan natuurlijk 

ook heel goed uitnodigen tot een zeer eclectische manier van 
leven en wonen. 

U kiest en koopt op basis van functionaliteit, innovatieve waarde en uitgebalanceerd design. 
Geen overdaad, maar wel luxe en pure, niet gekunstelde schoonheid. Wit is de basiskleur. 
Strakke meubels en accessoires in lichte grijs en bruintinten voegen zich als vanzelf. Deze 
stijl creëert ruimte en rust voor een lichtvoetig en comfortabel leven op niveau.

97 en 99/ 

7e en 8e verdieping

Ferm Living kussens www.flinders.nl

Gouden appartementen

Hopelijk komt 
u met zo’n 
uitzicht nog 
aan werken toe

Bolt Light kandelaar  www.polspotten.com 
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Frame 
inspiratie Eclectisch

Frame is een verplichte, tweemaandelijks ‘stijl en trendbijbel’ 
voor iedereen die werkt in interieur & design. Frame richt zich 
op het design en de trends van morgen: wat komt eraan, waar 
gaan we naar toe. Het blad staat vol met mooie beelden van 
nieuwe hippe horecagelegenheden, gebouwen, woningen, lofts, 
appartementen en winkels en is dus een prettige ideeënbron 
voor iedereen die wil weten wat hip, hot & happening is (en 
wordt). Een Nederlands tijdschrift met wereldinhoud. 

Een stijl op basis 
van innovatie en design

05/ 

Gouden appartementen

01/  Dear Ingo  hanglamp www.moooi.com

02/  Alle tafel en Levels hanglamp www.hem.com   

03/  Seagrass behang www.mrperswall.nl

04/  Kyton keuken www.varenna-poliform-maarssen.nl

05/  Clearaudio Performance draaitafel www.hifi.nl

Geen overdaad, maar wel 
luxe en schoonheid

01/ 

02/ 

03/ 

04/ 
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01/  Statistocrat Floor Lamp www.moooi.com

02/  Beddengoed uit de Home Couture collectie www.mrsme.com

03/  QuietComfort 25  hoofdtelefoon www.bose.nl

04/  Pear Cut bad www.agapedesign.it

05/  X2 Smartshelf  verstelbare kast  www.wewood.eu

02/ 

03/ 

04/ 

05/ 

Gouden appartementen

CLEAN
HOUTHAVENS NR: 97
 dd. 19.07.2016

Ontwerpbureau Chantal van Dillen
info@bureauvandillen.nl
0622993869

Frame Amsterdam Bnr. 97 en 99

133 m² woonoppervlakte
7e en 8e verdieping

3 slaapkamers mogelijk
2 badkamers
1 balkon (zuiden)

Balkon op 
het zuiden

Ruime badkamer
met ligbad

Extra slaap- of 
werkkamer mogelijk

01/ 
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Zonsondergangen waar 
u de gordijnen niet meer 
voor sluit

Gouden appartementen

retro glam 
‘s avonds 22:00

Voor de mensen die graag eindeloos met hun interieur bezig 
willen zijn en van veranderen geen genoeg krijgen, is het 

heerlijk om te kiezen voor een mix&match van alles wat hip 
en trendy is. 

Shoppen bij de betere vintageoutlets, naar de brocante in Lille en ondertussen een 
èchte klassieker op de kop tikken bij een verzamelaar in Berlijn... Deze interieur en 
leefstijl werkt het beste met een beetje van alles, een beetje retro en een beetje nieuw, 
een beetje strak èn een toefje glam. Volg alle trends en doe aan cherrypicking: kies 
 van alles steeds het mooiste en het beste. Frame Amsterdam heeft een heel uitgesproken 
 persoonlijkheid, deze stijl ook. Een perfecte match. 

100 101/ 
9e en 10e verdieping

Scarpa W dressoir www.wewood.eu
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01/  Chester One Chesterfield www.poltronafrau.com

02/  Bacharach Swivel Chairs f luwelen stoelen www.jonathanadler.com

03/  Warner l ichtblauw carpet www.eichholtz.com

04/  Fringe kroonluchter www.eichholtz.com

05/  Malibu Sectional  hoekbank www.johnathanadler.com  

02/ 

03/ 

04/ 

05/ 

Gouden appartementen

elle decoration
inspiratie Retro Glam

Elle Decoration gaat over alles wat chic, luxe en elegant is  
en ook een beetje huiselijk (in de niettuttige betekenis van dat 
woord). De redactie zit bovenop de nieuwste trend en actuele 
onderwerpen en heeft maar één motto: uw huis is uw kasteel en 
daarin moet àlles mooi zijn. Over stijlen en smaken doet Elle 
Decoration niet zo moeilijk: u mag brocante mixen met design, 
vintage met de nieuwste lijnen van de nieuwste topmerken  als 
het maar een superfijn en elegant resultaat oplevert. 

Een stijlvolle combinatie 
van oud en nieuw

01/ 
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Alle ruimte voor een 
gezellige borrel met vrienden

Heel veel ruimte en uitzicht 
in alle windrichtingen. Dit 
penthouse heeft het allemaal!

Gouden appartementen

Frame Amsterdam Bnr. 100 en 101

278 m² woonoppervlakte
9e en 10e verdieping

3 slaapkamer
2 badkamers
2 balkons (zuiden)

100 101/ 
9e  en 10e verdieping

Mecca salontafel www.brabbu.com
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coloFonverkoop-
inFormatie
Eefje Voogd Makelaardij
Parnassusweg 201
1077 DG Amsterdam
020305 05 60
info@eefjevoogd.nl
www.eefjevoogd.nl

Broersma Nieuwbouw
Koningslaan 14
1075 AC Amsterdam
020305 97 88
kopblok@broersma.nl
www.broersma.nl

 
Ontwikkelaar
Synchroon
Zilverstraat 39
2718 RP Zoetermeer
info@synchroon.nl
www.synchroon.nl

Realisatie
ERA Contour
Zilverstraat 39
2718 RP Zoetermeer
www.eracontour.nl

Architect
van Dongen  Koschuch
Architects and Planners

Erik Meijer
projectontwikkelaar

Wim Polman 
verkoopmanager

Onze dank gaat uit naar de volgende 
organisaties en ondernemers
REM Eiland (Remeiland.com)
Pont 13 (Pont13.nl)
Restaurant Loetje aan het IJ (Loetjeaantij.loetje.com)
Stadsstrand / restaurant Pllek (Pllek.nl)
Restaurant IJkantine (IJkantine.nl)
Restaurant Bak (Bakrestaurant.nl)
Wijncafe Worst (Deworst.nl)
Restaurant De Gouden Reaal (Goudenreaal.nl)
Restaurant bar Walvis (Walvisamsterdam.nl)
Bar Mick (Barmick.nl)
Bistro Zuidlande (Bistrozuidlande.nl)
Foodbar Mossel en Gin (Mosselengin.nl)
Restaurant Rainarai (www.rainarai.nl)
A’dam Toren (adamtoren.nl)
Jachthaven Amsterdam Marina (Amsterdammarina.nl)
NDSM werf  (ndsm.nl)
Theater Amsterdam (Theateramsterdam.nl)
Cultuurpark Westergasfabriek (Westergasfabriek.nl)
Amsterdamse School Museum (Hetschip.nl)
North Sea Jazz Club (Northseajazzclub.com)
De Bakkerswinkel (Debakkerswinkel.nl)

Concept en realisatie 
’t Idee Marketing & Concept

Art direction 
Ayla Maagdenberg, Overburen

Fotografie 
Tom Feenstra, Fotomatic

Woonstijlen
Annet Ekkel Styling

Ingetekende plattegronden 
Ontwerpburo Chantal van Dillen

Impressies 
De Beeldenfabriek

Disclaimer

Alhoewel dit boek met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid is samengesteld kunnen hier 

geen rechten aan worden ontleend. De beelden 

en tekeningen in dit boek zijn impressies, en 

bedoeld om een zo goed mogelijke indruk te 

geven van de woningen en de woonomgeving. 

 



88 Frame amsterdam 89

www.Frame.amsterdam
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