Amsterdam groeit en Amsterdam
Noord wordt steeds meer bij
het centrum getrokken. De
ontwikkelingen verspreiden
zich als een olievlek richting het
Cornelis Douwes terrein.
De kans ligt er nu om hier
kantoorruimte te betrekken. Over
een aantal jaar is deze niet meer
beschikbaar.

KEY FACTS
CD ONE
Metrage V.V.O.:

c.a. 5.000 m2

Metrage V.V.O. per bouwlaag:

c.a. 1.250 m2

Aantal bouwlagen:

4

Afwerkingsniveau:

casco of verhuurgereed

Aantal parkeerplaatsen:

54

Verwachtte oplevering:

maart 2022

Vrije hoogte begane grond:

4,9m

Vrije hoogte verdiepingsvloer: 3,3m

CD ONE is open en transparant, met
hoge plafonds en veel glas. De trap
direct naast de entree nodigt uit tot
een gezonde lifestyle. Op de begane
grond komt een food & coffee corner,
ideaal voor een moment voor jezelf,
een ontvangst of een heerlijke maaltijd.
Rondom het gebouw wordt het gebied
parkachtig ingericht, waar je bij mooi
weer buiten kunt lunchen of werken.

Veel mogelijkheden voor faciliteren
van ontmoetingen
Open, ruimtelijke en frisse uitstraling
Zowel binnen als buiten
mogelijkheden voor creatieve
invulling van ruimtes
Volop ruimte voor inspiratie, creatie
en innovatie
Voldoende plek voor ruime
showrooms
Flexibel in te delen
(qua ontwerp en inrichting)
Mogelijkheid tot verwezenlijken
groei-ambities
Zichtbaar en bereikbaar

ONTWORPEN VOOR FLEXIBILITEIT
EN FUNCTIONALITEIT
entree horeca

horeca /
bedrijfsrestaurant

trappenhuis

toiletten

• ca. 5.000m2 verhuurbaar
vloeroppervlak

entree horeca

Mogelijk begane grond indeling

Standaard verdieping - kantoorunits ca. 200 m2

hoofdentree

• Flexibel indeelbare vloeren
van 1.250m2

BIJZONDER
DUURZAAM

Groen, slimme energie en
circulaire materialen

Zonnepanelen op het dak
Natuurlijk licht door 60% glasgevel
Mogelijkheid oplaadpunten
voor elektrische auto’s
Biodiversiteit

BUITENRUIMTE
Groen en biodiversiteit

CD ONE is groen, met een ruim
opgezette tuin met planten,
bloemen en hoog struisgras.
Kom tot rust aan één van de
buitentafels of daag je collega uit
voor een spannende pot jeu-deboules. Er is altijd een fijn plekje
te vinden; in de zon of juist in de
schaduw.

ONDERNEMEND,
BRUISEND
NOORD

CD ONE

Een plek voor ondernemerschap,
productie en innovatie

BEDRIJVIGHEID
CORNELIS
DOUWES GEBIED
CORNELIS DOUWES
FEBO office

Omliggende bedrijven

CD ONE
Van Tetterode
Blosh & BrandDeli
Boelens de Gruyter B.V.

Fiction Factory
ABS
Jubels

Denham

Being

Superette
Damen Shipyard
HEMA office

MTV

Greenpeace

TOEKOMSTIGE SITUATIE
AMSTERDAM NOORDZIJDE
NDSM

Cornelis Douwes 2-3

Amsterdam City Centre

NDSM:
ca. 160.000 m2 kantoren en bedrijven en
2.100 woningen.

Cornelis Douwes 0-1:
				Nu		
Cornelis Douwes 0-1

Straks

Bebouwing			
100.539m2 690.000m2
Arbeidsplaatsen		1.306		4.600
Woningen			0 		6.900

Cornelis Douwes 2-3:
				Nu		

Straks

Bebouwing			179.300m2 960.000m2
Arbeidsplaatsen		2.210 		6.400
Woningen			0 		9.600
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BUS 391
BUS 394
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5 min

PONTSTEIGER
12 min

METRO
NOORDERPARK
15 min

AMSTERDAM CS
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FIETS

OV

Ringweg A10

3 min.

-

-

NDSM

5 min.

5 min.

10 min.

METRO Noorderpark

9 min.

15 min.

18 min.

Pontsteiger

15 min.

12 min.

25 min.

Amsterdam CS

20 min.

18 min.

18 min.

Amsterdam Sloterdijk

15 min.

28 min.

27 min.

Amsterdam Zuid

20 min.

40 min.

40 min.

Schiphol

20 min.

-

40 min.

Belangrijkste eigenschappen van CD ONE

ca. 5.000m2 verhuurbaar vloeroppervlak
Flexibel indeelbare vloeren van ca. 1.250m2
Vrije hoogte begane grond: 4,9m
Vrije hoogte verdiepingsvloeren: 3,3m

www.cdoneamsterdam.nl

Mogelijkheid tot huren van geheel gebouw
of per vloer, casco of verhuurgereed
Goederenlift + personenlift
Overhead /expeditiedeuren
Food & coffee corner met terras
Direct aangrenzende tuin
54 parkeerplaatsen met mogelijkheid tot elektrische laadpalen
Fietsparkeerplekken
Lagere servicekosten door
energiezuinig gebouw
Max. vloerbelasting BG:

10 kN/m2

Max. vloerbelasting V 1-3: 3,0 kN/m2

CD ONE AMSTERDAM
Disketteweg 53
1033 NW Amsterdam

ONTWIKKELAAR

VERHUURMAKELAAR

Being
i.s.m A. Pelt Beheer B.V.
+31 (0) 20 820 21 81
info@being.nl

Allington Real Estate Advisors
+31 (0)20 672 35 35
bart@allington.nl

www.being.nl

www.allington.nl

De informatie en inhoud van dit document is uitsluitend bestemd voor de geadresseerden. Het kan informatie bevatten die strikt vertrouwelijk is
of anderszins wettelijk beschermd. Als deze informatie niet aan u is geadresseerd, moet u er rekening mee houden dat u geen toestemming heeft
om het te lezen. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een ophaalsysteem of
verzonden, in welke vorm dan ook of op enige wijze elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnemen of anderszins, zonder de voorafgaande
toestemming van Being Development B.V.. De impressies en plattegronden geven een indruk. Alle maatvoering zijn circa-maten. Hoewel de
teksten, impressies, plattegronden en overig getoonde beelden met de groots mogelijke zorg zijn samengesteld kunnen hier geen rechten aan
worden ontleend. Being Development B.V. kan op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband
met eventuele gevolgen en/of schade die voortvloeit uit de ongepaste, onvolledige en niet-tijdige verzending en ontvangst van de inhoud van dit
document. Een beperking van aansprakelijkheid, is van toepassing op alle overeenkomsten. Dit document fungeert niet als contractstuk.

www.cdoneamsterdam.nl

