


Groen en duurzaam wonen, midden in 
de stad, op een historische locatie aan de 
rand van de Jordaan. Dat soort plekjes 
zijn steeds moeilijker om te vinden. Maar 
het kan, rustig wonen aan een pleintje of 
langs de brede Singelgracht. Groenmarkt 
heeft twee bijzondere woongebouwen 
gelegen tussen de Marnixstraat en de 
Singelgracht. Bewoners ontmoeten elkaar 
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straks op het plein of komen tot rust in het 
duinlandschap op het dak aan de Singel-
gracht. Architecten Bastiaan Jongerius 
en Ronald Janssen ontwierpen voor deze 
plek, samen met landschapsarchitect 
Harro de Jong, een nieuw Jordanees 
plein. Met aan de Marnixstraat een groot 
herenhuis met 4 ruime stadshuizen. En 
aan de Singelgracht een elegant, modern 

gebouw met 35 appartementen. Een 
project met een menselijke maat en een 
fijne, ruimtelijke identiteit. Mens, plant 
en dier: hier vindt iedereen ‘een groen 
stekkie’. In een prachtige setting van 
water, kade en stad.

Namens Groenmarkt Ontwikkeling B.V.
Wees welkom!
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De Jordanezen… mensen met het hart op de 
tong. Recht voor z’n raap; wat je ziet is wat je 
krijgt. Geen kapsones. Eerlijk, en emotioneel. 
Dat is te horen: luister maar naar de volks-
zangers die er zijn geboren en getogen. Zowel 
vroeger als nu schalt regelmatig gezang 
door de straten. 

Anno nu herken je de Jordanees uit 
duizenden. Dol op gezelligheid. Fier op 
de wijk. Die wijk is beduidend anders 
dan andere Amsterdamse wijken. Je 
wordt er nog iedere dag verrast. Een mooi 
geveltuintje hier, een zuiver en stil hofje 
daar. Verrassing is iets wat de Jordaan 
je telkens opnieuw brengt. Zelfs in het 
smalste straatje is er wel een Jordanees 
die een stoeptegel verruilt voor een 
stokroos. Of een egelantier langs zijn 
gevel laat groeien en bloeien. Zodat er 
weer over gezongen kan worden. Totdat 

de grachtengordel zich uitbreidde was de 
Jordaan nog stadsrand. Een thuis voor 
veel pleziertuinen, theatertenten, lustoor-
den, half-landelijke ontspanningsplekken. 
Het lijkt alsof dat nu weer terug komt met 
plekken als Waterkant. En straks ook met 
Groenmarkt. In de verblindende vernieu-
wingsdrift die zo kenmerkend is voor de 
jaren zestig van de vorige eeuw werd de 
wijk bijna met de grond gelijk gemaakt. 
Ruim moest het worden, en groen. Met 
goede flats, zonder gebreken als vocht, 
slecht sanitair of steile trappen. 

Maar daar zaten de Jordanezen niet op te 
wachten. Waar moesten zij dan heen? De 
wijk uit? Dat nooit. In de Tweede Boom-
straat hing jarenlang een spandoek tussen 
de gevels met de tekst “Ik ben niet voor 
niets hier gebleven”. Een Jordanees is net 
een boom: die verplant je niet zomaar. Als 
iets de Jordanees kenmerkt is het wel het 
thuisgevoel. Waar hij niet thuis is, wil hij 
snel terug naar huis, naar zijn vertrouwde 
plek. Die plek is zo vertrouwd dat zelfs 
de koningin het in 1988 waagde om het 
niet zo Oranjegezinde Amsterdam te 

bezoeken. “Geef me een zoen, meid” zei de 
man in de Tweede Leliedwarsstraat tegen 
Beatrix, toen zij met haar gezin door de 
smalle straten liep. Ook typisch Jorda-
nees: spontaan van top tot teen. Een thuis 
als een dorp. 

Vincent Kompier, publicist

 D e .   
 J o r d a -
 n e z e n .

H E T J O R DAAN 
G E VO E L
E e n  t h u i s  a l s  e e n  d o r p
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G e e n  d e t a i l  v e r g e t e n :

D E  M I N U T I E UZ E 
TAA L  VAN  BAST I AAN 
E N  RONA L D

Mediterraan gevoel? Architecten Bastiaan 
Jongerius en Ronald Janssen kunnen zich er 
wel iets bij voorstellen. Met een zwembad en 
een duinlandschap op het dak, al dat groen 
aan de gevels en die royale hoeveelheid 
glas en licht is die associatie misschien wel 
gerechtvaardigd. Dat mag de kijker-bewoner 
straks zelf bepalen. Maar in hun eigen, 
Hollandse ontwerptaal klinkt het zo.

Het dakduinlandschap is ontleend aan 
het eeuwige waaien en de ligging van 
het dak: op precìes dezelfde hoogte als 
de Zandvoortse duinen. Met zijn stevige 
verschijning fungeert het gebouw aan 
de Singelgracht als nieuwe 'kraal' aan 
de ketting van stoere, stevige gebou-
wen langs de Singelgracht. Het nieuwe 
minipaleis aan de Marnixstraat zoekt 
- op een eigentijdse manier - heel duide-
lijk aansluiting bij de naastgelegen 19e 

eeuwse panden. Het plein is bedoeld zoals 
een Jordanees plein bedoeld is: een pret-
tige, intieme  ontmoetingsplaats voor jong 
en oud. Hopelijk worden daar samen met 
de buurt nog nieuwe moestuinen gereali-
seerd, als eerbetoon aan de oude groente-
geschiedenis van de plek. Met andere 
woorden: niets is zomaar, alles heeft een 
reden, op de Groenmarkt. Overal is aan 
gedacht. Alle kansen zijn benut.
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Zo veel 
mogelijk tuin

Het spion netje, 
maar dan anders

Binnenstebuiten

Mens, plant en dier verbinden. Niet als 
toegevoegd 'trucje' maar als vertrekpunt 
voor alle ontwerpen en ideeën. Ronald: 
“We weten het niet helemaal zeker, maar 
er gaan stemmen op die zeggen dat 
De Jordaan komt van het Franse woord 
voor tuin: le jardin. Je ziet in de Jordaan 
echt overal groen, op elk balkon, langs 
elke gevel, op alle pleintjes, daken. Dat 

Dan is er nog het idee van 'het spionnetje'. 
Bastiaan: “Vroeger hadden buurtbewoners 
vaak spionnetjes, kleine spiegeltjes, naast 
hun raam hangen om te kunnen zien wat 
er op straat gebeurde, wie er bij de voor-
deur stond. Wij hebben dat vertaald naar 
mooie zichtlijnen over het water en het 
plein, vanuit alle erkers. Daardoor ben je 
overal in contact met je omgeving.”

Er is geen vraag die de architecten afdoen 
met 'dat vonden we gewoon mooi', of 
'dat kwam toevallig zo uit'. Elk detail is 
overwogen. Mooie zichtlijnen, het creëren 
van zo veel mogelijk eigenheid en buiten-
ruimte in alle afzonderlijke plattegronden, 
de eenvoud van het betonnen casco van 
het gebouw aan de Singelgracht, zodat 
bewoners het nu helemaal naar hun eigen 
hand kunnen zetten. Sommige afwegingen 
zijn meteen duidelijk, anderen moet je als 
'leek' even weten. Ronald: “In de Jordaan 

Geen taal is 
ook een taal
Ronald: “Bij de start van dit project was 
meteen duidelijk dat de Singelgracht niet 
echt een architectuur-traditie of DNA 
heeft waar we op konden of moesten aan-
sluiten. Het Marnixbad, de parkeergarage, 
het Liander-gebouw: het zijn eigenlijk 
allemaal gebouwen die op zichzelf staan 
en die pasten in de zeer verschillende 
tijdsbeelden waarin ze gebouwd zijn. Wat 
eigenlijk toch ook weer een soort ont-
werptaal is: maak een markant, eigentijds 
gebouw dat past in de serie eigenheimers 
die hier al staan. Dat hebben we gedaan. 
De taal van deze tijd is groen, duurzaam, 
milieubewust, aardgasloos. Dat vind je 
dus terug in het ontwerp voor het 
Singelgracht-gebouw.”

Bastiaan: “Voor het woningblok aan de 
Marnixstraat kregen we wel een duidelijke 
taal mee: die van de 19e eeuwse minipaleis-
jes, die daar al staan en die gelukkig de tand 
des tijd en de dreiging met sloop hebben 
overleefd. Maar waar we voor Singelgracht 
dus een heel nieuw ontwerp konden maken 
- en voor de Marnixstraat een duidelijk 
idioom meekregen - hebben we tussen de 
gebouwen toch ook weer overeenkomsten 
gezocht en gevonden. Zo is alles ontworpen 
om ruimte te bieden aan mens, plant èn 
dier. En zo zal de oplettende kijker zien dat 
de kleurtonen van de bakstenen van het 
gebouw aan de Singelgracht passen bij de 
bakstenen die worden gebruikt voor het 
gebouw aan de Marnixstraat.”

zorgt voor een hele prettige leefomgeving. 
Dat wilden we hier ook. Samen met Harro 
de Jong hebben we overal ruimte gecre-
eerd voor vogels, vlinders, planten en bo-
men. Waar we maar konden. Zelfs de gevels 
van het minipaleis aan de Marnixstraat is 
één groot verticaallandschap waar vlinders, 
bijen en vogels hun hart kunnen ophalen.”

Voor Groenmarkt-architecten Ronald 
Janssen en Bastiaan Jongerius is inclusief 
en geïntegreerd ontwerpen een tweede 
natuur. De historie en het DNA van de 
locatie, nieuwe energie-oplossingen, de 
nieuwe functies en mogelijkheden van 
bebouwing voor mens, natuur en om-
geving: alle beschikbare ingrediënten 
worden meegenomen in nieuwe ontwer-
pen, die daardoor weliswaar verrassen, 
maar tegelijkertijd ook vanzelfsprekend 
aanvoelen. 

Zo is alles ontworpen 
om ruimte te bieden aan 

mens, plant en dier.

zijn de meeste bouwblokken aan de bui-
tenkant heel gesloten. Aan de binnenkant, 
in de hofjes, zijn ze echter heel gevarieerd, 
met balkonnetjes, erkertjes, dakterrasjes. 
Dat hebben we voor Groenmarkt bin-
nenstebuiten gekeerd: de variatie en de 
openheid zit bij het Singelgrachtgebouw 
juist aan de buitenkant.” 

Marnix blok

Singelgracht
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De taal van deze tijd is groen, 
duurzaam, milieubewust, 

aardgasloos
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Groenmarktse 
landschappen

VOOR  M EN S , 
P L A N T E N 
D I E R
d e  G r o e n m a r k t s e  S t a d s n a t u u r

Natuur en de stad: ze horen bij elkaar als 
koe en wei. Lange tijd bedachten architecten 
en stedenbouwers vooral eerst de gebouwen 
- daarna pas het landschap of het groen 
eromheen. Nu gaat het bij stedenbouwers en 
landschappers vooral om inclusief ontwerpen: 
ontwerpen voor mens, plant en dier. Niet 
volgordelijk, maar tegelijk. De Groenmarktse 
natuur van Harro de Jong in woord en beeld.

“Echte landschappen – daar houden wij 
van. Van de natuur, ook midden in de 
stad, van wonen alsof je altijd op vakantie 
bent, van plekken die je raken. We zijn 
constant op zoek naar manieren om de 
natuur en de mens, stad en land nog beter 
en sensationeler samen te laten gaan.” 
Voor Groenmarkt bedacht Buro Harro 
- onder leiding van Harro de Jong - een 
gebouw waar niet alleen mensen, maar 

“Waaien doet het op het dak altijd wel een 
beetje. Het geluid van de stad lijkt dan 
op het dak wel op het geruis van de zee. 
Daar hebben we het bijpassende duinland-
schap –het ligt net zo hoog als de duinen 
aan de kust– voor ontworpen. Dan hoef 
je Amsterdam niet meer uit als je naar 
het strand wilt. Wortels van helmgras en 
struiken als duindoorn houden het zand 
bij elkaar. Met het 'tuinhuis' als ontmoe-
tingsplek en ruimte voor een kruidentuin, 

ook vleermuizen, vogels, bijen en vlinders 
plezierig wonen en leven: een natuur-
inclusief gebouw pur sang. Met gevels 
die gemaakt zijn om te begroeien en door 
dieren bewoond te worden tegelijkertijd. 
En op het dak van het gebouw aan de 
Singelgracht: een duinlandschap met een 
zwembad! Ontwerper Harro de Jong geeft 
tekst en uitleg over de biodiversiteit van 
Groenmarkt.

als bewoners daar zin in hebben. Vanuit 
het langgerrekte zwembad heb je als 
bewoner een prachtig uitzicht over de stad 
als je er een baantje trekt. Maar onder-
tussen is dit ook een hele aantrekkelijke 
'landingsplaats' voor allerlei vlinders, 
vogels en insecten, zoals de gierzwaluw 
en de wilde bij. En dat is mooi, want die 
heb je nodig voor een gezond ecologisch 
evenwicht op het dak.”

 d a k - d u i n - 
 l a n d s c h a p .
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Begroeide gevels zijn perfecte hide-outs 
voor allerlei vogels, insecten en vlinder-
soorten. Iedere gevel van het gebouw heeft 
specifieke eigenschappen. De ene gevel is 
heel geschikt voor insecten de andere ideaal 
voor nestkasten van vogels. In het ontwerp 
van het gebouw wordt rekening gehouden 
met de ideale omstandigheden voor de 

 V l e e r m u i z e n .

De gewone dwergvleermuis komt in 
Amsterdam het meeste voor in de stadsde-
len die rijk zijn aan groen. Bij het bevoor-
raden worden beschutte plaatsen opge-
zocht waar kleine insecten zoals muggen 
rondvliegen. Zo vormen de oeverzones 
van grachten, vaarten en vijvers, parken 
en plantsoenen en groensingels een goede 
habitat voor de vleermuis. In het oudere 
deel van de stad jagen dwergvleermuizen 
in de binnentuinen.

 V o g e l s .

De gierzwaluw is volledig gebonden aan 
de mens en komt voornamelijk voor in 
de grote steden. De soort brengt op de 
broedtijd na, zijn hele leven vliegend door. 
Hij nestelt in donkere holtes onder daken 
en in spouwmuren. De gierzwaluw kan 
niet vanuit het nest opstijgen en moet zich 
eerst zo’n 3 meter naar beneden kunnen 
laten vallen om weg te kunnen vliegen. Het 
voedsel van de gierzwaluw bestaat uit tien-
duizenden insecten per dag (voornamelijk 
muggen) die in de vlucht gevangen worden.

 B i j e n .

In Amsterdam leven naast de honingbij 
nog 71 andere soorten bijen, waaronder 
hommels, maskerbijen, roodgatjes en de 
witbaardzandbij. Ze variëren van uiter-
lijk en van dieet. Waar specialistische 
bijen zoals de grote klokjesbij op enkele 
plantenfamilies vliegen, zijn honingbijen 
en zeventig procent van de wilde bijen 
generalisten: ze vliegen op veel verschil-
lende plantensoorten, op zoek naar nectar 
en stuifmeel. Bijen zijn van groot belang 
voor de biodiversiteit en bepalend voor 
onze voedselvoorziening. 

Zijn er veel dagvlinders? Dan zit het met 
de kwaliteit van een gebied wel snor. 
Vlinders stellen namelijk duidelijke eisen 
aan hun leefgebied en zijn gevoelig voor 
allerlei veranderingen. Vlinders zijn vaak 
de eerste diergroep die reageren wanneer 
in een gebied bepaalde planten of struc-
turen verdwijnen. Wanneer een gebied 
geschikt is voor vlinders is dit meestal ook 
geschikt voor allerlei andere dieren zoals 
bijen, hommels, zweefvliegen, amfibieën, 
vogels, en egels. 

 g e v e l - . 
 l a n d s c h a p .

diverse soorten. Zo worden er mogelijk in 
de bakstenen gevels aan de Marnixstraat 
nestkasten voor de gierzwaluw en de witte 
kwikstaart ingemetseld. Bij het Singel-
grachtblok worden de nestkasten voor 
de huismus en de koolmees zichtbaar op de 
gevel geplaatst, als verspringende blokken, 
gelijk aan de opbouw van het bouwblok zelf. 

 V l i n d e r s .

Dieren In Amsterdam leven 
naast de honingbij nog 
71 andere soorten bijen

Harro de Jong, Buro Harro
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Plant, boom, struik

Foto Harro

 S t r u i k e n .

De duindoorn is een tweehuizige struik; er 
bestaat een mannelijke en een vrouwelijke 
variant. De struik komt van nature voor 
in open duingebieden in Nederland. Ook 
op het dakterras houden de wortels van 
het helmgras en de duindoorn het zand 
bij elkaar. Vogels zijn dol op de besjes 
van de duindoorn. Zelf kun je er ook heel 
makkelijk heerlijke siroop van maken. De 
besjes zitten bomvol vitamine-c dus dat is 
nog gezond ook!

 B l o e m e n  e n . 
 k r u i d e n .

Naast de heerlijke zoet geurende kam-
perfoelie is er ook plaats voor de kleine 
zonnedauw. Dit is een overblijvende 
vleesetende plant die in het voorjaar 
uitloopt en bloeit in juli en augustus met 
drie tot acht witte bloemen. Wie goed 
kijkt zou er misschien ook het duinviooltje 
tussen de grassoorten kunnen zien en het 
wilgenroosje, het klein wintergoen, de 
stekelbrem, het laksteeltje, de lijsterbes, 
de grote parasolzwam, de grove den, de 
driedistel, de dennenorchis. Elke dag weer 
een nieuwe ontdekking. 

 B o m e n .

De grove den, ook wel pijnboom 
genoemd, is een pioniersoort die goed 
groeit op voedselarme gronden zoals 
droge zandgronden. Jonge bomen hebben 
een kegelvormige kroon. De jonge kegels 
zijn groen en kleuren later donkergrijs-
bruin. Bij beschadiging van de boombast 
komt er kleverig hars met een karakte-
ristieke geur uit, wat de wond beschermt 
tegen infecties. Wellicht dat er straks een 
kleine variant van deze boom op het dak 
van Groenmarkt te zien is.

 P l a n t e n .

Op het ruim 900 m² dakterras wordt er 
mogelijk met zo’n 60 verschillende plan-
tensoorten een duinvegetatie gecreëerd. Je 
vindt hier planten terug uit het Nederlands 
duinlandschap zoals biestarwegras, deze 
plant is in staat aanstuivend zand vast te 
houden en is verantwoordelijk voor de eer-
ste aanzet tot duinvorming op het strand. 
Maar ook eikvaren en struikheiden met de 
typerende paarse bloemetjes kunnen goed 
groeien op het dak.

Met meer dan 60 soorten 
planten wordt het duin-
landschap gecreëerd

Disclaimer: Buro Harro heeft voor
Groenmarkt een ontwerp geleverd voor 
het daklandschap. Alle hierboven 
genoemde onderdelen zijn slechts 
suggesties hiervoor. Het ontwerp is nog 
niet definitief en er kunnen verder geen 
rechten aan worden ontleend.

Singelgracht
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Leonie
Foto: Marijn Scheeres

“Samen met elkaar bouwen 
 wij voor de toekomst en 
realiseren wij projecten 
voor de generaties die na 
ons komen’. 

HBB Groep hecht veel waarde aan een energetische 
samenwerking tussen de diverse betrokken partijen 
in de bouw, de vastgoed- en projectontwikkeling. 

Bij de realisatie en ontwikkeling van de verschil-
lende projecten vormt duurzaamheid een belangrijke 
leidraad. In het project van Groenmarkt komt de 
bevlogenheid voor dit thema nadrukkelijk tot uiting. 

Leonie Buur, projectontwikkelaar bij HBB Groep, zoekt 
altijd samen met het team naar creatieve oplossingen, ook 
buiten de gebaande paden. Het gezamenlijk creëren 
van nieuwe leefomgevingen. “Hoe voelt het om hier te 
leven?”, “Wat past op deze locatie en wat juist niet?”, 
“Hoe leven de mensen hier?”. Dat is een duurzame 
 benadering. Het zorgt voor een toekomstgerichte 
binding tussen nieuwe bewoners in een bestaande 
leefomgeving.

“De woningen in Groenmarkt worden aardgasloos 
gerealiseerd met een epc van 0,15. Dit houdt in dat de 
energie die nodig is om de woning te laten functioneren 
(o.m. verwarming, elektra, ventilatie, warm water) op 
een duurzame manier moet worden opgewekt.
 

 P r o j e c t o n t w i k k e l a a r

De woningen in het Singelgrachtblok beschikken 
over een individuele warmtepomp die middels 
bodem lussen onder het gebouw een groot gedeelte 
van de energie, die nodig is voor de realisatie van 
warm tapwater en de verwarming van de woning, 
uit de bodem haalt. De woningen in het Marnixblok 
beschikken over een warmtepomp op buitenlucht  
die warmte uit de buitenlucht haalt om het huis te 
verwarmen en warm tapwater produceert.
 
De bewoners van Groenmarkt worden, via 
Energiecoöperatie Zuiderlicht, mede-eigenaar 
van een zonne-dak elders in de buurt voor schone 
elektrische energieopwekking. Door het gebruik van 
warmtepompen en zonnepanelen voor de energie-
opwekking zijn de woningen in Groenmarkt goed 
voorbereid op de toekomst!  De taal van deze tijd is 
groen, duurzaam, aardgasvrij en natuur inclusief. 
Dat vindt men nu terug in het ontwerp van de wonin-
gen van Groenmarkt”

Leonie Buur

Groenmarktkade, eind negentiende eeuw
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Marnixstraat
4  A P PAR T EM ENT EN  EN 
2  K AN TOORRU IM T EN



GEVELS

WESTGEVEL / WATERZIJDE

ZUIDGEVEL

+8400

+11545
b.k. hekwerk

+5255

+2110

tek.nr.

onderwerp

projectnr.

project

138AO

schaal

maten mm.

formaat

getekend

datum

gewijzigd

gewijzigd

gewijzigd

138SDO02

DF

opdrachtgever

gewijzigd

gewijzigd

Groenmarkt

10-02-2017Groenmarkt Ontwikkeling B.V.

maten in het werk te controleren

A3 / A1

1:200 / 1:100

1 2 3 5 6 7 8 9 10 114

F E D C B A

                  .13

2255

47508

1226

2800

2275

31772

West-/Zuidgevel

6365 6365 6365 6365 6365 6365 4584 1755 726

725 1051 1603 2299 485 1000 933 1646 2300 485 1000 879 4000 485 1000 879 4000 485 1000 1009 5131 2275 4130 1967 2597 730 1098 1087

300 3065 360 989 2450 1730 1815 330 5129 331 1472 1300 1165 360 2300 360 1286 1076 481 2218

12821 3867 9456 2829

N

spuwer

spuwer

980

b.k. hekwerk ≥ 1200 + duin

b.k. hekwerk ≥ 1200 + duin

Peil = 0

+4255

+7400

+10545

+13690

+1110

-300

+14290

+17650

+17150

b.k. hekwerk

b.k. hekwerk

b.k. hekwerk

+8400

+11545
b.k. hekwerk

+5255

+2110

Peil = 0

+4255

+7400

+10545

+13690

+1110

-300

+14290

+17650

+17150

b.k. hekwerk

b.k. hekwerk

b.k. hekwerk

27-02-2017

Voorgevel aan de Marnixstraat
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plein

Marnixstraat

N

Kantoorruimte

Bnr. 4

Bnr. 2 Bnr. 1

Bnr. 3

Begroeide gevels in de 
Jordaan zijn perfecte 
hide-outs voor  allerlei 
vogels, insecten  
en vlindersoorten. 

Kantoorruimte
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In Groenmarkt is elk 
 appartement uniek
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MARN I X ST RAAT
D u b b e l l a a g s  a p p a r t e m e n t 

Marnixstraat bnr. 4
• Ca. 127 m² woonoppervlakte
• Woonkamer met keuken
• (Slaap)kamers: 3
• Balkon: 1
•  Badkamer: douche, 

dubbele wastafel, l igbad

•  Technische ruimte voor warmtepomp, 
venti latie en opstelplaats voor  
wasmachine en droger

• Separaat toilet
• Berging in kelder
• Collectieve fietsenberging

Twee verdiepingen heeft u tot uw beschikking in deze 
markante stadsvilla aan de Marnixstraat. Helemaal 
bijzonder is de enorme raampartij met vide die door- 
loopt over beide verdiepingen. Een echte eyecatcher met 
uitzicht over de Lijnbaansgracht. Verder heeft u  
er een ruime living met luxe keuken en balkon, twee 
slaapkamers, een werkkamer en een ruime badkamer.

3 e  v e r d i e p i n g 4 e  v e r d i e p i n g
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Ronald & 
Bastiaan
Foto: Marijn Scheeres

Bastiaan Jongerius en 
 Ronald Janssen hebben 
beide hun eigen architecten - 
 bureau op de Overtoom, 
maar zoeken ook vaak de 
samenwerking op. 
Als architect vindt Bastiaan het belangrijk om bij een 
modern ontwerp rekening te houden met het verhaal 
van een straat. Daarnaast pleit hij voor meer groen in 
de stad. “Amsterdam heeft mooie parken, maar de 
natuur zou hier meer ruimte moeten krijgen”. 

De doelstelling van Ronald Janssen is het ontwerpen en 
maken van gebouwen met een heldere relatie met de 
omgeving. Door een combinatie van een onbevangen 
houding en beheersing van zowel het ontwerp- als 
bouwproces. Energiezuinig, duurzaam en groen zijn 
thema’s waar de architecten elkaar in vinden.

Met het project Groenmarkt willen Bastiaan Jongerius 
en Ronald Janssen de biodiversiteit in Amsterdam 
helpen bevorderen. Op het dak wordt een duinland-
schap gecreëerd, met een zwembad, een tuinhuis, 
pv-panelen en regenwater dat wordt opgevangen en 
gespreid teruggegeven.”

 A r c h i t e c t e n .
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Singelgracht
3 5  A P PAR T EM ENT EN  EN

2  K AN TOORRU IM T EN
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Parkeergarage
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Tweede verdieping

Derde verdieping

26

34

33

39

27

27

32

32

28

35 36

31

31

29

37

30

38

De eerste verdieping heeft een huurbestemming (min. 10 jaar).  
Er komen in totaal 13 huurappartementen op de eerste verdieping.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22

Autolift

Lift

BergingenBergingen

Autolift

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

1213141516171819202122

lift

Oostgevel  
aan het plein

Westgevel  
aan het water

N

V E R D I E P I N G E N
L i g g i n g ,  p a r k e e r g a r a g e  e n  b o u w n u m m e r s 
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Het plein is bedoeld zoals een 
Jordanees plein bedoeld is: een 
prettige, intieme ontmoetings-
plaats voor jong en oud. 

Het ontwerp van het plein is in opdracht van de gemeente Amsterdam. Het ontwerp is in ontwikkeling.
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S I N G E LG RACH T
D u b b e l l a a g s  a p p a r t e m e n t

Singelgracht bnr. 6
• Ca. 112 m² woonoppervlakte
• Woonkamer met keuken
• Aantal slaapkamers: 2
• Balkon
•  2 badkamers: 1x douche en enkele wastafel, 
1x douche, l igbad, dubbele wastafel en toilet

•   Technische ruimte voor warmtepomp,   
venti latie en opstelplaats voor wasmachine en droger

• Separaat toilet
• Berging in kelder
• Collectieve fietsenberging

Scale: 1/50

Bwnr. 6

BG + souterrain 

Scale: 1/50

Bwnr. 6

BG + souterrain 

Dit ruime dubbellaagse appartement heeft 
een grote living met luxe keuken op begane 
grond. Aangrenzend aan de living heeft u 
een  buitenruimte met uitzicht op het gezellige 
plein. In het souterrain heeft u twee slaap-
kamers en twee badkamers. Dit appartement 
heeft een eigen entree aan het plein.

s o u t e r r a i n b e l - e t a g e
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Scale: 1/50

Bwnr. 28

2ᵉ verdieping 

Singelgracht bnr. 28 

S I N G E LG RACH T
3 - k a m e r a p p a r t e m e n t

Dit gelijkvloerse appartement op de 
tweede verdieping beschikt over een 
grote living met riante keuken. Aan-
grenzend aan de living heeft u een 
balkon met uitzicht op het plein. Dit 
appartement heeft twee ruime slaap-
kamers waaronder een master bedroom 
met mogelijkheid tot walk-in closet en 
de luxe badkamer is voorzien van dubbele 
wastafel, douche,  ligbad en toilet.

• Ca. 104 m² woonoppervlakte
• Woonkamer met keuken
• Aantal slaapkamers: 2
• Balkon
•  Badkamer: douche, dubbele  

wastafel, l igbad en toilet

•   Technische ruimte voor warmtepomp,  
venti latie en opstelplaats voor wasmachine  
en droger

• Separaat toilet
• Berging in kelder
• Collectieve fietsenberging

2 e  v e r d i e p i n g
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Scale: 1/100
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2ᵉ verdieping 
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Bwnr. 32

2ᵉ verdieping 

Singelgracht bnr. 32
• Ca. 175 m² woonoppervlakte
• Grote woonkeuken
• Slaapkamers: 2
• Balkons: 2
•  Badkamers: 2 ( 1x douche, dubbele 

wastafel, l igbad  en toilet, 1x enkele 
wastafel, douche en toilet)

•  Technische ruimte voor warmtepomp, 
venti latie en opstelplaats voor  
wasmachine en droger

• Separaat toilet
• Berging in kelder
• Collectieve fietsenberging

S I N G E LG RACH T
V i l l a - a p p a r t e m e n t

Dit tweelaagse Villa-appartement 
op de tweede en derde verdieping 
heeft een geweldige eetkeuken 
met een groot balkon. Daarnaast 
heeft  u twee ruime slaapkamers,  
een luxe badkamer en een extra 
balkon. Boven is er de riante 
living met uitzicht over de 
Singel gracht.  Geniet van de 
passerende bootjes of een 
zonsondergang boven de daken 
aan de verre overzijde...

2 e  v e r d i e p i n g

3 e  v e r d i e p i n g
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S I N G E LG RACH T
H o e k a p p a r t e m e n t

Dit ruime appartement beslaat de gehele 
noord-west gevel van het Singelgrachtgebouw. 
U heeft er maar liefst drie balkons, om er de 
hele dag van de zon en het  uitzicht te kunnen 
genieten. De living ligt op het westen en met de 
grote raampartijen zorgt dat voor veel licht. Er 
zijn twee slaapkamers, waaronder een master  
bedroom met aangrenzende badkamer. En er 
is een separate tweede badkamer voor extra 
comfort.

Singelgracht 
bnr. 34

• Ca. 112 m² woonoppervlakte
• Woonkamer met keuken
• Slaapkamers: 2
• Balkons: 3
•  Badkamers: 2 ( 1x douche, dubbele wastafel, 
l igbad, 1x enkele wastafel en douche

•   Technische ruimte voor warmtepomp, 
venti latie en opstelplaats voor  
wasmachine en droger

• Separaat toilet
• Berging in kelder
• Collectieve fietsenberging

Scale: 1/100
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Bwnr. 34 

3ᵉ verdieping

3 e  v e r d i e p i n g
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Geniet de hele dag van de 
steeds wisselende wolkenluchten
die voorbij trekken
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S I N G E LG RACH T
H o e k -
a p p a r t e m e n t

Singelgracht bnr. 38

• Ca. 147 m² woonoppervlakte
• Woonkamer met keuken
• Slaapkamers: 2
• Balkons: 2
•  Badkamers: 2 ( 1x douche, dub-

bele wastafel, l igbad en  toilet, 
1x enkele wastafel, douche)

•  Technische ruimte voor warmtepomp, venti latie en 
opstelplaats voor wasmachine en droger

• Separaat toilet
• Berging in kelder
• Collectieve fietsenberging

Als een gebouw een kroon kon hebben zou 
het dit appartement op de derde verdieping 
zijn. Met een mooie ligging op het zuidwes-
ten ziet u de bootjes voorbij komen onder 
steeds veranderende luchten. De living biedt 
genoeg ruimte voor een grote zithoek en een 
paar fijne zitjes om even weg te duiken in 
een boek. Even tot jezelf komen met uitzicht 
over het water. De master bedroom heeft 
een aangrenzende luxe badkamer. De tweede 
slaapkamer heeft ook een eigen badkamer 
en biedt nog voldoende ruimte voor een 
prettige werkplek. En er is tevens een aparte 
badkamer met douche en toilet.

Scale: 1/100
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Bwnr. 38  

3ᵉ verdieping

3 e  v e r d i e p i n g
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Edwin
Foto: Marijn Scheeres

 P r o j e c t o n t w i k k e l a a r .

Edwin Oostmeijer is 
 opgeleid als journalist 
en werkt als zelfstandig 
 projectontwikkelaar. 
Daar is hij naar eigen 
zeggen toevallig ingerold. 
Het begon allemaal bij een gecamoufleerde Duitse 
bunker in de historische binnenstad van Utrecht waar 
hij om de hoek woonde en zijn hond uitliet. Hij kende 
het park en de omgeving goed, sprak met de omwo-
nenden, luisterde naar hun wensen. Zijn journalistieke 
vaardigheden kwamen hem hier goed van pas. Zo 
bracht hij vervolgens de juiste personen bij elkaar om 
de donkere bunker te vervangen door een apparte-
mentengebouw aan het Servaasbolwerk. In 2006 werd 
hij hiervoor bekroond met de Gouden Piramide, de 
Rijksprijs voor Inspirerend Opdrachtgeverschap.  In 
2014 is hij voor dezelfde prijs genomineerd. Dit keer 
voor het project Ithaka in Almere waar bewoners een 
gemeenschappelijk park delen met daarin een groot 
ecologisch zwembad.

Aan de Groenmarkt stelde hij ook een zwembad en 
landschap voor, nu alleen op het dak. ‘Think Big Act 
Small’ is zijn motto. Een plek creëren waar mensen 
zich hechten aan hun huis en omgeving. Iets van 
waarde toevoegen aan de gebouwde wereld om ons 
heen. Dat is zijn drive.
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In 2001 nam Rini Scherpenisse 
Mobilia over van oprichter 
Richard Grim. Het bedrijf 
 bestond al sinds 1975 en had 
een goede naam. De naam is 
gebleven, het bedrijf zelf is 
enorm met zijn tijd mee ge gaan. 
En heeft zich ontwikkeld tot 
één van de meest toonaan- 
gevende interieur zaken van 
Nederland. Het pand in de 
Utrechtsestraat heeft recent 
een ingrijpende  metamorfose 
ondergaan waardoor Mobilia 
nu nog meer kan  laten zien 
waar zij voor staan, van 
binnen en van buiten. Samen 
met Bob van Zonneveld 
(interieuradviseur en hoofd 
inkoop), houdt Rini vast aan 
één heldere visie: “Wij zijn een 
bron van inspiratie voor onze 
klanten, maar omgekeerd is 
dat ook zo.”

R i n i  S c h e r p e n i s s e  e n  B o b  v a n  Z o n n e v e l d :

“ M E T MO B I L I A 
D U R F  J E  M E E R 
DAN  J E  DACH T . ”

Bob van Zonneveld en Rini Scherpenisse

Ballast 
overboord!?
Tip van Rini en Bob voor de aanstaande Groenmarkt-bewoners: 
“Bedenk vooraf hoe u zou willen leven. Dat lijkt een open deur, 
maar het is essentieel. Van welke kleuren houdt u? Bent u 
iemand die graag leest of juist veel achter de laptop zit? Creëer 
daar dan een fijn plekje voor. En denk óók en vooral aan het 
lichtplan. Want dat is heel bepalend in een interieur. Dat kan 
Mobilia ook voor u doen als u dat moeilijk vindt. Helaas zien 
wij dat namelijk vaak misgaan! Zonde. Samen maken we graag 
een thuis dat verrast, maar dat ook in alle opzichten bij u past. 

Verhuizen is overigens een goed moment om na te denken over 
wat u wilt behouden van uw oude interieur en wat er weg kan. 
Veel mensen nemen alsmaar bagage mee, oude kastjes, lampen 
of stoelen, vaste interieurpatronen die best eens doorbroken 
kunnen worden als er maar een goed alternatief wordt geboden. 
Maak een inventarisatie en wees streng met selecteren - of vraag 
ons om u daarmee te helpen. Dan gaat u met minder 'ballast' 
naar uw nieuwe huis en is er meer ruimte voor nieuwe frisse 
ideeën.”

 R u i m t e  v o o r . 
 n i e u w e  i d e e ë n .

Het inrichtingsadvies van de
plattegronden in dit magazine 
is van het team van Mobilia.
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Inmiddels is de 'geest' van het Mobilia 
team een optelsom van de inspiratie en 
ideeën van maar liefst 12 medewerkers. 
Allen enthousiast, geïnspireerd en niet 
gehinderd door vaste denkpatronen. Wij 
constateren dat de Mobilia klanten vaak 
heel goed weten wat er te koop is, zij bren-
gen vaak zelf uitgesproken ideeën mee 
aan tafel. Onze taak is soms een kwestie 
van aanvullen, even anders neerzetten, 
of iets nieuws toevoegen. Of zoals bij 
Groenmarkt de mogelijkheid om hele-
maal opnieuw te kunnen beginnen. Niet 
iedereen doet meteen zijn hele inboedel 
de deur uit als hij gaat verhuizen. Wij zien 
daardoor dat mensen het vaak moeilijk 
vinden om een nieuw huis in te richten 

met dat wat er al was. Zij weten dan niet 
goed wat er verder nog nodig is om een 
fijn nieuw thuis te creëren. Wij doen niets 
liever dan de klant daarbij helpen. Soms 
komt de klant langs in de winkel met de 
plattegrond van het nieuwe huis, maar 
even zo vaak gaan onze interieuradviseurs 
bij de klant langs om de sfeer te proeven 
en de ruimte te zien. De eerste stap is 
vaak dat de klant naar de winkel komt om 
zich te laten inspireren door onze prachti-
ge collectie meubelen, tapijten, gordijnen, 
accessoires en verlichting. Deze staan 
gepresenteerd in smaakvolle interieurs in 
ons maar liefst vier vloeren tellende pand. 
Elke vloer straalt een andere sfeer uit met 
High End of Loft achtige sferen maar ook 
Scandinavische stijlen of een mix van dit 
alles. Kortom voor elk wat wils. 
“Wij willen de klant geen bepaalde 
 styling opdringen, maar juist samen met 
onze klanten tot een mooi eind resultaat 
 komen. Met de meeste klanten bouwen  
we ook echt een langetermijn relatie op.”

Zien, voelen, 
beleven

Samen tot 
een mooi 
resultaat 
komen

Een nieuw lampje kiezen, of een andere 
stof voor je bank, vanachter je laptop: Rini 
gelooft er niet in. “Je maakt gewoon betere 
keuzes als je met een goede interieuradvi-
seur praat, als je stoffen en kleuren echt 
kunt beleven, zien en voelen. Je hebt soms 
gewoon iemand nodig die tegen je zegt: 
bekijk het eens zo, of probeer eens dit. Dat 
verruimt je blik. Een goed advies - echt 
waar - is goud waard. Onze interieurad-
viseurs hebben geleerd duurzaam te den-
ken, vanuit de klant zijn eigen gevoel en 
smaak. Anders beklijft het niet. Of iemand 
een klassieke of juist heel moderne smaak 

heeft maakt voor ons niet uit. Er is altijd 
iets toe te voegen: wij zijn op de hoogte 
van alles wat nieuw is of nog op de markt 
komt, maar ook de bestaande collecties 
en de klassiekers zijn bij ons  bekend. We 
gaan niet snel mee met vluchtige trends, 
maar we blijven wel via 1001 bronnen bij 
de tijd in kleuren, materialen en ontwer-
pen. We laten onze klanten graag iets 
nieuws zien. Iets moois, iets bijzonders. 
Geen weggooi-design , maar mooie, hoog-
waardige materialen en meubels die lang 
meegaan.”

 g e e n . 
 w e g g o o i - .

 d e s i g n .
 M o b i l i a .
 k l a n t e n . 
 w e t e n  v a a k .
 h e e l . g o e d .
 w a t . e r  t e .
 k o o p  i s .

Meer weten? www.mobilia.nl



Inmiddels is de biodiversiteit in 
Amsterdam zowat hoger dan 
een gemiddeld weiland in de 
rest van Nederland. 
Anneke Blokker, Stadsecoloog gemeente Amsterdam
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D E  V E L E 
G E DAAN T E S 
VAN  G RO EN 
RONDOM  D E 
G RO ENMA R K T
v a n  g r o e n t e m a r k t  t o t  d w e r g v l e e r m u i s

Wie dagelijks door Amsterdam loopt ziet het 
niet direct; de grote rijkdom aan dieren en 
planten. Maar wie op stap gaat met Anneke 
Blokker, stadsecologe van de gemeente, stuit 
op een wonderlijke wereld aan stadsnatuur. 
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De bestaande gevels aan de Groenmarkt-
kade veranderen door haar ogen vanwege 
de kleine stootvoegjes in een paradijs 
voor (1) dwergvleermuizen. Zij zijn de 
beste muggenverdelgers van de stad; daar 
kan geen anti-mug tegenop. De walkant 
van een gemiddelde gracht herbergt een 
hoeveelheid bijzondere planten waar 
je u tegen zegt zoals (2) steenbreekva-
rens en tongvarens. Om de hoek van de 
Groenmarkt ligt in de Lijnbaansgracht 

een reeks (3) drijvende groeneilanden. 
Wij zien vooral groen; Anneke ziet een 
perfecte broedplek voor watervogels, 
maar ook vissen die aan de onderkant 
van de eilandjes hun eitjes uitzetten. Het 
groen op deze eilandjes is deels eetbaar; 
er groeit watermunt op dat lekker ruikt en 
goed smaakt in de thee. Zelfs de (4) iepen-
zaadjes van de meer dan 100.000 iepen 
die in Amsterdam groeien smaken heel 
lekker; een beetje peperachtig.

 G r o e n - 
 m a r t k t - 

 k a d e .

 L i j n - 
 b a a n s - 

 g r a c h t .
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Waar straks nieuwbouw staat vond tussen 
1896 en 1934 dagelijks de Amsterdamse 
groentemarkt plaats. Menig stuk ver-
dwaalde groente zal er een poging hebben 
gedaan om er te kunnen wortelen. Dat 
lukte niet makkelijk. Want het huwelijk 
tussen stad en natuur is lang niet zo goed 
geweest als nu. Inmiddels is de biodiver-
siteit in Amsterdam zowat hoger dan een 
gemiddeld weiland in de rest van Neder-
land. Kraaien, futen, halsbandparkieten 
en slechtvalken waren vroeger zelden 
geziene gasten in de stad; nu is het hun 
territorium. De gevels en daken rondom 
de Groenmarkt zijn ideale plekken voor 
(5) gierzwaluwen; om de hoek van de 
Groenmarkt huist een gierzwaluwecht-
paar. Althans, part time; tussen Ko-
ningsdag en eind juli broeden zij onder 
de daken van de stad. Daarna vliegen 
ze 9000 kilometer naar Congo om te 
overwinteren. Om in het voorjaar terug te 
vliegen om weer onder de oude, vertrouw-
de dakpan te gaan broeden. 

 A m s t e r -  .
 d a m s e - .
 g r o e n t e n - .
  m a r k t .

 G e v e l s  .
 e n  d a k e n .

Het huwelijk tussen stad en natuur wordt 
hechter en hechter. Blokker attendeert op 
een zingende (6) koolmees aan de Lijn-
baansgracht. Die doen ‘s zomers met hun 
gezang hun uiterste best om de buurman-
koolmees ervan te overtuigen dat er al heel 
veel koolmezen in hun territorium zitten 
door 30 verschillende koolmeesliedjes te 
fluiten. En alle andere koolmezen trappen 
er ieder jaar weer in. Stadsdieren hebben 
sowieso een sterk aanpassingsvermogen. 
Blokker vertelt dat stadsmerels spitsere 
snavels dan dorpse merels hebben omdat 
de stadsmerel zo vaak tussen de stoep-
tegels zit te wroeten. Stadse koolmezen  
zingen flink hoger dan in dorpse setting 
om boven het stadsgedruis uit te komen. 

 L i j n - 
 b a a n s - 

 g r a c h t .
Vergroting van de 

biodiversiteit is goed 
voor mens en dier

 S i n g e l - . 
 g r a c h t .

Waar vroeger de insteekhaventjes vanaf 
de Singelgracht lagen voor de groente- en 
fruitmarkt verschijnen straks woningen. 
Grachten dempen is nu uit de tijd. Zeker 
nu grachten meer en meer functione-
ren als broedplek voor watervogels. Een 
graag geziene gast in het water rondom 
de Groenmarkt is de (7) meerkoet. Deze 
brutale Amsterdammer bouwt het liefst 
zijn nest van…. plastic. Dat blijft drijven 
en is makkelijk te verzamelen. Waarmee 
de meerkoet tot vuilnisman van de gracht 
is gepromoveerd. En wie het zelf waagt 
om in de gracht te gaan zwemmen hoeft 
niet bang te zijn voor vervuiling. Groter is 
de kans om een zeehond tegen te komen, 
een (8) rivierkrab, baars, snoek of karper. 

Of de koningin, want zelfs Maxima heeft 
bewezen dat het grachtenwater na jaren 
flink vervuild te zijn geweest, geschikt 
is om in te zwemmen. Natuur-inclusief 
bouwen is volgens Blokker niet alleen 
goed voor dieren, maar juist ook voor de 
mens. Vergroting van de biodiversiteit is 
voor mens en dier goed. Daarnaast zorgt 
meer groen voor een beter waterbergend 
vermogen en dat verkoelt de stad op 
warme zomerdagen aanzienlijk. Dus wie 
straks in het duinlandschap op het dak 
van Groenmarkt langs de Singelgracht van 
de avondlucht geniet kan met een beetje 
inspanning de stadsnatuur niet alleen zien 
maar ook horen. En er volop van genieten. 

Vincent Kompier, publicist i.s.m.
Anneke Blokker, stadsecoloog 
gemeente Amsterdam

Singelgracht
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1 't Papen-
eiland
 E t e n  e n  d r i n k e n .
Papeneiland.nl

Dit café is een van de oudste cafés van Amsterdam 
en ligt op de hoek van de Prinsengracht en Brouwers-
gracht. Het is een typische bruine kroeg waar je fijn 
kunt praten zonder muziek. Naast het gebruikelijke 
assortiment kan je er een lekker likeurtje bestellen 
van Van Wees of de leverworst van Louman.

2 Urban Cacao
 S t o r e .

Chocoladeliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen. 
In hun eigen fabriek wordt er de lekkerste fair trade 
chocola gemaakt, maar je kunt er ook terecht voor een 
kopje koffie met macarons uit eigen huis. Urban Cacao 
is dagelijks geopend.

3 Flesch 
records 
and books 
amsterdam
 S t o r e .

Tussen de Noordermarkt en de Lindengracht vindt je 
dit unieke winkeltje midden in de Jordaan. Eigenaar 
Herman Verkoop begon het winkeltje in 1999 met 
zijn eigen verzameling platen- meer dan 70.000 lp's. 
Als je geluk hebt is hij zelf aanwezig en vertelt je het 
verhaal van zijn verzameling. Dat kom je dus alleen 
in de Jordaan tegen. Voor de liefhebber van klassieke 
muziek is dit een paradijs, maar Flesch heeft ook een 
fraai aanbod in jazz en popmuziek uit de jaren '60 en 
'70. Dit is the place to be voor de echte verzamelaar. 
Stap er op zaterdag eens binnen. Deze echte hande-
laar breidt in het weekend zijn handel uit met een 
mooie aanbieding van fruit of groenten.

B U U R T T I P S
k u n s t ,  r e s t a u r a n t s ,  w i n k e l s
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Ten Katem
arkt

Groenmarkt

De Ten Kate markt is de ideale week-
markt voor de dagelijkse boodschappen. 
Vanaf de Groenmarkt bent u er zo!

Rond de Elandsgracht vindt u een 
uitgebreid aanbod van goede winkels, 
cafés en restaurants. 

Bij ons  
in de jordaan....

18
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4 Hutspot
 S t o r e .
hutspot.nl

Hutspot werd in 2012 door drie goede vrienden opge-
richt. Destijds als pop-up store in de Utrechtsestraat, 
inmiddels zijn zij uitgegroeid tot een bedrijf met vijf 
fysieke winkels. Waaronder een op de Rozengracht. 
Hutspot is altijd op zoek naar interessante merken, 
ontwerpers, kunstenaars en ondernemers die hun 
producten aan willen bieden in hun winkel. Merken 
die zij verkopen zijn onder andere Samsøe & Samsøe 
| Ontour | Spruitje | Monokel Eyewear | MENDO 
Books | Stoned Marble | Design Letters | Elka Rain-
wear en nog veel meer! Neem gerust een kijkje op de 
Rozengracht 204-210

5 Healthclub 
jordaan
 S t o r e .
healthclubjordaan.nl

Health Club Jordaan is een hele fijne sportschool in 
hartje Jordaan. Gelegen in een zijstraat van de Rozen-
gracht. Hier kan je sporten op jouw manier. Je kan hier 
terecht om je spiermassa op te bouwen maar ook om 
je  conditie op peil te houden. Sport je zonder doel? No 
problem, zij zorgen er samen met jou voor dat je met 
een goed gevoel naar huis toe gaat. Jouw sportsessie 
sluit je riant af in de wellness, met een heerlijk Turks 
stoombad, in de Finse sauna of infra-rood cabine.

6 Toscanini
 E t e n  e n  d r i n k e n .
restauranttoscanini.nl

Bij Toscanini aan de Lindengracht nummer 75 
koken zij volgens het principe; puurheid, eenvoud en 
eerlijkheid. Elke dag, behalve zondag, bereiden de 
koks gerechten uit zorgvuldig gekozen ingrediënten. 
De groenten komen van de biologische boerderij of 
uit Italië. Het vlees is van de biologische slager en 
vis komt elke dag vers binnen. Brood wordt in eigen 
bakkerij gebakken en er is huisgemaakte pasta. Zij 
werken met verschillende producten van Slow Food 
presidia in Italië. Presidia zijn projecten die kleine 
producenten in staat stellen om kleinschalig en 
ambachtelijk te blijven werken en zo de oorspronke-
lijke producten en productiemethodes uit hun streek 

te bewaren. Op de wijnkaart staan alleen wijnen uit 
Italië. De grote, lichte ruimte met open keuken is 
opvallend. Je eet hier heerlijk in een informele sfeer.

7 Café George
 E t e n  e n  d r i n k e n .
cafegeorge.nl

Je zou dit zaakje in New York verwachten… Maar 
Café George bevindt zich aan de Leidsegracht 84 
hartje Amsterdam.  Je kan er de hele dag wel 
vertoeven want Café George is open voor ontbijt, 
lunch en diner. Het menu is gevarieerd en in de stijl 
van New York met Franse en Italiaanse invloeden. 
Als je een gin-tonic liefhebber bent zit je er ook goed, je 
hebt keuze uit 10 verschillende soorten. See you there!

8 KochxBos
 G a l e r i e .
kochxbos.nl

Esther Koch en Hans Bos bezitten een grote facinatie 
voor surrealistische en avangardistische kunst. 
Op de eerste Anjeliersdwarsstraat 5 hebben zij een 
mooie ruimte gecreeerd voor de hedendaagse inter-
nationale lowbrow en underground art. Er worden 
veel gevarieerde werken getoond met oog voor detail. 
Voorgaande expositie’s vertoonden digitale prints 
van Ray Caesar, Ciou met carnavalesque schilderijen 
en het controversiele werk van Sarah Maple. Kochx-
Bos is  gelegen tussen de mooie kledingboutiekjes en 
gezellige cafeetjes midden in de Jordaan.
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9 Galerie 
Fons Welters
 G a l e r i e .
fonswelters.nl

Galerie Fons Welters is binnen Europa een toonaan-
gevende galerie voor opkomende hedendaagse kunst. 
In 1988 werd de deur geopend in een voormalige 
garage in de Jordaan. De galerie onderscheidt zich 
door het tonen van jonge getalenteerde kunstenaars 
als ze nog relatief onbekend zijn. Sinds de start heeft 
de galerie zich nationaal en internationaal gevestigd 
met zijn bijzondere focus op installatiekunst en 
sculpturale benaderingen. Galerie Fons Welters 
presenteert een divers expositieprogramma, solo 
tentoonstellingen, groepsuitstallingen en speciale 
projecten.

10 Alex Wijnen
 E t e n  e n  d r i n k e n .
alexwijnen.nl

Bij Alex wijnen in het prachtige pand aan de 
 Rozengracht nummer 4 vind je lekkere en betaalbare 
wijnen van over de hele wereld. De nadruk ligt op 
wijnen uit Frankrijk en Italie. De wijnen zijn op land 
ingedeeld waarbij elke wijn een wijninformatiekaartje 
heeft waarop ook wijn/spijsadvies wordt gegeven. 
Daarnaast heeft Alex alle wijnen zelf geproefd en 
 vertelt je er met liefde alles over. Wil je meer over 
wijn te weten komen? Schrijf je dan in voor een wijn-
cursus, leuk om een keer te doen met je vrienden of je 
nieuwe buren! 

11 Simon Lévelt 
amsterdam
 S t o r e .
www.simonlevelt.nl

Om de hoek van de Rozengracht op de Prinsengracht 
vind je Simon Lévelt. Koffie en thee is hun passie en dat 
proef je. Koffie wordt hier vers gemalen en precies naar 
wens en zetmethode. Natuurlijk kom je hier ook voor de 
hele boon, precies gebrand op de manier die jij het lek-
kerst vindt. Je kan er ook terecht voor een fijn cadeau.

12 Fromagerie 
Abraham Kef
 S t o r e .
Abrahamkef.nl

Een borrel met vrienden? Of zelf even een avondje 
genieten met een wijntje en een goed kaasje. Abraham 
Kef is al ruim zestig jaar een begrip in Amsterdam. 
Inmiddels zijn er meer vestigingen van Abraham 
Kef in Amsterdam maar de oudste bevindt zich in de 
Marnixstraat. In dit pand is altijd al een kaaswinkeltje 
gevestigd geweest. De Lijnbaansgracht, recht voor de 
deur, werd vroeger gebruikt als aanvoerkanaal voor 
groenten en zuivel van buiten de stad. Ook Abraham 
Kef handelde hier in Nederlandse zuivelproducten 
voordat hij in 1953 met de verkoop van Franse kazen 
begon. Hij kwam uit Frankrijk en liet Amsterdam 
kennismaken met de Franse kaascultuur. Fromagerie 
Abraham Kef wordt tegenwoordig gerund door Marike 
van der Werff.

13 Pesca
 E t e n  e n  d r i n k e n .
pesca-amsterdam.nl

Pesca heeft een totaal nieuw concept neergezet rondom 
het eten van vis. Je komt binnen in een theatrale sfeer 
en kiest jouw vis bij de “marktplaats”. Je vindt hier vis 
voor een betaalbare prijs. Je laat hem klaarmaken en 
haalt hem vervolgens op bij de “visafslag” en deelt hem 
met je tafelgenoten. Je kan er heerlijke gerechtjes bij 
bestellen en samen met een bucket lokaal bier of een 
lekkere fles wijn is de avond compleet!
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14 Kahmann-
gallery
 G a l e r i e .
kahmanngallery.nl

Kahmann Gallery ademt een en al fotografie en 
presenteert een mooie mix tussen vintage en heden-
daagse fotowerken. Naast een grote vintage collectie 
(1930 - 1970) vertegenwoordigt Kahmann Gallery het 
werk van bijna 30 nationale en internationale fotogra-
fen. De galerie houdt ongeveer zes tentoonstellingen 
per jaar en werkt samen met diverse internationale 
galeries en musea. Daarnaast is Kahmann Gallery 
kunsthandelaar en adviseur voor het verwerven van 
fotografie voor bedrijven of bedrijfscollecties.

15 Daalder
 E t e n  e n  d r i n k e n .
daalderamsterdam.nl

Sterwaardige gerechten in een informele ambiance. 
Bij Daalder houden ze ervan om het nét een beetje 
anders te doen. Ze serveren er prachtige gerechten in 
een pretientieloze, vrolijke sfeer. De exquise gerech-
ten worden door hun gasten vaak omschreven als 
kleine kunstwerken. En met de vele smaken en struc-
turen zijn deze creaties een genot op de tong. Daalder 
houdt het daarbij simpel. Jij kiest het aantal gangen 
en de chef doet de rest. Kortom geen keuzestress.

17 De Weldaad
 S t o r e .
deweldaad.com

De Weldaad is opgericht door Mirjam Verheijke.  
Na eerst een succesvolle bloemenzaak in Amsterdam 
gerund te hebben, begon zij in 2002 in haar bloemen-
winkel in de Reestraat (hoek Keizersgracht) met de 
verkoop van brocante, historisch bouwmateriaal, 
meubels en diverse woonaccessoires. In 2009 kon zij 
een oude garage aan de Noordermarkt overnemen  
en de tweede vestiging van De Weldaad was een feit. 
Hier vind je op 200 m² oppervlakte inspirerende 
woonideeën, vintage meubels en unieke woon-
accessoires uit Nederland, Frankrijk, Hongarije, 
Denemarken en India. Een bezoek aan deze 
 bijzondere winkel in combinatie met de gezellige 
Noordermarkt is een echte aanrader!

18 Waterkant
 E t e n  e n  d r i n k e n .
waterkantamsterdam.nl

Paramaribo aan de gracht. De Waterkant is een 
initiatief van Brian Fernandes om de ruimte onder de 
Q-Park parkeertoren aan de Marnixstraat nieuw leven 
in te blazen. Samen met zijn horeca partners “Drie 
Wijzen uit het Oosten”, bekend van een aantal zaken in 
Amsterdam Oost, heeft hij hier een ontmoetingsplek 
gecreerd voor alle Amsterdammers. Je kan er genieten 
van Surinaamse specialiteiten zoals Roti en Soato Soep 
samen met een Surinaams biertje maar ook van een 
goede Angus Beefburger en een biertje van Brouwerij 
‘t IJ. No spang dus!  Tot ziens aan de Waterkant.

16 Anno
 S t o r e .
annodesign.nl

Met hun liefde voor design begonnen Arno Schürfeld 
en Sylvia Zijl in 1996 hun winkel aan de Wester-
straat. Wat ooit begon als een winkel in 2e hands 
meubelen groeide uit tot een winkel gespecialiseerd 
in nieuwe design merken. Uiteraard ben je ook in de 
fysieke winkel van harte welkom. Hier kan je onder 
het genot van een kop koffie of thee, de stofstalenboe-
ken bekijken van Kvadrat, De Ploeg of Ohmann Lea-
ther. Graag adviseren zij over de mogelijkheden van 
de modulaire kasten van Nils Holger Moormann, de 
modulaire zitbank Mare van Artifort of de bedkast-
systemen van Clei. Anno heeft de mogelijkheden van 
digitaal winkelen omarmt en beschikt over een goede 
en betrouwbare webshop.
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19 Winkel 43
 E t e n  e n  d r i n k e n .
www.winkel43.nl

Stop. De lekkerste appeltaart van Amsterdam vind je 
hier. Het is er dan ook vechten om een plekje en soms 
sta je even in de rij. Maar eenmaal aan een tafeltje 
met een heerlijk stuk taart en een goede koffie ben 
je dit zo vergeten. In de zomer zit je heerlijk op het 
terras en zie je wat er allemaal op de markt voorbij 
komt. Op maandagochtend vind je hier voor de deur 
de Noordermarkt, met allerlei vintage spullen en 
kleding. Heerlijk om je week mee te beginnen.

Nils Kalf
Foto: Tom Feenstra, Fotomatic

Vanaf zijn 21e jaar werkt 
Nils Kalf al met schoenen. 
Vanuit zijn vakopleiding ‘schoen herstellen’ komt hij 
terecht bij de hakkenbar op de Heilige weg. Hij werkt 
daar tijdens zijn opleiding en neemt in 1987 deze 
zaak over. In zijn bijna 30 jarige loopbaan heeft Nils 
Kalf het vakmanschap tot in de perfectie ontwikkeld 
en tot kunstvorm verheven.  Sinds een jaar of tien 
heeft hij zijn zaak op de Eerste Tuindwarsstraat en 
richt hij zich voornamelijk op het hogere segment 
schoenen. Hij is gespecialiseerd in het repareren 
van merken als Santoni, Crockett & Jones, Saint 
Crispins, Louboutin, Prada en Gucci. Ook kun je bij 
Nils Kalf terecht voor een paar unieke handgemaak-
te schoenen die niemand anders heeft!

 B u u r t o n d e r n e m e r



GROENMARKT  AM ST E R DAM 7 170         HOO FD ST U KAANDU I D I NG

 

Parnassusweg 201

1077 DG Amsterdam

T: 020-305 05 60

E: info@eefjevoogd.nl

Postbus 499 

2100 AL Heemstede 

Bastiaan Jongerius  
Architecten

Overtoom 197-3

1054 HT amsterdam 

Buro Harro

Buitenplaats Koningsweg

Koningsweg 23 a

6816 TD Schaarsbergen 

Ronald Janssen

Architecten

Overtoom 197

1054 HT amsterdam 

Overhoeksparklaan 210

1031 KC Amsterdam 

Buitenveldertselaan 42

1081 AA Amsterdam

T: 020-301 77 15

E: amsterdam@fris.nl

VERKOOPINFORMATIE:

GROENMARKT IS EEN ONTWIKKELING VAN:

ARCHITECTUUR: LANDSCHAPSARCHITECTUUR

CONCEPT EN REALISATIE MAGAZINE: 
'tIdee Marketing & Concept

Teksten:  Mariska Vlot / Roos Micke ('tIdee), 

Vincent Kompier, publicist

FOTOGRAFIE: 

Tom Feenstra, Fotomatic: omgeving en interieurbeelden Mobilia

Marijn Scheeres Fotografie: portretten

Merlin Daleman: portret Harro de Jong

PLATTEGRONDEN:  
Bob van Zonneveld / Johannes Bloemer, Mobilia

Onze dank gaat tevens uit naar alle winkeliers en ondernemers die mee wilden werken aan 

de totstandkomening van dit Groenmarkt magazine.

November 2018 Disclaimer. Aan dit magazine is de grootst mogelijke zorg 
besteed, maar er kunnen aan teksten, kleuren, beelden, 
fotografie, platte gronden en artist impressions geen rechten 
worden ontleend. Dit magazine is geen contractstuk. 

SERVICE EN COLOFON



GRO ENMAR K TAM ST E RDAM . N L


