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for you



Een unieke woontoren aan de Amstel met een 
waanzinnig uitzicht. Waar je woont in een  
heerlijke stad én in balans met de elementen. 
Duurzame architectuur met Elements als de 
nieuwe norm. Kom binnen, ontsnap aan de 
stadse hectiek en laad jezelf op. Welkom in 
Elements.  
 
In Elements ben je omgeven door groen en water terwijl je 
woont in het hart van Amsterdam. Elements biedt 70 koop- 
woningen en 70 huurwoningen. Welke woning je ook kiest,  
je bent altijd verzekerd van een prachtig panoramisch uitzicht. 
Op de stad, het aangrenzende park of de Amstel rivier. 
 
VIND JE BALANS IN HET AMSTELKWARTIER
Elements bevindt zich straks in het hart van het Amstelkwartier. 
Hier kan je ontsnappen aan de drukte in een wijk die alles te 
bieden heeft. Op de fiets, of zelfs met een bootje, ben je zo 
in de binnenstad voor een feestje of een etentje. In je directe 
omgeving vind je alle rust die je nodig hebt om tot rust te komen 
terwijl je allerlei hotspots binnen handbereik hebt.

Elements  
A new icon  
at the Amstel



De bijzondere vormen van Elements maken dat 
bijna elke woning uniek is. Alle appartementen 
hebben royale buitenruimtes waar je in alle rust 
kunt genieten van een horizon met water of 
groen en de contouren van de stad.

Onttrek je aan de drukte van de stad. Laat net zoveel zon binnen 
als je wilt. Geniet van een zachte bries op je balkon, terwijl je 
het adembenemende uitzicht op je in laat werken. Elke dag 
weer.
 
Een luchtje scheppen in het park. Bijkletsen aan de waterkant. 
De kinderen hun gang laten gaan of lunchen in de plint van het 
gebouw. Jouw woning is het middelpunt van alles wat deze 
omgeving zo mooi maakt. 
 
SKY - DE TOP VAN ELEMENTS
Letterlijk en figuurlijk de top van Elements met 34 Twin Lofts 
en 5 Penthouses. Tot rust komen terwijl je panoramisch uitkijkt 
over de Amstel of staart naar de skyline van Amsterdam.

CITY - HET MIDDENGEDEELTE
Het middelste deel van de toren van Elements bestaat, naast 
huurwoningen, uit 6 royale City Lofts. Riant wonen met alle 
faciliteiten in en om het gebouw aan je voeten. Ontwaken met 
een groots uitzicht op de stad.

PARC - WONEN AAN DE GROENE PLINT
Het onderste deel van Elements bestaat in totaal uit 25 woningen 
met 4 Studio’s, 8 Townhouses, 10 Lofts en 3 Twin Lofts.  
Langs de waterkant geven levendige townhouses een  
uitstraling van stedelijk wonen. De entrees van de andere  
woningen grenzen aan de binnentuin en de buitenruimtes 
liggen allemaal op het zuiden.

Ongekend  
wooncomfort  
Ontworpen  
door de  
elementen

SKY
VERDIEPING 13 T/M 22

34 TWIN LOFTS 
5 PENTHOUSES

CITY 
VERDIEPING 4 T/M 12 

6 CITY LOFTS 

PARC 
BG T/M VERDIEPING 3 

 4 STUDIO’S 
8 TOWNHOUSES 

10 LOFTS  
3 TWIN LOFTS

Parc - Townhouse City - Loft Sky - Twin loft

Scan de code  
voor meer  
woninginformatie 



Elements herbergt alle ruimte om te relaxen. 
Om buren te ontmoeten, koffie te drinken of een 
meeting te plannen in één van de co-working 
spaces. In het gebouw vind je daktuinen, een 
huiskamer, bar en een wintertuin. Met in de  
winter zelfs een schaatsbaan om rondjes  
te zwieren. En het hele jaar door kun je als  
bewoner een verfrissende duik nemen in  
het binnenzwembad.

HET DAK ALS NATUURLIJKE OASE
Het dak van Elements biedt comfortabele zitplekken die je de 
mogelijkheid geven om de stilte en rust van de natuurlijke 
omgeving te ervaren. De grote bomen en rijke diversiteit aan  
bloemen en planten zijn de ideale plek om je yoga oefeningen 
te doen in de ochtend. Ervaar de seizoenen bij de vijver en 
proost zomers met een wijntje en in de winter met Glühwein. 
Want in de winter transformeert de vijver in een kleine  
schaatsbaan. Behalve ontspanning en beweging zorgt het dak 
ervoor dat extreme hitte en regenval minder impact hebben  
op het gebouw en de omgeving. Het groene dak is behalve  
een oase van rust, ook een ecosysteem op zichzelf.  
Natuur en gebouw zijn zo één.

RUIMTE OM TE ONTSPANNEN
De ruim bemeten binnentuin is een leuke en avontuurlijke plek 
waar kinderen veilig kunnen spelen en geeft kleur en geur aan 
het gebouw. Je eigen zwembad met uitzicht over de Amstel.  
Dé plek om je dag te beginnen of om tot je zelf te komen na  
een hectische dag. Het zwembad is voorzien van een lounge  
ruimte, douches, toiletten en kleedkamers die alleen  
toegankelijk zijn voor jou als bewoner van Elements.

Aan de voet van Elements bevindt zich een plint waar de  
bewoners en de buurt in elkaar overlopen. Hier vind je een  
bar of eettentje naast een co-working plek. Via een  
groene trap, met heerlijke zitjes heb je toegang tot de  
gemeenschappelijke huiskamer.

DAKTUIN

BINNENTUIN

HUISKAMER

WINTERTUIN

LOUNGE AREA

ZWEMBAD

FIETS ENTREE

FIETSENSTALLING

CO-WORKING SPACES

LIFTEN

ENTREE/LOBBY

BAR

Exclusieve
luxe 
365 dagen per 
jaar groen en 
water

Dive into city life 
Or into the indoor swimming pool

A place to reload
Overwhelm yourself with calmness

Live at the water
With a park above you
 



Een betoverend 
aanzicht 
Een grandioos  
uitzicht

bewoners maximaal kunnen genieten van zonlicht. Subtiel 
uitstekende balkons zorgen ervoor dat de zon niet direct in de 
woning schijnt met een aangenaam binnenklimaat als resultaat. 

DE WIND ALS ELEMENT
Het parametrisch ontwerp zorgt ervoor dat de wind optimaal 
langs het gebouw wordt geleid. Hierdoor kun je ook  
op hoog gelegen verdiepingen je raam open zetten of in alle 
rust genieten van het uitzicht op je balkon.

DUURZAAMHEID ALS ELEMENT
CO2 reductie is het uitgangspunt geweest bij het ontwerp van 
Elements. Gebruik van hout in de hybride constructie zorgt voor 
CO2 opslag van uitstoot. Elements voegt 2300 m2 dakgroen  
en ruim 700 m2 planten toe aan de stad. Het dak met zonne- 
panelen zorgt voor verkoeling in de woningen eronder. Ook het 
groen van de tuinen zorgt voor koeling in de zomer. Wonen in 
Elements betekent bewust wonen.

EEN ENERGIENEUTRAAL GEBOUW
Alle gebouwgebonden energie, voor bijvoorbeeld de liften of 
de klimaatbeheersing, wordt volledig opgewekt door Elements 
zelf. Uniek voor dit type hoogbouw. Met dit ontwerp is de lat voor 
energieneutrale hoogbouw verlegd tot een nieuwe standaard. 

Een iconisch gebouw op de kop van het  
Amstelkwartier. De fijne contouren zijn  
afgestemd op haar natuurlijke omgeving.  
En van welk punt je het gebouw ook bekijkt:  
de vorm is telkens anders. De kleuren en  
materialen passen in een natuurlijk palet.  
Dit geeft Elements een verfijnde en  
elegante uitstraling.  
 
Het eerste gebouw ooit dat is ontworpen door de elementen.
Het internationaal prijswinnende ontwerp van het gebouw komt 
niet alleen uit het brein en van de hand van de architect, maar 
is mede bepaald door de flow van de wind, de stand van de zon 
en door de omgeving. Door duizend ontwerpen te testen is de 
perfecte vorm ontstaan die ervoor zorgt dat jij maximaal kunt 
genieten van de zon en daglicht en zo weinig mogelijk last hebt 
van de wind. We noemen dit parametrisch design.
 
DE ZON ALS ELEMENT
Elements is afgestemd op de levenscyclus van haar bewoners 
en zo ontworpen dat energie wordt opgevangen op de  
momenten dat het nodig is: ’s ochtends en ’s avonds, wanneer 
bewoners het meeste energie verbruiken. De appartementen 
en royale buitenruimtes liggen uitstekend op de zon, zodat  

“ Bij het ontwerp zijn we uitgegaan van drie parameters: de zon, de wind 
en de omgeving. Daarmee is Elements een gebouw dat zo hoog mogelijk 
scoort op duurzaamheid én woongenot.”

— ARCHITECT PATRICK KOSCHUCH - KOSCHUCH ARCHITECTS



ONTWIKKELAAR
Elements wordt ontwikkeld door  
KondorWessels Vastgoed.

VERKOOPMAKELAAR 
Eefje Voogd Makelaardij
020 305 05 60
info@eefjevoogd.nl
www.eefjevoogd.nl

VERKOOPMAKELAAR 
Broersma Wonen
020 305 97 88
nieuwbouw@broersma.nl
www.broersma.nl

Own your  
skyline 
Wake up with  
a view
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DISCLAIMER 
De inhoud en de impressies van dit  
document zijn met zorg samengesteld.  
Hieraan kunnen geen rechten worden 
ontleend.


