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AM opereert vanuit een sterke maatschappelijke 

betrokkenheid en werkt als gebieds- en vastgoed-

ontwikkelaar actief aan oplossingen voor actuele 

urgente opgaven, onder meer op het gebied van 

gezondheid, klimaat, energie en inclusiviteit. Dit doen 

we samen met gevestigde partijen als gemeenten, 

corporaties, beleggers, maatschappelijke organisaties, 

bewoners maar ook met nieuwe spelers zoals 

gebiedscoöperaties, stadmakers en initiatiefrijke 

ondernemers. 

In onze gesprekken zien we onderwerpen terugkomen 

waar we als samenleving mee te maken hebben en 

waar we oplossingen voor nodig hebben. Het raakt 

ons allemaal. Of het nu gaat om waar en hoe we 

werken, waar en hoe we duurzaam (willen) wonen, 

hoe onze buurt zich ontwikkelt en, of ouderen 

voldoende in staat zijn andere mensen te ontmoeten 

gedurende een dag. 

Daarnaast is de leefbaarheid van steden een 

belangrijk aandachtspunt. Denk aan de toenemende 

druk op betaalbaarheid van de stad, de mate waarin 

verschillende doelgroepen in eenzelfde stad kunnen 

(blijven) wonen, de druk op de openbare ruimte door 

de vele bezoekers en de ruimte die de energietransitie 

en klimaatopgave vraagt. 

Vraagstukken die vijf kernthema’s raken, die ons 

verbinden met elkaar en met onze omgeving. Deze 

thema’s zijn: Gedurfde duurzaamheid, Healthy Urban 

Living & Working, Inclusieve stad, Stad- en gebied-

maker en Gelukkig leven. Over deze thema’s zijn we 

zowel binnen onze organisatie in gesprek met elkaar, 

als ook met onze omgeving. Uit deze wisselwerking 

ontstaan vaak de beste oplossingen. Want wat blijkt? 

We benaderen deze thema’s allemaal vanuit ons eigen 

perspectief. Des te belangrijker is het daarom in 

gesprek te zijn met elkaar. Op deze manier blijven we 

elkaar inspireren tot nieuwe oplossingen, die passen 

bij onze missie: de kwaliteit van leven en van onze 

leefomgeving verbeteren. Inspiring Space! 

Deze publicatie laat een aantal projecten zien van AM 

binnen de vijf kernthema’s, die alle uitvoering geven 

aan onze missie. 

Team AM
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Gedurfde
duurzaamheid

Bajes Kwartier Amsterdam

Alles wat we eenmaal gebruiken
verdient een tweede leven

Haarzicht Vleuten

Merwede Utrecht

CROSSOVER Amsterdam

Kleine cirkels, groot rendement

Smart energy, circulariteit, mobiliteit: in de nieuwe 

wijk Bajes Kwartier laat AM zien dat duurzaamheid tot 

mooie ontwikkelingen leidt. Als we tenminste wat 

verder durven denken.

Waar nu nog de Bijlmerbajes staat, verrijst straks een 

autoluwe wijk. Vijf torens worden gesloopt, de zesde 

wordt getransformeerd tot een verticaal park met 

stadslandbouw. Ondanks het stedelijke karakter komt 

er veel groen met tuinen, hoven en waterpartijen. En 

er zijn snelle verbindingen met openbaar vervoer. 

Slim omgaan met onze energie

Bajes Kwartier moet geen energie gaan kosten, 

integendeel. Het gebied wordt volledig energie-

neutraal. De woningen zullen extreem goed geïsoleerd 

zijn. Het grootste deel van de benodigde energie komt 

van zonnepanelen. Daarnaast zorgen dakelementen 

met ingebouwde windturbines voor windenergie.

Het organisch afval uit de wijk wordt omgezet in 

warmte en elektriciteit. Duurzame warmtebronnen in 

de bodem en het datacenter sluiten we aan op 

warmtepompen in de gebouwen. Die leveren warmte 

in de winter en koude in de zomer. Er komen geen 

aansluitingen op aardgas. Voor wasmachines en 

afwasapparaten krijgt elk huis een aansluiting met 

warm water, op temperatuur gebracht met duurzame 

warmte. Zo levert een slimme aanpak heel wat 

energie op.

Circulariteit als leidend principe

Tralies worden pergola’s in de openbare ruimte, 

celdeuren worden een brug. 98% van het materiaal 

uit de gevangenis wordt hergebruikt binnen en buiten 

het plan. Bajes Kwartier legt de lat hoog.

Bij het bouwen van de nieuwe wijk is circulariteit 

geen bijzaak maar het leidende principe. Dankzij 

nieuwe technieken kunnen we al het oude beton en 

cement – en dat is nogal wat bij complete torens – 

breken, fijnmaken en opnieuw gebruiken. De gevel 

van de bestaande verbindingsstraat wordt de plint van 

woongebouwen. En de gevels van de gevangenis-

torens gebruiken we voor nieuwe studentenwoningen. 

Kortom, eenmaal gebruikt? Tijd voor een tweede 

leven.

Bajes Kwartier Amsterdam

Gedurfde duurzaamheid Alles wat we eenmaal gebruiken verdient een tweede leven
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Gedurfde 
duurzaamheid

 Circulariteit als 
leidend principe

Gedurfde duurzaamheid Alles wat we eenmaal gebruiken verdient een tweede levenGedurfde duurzaamheid Alles wat we eenmaal gebruiken verdient een tweede leven

Bajes Kwartier Amsterdam

Programma 

  1.350 woningen en circa 

27.000 m² voorzieningen 

(waaronder design studio’s, 

gezondheidscentrum, 

 kinderopvang)

Ontwerp 

  OMA, FABRICations,  

LOLA Landscape

Partners 

  gemeente Amsterdam,  

AT Capital, Cairn 

Status 

 In voorbereiding

Meer informatie 

 www.bajeskwartier.com
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Haarzicht Vleuten

Programma 

 Circa 500 woningen

Ontwerp 

 LSWA en Van Manen

Partners 

  gemeente Utrecht en  

Bunnik Projekten

Status 

 In uitvoering

Realisatie 

 Plegt-Vos en BAM Wonen 

Meer informatie 

 www.haarzichtvleuten.nl

Programma 

  10 koopwoningen,  

156 appartementen,  

9.800 m² kantoor,  

500 m² horeca,  

600 m² sociaal maat-

schappelijk

Ontwerp 

 Team V Architectuur 

Partners 

  gemeente Amsterdam,  

De Key, Bouwinvest 

Status 

 In voorbereiding

Programma 

  Circa 1.000 appartementen 

en 12.000 m² voorzieningen

Ontwerp

  marco.broekman urbanism 

research architecture 

Partners

  gemeente Utrecht en 

 Synchroon

Status

 In voorbereiding 

Meer info

 www.merwede.nl 

Merwede Utrecht CROSSOVER Amsterdam

Gedurfde 
duurzaamheid

 Slim omgaan met 
onze energie

Gedurfde duurzaamheid Alles wat we eenmaal gebruiken verdient een tweede levenGedurfde duurzaamheid Alles wat we eenmaal gebruiken verdient een tweede leven
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Healthy Urban 
Living & Working

Bajes Kwartier Amsterdam

Levenslang mag van ons 
best langer duren

World Trade Center Utrecht Utrecht

Landgoed Wickevoort Gemeente Haarlemmermeer

The Student Hotel Eindhoven

Meer gezondheid en geluk

Meer groen in de stad, minder hitte, maar ook meer 

lichaamsbeweging: bij stedelijke ontwikkeling gaat 

het steeds meer om de kwaliteit van leven. En zelfs 

om een langere levensverwachting.

Neem bijvoorbeeld het Bajes Kwartier. Dit terrein van 

de voormalige Bijlmerbajes geven we een nieuwe 

bestemming waarbij de gezondheid en het geluk van 

bewoners en gebruikers voorop staan. Samen met AT 

Capital, Cairn en de ontwerpers OMA, FABRICations en 

LOLA Landscape ontwikkelen we er een compleet 

 nieuwe, autoluwe stadswijk. Van de zes gevangenis-

torens blijft er eentje staan: het wordt een groene 

toren met een verticaal park en stadslandbouw.

Zelfs een langere levensverwachting

Een flink deel van de 1.350 woningen wordt sociale 

huur. Verder komt er ruimte voor kunstenaars, horeca 

en een gezondheidscentrum. Her en der komen grote 

waterpartijen en parkeren gebeurt ondergronds. We 

gaan wandelen en fietsen stimuleren en er komen 

goede verbindingen met openbaar vervoer.

Het resultaat? Of het nu gaat om wonen of werken, 

verblijven of bewegen, het Bajes Kwartier zal bewijzen 

dat een goede stadsruimte prima samen gaat met een 

gezonde leefomgeving en een hoge verblijfskwaliteit. 

Het innovatieve ontwerp van de wijk zal er zelfs voor 

zorgen dat de verwachte levensduur van de bewoners 

met gemiddeld twee jaar verlengd wordt.

Bij gebieden streven we naar plannen met een 

aangename en veilige openbare ruimte, met veel 

water en groen en mogelijkheden om te sporten. Zo 

kunnen kinderen weer ouderwets lang buiten spelen, 

terwijl hun ouders en grootouders genieten van een 

aantrekkelijke omgeving. En zo ontwikkel je tegelijk 

een nieuwe wijk én een actieve, gezonde leefstijl.

Bajes Kwartier Amsterdam

Healthy Urban Living & Working Levenslang mag van ons best langer duren
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Nieuwe omgeving, nieuwe leefstijl

Bij gebouwen staat well-being van de gebruikers 

altijd voorop. AM is voorloper in het ontwikkelen van 

gezonde concepten voor werken en winkelen. We 

kijken niet alleen naar de kwaliteit van lucht, licht en 

water, maar we houden ook rekening met lichaams-

beweging en zelfs de akoestische kwaliteit van de 

leefomgeving.

WTC Utrecht: Healthy Urban Working

AM heeft ook het WTC ontwikkeld, dat pal naast 

Utrecht CS staat. Een schoolvoorbeeld van Healthy 

World Trade Center Utrecht UtrechtHealthy Urban 
Living & Working
Voor een nóg gezonder
human capital

Programma

  32.000 m² kantoor, horeca, 

retail 

Ontwerp

 MVSA Architects 

Partners

  gemeente Utrecht en  

CBRE Global Investors  

Status

 Gerealiseerd 

Realisatie

 BAM Bouw en Techniek 

Meer info

 www.wtcutrecht.nl 

Healthy Urban Living & Working Voor een nóg gezonder human capitalHealthy Urban Living & Working Voor een nóg gezonder human capital

Urban Working. Hier komen niet alleen flexwerk-

plekken, flexibele kantoorruimtes, horeca en retail, 

maar we gaan ook voor het WELL Building certificaat 

- als eerste kantoor in Nederland. 

Deze innovatieve standaard gaat juist uit van de 

gezondheid en het welbevinden van de gebruiker van 

het gebouw en stelt hoge eisen aan comfort, 

luchtkwaliteit, licht en water, waarbij ook de invloed 

van het gebouw op lichaamsbeweging, voeding en de 

geestelijke gezondheid niet wordt vergeten.
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Programma

 600 tot 1.000 woningen 

Ontwerp

 VenhoevenCS i.s.m. Landlab

Partners

  gemeente Haarlemmermeer, 

SEIN, Eigen Haard, 

Bouwinvest  

Status

 In voorbereiding

Realisatie

 BAM Wonen

Meer info

 www.wickevoort.nl

Landgoed Wickevoort Cruquius

Programma

  400 studenten-/hotelkamers 

en voorzieningen

Ontwerp

  Sarafopoulos Architects en 

de Architecten Cie  

Partners

  gemeente Eindhoven en  

The Student Hotel  

Status

 Gerealiseerd 

Realisatie

 BAM Bouw en Techniek 

The Student Hotel EindhovenHealthy Urban 
Living & Working
Lekker leven in een gezonde  
omgeving 

Healthy Urban Living & Working Levenslang mag van ons best langer durenHealthy Urban Living & Working Levenslang mag van ons best langer duren
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Inclusieve
stad

Plekken waar mensen zich 
verbonden mee voelen

B’Mine@Overhoeks Amsterdam

Tuinhof Utrecht

Newport Nesselande Kopenhagen Rotterdam

Summertime Amsterdam

Een mix van de juiste ingrediënten

Sociale integratie ontstaat niet altijd vanzelf. Door de 

juiste ingrediënten te kiezen en plekken te creëren 

waar mensen zich mee kunnen identificeren, maken 

we een stad voor iedereen.

De behoefte aan nieuwe gebiedsconcepten is bijna 

tastbaar. Het helpt, als we ontmoetingsplekken 

maken. Het helpt, als we de openbare ruimte zodanig 

inrichten, dat je makkelijk mensen met een andere 

achtergrond of leefwijze leert kennen. Als we wijken 

de kans geven zichzelf te organiseren. De inclusieve 

stad is geen abstract gegeven, maar een continu 

proces van afwegingen en keuzes maken. Door een 

goede mix creëren we ruimte voor spontaniteit en 

verrassende ontmoetingen.

Stad voor en van iedereen

De druk op de woningmarkt blijft groot.  Zo kunnen 

mensen met een laag inkomen zich de stad niet eigen 

maken, is er een groeiend aantal toeristen die de 

leefbaarheid van de stad onder druk zet en krijgt de 

bereikbaarheid van de stad ook te maken met een 

toenemend aantal bewegingen in de stad. Deze 

ontwikkelingen maakt het vraagstuk van de inclusieve 

stad alleen maar urgenter.  

Gemeenten, bewoners, ondernemers en ontwikkelaars 

zullen concrete stappen moeten zetten. Een belangrijk 

uitgangspunt daarbij is, dat we voldoende ruimte 

creëren voor uiteenlopende groepen. Aandacht voor 

de specifieke behoeften van verschillende doel-

groepen is essentieel, want variatie en differentiatie 

zijn onmisbaar voor een leefbare stad.

Nieuwe oplossingen

Deze tijd vraagt om nieuwe oplossingen. Zo zien  

we bij AM serieuze mogelijkheden voor andere  

vormen van eigenaarschap. Zo kunnen twee vrienden 

ieder met een eigen contract één appartement huren 

op een prominente locatie in Amsterdam in  

B’Mine@Overhoeks met de Friends-woningen, maken 

we wonen in de stad voor gezinnen mogelijk met 

Babel in Rotterdam en zien we mogelijkheden voor

zogenoemde stadsveteranen om zich de stad opnieuw

eigen te maken. 

Want, als mensen zich verbonden voelen met een 

stad, leeft een stad. 

B’Mine@Overhoeks Amsterdam

Inclusieve stad Plekken waar mensen zich verbonden mee voelen
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Inclusieve
stad

 Stad voor en van iedereen

B’Mine@Overhoeks Amsterdam

Programma

  147 appartementen, waar-

van 50 Friendswoningen en 

580 m² commercieel

Ontwerp

   Paul de Ruiter Architects

Partners

  gemeente Amsterdam, MN, 

Pensioenfonds Metaal & 

Techniek

Status

 Gerealiseerd

Realisatie

 BAM Wonen

Inclusieve stad Plekken waar mensen zich verbonden mee voelen Inclusieve stad Plekken waar mensen zich verbonden mee voelen
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Programma

  29 woningen,  

92 appartementen,  

1.500 m² commercieel

Ontwerp

 3xNielsen

Partners

  gemeente Rotterdam,  

Van Omme & de Groot, Lithos

Status

 In voorbereiding, gerealiseerd 

Realisatie

 Van Omme & de Groot en Lithos  

Meer info

 www.newport-nesselande.nl 

Programma

  46 eengezinswoningen en  

29 appartementen

Ontwerp

 Groosman

Partner

 gemeente Utrecht 

Status

 Gerealiseerd 

Realisatie

 BAM Wonen

Meer info

 www.tuinhof.nl Programma

  197 appartementen,  

1.100 m² commercieel,  

parkeervoorzieningen

Ontwerp

 seARCH

Partners

  gemeente Amsterdam  

en Bouwinvest  

Status

 Gerealiseerd 

Realisatie

 BAM Wonen

Tuinhof Utrecht

Newport Nesselande Kopenhagen Rotterdam

Summertime Amsterdam

Inclusieve
stad

 Variatie en differentiatie zijn 
onmisbaar voor een levendige stad

Inclusieve stad Plekken waar mensen zich verbonden mee voelen Inclusieve stad Plekken waar mensen zich verbonden mee voelen
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Stad- en
gebiedmaker

 Stad maken is meer dan 
stenen stapelen

De Zalmhaven Rotterdam

Hoog Dalem Gorinchem

Schalkwijk Haarlem

Amstelkwartier Amsterdam

Kiezen voor veel keuze

Wat maakt wonen in de stad aantrekkelijk? En als het 

gaat om stad maken: hoe zorgen we, dat iedereen 

zich er welkom en thuis kan voelen? Onze keuzes 

maken een wereld van verschil.

Verstedelijking leidt maar al te vaak tot eenheids-

worst. Uniforme woonproducten en woonmilieus 

zorgen ervoor dat groepen zich buitengesloten gaan 

voelen. Terwijl juist een volwaardige mix van mensen 

en cultuur de stad interessant en leefbaar maakt. 

Onze taak is dus kiezen voor een rijke diversiteit aan 

groepen en activiteiten. Inclusief de jonge gezinnen 

en anderen die zich nu geen huis in de stad meer 

kunnen veroorloven. Inderdaad, we moeten meer 

doen dan stenen stapelen.

Een integrale aanpak, juist nu

Wonen, winkelen, werken, recreëren: alleen als we  

ze geïntegreerd benaderen kunnen onze steden  

zich verder ontwikkelen tot gezonde en prettige 

omgevingen.

En de kansen liggen voor het grijpen. Juist nu, in  

een tijd waarin we voor opgaven staan als energie-

transitie, circulariteit, mobiliteit en sociale integratie, 

hebben we meer dan ooit de gelegenheid om na te 

denken over vanzelfsprekendheden. Om ingesleten 

aannames ter discussie te stellen en nieuwe ruimte-

lijke concepten te bedenken. Zo kunnen we aan 

nieuwe stedelijkheid werken vanuit een integrale 

visie, waardoor het leven in de stad weer een plezier 

is voor iedereen.

Samen werkt beter

Als je ergens woont, wil je je kunnen identificeren met 

de locatie. Aan die behoefte kunnen we voor een 

belangrijk deel tegemoetkomen door samen te werken 

met bewoners en andere belanghebbenden. Want wie 

co-creatie beschouwt als uitsluitend een populair 

buzzword, ziet het geweldige potentieel ervan over 

het hoofd.

Gebruikers blijken telkens weer over verbazend veel 

organiserend vermogen te beschikken. Nieuwe 

concepten voor de leefomgeving wortelen maar al te 

vaak in de gemeenschappelijke kracht van velen. En 

wie meegedacht heeft over een vraagstuk, voelt zich 

sterker verbonden met de oplossing.

De Zalmhaven Rotterdam

   
Stad- en gebiedmaker Stad maken is meer dan stenen stapelen



24 25

Stad- en
gebiedmaker

Samen werkt beter

De Zalmhaven Rotterdam

Programma

  450 appartementen,  

35 woningen, 1.380 m² 

kantoren, 950 m² horeca  

en voorzieningen

Ontwerp

  Dam & Partners Architecten 

en Kaan Architecten 

Partners

  gemeente Rotterdam  

en Amvest

Status

 In voorbereiding 

Meer info

 www.dezalmhaven.nl

   
Stad- en gebiedmaker Stad maken is meer dan stenen stapelen

   
Stad- en gebiedmaker Stad maken is meer dan stenen stapelen
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Programma

  111 huurappartementen,  

36 zorgappartementen,  

6000 m² commercieel, 

 inrichting openbare ruimte  

Ontwerp

 PPHP en Buro Lubbers   

Partner

 gemeente Haarlem

Status

 In voorbereiding

Schalkwijk Haarlem

Programma

  1.343 woningen,  

57 appartementen,  

6.400 m² winkels  

Ontwerp

  Geesink Weusten 

 Architecten, Visser en 

 Bouwman, Inbo, Wim de 

Bruijn Architecten 

Partners

  gemeente Gorinchem  

en Heijmans Vastgoed

Status

  In voorbereiding,  

in uitvoering, gerealiseerd 

Realisatie

  Bouwcombinatie    

BAM Wonen-Heijmans

Meer info

 www.hoogdalem.nl 

Hoog Dalem Gorinchem Stad- en
gebiedmaker

Integrale aanpak, 
juist nu

   
Stad- en gebiedmaker Stad maken is meer dan stenen stapelen

   
Stad- en gebiedmaker Stad maken is meer dan stenen stapelen
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Villa Mokum

Amstelkwartier Amsterdam

Programma

  627 appartementen (waarvan 348 koop  

en 279 huur) en 1.800 m² commercieel

Ontwerp

  AM Concepts en Kampman Architecten

Partners

  gemeente Amsterdam en Syntrus Achmea  

Status

 Gerealiseerd 

Realisatie

 BAM Wonen 

Meer info

 www.villa-mokum.nl 

Programma

  212 appartementen en 

800 m² commercieel

Ontwerp

  Inbo 

Partners

  gemeente Amsterdam en 

IC Netherlands  

Status

 In uitvoering 

Realisatie

 BAM Wonen

Programma 

  26 appartementen,  

8 herenhuizen,  

2 penthouses   

Ontwerp

 Inbo

Partners

 gemeente Amsterdam 

Status

 In uitvoering 

Realisatie

 BAM Wonen

Meer info

 www.somerparc.nl 

De Lofts
SomerParc Residences

Stad- en
gebiedmaker

Mix van mensen  
maakt de stad  

interessant en leefbaar

   
Stad- en gebiedmaker Stad maken is meer dan stenen stapelen

   
Stad- en gebiedmaker Stad maken is meer dan stenen stapelen
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Gelukkig
leven

NPD Welkom Talent! Utrecht

Waar we gelukkig van worden 
- en hoe

Merici Bergen

Nieuw Overbos Heemstede

Cruquiuswerf Amsterdam

De basis van ons woongeluk

Comfort vinden we het allerbelangrijkst voor ons 

woongeluk. Maar ook sociale contacten, ruimte en 

indeling wegen zwaar. Hoe spelen we zo goed mogelijk 

in op de verschillende geluksfactoren? 

Een mooi voorbeeld zien we in Utrecht, Overvecht. Hier, 

op de locatie waar de Nederlandse Pakket Dienst was 

gehuisvest, wordt ruimte gecreëerd voor wonen, wer-

ken en ontspannen. We besteden extra aandacht aan 

de pijlers gezondheid, kunst & cultuur en onderne-

men. Op basis daarvan biedt het totaalprogramma een 

inspirerende plek met ruimtes die ervoor zorgen dat 

je elkaar makkelijk kunt ontmoeten. En dat zijn nou 

precies van die aspecten die een mooie basis vormen 

voor ons woongeluk. 

In de Superplint kan het

Samen met NL Architects, Paul de Ruiter Architects 

en FLUX landscape architecture zijn de gebouwen en 

openbare ruimte zodanig ontworpen, dat er een ver-

binding ontstaat met winkelcentrum Overvecht en een 

ecologische zone langs het water. Maar daarnaast kent 

de nieuwe NPD-locatie de zogeheten Superplint. Deze 

hoge hal in het middelste van de drie gebouwen biedt 

ruimte aan ondernemers uit de wijk om te starten en 

om zich verder te ontwikkelen. 

Ook hier spelen de pijlers een belangrijke rol. Een bios-

coop of een foodfestival? Een voorleesochtend of een 

potje basketbal? Het kan allemaal op deze bijzondere 

plek, zolang het op een inspirerende manier bijdraagt 

aan het creëren van ontmoetingen tussen gebruikers.

Samen met ondernemers en bewoners

In de ontwikkeling werken wij samen met bewoners, 

ondernemers en andere partijen uit de omgeving. De 

nieuwe NPD-locatie vormt een podium voor bestaand 

en nieuw talent in Overvecht. In het middelste gebouw 

komen naast de Superplint ook twee horecagelegen-

heden, waarvan één een leerwerkrestaurant. Hier 

gaan onder andere aankomende pizzabakkers de fijne 

kneepjes van het vak leren en in de praktijk brengen.

De programmering wacht echter niet totdat de bouw 

is voltooid. Integendeel, de eerste activiteiten zijn al 

georganiseerd. In april 2018 vond de Culturele Zondag 

Noordwaarts plaats op de locatie. Bewoners uit de wijk 

toonde hier hun muzikale en culturele talenten aan 

bezoekers uit de hele stad en omstreken. En er staan 

meer evenementen op stapel, zoals een foodfestival en 

theatervoorstellen.

Hé, jij ook hier?

Woongeluk: het zit hem ook in aandacht voor de 

details. De 350 appartementen zijn allesbehalve 

eenheidsworst. Het woonoppervlak varieert van 40 tot 

120 vierkante meter, er zijn woonwerkwoningen en 

woonzorgwoningen. Wandel je door de grote binnen-

tuinen, dan zie je dat alle bewoners daar gebruik van 

kunnen maken. En heel fijn: de tuinen liggen op een 

zodanige hoogte, dat je er als bewoner optimaal kunt 

genieten van de zon.  

Trappen vanaf de verschillende verdiepingen geven 

toegang tot de groene binnentuinen en ook dat stimu-

leert weer ontmoetingen én beweging. Het is dus be-

slist geen toeval dat je hier regelmatig bekenden tegen 

het lijf loopt. En ja, daar worden wij nou gelukkig van.

NPD Welkom Talent! Utrecht

Gelukkig leven Waar we gelukkig van worden - en hoe
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NPD Welkom Talent! UtrechtGelukkig
leven
Woongeluk: het zit hem ook in  
de aandacht voor details

Programma

  344 appartementen en circa 

2.800 m² voorzieningen

Ontwerp

  Paul de Ruiter Architects en  

NL Architects

Partner

 gemeente Utrecht 

Status

 In voorbereiding 

Meer info

 www.npd-welkomtalent.nl

Gelukkig leven Waar we gelukkig van worden - en hoeGelukkig leven Waar we gelukkig van worden - en hoe
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Merici Bergen

Programma

  5 woningen,  

290 appartementen,  

2.500 m² commercieel

Ontwerp

 KCAP Architects&Planners

Partners

  gemeente Amsterdam  

en ASR

Status

 In voorbereiding

Realisatie

 BAM Wonen

Meer info

 www.cruquiuswerf.nl 

Programma

  42 zorgwoningen,  

97 appartementen, wijk-

zorgcentrum, gezondheids-

centrum, 200 parkeerplaatsen  

Ontwerp

 Drost + van Veen architecten

Partners

  gemeente Heemstede, Syntrus 

Achmea, Stichting Sint Jacob 

Status

 Gerealiseerd

Realisatie

 BAM Wonen

Programma

  41 woningen en 46 appartementen 

Ontwerp

  bart duvekot architecten, Marx & Steketee Architecten, 

Inbo 

Partners

  gemeente Bergen, Congregatie Zusters Ursulinen van 

Bergen NH (Sint Joseph Stichting), SPF Beheer

Status

 In voorbereiding, in uitvoering, gerealiseerd 

Realisatie

 BAM Wonen 

Meer info

 www.mericibergen.nl 

Nieuw Overbos Heemstede Cruquiuswerf Amsterdam

Gelukkig
leven
Op een inspirerende manier 
bijdragen aan het  
creëren van ontmoetingen 
van gebruikers

Gelukkig leven Waar we gelukkig van worden - en hoeGelukkig leven Waar we gelukkig van worden - en hoe
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Colofon
AM  

Ptolemaeuslaan 80 

Postbus 4052 

3502 HB Utrecht 

+31 (0) 30 609 72 22

am.nl 

@inspiring space

linkedin.com/company/am

facebook.com/InspiringSpace/

AM Inspiration Themes 2018 toont een  

deel van de actuele projecten van AM. 

Een aantal van de beschreven projecten  

ontwikkelt AM in combinatie met derden. 

Wij hebben getracht alle rechthebbenden  

van de illustraties te achterhalen. Mocht  

iemand desondanks menen rechten op  

bepaalde illustraties te kunnen doen gelden,  

neem dan contact op met AM.

Redactie

AM Communicatie 

Tekst 

Peep., Amsterdam | peepvandermolen.nl 

Peep van der Molen 

Ontwerp | Uitwerken

8-13 Grafisch ontwerpers, Amsterdam | 8-13.nl 

Marjan Peters | Hans van der Kooi 

Fotografie | Illustratie 

Lisette van de Pavoordt | lisette-fotografie.nl

MA Ossip van Duivenbode | ossip.nl 

Petra Appelhof | petraappelhof.nl

Diego Rosero | AM Concepts

Desiré Dujardin | AM Concepts (illustratie iconen)

Lithografie

Marc Gijzen | marcgijzen.nl 

Druk 

NPN Drukkers, Breda | npndrukkers.nl

Papier

Omslag 300 grs Arctic Volume white (FSC)

Binnenwerk 130 grs Arctic Volume high white (FSC)
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