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  Let’s go 
  VERTICAL 
      Open up your perspective  

VERTICAL is een uniek woongebouw in Amsterdam 

Sloterdijk. Het is een gezamenlijk ontwerp van vijf 

Nederlandse toparchitecten. VERTICAL is een plek 

waar stad en natuur samenkomen en is ontworpen 

voor een volgende generatie duurzaam wonen. 

Met 144 woningen, shared facilities, een tuin op hoogte en vier unieke 

woningtypes in zes verschillende formaten voegt VERTICAL een nieuw 

woonklimaat toe aan de Amsterdamse woningmarkt. VERTICAL is nice to 

stay in, easy to go out. Het begin van iets moois in Sloterdijk-Centrum. 

En jij kunt daar onderdeel van zijn.
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  VERTICAL 
 & Sloterdijk 
      Een nieuw perspectief op Sloterdijk-Centrum  

Amsterdam Sloterdijk is nog relatief onontdekt. 

Het heeft een rauwe, metropolitane sfeer. Het is een 

plek waar nu nog bedrijvigheid en beton samen komen. 

Een echte urban playground met BRET, de Tuin van BRET, 

Ven Amsterdam, Train Lodge en natuurlijk VERTICAL als 

pioniers van het toekomstige Sloterdijk-Centrum. 

De ligging ten opzichte van de ring, maar ook station 

Amsterdam Sloterdijk voor het reizen per trein, bus, 

tram en metro is uitstekend te noemen. Het gebied rond 

station Amsterdam Sloterdijk transformeert in een rap 

tempo van kantorenlocatie naar een gemengd woon- en 

werkgebied met zo’n 4.500 nieuwe woningen. Er is ook 

steeds meer te doen in en om Sloterdijk. Dit zijn de 

‘places to be’ op een rij:

6   De Bretten Zone

VERTICAL is onderdeel van 

De Bretten Zone. Een plek waar je 

van woeste natuur kunt genieten. Zo 

ongeveer alles wat de Nederlandse 

natuur te bieden heeft kun je hier 

vinden en beleven. En dat op een 

strook landschap van tien bij een 

halve kilometer. De Bretten Zone 

geeft rust in de dagelijkse hectiek 

en is bij uitstek geschikt voor 

ontspanning, recreatie en sport.

7   Amsterdam Art Center

Met meer dan veertien sfeervolle 

vergaderzalen, is het Amsterdam 

Art Center niet meer weg te 

denken uit het Amsterdamse 

evenementenlandschap. Kunst 

vormt nog steeds een belangrijke 

basis voor een inspirerende werk- 

of woonomgeving. Tevens een 

bijzondere vergaderlocatie met een 

geheel eigen kookstudio.

8   Winkelcentrum

Aan de Willem Kraanstraat en 

het Bos & Lommerplein zijn op 

fietsafstand twee grote winkelcentra 

gevestigd met supermarkten 

voor dagelijkse boodschappen, 

drogisterijen, markten en 

speciaalzaken.  

9   MOMA & Co

In het oude GAK-gebouw in Bos 

& Lommer is MOMA & CO gevestigd. 

Een plek waar ondernemen, 

ontmoeten en beleven elkaar kruisen 

en samen zoveel meer zijn. 

Met verschillende creatieve 

ondernemers en bar/restaurant 

Wilde Westen is het een bruisende 

aanvulling in Amsterdam West.

10   Makerstoren

De succesvolle ondernemer Duncan 

Stutterheim maakt van zijn oude 

ID&T kantoor aan de Rhoneweg 

een zogenaamde ‘makerstoren’. 

De 40 meter hoge toren gaat 

ruimte bieden aan bedrijven uit de 

maakindustrie. Een plek waar echt 

gewerkt en gebouwd wordt, met een 

restaurant en horeca. Stutterheim 

is ook bekend van de A’dam Toren in 

Amsterdam Noord.

Sloterdijk-Centrum

Sloterdijk-Centrum wordt het 

hart van een grootschalige 

gebiedsontwikkeling in Amsterdam: 

Haven-Stad. Twaalf deelgebieden 

ten noordwesten van het centrum, 

waaronder oude havengebieden, 

worden aangepakt. Er komen zo’n 

40 tot 70.000 nieuwe woningen. 

Sloterdijk is één van de eerste 

gebieden waar de transformatie 

is gestart.

1   BRET

BRET is een intieme en warme 

locatie aan het Orlyplein. BRET 

is één van de eerste pioniers in 

de transformatie van Sloterdijk. 

Het gebouw is gemaakt van 

zeecontainers en is een oase in 

een betonnen jungle. Overdag een 

prima plek voor een lunch of een 

borrel en in de avonduren wordt 

BRET omgetoverd voor speciale 

evenementen.

2   Tuin van BRET

Aan de overzijde van BRET ligt de 

Tuin van BRET. Een plek van en voor 

ondernemers die elkaar inspireren 

en versterken. De Tuin is circulair, 

innovatief en continu in bedrijf. 

Een maximale impuls voor en door 

creatieve ondernemers met een 

minimale footprint. Je vindt hier 

werkplekken, cultuur en heel 

veel energie

3   Ven Amsterdam

Ven is een nieuwe 24/7 hotspot 

in Amsterdam. Een unieke plek 

waar werk en spel samenkomen 

en waar creativiteit en zaken in 

elkaar overlopen. Ven beschikt 

over 2 hotels, 19 restaurants, 

19 vergaderzalen, een Holland Casino 

en grote evenementenruimtes.

4   Westerpark

Ten oosten van VERTICAL ligt het 

sprankelende Westerpark. Een oase 

van rust en creativiteit, waar het 

culturele walhalla in en rondom 

de Westergasfabriek zorgt voor 

bruisende energie. In Cultuurpark 

Westergasfabriek vind je hippe 

cafés, fijne eettentjes, galeries, een 

bioscoop en diverse clubs.

5   De School

De School is een 24-uurs locatie in 

Amsterdam-West. 7 dagen per week 

geopend als club, muzieklocatie, 

restaurant, café, gym en beschikt 

over tentoonstellingsruimtes en 

werkruimtes. De School heeft een 

unieke culturele programmering.
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 7   Schiphol Airport

     Auto: 15 min. 

    Trein: 10 min.

 8   Westerpark

      Lopen: 25 min.  

    Fiets: 10 min.

 9   Haarlem

     Auto: 20 min. 

    Trein: 10 min.

 10   Utrecht

     Auto: 45 min. 

    Trein: 35 min.

 11   Den Haag

     Auto: 40 min. 

    Trein: 45 min.

12   Rotterdam

     Auto: 50 min. 

    Trein: 40 min.

 Brussel

     Auto: 3 uur

    Trein: 3 uur

      Vliegtuig: 45 min.

 Berlijn

     Auto: 7 uur

    Trein: 6,5 uur

      Vliegtuig: 1 uur 20 min.

 Parijs

     Auto: 5,5 uur

    Trein: 3,5 uur

      Vliegtuig: 1,5 uur

 Londen

      Vliegtuig: 45 min.

Sloterdijk-Centrum is 

een echte hub-locatie. 

Nice to stay in, easy to 

go out. VERTICAL is een 

comfortabele thuisbasis 

om vanuit te vertrekken 

en ligt op loopafstand 

van trein-, bus- en 

metrostation Amsterdam-

Sloterdijk. Binnen een 

kwartier sta je op 

Schiphol Airport of het 

centrum van Amsterdam, 

met tien minuten fietsen 

ben je in Westerpark en 

op een half uur rijden 

ligt de zee voor een dagje 

strand. De bereikbaarheid 

van Sloterdijk is zeer 

goed te noemen. Woon je 

in VERTICAL, dan ligt de 

wereld aan je voeten.

 1   De 9 straatjes (Centrum)

    Fiets: 15 min.  

     Tram: 20 min.  

 2   De Foodhallen 

 (Amsterdam West)

    Fiets: 15 min. 

     Tram: 15 min. 

 3   Station Amsterdam CS

    Fiets: 20 min.  

   Trein: 10 min. 

     Metro: 6 min.

 4   Station Amsterdam-

 Sloterdijk

      Lopen: 5 min. 

       Fiets: 2 min.  

 5   Strand

     Auto: 30 min. 

    Trein: 25 min. 

    
Scooter: 20 min.

 6   Ring A10

     Auto: 2 min.

 Ring A5

     Auto: 4 min.

 VERTICAL
 & Go!

  Nice to stay in, easy to go out

“Na onze 
business 
meeting 
in Berlijn 
nog even 
eten in de 
Foodhallen?”
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  VERTICAL 
 & Dutch Design  
  Vijf Nederlandse architecten, één ontwerp  

De vijf Nederlandse architectenbureaus 

NL Architects, Chris Collaris Architects, 

studio Donna van Milligen Bielke, Space Encounters 

en DS Landschapsarchitecten werkten samen aan een 

bijzonder ontwerp. Het resultaat? Een nieuw 

Amsterdams woonklimaat in Sloterdijk.

Het ontwerp van VERTICAL is een hoogstandje van Nederlandse bodem te 

noemen. De designs van vijf verschillende architecten reageren op elkaar en 

vormen een afwisselend en harmonieus ensemble. De organische samenhang 

tussen de blokken versterkt het gevoel van gemeenschap. Wij stellen de 

architecten graag aan je voor:

 Ontdek meer in de VERTICAL SESSIONS op amsterdamvertical.com:

 Video met Walter van Dijk van NL Architects

 Video met Fred Booy van DS Landschapsarchitecten

NL Architects 

Het befaamde bureau NL Architects 

is continu op zoek naar nieuwe 

manieren om het wonen in de stad 

aangenamer te maken. Zij maken 

plekken waar mensen behalve 

kunnen wonen ook samen kunnen 

komen en zich met elkaar verbonden 

kunnen voelen. In 2017 wonnen zij 

twee Dutch Design Awards.

Foto: Walter van Dijk, NL Architects

Chris Collaris Architects

Chris Collaris (1981) onderscheidt 

zich als een klassieke architect. 

Met zijn vakmanschap grijpt hij terug 

op de oorsprong van de discipline. 

Chris is winnaar van de ARC16 

Jong Talent Award. Hij ontwerpt 

complexe maatpakken die hij zonder 

gekkigheid uitvoert. VERTICAL is 

zijn nieuwste maatpak.

Foto: Chris Collaris

Studio Donna van Milligen Bielke

Donna van Milligen Bielke (1983) wil 

het liefst radicaal ingrijpen in de 

gebouwde omgeving. Haar ontwerp 

heeft een monolithische uitstraling. 

Het refereert zowel aan een urban 

villa als aan een rots, opgebouwd 

uit verschillende aardlagen. Ze won 

in 2014 het gouden kalf onder de 

architectuurprijzen: de Prix 

de Rome.

Foto: Donna van Milligen Bielke

DS Landschapsarchitecten

DS Landschapsarchitecten ziet  

VERTICAL als onderdeel van de  

‘biophilic city’. Het ecosysteem stad 

gaat voor meer dieren en planten  

interessant worden. Juist de gebouw-

de omgeving kan iets toevoegen aan 

de biodiversiteit. Sloterdijk is onder-

deel van de Brettenzone en loopt 

door tot aan het Westerpark.  

VERTICAL is de verbinder.

Foto: Fred Booy, DS Landschapsarchitecten

Space Encounters

Space Encounters pretendeert niet 

dat de architectuur oplossingen 

biedt, maar erkent dat goede 

architectuur relevant is. Met het 

ontwerp van verschillende bouwdelen 

in de plint spelen ze met volumes om 

spannende buitenruimten te creëren 

en een optimale oriëntatie voor ieder 

huis. Space Encounters won in 2017 

de Next Step Award.

Foto: Stijn de Weerd, Space Encounters

NL Architects

NL Architects

NL Architects

NL Architects
Space 

Encounters

Space 
Encounters

Chris Collaris 
Architects

Chris Collaris 
Architects

Studio Donna van  
Milligen Bielke

DS Landschaps-
architecten

VERTICAL 
EAST

VERTICAL 
WEST
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  VERTICAL 
 & Green 
 Wonen met een tuin op hoogte  

Sloterdijk-Centrum ligt midden in het Bretten-

landschap, een groene zone die reikt tot in het 

centrum van de stad. De Bretten is een waardevolle 

en robuuste verbinding tussen landschap en stad. 

VERTICAL is onderdeel van deze landschappelijke zone 

en verbindt de Bretten en het Westerpark. Het groene 

woonlandschap zorgt voor een prettig leefklimaat, 

waar fijnstof en CO2 worden weggevangen, water wordt 

opgevangen, geluid wordt geabsorbeerd en hittestress 

wordt gereduceerd. Natuur in de leefomgeving vergroot 

de kwaliteit van leven.

 Ontdek hoe landschapsarchitect Fred Booy invulling geeft aan  

 het doortrekken van het landschap in VERTICAL.

 Video met Fred Booy van DS Landschapsarchitecten

Het Brettenkleed

Door het opnemen van daktuinen 

op de laag- en middenbouw ten 

behoeve van de waterberging wordt 

de Brettenzone gecontinueerd, 

ontstaat biodiversiteit en een prettig 

woonklimaat.

Waterberging en beplanting 

worden integraal opgenomen in 

een wederkerig ecosysteem op alle 

lagen van het ensemble en vormen 

zo de voedingsbodem voor een 

aangenaam leefklimaat.

De diversiteit van de Bretten

Door de diversiteit van de Bretten 

gelaagd door te trekken in de 

gevels en daktuinen van VERTICAL 

vergroten we de fijnmazige 

diversiteit in nestelgelegenheid 

en voedselaanbod voor vogels en 

insecten. We brengen de natuur naar 

de stad, met voor jou een tuin op 

hoogte met prachtig uitzicht.

1. Geïntegreerd groen in 

architectuur voor de natuurlijke 

verbinding tussen de gebouwen 

onderling en tussen de 

bouwblokken en het omliggend 

stedelijk landschap.

2. Brettenkleed als verbinding 

met ecologisch landschap.

3. Vogels, insecten maar ook 

zoogdieren vinden hier een plek om 

te broeden of te schuilen.

4. Lagen van verschillende 

landschappen.

Uitzicht op groen

VERTICAL is meer dan begroeiing 

tegen een gevel. De meeste 

woningen krijgen uitzicht op het 

groen in de vorm van een terras aan 

de daktuin, een geveltuin of uitzicht 

op muurbeplanting aan de gevel. 

Iedere woonlaag krijgt een unieke 

samenstelling van klimheesters, 

heesters, grassen, vaste planten, 

varens en bollen. Passend bij het 

Brettenlandschap en de vogels en 

insecten die we met het groen willen 

aantrekken. In het ontwerp van 

DS Landschapsarchitecten is 

rekening gehouden met de 

verschillende jaargetijden.
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  VERTICAL 
 & Sustainable  
 living 
     Default duurzaam  

VERTICAL is default duurzaam.  

Wij voegen daad bij woord. Het 

gebouw gebruikt de zon, de wind 

en slaat warmte en koude op in de 

grond. Regenwater en warm water 

worden optimaal (her)gebruikt. 

Groene gevels en daktuinen zorgen 

dat het gebouw minder snel opwarmt. 

Je woont straks in één van de 

duurzaamste woongebouwen  

in Nederland.

Lage energiebehoefte

Met de juiste oriëntatie van de torens, een goed 

isolerende schil en energieopwekking beperken we 

de energievraag. VERTICAL heeft een eigen warmte-/

koudeopslag (WKO), windturbines, zonnepanelen 

en werkt met een vernieuwend installatieconcept. 

VERTICAL krijgt een Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) 

van ca < 0,15.

Water (her)gebruiken

Er worden groendaken aangelegd, met daaronder 

extra buffercapaciteit voor regenwater. Overtollig 

regenwater wordt in de drainagelaag opgevangen en 

gebruikt voor irrigatie van de beplanting. Regenwater 

wordt ook via de geveltuinen naar beneden gevoerd. 

Het warme water dat huishoudelijk is gebruikt 

wordt opnieuw als een milieubewuste warmtebron 

hergebruikt in de vorm van warmteterugwinning.

Duurzame materialisering

Diversiteit in architectuur is de drager van VERTICAL. 

Diversiteit betekent niet een kakofonie in kleur en 

uitgesproken texturen. Het gebruik van natuurlijke 

en aardse materialen met een eigentijds imago zorgt 

voor samenhang. Met warme, lichte kleurstellingen 

en behoud van karakter. Dit wordt bereikt door 

overwegend natuurlijk verouderende materialen 

te gebruiken.
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 VERTICAL 
 & New 

 Neighbours 
  Slechtvalk als buurman

Ontdek welke 
nieuwe buren je 
kunt tegenkomen 
in VERTICAL:

De twee torens in het 

plan zijn als Yin & 

Yang voor planten en 

dieren. VERTICAL West 

rijst als een rots 

op uit het landschap 

tussen groene daken. 

Gaten, kieren en spleten in 

het gebouw bieden dieren 

ruimte om te wonen of te 

schuilen: spleten met ruimtes 

erachter voor gierzwaluwen 

en vleermuizen, richels voor 

gierzwaluwen, gaten en kieren 

voor klein gevogelte, solitaire 

bijen en vlinders. Bovenin de 

toren creëren we ruimtes 

voor de slechtvalk. In totaal 

komen in VERTICAL West 

zo’n 200 nestkasten. 

Met het groen in VERTICAL 

worden insecten aangetrokken 

die ook in het Brettenlandschap 

en het Westerpark te vinden zijn. 

Deze insecten trekken vogels 

aan. Met de nestkasten, kieren en 

gaten creëren we broedplaatsen 

voor deze vogels. VERTICAL is de 

‘biophilic city’ in optima forma.

“VERTICAL
is hoog-
stedelijk 
wonen op een 
natuurlijke 
manier.”
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Shared Living

Daar waar de onder- en bovenbouw samenkomen, 

bevindt zich op de zesde laag van VERTICAL 

East een gemeenschappelijk programma in 

eigendom van de VVE. Deze ‘shared living’ is 

een ruimte met faciliteiten voor alle bewoners 

van VERTICAL. Het omvat een huiskamer met 

keuken, een yogaruimte/gym, logeerkamers, en 

is omgeven door een fraai daklandschap met 

gemeenschappelijk dakterras. Iets te vieren? 

Koken voor een groot gezelschap? 

Een bijeenkomst organiseren? Vrienden te 

logeren uit het buitenland? De shared living biedt 

mogelijkheid om hier invulling aan te geven.

Shared facilities

Op de begane grond van VERTICAL East (aan de 

Radarweg) komen functionaliteiten voor de buurt, 

ondernemers en voor jou. Samen met creatieve 

ondernemers geven we tijdens de ontwikkeling van 

VERTICAL invulling aan deze ruimte. Met een aantal 

vaste basiswaarden zoals een bar/restaurant en 

een eventspace. Het wordt een plek waar je kunt 

samenkomen en waar ideeën opbloeien. 

Shared mobility

Je woont in de stad Amsterdam. Ruimte is 

schaars en kostbaar. Dat betekent dat je flexibel 

moet zijn met het type vervoer dat je gaat 

gebruiken. Wij snappen dat je niet alles zelf 

hoeft te bezitten. Daarom stelt VERTICAL in 

samenwerking met een exploitant elektrische 

voorzieningen ten behoeven van fietsen, scooters 

en auto’s die deels met zelf opgewekte stroom 

worden opgeladen. 

Shared living:

- Twee ruime 

 logeerkamers met 

 eigen badkamer

-  Een gym /  

 yogaruimte met 

 eigen badkamer

-  Riante private dining 

 room met open 

 keuken en 

 eigen toilet

-  Royaal dakterras

  VERTICAL 
 & Shared 
 Facilities 
     Dare to share  
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  VERTICAL 
 & Your home 
    Vier woningtypes, zes formaten  
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S M L XL XXL XXXL

m²
50
-

60

60
-

75

75
-

100

100
-

125

125
-

150

150
-

220

Appartement 12 21 10 42 4 10

Maisonnette 9 13 6 3 5

Tuinloft 4 1

Loodswoning 4

Totaal 12 30 23 52 7 20

Appartementen

In VERTICAL hebben alle appartementen een tuin op hoogte. 

Kies uit een S tot XXXL formaat als Regular of een Loft-uitvoering 

van wel vier tot zes meter hoog.

Maisonnette

Extra verdieping nodig? VERTICAL heeft eigentijdse maisonnettes 

met twee woonlagen. Van M tot XXXL.

Tuinloft

De grote Tuinlofts kenmerken zich door een royale gelijkvloerse 

open ruimte, of zijn uitgebreid met een verdieping. De Tuinlofts 

liggen aan de daktuin op de tweede, derde of vierde verdieping en 

hebben een eigen buitenruimte.

Loodswoning

Werk aan huis en parkeer je auto ín de woning. Met grote open 

ruimtes en een dubbele verdiepingshoogte kun je werkelijk 

alles kwijt in je XXXL loodswoning.

Ontdek een mix van formaten door het hele gebouw via  

onze woningfinder op amsterdamvertical.com

Uitvoering

Bepaal zelf hoe je wilt wonen in VERTICAL door een Regular of Loft uitvoering 

te kiezen. De woningen worden standaard uitgevoerd met luxe badkamer(s) 

en toilet, fraaie binnendeuren en vloerverwarming. Met het SlimWonen 

systeem van Heijmans krijgt iedere woning standaard huisbesturing.

Bouwnr.62

Ontdek welke 
woning het 
best bij 
je past.

2322



  Appartement 

De diversiteit aan appartementen in VERTICAL is 

groot. Vrijwel alle 99 appartementen hebben een 

unieke indeling en zijn beschikbaar in de formaten 

S, M, L, XL, XXL, XXXL. Om een indruk te krijgen van 

de mogelijkheden hebben we een aantal appartementen 

voor je uitgelicht:

 XL  
Bouwnummer 88: 

The new standard

Dit comfortabele XL appartement heeft 

een woonoppervlakte van ca 101m² en een 

buitenruimte van ca. 7m². De woning heeft een 

riante woonkamer met aansluitend een terras en 

open keuken. De hoofdslaapkamer heeft toegang 

tot een eigen badkamer. Het appartement is 

gesitueerd aan de oostzijde op de 10e etage van 

VERTICAL East. 

Het ontwerp is van NL Architects.

Moodboard bouwnummer88

“Open up 
your way 
of living”
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 XL  
Bouwnummer 4: 

The new standard

Dit comfortabele XL appartement heeft een 

woonoppervlakte van ca. 110m² met een inpandige 

loggia van ca. 12,5m². Zet bij goed weer de 

schuifdeuren open en vergoot met gemak je 

leefruimte. Het appartement heeft drie slaapkamers 

en een badkamer. Gesitueerd op de 9e verdieping 

van VERTICAL West met een zonorientatie op het 

zuidwesten, kun je heerlijk genieten van de avondzon. 

Het ontwerp is van Studio Donna van Milligen Bielke.

Moodboard bouwnummer 4

Impressie bouwnummer 4

2726



 XL  
Bouwnummer 39: 

The new standard

Dit unieke XL appartement is gesitueerd op de 18e etage van VERTICAL 

East. Vanuit alle kamers kun je genieten van je eigen geveltuin. Is dat 

nog niet voldoende? Twee loggia’s en een eigen terras van 10m² bieden 

ruimte om even lekker naar buiten te gaan. Het appartement heeft een 

woonoppervlakte van ca. 118m² en heeft de zonoriëntatie op het zuidwesten. 

Het ontwerp is van NL Architects.

Moodboard bouwnummer 39

Impressie bouwnummer 39
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 S  
Bouwnummer 94: 

The new ordinary

De appartementen zijn naast Regular ook als 

Loft-uitvoering verkrijgbaar. Dit S appartement 

met een woonoppervlakte van ca. 50m² oogt in 

een loftindeling een stuk ruimer. Het appartement 

heeft één slaapkamer, een eigen terras van 5m² 

en is gesitueerd aan de oostzijde op de 9e etage 

van VERTICAL East. 

Het ontwerp is van NL Architects.

Loft-uitvoering
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  Maisonnettes 

Een huis met twee woonlagen in een woontoren. 

Dat is wat VERTICAL ook te bieden heeft. De 36 

verschillende maisonnettes zijn in de formaten M tot 

XXL verkrijgbaar. In deze bijzondere maisonnettes op 

de eerste, zesde, achtste en veertiende woonlaag van 

VERTICAL East zijn de slaapkamers op de verdieping 

te vinden. De woonkamer en eetkeuken zijn in de 

meeste woningen met een fraaie vide met elkaar 

verbonden. VERTICAL geeft een eigentijdse invulling 

aan deze manier van wonen.

 M  
Bouwnummer 59: 

Change your 
perspective

Deze bijzondere maisonnette heeft 

eenzelfde soort indeling als een normaal 

woonhuis. Mooie woonkamer met open keuken 

en terras van 5m² op de ‘begane grond’ en twee 

slaapkamers op de etage. Klein verschil: hier woon 

je op de veertiende etage!  

Het ontwerp is van NL Architects.

 XXXL  
Bouwnummer 102: 

The new exclusive

Deze zeer royale maisonnette van ca. 202m² is gelegen op de achtste 

woonlaag van VERTICAL East. De ruime woonkamer en de 

keuken met zitgedeelte zijn deels gescheiden. Vanuit de keuken heb je 

toegang tot een terras van zo’n 12,5m². Een rechte, open trap biedt 

toegang tot de verdieping waar twee ruime slaapkamers met twee 

badkamers en een werkkamer te vinden zijn.  

Het ontwerp is van NL Architects. 
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 XL  
Bouwnummer 112: 

The new standard

Deze XL maisonnette heeft een woonoppervlakte van ca. 106m² en is te 

vinden op de zesde woonlaag van VERTICAL East. Op de ‘begane grond’ is de 

ruime living met open keuken te vinden met toegang tot een eigen terras van 

5m². De etage is iets ruimer en biedt ruimte aan drie slaapkamers en twee 

badkamers.  

Het ontwerp is van NL Architects.

Moodboard bouwnummer 112

Impressie bouwnummer 112
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 XL  
Bouwnummer 143: 

The new standard

In VERTICAL East zijn op de begane grond ook enkele maisonnettes te vinden. 

Deze maisonnette, met een woonoppervlakte van 174m², heeft een ruime 

living met woonkeuken en een terras van ca. 14,5m² aan de westzijde. Op de 

etage zijn drie slaapkamers, twee badkamers een werkruimte en een tweede 

terras te vinden. 

Het ontwerp is van NL Architects.

Moodboard bouwnummer 143

Impressie bouwnummer 143
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  Tuinlofts 

De XL Tuinlofts van VERTICAL kenmerken zich door 

een royale gelijkvloerse open ruimte en hebben een 

verdieping. De Tuinlofts liggen op de tweede, derde 

of vierde verdieping aan de daktuin en hebben een 

eigen terras. De vijf Tuinlofts van VERTICAL zijn 

beschikbaar in de formaten XL en XXXL.

 XL  
Bouwnummer 26: 

The new standard

Deze prachtige XL Tuinloft met een woonoppervlakte van ca. 112m² ligt tussen 

de twee torens in aan de prachtige daktuin. De woning is bereikbaar vanuit de 

daktuin en heeft een eigen terras van ca. 14m². Voor een optimale beleving 

van het groen kan er optioneel voor een tweede terras op de verdieping 

worden gekozen. Op de verdieping zijn twee slaapkamers en een badkamer 

te vinden. 

Het ontwerp is van NL Architects.

Impressie bouwnummer 26

Moodboard bouwnummer 26
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 XXXL  
Bouwnummer 29: 

The new exclusive

Deze exclusieve Tuinloft met een woonoppervlakte van ca. 155m² biedt 

alles wat je van een Tuinloft mag verwachten, maar dan net iets groter. 

Een riante woonkamer met niveauverschil, woonkeuken en study bevinden 

zich op de begane grond. Op de eerste verdieping bevinden zich drie 

slaapkamers en de badkamer. Met een eigen terras op de daktuin van 17,5m² 

en een optioneel terras op de verdieping van 23m² ervaar je de rust en de 

groen ruimte in de stad.  

Het ontwerp is van Space Encounters.

Moodboard bouwnummer 29

Impressie bouwnummer 29
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  Loodswoningen  

Werk aan huis en parkeer je auto ín de woning. 

Met grote open ruimtes en een dubbele 

verdiepingshoogte kun je werkelijk alles kwijt in je 

XXXL loodswoning. Een extra verdiepingsvloer van ca. 

100m² behoort tot één van de keuzemogelijkheden, om 

zo een gigantische Loodswoningen van ruim 300m² te 

verkrijgen. De Loodswoningen worden casco uitgevoerd 

en zijn geheel naar eigen inzicht verder af te bouwen. 

Moodboard bouwnummer 27 Impressie bouwnummer 27
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There’s more!

De getoonde schetsplattegronden vormen slechts een kleine selectie uit de 

diversiteit aan woningtypen in VERTICAL. Op amsterdamvertical.com kan je 

alle plattegronden en informatie over onder andere het uitvoeringsniveau, de 

technische omschrijving en een kopershandleiding terugvinden.

De projectmaquette, 360° plattegronden van enkele woningtypen en een 

Virtual Reality (VR) Tour geven nog beter inzicht in het aanbod van dit 

spraakmakende project. In een persoonlijk gesprek nemen wij graag alle 

aspecten van dit unieke project met je door.

Wil u meer weten over de 

woningen van VERTICAL? 

Laat het ons weten via 

onderstaande gegevens of 

stuur een e-mail naar 

info@amsterdamvertical.com

Realisatie & verkoop

Heijmans Vastgoed

Adviseur: Raymond Raadtgever

Oostmaaslaan 71

3063 AN Rotterdam

+31(0)10 266 28 00

info@amsterdamvertical.com

Verkoop

ERA Van de Steege

Adviseur: Margretha Kiela

Buikslotermeerplein 418

1025 WP Amsterdam

+31(0)20 435 70 40

projecten@vandesteege.nl

Fris Woningmakelaars

Adviseur: Marijn Wolfswinkel

Buitenveldertselaan 42

1081AA  Amsterdam

+31(0)20 301 77 15

nieuwbouw@fris.nl 

Architecten

NL Architects, 

Chris Collaris Architecten, 

Studio Donna van Milligen Bielke, 

Space Encounters, 

DS Landschapsarchitecten

Visuals & fotografie

WAX, 

DOEN Architecten, 

Olivier Middendorp

Design & redactie

Just, 

Redactiegasten

Volg de ontwikkelingen

   /amsterdamvertical

 /amsterdamvertical

Disclaimer

Aan deze uitgave kunnen geen 

rechten worden ontleend. Wijzigingen 

zijn derhalve voorbehouden. 

Afbeeldingen, sfeerimpressies en 

plattegronden zijn impressies, 

bedoeld om een indruk te geven van 

de woningen en de woonomgeving. 

Deze brochure is geen contractstuk.

Deze brochure 

is volledig 

CO2 neutraal 

geproduceerd. 

 1 Default DuurzaamVERTICAL is de volgende generatie duurzaam wonen. Je hoeft 

het gebouw alleen nog maar zelf verstandig te gebruiken.

 2 Topdesign van   Nederlandse bodem
Waar vind je een gebouw met zoveel kwaliteit 

in het ontwerp? VERTICAL is hoogstedelijke 

architectuur van vijf top bureaus.  

 3 Een nieuw perspectief 
  op Sloterdijk

VERTICAL is het begin van iets groots in Amsterdam. Een nieuw 

stuk stad in wording waar je nog kunt pionieren. Jij bent daar 

onderdeel van.

   4 Deel faciliteiten 
    en mobiliteit

Gedeelde faciliteiten maken het wonen en leven 

makkelijker. Niet alles hoeft van jezelf te zijn. 

VERTICAL biedt deze faciliteiten.

 5 Wonen en werken gaan   hand in hand
Het kantoor is niet meer de enige plek om te werken. Ook je 

huis moet een aangename werkplek zijn. De functies op de 

begane grond geven extra dynamiek aan je werkplek.

   6 Voorbij de standaardVERTICAL biedt 144 woningen die uniek zijn voor 

Amsterdam; van grote loodsen tot tuinlofts van 

6m hoog. Deze differentiatie zorgt voor een nieuw 

Amsterdams woonklimaat.

 7 Nice to stay in, easy to go outVanuit Sloterdijk ligt de wereld aan je voeten. De bereikbaarheid 

per fiets, auto, trein of vliegtuig is optimaal. VERTICAL is een 

comfortabele thuisbasis om vanuit te vertrekken.

   8 Wonen met een tuin      op hoogte
VERTICAL is meer dan een groene gevel. 

Alle woningen hebben een tuin op hoogte. 

De natuur uit het naastgelegen Brettenlandschap 

trekken we door in het gebouw.

  8X 
 VERTICAL 
 De 8 bijzondere principes van VERTICAL uitgelicht  

 Let’s Go
 VERTICAL 
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