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SPOT

BRISK
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AMSTEL NEXT

&AMSTERDAM

5.000 WONINGEN, MEER DAN
50.000 M2 WERKRUIMTE EN EEN PARK
TER GROOTTE VAN 7 VOETBALVELDEN
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THE ENSEMBLE

KARSP

RUBY GARDENS

5

Welkom in Hondsrugpark

WONEN
INDRUKWEKKENDE HOOGBOUW, EEN
UITSTEKENDE BEREIKBAARHEID EN VEEL GROEN
VOOR DE DEUR MAKEN HONDSRUGPARK EEN
HEERLIJKE PLEK OM TE WONEN.
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Wonen

En dat op slechts op 10 metrominuten van
de Amsterdamse binnenstad, en op
loopafstand van de ArenA-boulevard en
Amsterdamse Poort.
Met niet alleen studio’s en appartementen
tegen een aantrekkelijke huurprijs, maar

ook koopwoningen voor gezinnen. En
vrijwel allemaal met balkon, dakterras of
(gemeenschappelijke) binnentuin.
In de buurt vind je tal van voorzieningen:
winkels, cafés en eettentjes die voor een
levendige sfeer zorgen.

7

Welkom in Hondsrugpark

APPARTEMENTEN MET
PRACHTIGE UITZICHTEN
ÉN WOONGEBOUWEN
AAN INTIEME PLEINTJES
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Wonen

SPOT
HOGEHILWEG

In SPOT Amsterdam woon je straks
in een van de indrukwekkende
woontorens met een prachtig uitzicht
of in een kleinschaliger appartementengebouw aan een intiem pleintje.
In SPOT worden 1.092 woningen
ontwikkelt, 823 huurwoningen en
269 koopwoningen, variërend van studio’s
tot ruime stadswoningen.
Verdeeld over de verschillende gebouwen
komen ca. 4.000 fietsparkeerplekken en
500 ondergrondse parkeerplekken voor
auto’s. Winkeltjes, creatieve werkruimtes,
een bike bar én gezellige koffiebarretjes
maken van SPOT een bruisende woon- en
werkplek.

Start bouw: voorjaar 2021
Oplevering: zomer 2024
Ontwikkeling door:
SPOT Amsterdam BV (COD en DUQER)
Verhuur appartementen:
Amvest
www.spotamsterdam.nl
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KARSPELDREEF

KARSP
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Wonen

Karsp is het eerste wooncomplex
in aanbouw binnen Hondsrugpark.
In de twee torens van 70 en 50 m
hoog komen 274 huurwoningen
(middenhuur, sociale huur
en vrijesectorhuur) en een
aantal werkvoorzieningen op
de begane grond. De 2- en
3-kamerappartementen hebben
allemaal een eigen buitenruimte.

In de ruime parkeergarage en
fietsenstalling tussen de torens kun
je als bewoner altijd je auto of fiets
kwijt. Het natuurdak van de garage
zorgt dat het regenwater wordt
opgevangen en gebufferd. Langs het
Bullewijkpad komt een pocketpark
met groene gevels en nestkasten
voor vogels.

Start bouw: voorjaar 2019
Oplevering: zomer 2022
Ontwikkeling door:
Wonam
www.karsp.nl
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&AMSTERDAM

HETTENHEUVELWEG
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&Amsterdam geeft je het gevoel
van een typisch Amsterdamse
wijk, met een gezellig koffietentje,
café en supermarkt om de hoek.
Het woningaanbod varieert van
studio’s en duplexwoningen tot
2-, 3- en 4-kamerappartementen
in uiteenlopende grootte. De
560 huurwoningen bieden een
panoramisch uitzicht over de stad.
Allemaal met eigen buitenruimte
of gedeelde binnentuin. Bewoners
profiteren van een mobiliteitsplan
waarmee ze gebruik kunnen
maken van deelauto’s en
laadstations voor elektrische
auto’s.

Start bouw: eind 2021
Oplevering: eind 2024
Ontwikkeling door:
Certitudo Capital
www.enamsterdam.nl
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Wonen
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BRISK

HETTENHEUVELWEG
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In Brisk kun je straks groen en stedelijk
wonen en werken. De 270 duurzame
appartementen zijn verdeeld over vijf
gebouwen rond een intiem en sfeervol hof.
Deze aantrekkelijke buitenruimte is een fijne
ontmoetingsplek voor bewoners en kinderen.
Een echte eyecatcher is de zeventig meter
hoge woontoren op de hoek, die perfect
aansluit bij het spectaculaire beeld van
hoogbouw langs het park.
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Naast woningen biedt Brisk ruimte voor een
sociaal-maatschappelijke voorziening en
kantoorruimte.

Start bouw: eind 2021
Oplevering: eind 2023
Ontwikkeling door:
Synchroon
projectsite volgt

Wonen

RUBY GARDENS

HULLENBERGWEG

Met Ruby Gardens ontwikkelt Vastint aan de
Hullenbergweg 102 nieuwe (huur)woningen.
In de woontoren komen 10 woningen per
verdieping die allemaal een prachtig uitzicht
rondom bieden. De begane grond wordt
van alle gemakken voorzien met gedeelde
voorzieningen zoals een buurtkamer, een
restaurant, een koffiebar en een

fietsenstalling. Bewoners delen samen met de
kantoren een daktuin waar van het zonnetje
genoten kan worden.

Start bouw: voorjaar 2022
Oplevering: begin 2025
Ontwikkeling door:
Vastint
www.rubygardens.nl
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Wonen

THE
ENSEMBLE
KARSPELDREEF

In The Ensemble woon je op niveau.
Letterlijk en figuurlijk. De woontorens
van 115 en 98 meter hoog vormen een
iconisch samenspel, met in totaal
592 appartementen. Vanuit elke woning
– van studio tot gezinswoning – heb je
een geweldig uitzicht over de stad. The
Ensemble wordt een aantrekkelijke hotspot
van Hondsrugpark. Naast wonen is er
ruimte voor flexibele kantoorvloeren met
unieke metrages tot 3.700 m² en een divers
aanbod publieke voorzieningen op de
begane grond. In het ontwerp zijn
kenmerken van de Amsterdamse School in
nieuwe vorm teruggebracht. Het beeld dat
hierdoor ontstaat doet vertrouwd en toch
nieuw aan.

Start bouw: eind 2021
Oplevering: eind 2024
Ontwikkeling door:
Great Grey Investments
www.greatgreyinvestments.com
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PARK
Welkom in Hondsrugpark

DE HONDSRUGWEG WORDT DE
KOMENDE JAREN GETRANSFORMEERD
TOT HET HONDSRUGPARK, HET
GROENE HART VAN DE WIJK.
18

Park

De Autoprikker van Streetart Frankey aan
deze weg symboliseert het park dat hier komt.
Auto’s eruit, groen erin. Het Hondsrugpark,
dat zich uitstrekt over de gehele lengte van
de Hondsrugweg, wordt een stadspark met
alles erop en eraan. Bewoners en bezoekers
komen graag hierheen om te ontspannen,

te wandelen, te sporten en anderen te
ontmoeten.
Benieuwd hoe het park zich de komende
jaren ontwikkelt?
Lees het interview met de landschapsarchitect
die het park ontwerpt op pagina 20.
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ONTWERPER
HONDSRUGPARK
AAN HET WOORD

Felixx Landscape Architects & Planners

Welkom in Hondsrugpark

Het bureau Felixx Landscape Architects
& Planners maakte het schetsontwerp
en de ontwikkelstrategie voor het
Hondsrugpark. Een interview met
oprichter en partner Marnix Vink over
dit toekomstige park.

EEN PRACHTIG
STADSPARK
VAN WEL ZEVEN
VOETBALVELDEN
GROOT
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Wat houdt de transformatie van de
Hondsrugweg naar Hondsrugpark in?
Het gebied zal de komende jaren transformeren van een vierbaans autoweg naar
een veerkrachtig en op de mens georiënteerd
park. Het toekomstige Hondsrugpark is niet
te vergelijken met hoe het gebied tussen
IKEA en de Johan Cruijff ArenA nu is.

Park

Waar nu de focus ligt op kantoren, auto, asfalt
en parkeerplaatsen, ligt straks de nadruk op
voetgangers en bewoners die op een prettige
en groene plek kunnen verblijven.

verdelen. Het gebied nabij de Johan Cruijff
ArenA is gericht op sport en spel; hier komen
tennis-, voetbal- en basketbalveldjes en
ruimte om te klimmen, samen te sporten

Hoe wordt het park ontwikkeld?
Het park wordt niet in één keer aangelegd.
In de komende 10 tot 15 jaar wordt volop
gebouwd rondom het park. Over twee jaar
komen de eerste mensen wonen in dit nieuwe
gebied. Dan willen we ook het eerste deel
van het park aanleggen. Het park ontwikkelt
zich in de jaren daarna stapsgewijs; naarmate
er meer mensen komen wonen, krijgt het
park ook verder vorm. De bus rijdt de eerste
jaren nog wel door het park, maar deze heeft
minder ruimte nodig, waardoor het park zich
verder kan ontwikkelen.

NAARMATE ER MEER
MENSEN KOMEN
WONEN, KRIJGT HET
PARK OOK VERDER
VORM

Hoe ziet het toekomstige
Hondsrugpark eruit?
Het Hondsrugpark is een lang en groot
park en strekt zich uit van de Ikea tot de
Hoogoorddreef. In totaal is dit ongeveer
gelijk aan maar liefst zeven voetbalvelden.
Ons voorstel is om het park in drie zones te

ACTIVITEITEN

en te wandelen. Het centraal gelegen deel is
gericht op rust; in dit groene gedeelte kunnen
mensen tot zichzelf komen, een boekje lezen.
Dit is ook een plek met veel biodiversiteit,
met vogels en vleermuizen die in het rond
vliegen. Het gebied nabij de Ikea legt de focus
op ontmoeting. Hier komen verblijfplekken,
pleintjes en zitmogelijkheden. De omgrenzende
bebouwing vormt de rand van het park, en hier
komen verschillende voorzieningen, zoals een
supermarkt en horeca.

RUST

ONTMOETING
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Park

“ASFALT ERUIT, GROEN ERIN!
OP DIT VEROUDERDE KANTORENTERREIN
KOMT STRAKS EEN NIEUWE WIJK
WAAR JE KUNT WONEN, WERKEN EN
ONTSPANNEN. HET ZOU FANTASTISCH
ZIJN VOOR DE TOEKOMSTIGE BEWONERS
ALS ER OP DEZE PLEK EEN PARK KOMT.
DIT GEWELDIGE KUNSTWERK VAN
STREETART FRANKEY
MAAKT DEZE PLEK
NU ALVAST EEN
STUK MOOIER!”
Met die woorden onthulde wethouder
Laurens Ivens eind oktober het kunstwerk.

Amsterdam wil autoluwer worden: OV, fietsen
en wandelen krijgen voorrang boven de auto.
En Amsterdam wil groener worden, met
parken zoals het Hondsrugpark in Amsterdam
Zuidoost. De stad wil ook meer woningen
bouwen: voor jong en oud, voor grote
en kleine huishoudens, in de sociale- en
middeldure huur- en koopsector. En de
gemeente wil tot slot dat kunst en cultuur
juist in stadsdeel Zuidoost een impuls krijgt.
Met het kunstwerk van Streetart Frankey in
Hondsrugpark, krijgen Zuidoost haar eigen
culturele trekker.

Al die gemeentelijke ambities komen samen
in het kunstwerk aan de Hondsrugweg,
ter hoogte van de Hettenheuvelweg.
Een grote pin, waar je normaal de
horecabonnetjes aan prikt die afgehandeld
zijn, levensgroot met daarop drie auto’s
geprikt. Symbolisch voor de nieuwe
mobiliteitsconcepten die de mogelijkheid
bieden om de bestaande infrastructuur af
te schalen en meer ruimte te bieden voor
hoogwaardig groen. De vernieuwde wijk komt
rondom het Stadspark Hondsrugpark, het
nieuwe groene hart van de wijk. Daar kun je
straks wandelen, sporten, picknicken en van
de zon en de buitenlucht genieten.
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SOAK URBAN WELLNESS

Wellness
www.soakurbanwellness.nl

KLEURSTOFF

Welkom in Hondsrugpark

HOTSPOTS
OMA IETJE

Café Restaurant
www.omaietje.nl

DE AUTOPRIKKER

Kunstwerk van Streetart Frankey
aan de Hondsrugweg ten hoogte van de
Hettenheuvelweg. De drie levensechte
auto’s op een prikker symboliseren het
nieuwe park dat hier straks komt.
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Evenementenlocatie
en rooftopbar
www.kleurstoff.nl

Hotspots

HOOFDKWARTIER
HONDSRUGPARK

Informatiecentrum
van ‘Hondsrugpark’
www.hondsrugpark.nl
PROSPECT 11

Tijdelijke broedplaats en
werkruimte voor jonge creatieven
www.prospecteleven.nl

RESTAURANT
BULLEWIJCK/
PAR HASARD

Café Restaurant
www.bullewijck.nl
AMSTERDAMSE POORT

Shoppingcentrum
www.amsterdamsepoort.nl

KLOOSTERBIER IN DE PROEFZAAK

Brouwerij en proeflokaal
www.brouwerijkleiburg.nl

25

Welkom in Hondsrugpark

WERKEN
JARENLANG WAS HET EEN GRIJS KANTORENGEBIED, NU TRANSFORMEERT HET GEBIED
TUSSEN DE JOHAN CRUIJFF ARENA EN IKEA TOT
EEN BRUISENDE GEMENGDE STADSWIJK.
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Werken

Verouderde kantoorgebouwen maken plaats
voor moderne, duurzame werkplekken en
voorzieningen. Deelscooters- en fietsen
brengen je in een mum van tijd naar je
afspraak. Lunchen doe je bij een van de vele

zaakjes om de hoek of in het park. En dankzij
de centrale ligging, dicht bij uitvalswegen en
diverse trein- en metroverbindingen, ben je zo
op elke bestemming.
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AMSTEL
NEXT
HETTENHEUVELWEG
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Het wordt ook wel het kantoorgebouw van
de toekomst genoemd: Amstel Next. Een
moderne, elegante werkomgeving van
9.500 m² verdeeld over tien verdiepingen.
Met grote ramen die veel daglicht
binnenlaten en weelderig groene daktuinen
wordt werken een aangename beleving.

Werken

Voor een verse, gezonde lunch ben je bij het
bedrijfsrestaurant op de begane grond aan het
juiste adres. Of pak een deelfiets- of scooter
naar een van de hotspots in de buurt. Amstel
Next voldoet aan de BREAAM Excellent
duurzaamheidseisen.

Start bouw: eind 2021
Oplevering: zomer 2023
Ontwikkeling door:
Certitudo Capital
www.amstelnext.com
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RUBY GARDENS

HULLENBERGWEG

Welkom in Hondsrugpark

Aan de Hullenbergweg ontwikkelt
Vastint 20.000 m² aan hoogwaardige
kantoorruimte en een ondergrondse
parkeergarage. De begane grond
wordt van alle gemakken voorzien met
onder meer een restaurant, informele
werkplekken en een koffiebar. Ook zijn
er speciale ruimten voor vergaderingen,
kleinschalige seminars en een
buurtkamer. De voorzieningen zijn
toegankelijk voor iedereen: huurders,
bewoners en bezoekers kunnen in
Ruby Gardens ontspannen, werken en
netwerken.Een platform om mensen
te verbinden en eengemeenschap te
creëren. De ruimte krijgt desfeer van
een lounge: gastvrij, warm, gezellig,
uitnodigend, weldoordacht en functioneel.

Start bouw: voorjaar 2022
Oplevering: begin 2025
Ontwikkeling door:
Vastint
www.rubygardens.nl
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Werken
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SPOT

HOGEHILWEG

SPOT Amsterdam BV ontwikkelt in SPOT
naast wonen veel ruimte voor werken en
ontspanning. Er is zo’n 11.000 m2 ruimte
voor kantoren en zo’n 3.000 m2 ruimte
voor voorzieningen zoals kleinschalige
winkels, creatieve werkruimtes, een bike
bar en moderne sportclubs. Én gezellige
koffiebarretjes waar buren elkaar ontmoeten.
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Start bouw: voorjaar 2021
Oplevering: zomer 2024
Ontwikkeling door:
SPOT Amsterdam BV (COD & DUQER)
Verhuur:
Amvest en SPOT Amsterdam BV
www.spotamsterdam.nl

Werken

BRISK

HETTENHEUVELWEG
Brisk wordt een multifunctioneel complex,
waar niet alleen gewoond maar ook
gewerkt wordt. Er is plek voor een sociaal
maatschappelijke voorziening van 215 m2 en
4.000 m2 kantoor. Dit alles wordt gerealiseerd
in de onderste drie lagen van het gebouw
direct aan het park. Hiermee geeft Brisk
invulling aan het uitgangspunt van groen en
stedelijk werken.

Start bouw: eind 2021
Oplevering: eind 2023
Ontwikkeling door:
Synchroon
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DE STICHTING
HONDSRUGPARK
DE PARTIJEN DIE IN
DE STICHTING ZIJN
VERENIGD:

Amvest, Certitudo Capital, COD, DUQER,
Great Grey Investments, Synchroon,
Vastint en Wonam vormen samen
Stichting Hondsrugpark. Met als doel de
realisatie van het Hondsrugpark en tot die
tijd zorgen voor een levendige Freezone met
evenementen en bezienswaardigheden in
de openbare ruimte en in de aanliggende
gebouwen.
amvest.nl
certitudo.com
cod.nl
duqer.nl
synchroon.nl
vastint.eu
wonam.nl
greatgreyinvestments.com

KWARTIERMAKER
Chiel Griffioen
kwartiermaker@hondsrugpark.nl
GREAT GREY INVESTMENTS
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Deze brochure is gemaakt door De Wijde Blik

BLIJF OP DE HOOGTE EN SCHRIJF JE IN

HONDSRUGPARK.NL

