VILLA’S

EXCLUSIVE,
GRAND AND
LUXURIOUS
V I L L A’ S

L O C AT I O N

AMSTELVEEN

Op ruim 44 vierkante kilometer oppervlakte is Amstelveen een wereld
op zich. Een internationale stad waar business, cultuur en leisure in
harmonie samenkomen. En dit op nog geen 15 minuten van de Zuidas
in Amsterdam en de luchthaven Schiphol.
Heel veel voorzieningen bevinden zich op loopafstand van The Mayor.
De schouwburg, poppodium P60, het Cobra Museum en Cinema
Amstelveen. Maar ook restaurant Aan de Poel, Lute, De oude Molen of
Italiaans restaurant Veri Sapori. Dichter bij huis is er The City Garden
in het winkelcentrum Stadshart met een ruim aanbod aan restaurants,
cafés en brasserieën. Aan luxe winkels “for fashion and more”, zoals
De Bijenkorf, in het Stadshart geen gebrek.
Culinair shoppen kunt u op de foodcourt met onder andere dagverse
vis, een keurslager, warme bakker, het groenteatelier en een kaas
winkel. Golfliefhebbers kunnen hun hart ophalen, Amstelveen heeft
maar liefst twee golfbanen. En mocht u naar Amsterdam willen,
met een goed kwartier rijden bent u op het Museumplein.
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Covering over 44 square kilometers, Amstelveen is a world in its own
right. An international City where business, culture and leisure meet,
in perfect harmony.
And best of all…much is to be found within walking distance of
The Mayor. The theater, music venue P60, Cobra Museum and Cinema
Amstelveen. Walk from the old village to restaurant Aan de Poel
of have dinner at lute, De Oude Molen or join Italian Food at Veri
Sapori. Even closer to home is The City Garden in Stadshart shopping
mall, with a wide selection of restaurants, cafes and bistros. Not to
mention its range of luxury shops “for fashion and more”. De Bijenkorf
Amstelveen is a household name.
Gourmets can shop te their harts’ content at “Verhart” indoor food
market with a fishmonger’s, butcher shop, fresh bakery, greengrocer
and cheeseshop. Golf enthusiasts are equally catered to. Amstelveen
is home tot wo golfcourses. And if you decide to go to Amsterdam,
Museumplein Square is just al little more than 15-minute drive away.
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AMSTERDAM’S

GARDEN

MEANDER
PARK

STADS
HART

Inwoners van Amstelveen verhuizen niet graag en forenzen hebben
de stad decennia geleden al ontdekt als de perfecte woonplaats.
Voor velen zo vanzelfsprekend, maar voor de enkelen die het (nog)
niet weten: het Amsterdamse Bos, Schiphol, Amsterdam, de Ring
A10, de A2 en A9 liggen op een steenworp afstand.
The Mayor is gesitueerd tussen de Burgemeester Rijnderslaan en
de Ouderkerkerlaan, parallel aan de A9. Winkelcentrum Stadshart
ligt praktisch voor de deur. Vlakbij The Mayor vindt u een van de
Heemparken, het Meanderpark en de langgerekte groenstroken
van de Beneluxbaan. Amstelveen staat ook bekend als de tuin van
Amsterdam. Wist u dat Amstelveen al jaren behoort tot een van de
groenste gemeenten van de randstad? Ten oosten van The Mayor
ligt het uitgestrekte gebied Ouder-Amstel met meanderende
rivier de Amstel en uitgestrekte polderlandschappen. Liefhebbers
van watersport varen naar de zuidelijk gelegen Vinkeveense- en
Loosdrechtse Plassen.

6

Amstelveen’s residents tend to settle here permanently, commuters
recognized decades ago that the town is the perfect place to call home.
Although it is general knowledge for many, those who aren’t yet in
the know may be surprised: Amsterdamse Bos, Schiphol, Amsterdam,
the A10 beltway, the A2 and A9 highways are all just a stone’s throw
away. The Mayor is situated between Burgemeester Rijnderslaan
and Ouderkerkerlaan, parallel to the A9. Stadshart shopping mall is
practically on the doorstep. The Mayor is in immediate proximity to
one of the town’s botanical gardens, Meanderpark and the long green
zones that flank Beneluxbaan. Amstelveen is also called Amsterdam’s
garden. Did you know that Amstelveen has been one of the Randstad
region’s greenest municipalites for many years now? Just east of
The Mayor is the expansive Ouder-Amstel area with the meandering
Amstel River and sweeping polder landscapes. Watersport enthusiasts
van boat to the Vinkeveense and Loosdrechtse Plassen lake district
tot he south.

© Paul de Ruiter: impressie bomenbrug

SUNKEN STRETCH OF THE A9
De A9 wordt de komende jaren verbreed en krijgt
een verdiept wegdek met overkapping ter hoogte
van The Mayor. Hierdoor wordt geluidsoverlast
tot een minimum beperkt. Op maaiveldhoogte
wordt de A9 aan het zicht onttrokken door een
overkapping. Op de 85 meter brede overkapping
komt het nieuwe Meanderpark. Dit vergroot de
leefbaarheid en de bereikbaarheid. Het park
op de overkapping krijgt een waterpartij, een
fiets- en voetpad. Vanuit The Mayor wandelt u
straks via het park in een paar minuten naar het
winkelcentrum Stadshart.
Over the next years, the A9 will be broadened
and the road will be sunken and canopied at the
location of The Mayor. This will ensure that all
traffic noise is limited to the absolute minimum.
The road will be covered flush with ground
level and hidden from sight. The 85-meter-wide
canopy will accommodate the new Meanderpark
for increased quality of life and accessibility.
When finished, residents of The Mayor will
be able to walk through the park to Stadshart
shopping mall in mere minutes.
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Marcel van der Schalk MVDS

B U I LT A C C O R D I N G
TO ARCHITECTURAL
PLAN

Architectenbureau MVDS uit Amsterdam heeft The Mayor
ontworpen. De tien villa’s krijgen verschillende hoogtes en
zijn zo ontworpen dat er een intens gevoel van ruimtebeleving
ontstaat. De luxe afgewerkte leefomgeving houdt rekening
met woonwensen van de toekomstige bewoners.
Goed beveiligde garage, stijlvolle entrees, een eigen tuin en
praktisch ingedeelde woningplattegronden. Via de parkeerbox
in de kelder bereikt u met de lift binnendoor de begane grond
én 1e verdieping van de villa. Architectuur, klasse, design en
openbaar groen zijn overal zichtbaar.
Amsterdam-based architectural agency MVDS designed
The Mayor. Its ten villas will differ in height, their design will
lead to an intense experience and sense of space. The detailing
of the overall development reflects the housing demands of
its future residents. Secured garage, elegant lobbies, a private
garden and well-configured floorplans. Via the parking box in
the basement you can reach the ground floor and 1st floor of
the villa with the elevator. Architecture, sophistication, design
and public green spaces are all around.
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BERTRAM BEERBAUM VOORZIET
T H E M AY O R V I L L A’ S V A N Z I J N D E S I G N
Als je zo’n exclusief plan ontwikkelt, moet dat tot in de finesses luxe uitstralen.

suite. Het bad staat los in de ruimte, waar

Om die reden werden de binnentuinen en het aangrenzende stadspark ontworpen

door het gevoel van een luxe hotelsuite

door niemand minder dan landschapsarchitect Lodewijk Baljon. Voor de villa’s

ontstaat. Dat verdienen deze mensen ten

vroegen we Nederlands bekendste designer zijn licht te laten schijnen op de

slotte elke dag.”

indeling en de inrichting. Bertram Beerbaum en zijn team van Kabaz kropen in
de huid van de toekomstige bewoners en gaven de villa’s internationale allure

De Bertram touch

mee. Als we Bertram spreken, ontrafelt zich een mooi gesprek over hoe mensen

Bertram creëert karaktervolle interieurs

tegenwoordig leven en hoe hij daar op inspeelt met zijn ontwerp en design.

waarbij het interieur een krachtig decor
vormt voor kunst en conversation pieces.

“Een penthouse 2.0! Zo laten de villa’s in

hele familie ontbijt. Volop levendigheid.

Een mooi voorbeeld is de haard die bij de

The Mayor zich naar mijn idee het beste

De royale breedte bood mogelijkheden

entree de overgang vormt naar de living.

omschrijven. Ze bieden het beste van twee

om een leefkeuken te ontwerpen die het

Als je het dan hebt over binnenkomen

werelden. De grootsheid en charme van

levendige hart van het huis vormt. De

in stijl… De haard als scheiding is een

een penthouse, maar wel met een tuin én

zithoek heeft een veel bescheidener rol

element dat hij vaker laat terugkomen in

een tweede woonlaag. Bij het bekijken

gekregen. Hier ontspan je aan het eind van

de villa’s. “Door een haard vrij in de ruimte

van de plattegronden viel me gelijk op

de dag. Nog even Netflixen of het nieuws

te plaatsen geef je plekken intimiteit en

hoe heerlijk breed de villa’s zijn en dat

lezen voor je naar bed gaat. Deze ruimte

benadruk je de grootsheid van de ruimte.”

de slaapverdieping qua grootte mooi in

moet daarom naar mijn idee intiem zijn.

verhouding staat tot de ruimte beneden.”

Een plek om je in te nestelen.”

As we speak, buigt hij zich nog over de
styling. “Ik zie een donker kleurenpallet voor
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Een interieur dat past bij hoe je leeft

Ontwaken in je eigen hotelsuite

me met ingetogen kleitinten en een rijkheid

“Mijn design is toegespitst op levens

Nu het beeld van de begane grond zich

van natuurlijke materialen. Vloeren, wanden

genieters met een internationale en drukke

begint te vormen, zijn we benieuwd wat voor

en plafonds mogen dezelfde kleur hebben.

leefstijl. Eenmaal thuis, dan wil je quality

gevoel hij mee wil geven aan de verdieping

Laat het subtiele lichtspel, kunst en grote

time. Waar beter dan in de keuken of aan

met de slaapvertrekken. “Hier is het rustig,

meubelstukken hun werk maar doen. En heel

de eettafel praat je bij? Terwijl de één

haast sereen. Dit in tegenstelling tot de

belangrijk, deze stijl trekken we door naar

kookt, haalt de ander een goede wijn uit

keuken die in functionaliteit en sfeer een

het terras waar je in alle privacy tot laat in

de klimaatkast. Dit is ook de plek waar je

mooi vervolg biedt op de dynamiek van de

de avond buiten zit. Grenzen mogen in zo’n

nog even de laptop openklapt, urenlang

dag. De riante master bedroom heb ik een

geval vervagen, zodat de buitenkamer écht

met bezoek tafelt en ’s ochtends met de

eigen dressing gegeven en badkamer en

onderdeel wordt van het huis.”
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B E R T R A M B E E R B A U M I M B U E S T H E M AY O R
V I L L A S W I T H H I S S I G N AT U R E S T Y L E
An exclusive plan like this needs to exude luxury, down to every last detail.
That’s why the inner gardens and the adjacent city park were designed by none
other than landscape architect Lodewijk Baljon. For the villas, we asked the
Netherlands’ most renowned designer to shed his light on the design and layout.
Bertram Beerbaum and his team at Kabaz put themselves in the shoes of the
future residents and gave the villas international allure. When we caught up with
Bertram, a great conversation unfolded about the way people live today, and
about how his designs respond to modern life.

“Penthouse 2.0! I think that’s the most
accurate way to describe the villas in The
Mayor. They offer the best of both worlds.
The grandeur and charm of a penthouse,
but with a garden and a second floor.
When I looked at the floor plans, what
stood out right away was the wonderful
width of the villas. I also noticed that
there was a nice balance between the
size of the bedroom floor and the space
downstairs.”
An interior designed for your lifestyle
“My design is geared towards people who
enjoy life – people with an international
and busy lifestyle. When they’re at home,
they want to spend quality time with their
loved ones. Where better to catch up than
in the kitchen or at the dining table? While
one of you cooks, the other gets a good
wine from the wine cooler. This is also
the place where you pop open your laptop
in the evening to do a bit of work, where
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you have long dinners with friends and
where you eat breakfast with your family
in the morning. It’s a place full of life. The
generous width provided opportunities to
design a living kitchen, the beating heart
of the home, while the sitting area has
been given a much more modest role.
This is where you relax at the end of the
day, where you wind down with a show
on Netflix or read the news before going
to bed. To me, it has to be an intimate
space – a place where you feel safe and
sheltered.”
Waking up in your own hotel suite
Now that we have a sense of what the
ground floor will look like, we’re curious
to hear what kind of feeling he wants the
bedroom floor to have. “Here everything is
quiet and serene. This is in contrast to the
kitchen, which is a functional space with
an atmosphere that seamlessly connects
with the bustle of the day. I gave the

spacious master bedroom its own dressing
room and en suite bathroom with a standalone bathtub evoking a luxurious hotel
suite. Doesn’t everyone deserve that kind
of luxury every day?”
The Bertram touch
Bertram creates homes full of character
in which the interior forms a powerful
backdrop for art and conversation pieces.
Take the fireplace between the entrance
and the living room, for instance – talk
about entering in style... The fireplace
as a partition between different spaces
is a recurring motif in the villas. “With a
freestanding fireplace, you create intimacy
while also emphasising the grandeur of
the space.”
When we talk to Bertram, he’s still working
on the styling. “I see a dark colour palette
with subdued clay tones and a richness
of natural materials. The floors, walls and
ceilings can all have the same colour – let
the subtle play of light, the art and the
large pieces of furniture do their work.
And very importantly, the style of the
interior extends to the terrace, where you
can sit outside with full privacy until late
in the evening. With homes like these,
boundaries can be blurred so that the
outdoor space really becomes part of the
house.”
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The Mayor Villa’s
E E N L U X E T H U I S WA A R A L
HET GOEDE SAMENKOMT

A LUXURIOUS HOME WHERE ALL
THE GOOD COMES TOGETHER

Luxe, ultiem comfort, privacy en veiligheid zijn de sleutelwoorden
voor de The Mayor Villa’s. Alles is erop gericht om u die welverdiende
ontspanning te bieden met hartje Amsterdam zo dichtbij.
Even helemaal niets, ontspannen en nieuwe energie opdoen,
eventueel in het gezelschap van vrienden en familie. U krijgt er alle
ruimte voor, zowel binnen als buiten. Met plezier nemen wij u mee
in de beleving van The Mayor.

Luxury, ultimate comfort, privacy and security are the key words for
The Mayor Villas. Everything is geared towards offering you that
well-deserved relaxation, close to the hustle and bustle of Amsterdam.
A tranquil place where you can relax and recharge, surrounded by
friends and family. Here you’ll have all the space you need to unwind,
both inside and outside. Allow us to take you on a tour of The Mayor.

The Mayor Villa’s brengt het beste van meerdere werelden samen.
Alle voordelen van vrij wonen met een tuin én ondertussen ook
profiteren van de luxe Residence services van M-Exclusive.
Maar ook de rust, privacy en geborgenheid die u hier vindt, terwijl
de bruisende stad zo dichtbij is, zijn een aangename combinatie.
En dan is er nog het gemak van een lift in huis die ook verbonden
is met de beveiligde garage onder de villa. Kortom, een zeer royale
villa met penthousegevoel.
Rijd straks de beveiligde garage in, parkeer uw auto in uw eigen
parkeerbox en stap in de lift die haar deuren opent in uw villa.
Een villa die u inricht zoals u het wilt, want ontwikkelaar De Nijs
biedt haar klanten optimale indelingsvrijheid. Om u te inspireren
en de mogelijkheden van deze villa’s te tonen heeft niemand
minder dan Bertram Beerbaum van Kabaz een aantal schitterende
inrichtingsvoorstellen gemaakt die gericht zijn op een luxe leefstijl.
Droom even weg en laat u verleiden, want dit is wel heel bijzonder.
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The Mayor Villas brings together the best of many worlds. If offers
residents all the advantages of a freestanding home with a garden,
as well as the luxury Residence services of M-Exclusive. What’s more,
the peace, privacy and security that you find here, so close to the
liveliness of the city, make for an exceptionally pleasant combination.
And then there’s the convenience provided by the in-house lifts,
which also give access to the secure parking garage below the villas.
In short, The Mayor offers spacious villas with a penthouse feel.
Drive into the secure garage, park your car in your own parking box and
step into the lift, which opens into your villa. A villa that you can tailor
to your taste, as developer De Nijs is offering its clients maximum
freedom when it comes to the layout. To show you the possibilities of
these villas, and to inspire you, none other than Bertram Beerbaum
of Kabaz has made a number of beautiful design proposals centred
around a luxurious lifestyle. Allow yourself to get carried away by your
imagination as you daydream about these unique homes.
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U R B A N V I L L A’ S

TYPE ZB05
verkoopnummers: 9.0.1 - 9.0.4 - 9.0.7 - 9.0.10

TYPE ZB04
verkoopnummers: 9.0.2 - 9.0.3 - 9.0.8 - 9.0.9
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Urban Villa
Deze geschakelde villa met tuin én woningbreed balkon ligt schitterend vrij en biedt
volop privacy. Via de parkeerbox in de kelder bereikt u met de lift binnendoor de begane
grond én 1e verdieping van de villa. Door de riante afmeting kunt u hier echt een eigen
paradijs creëren. Een ongekend luxe plek waar door de grote ramen grenzen vervagen
en u overal het ontspannen buitenleven ervaart. En dat met het high end winkelhart
van Amstelveen zo dichtbij. Het beste van twee werelden komt samen.
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TYPE ZB05 - Urban Villa - hoekwoning

TYPE ZB05 - Urban Villa - hoekwoning

verkoopnummers: 9.0.1 - 9.0.7 | verkoopnummers: 9.0.4 - 9.0.10 gespiegeld
Woonoppervlakte ca. 172 m²

verkoopnummers: 9.0.1 - 9.0.7 | verkoopnummers: 9.0.4 - 9.0.10 gespiegeld
Woonoppervlakte ca. 172 m²

begane grond - VARIANT 1

1e verdieping - VARIANT 1

INSPIRED BY BERTRAM BEERBAUM

INSPIRED BY BERTRAM BEERBAUM
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De geïntegreerde kasten worden
met de juiste materialen
een fantastische eyecatcher.
De leefkeuken en living
zijn met elkaar verbonden via de
eettafel; het hart van het huis.

With their luxurious materials,
the integrated cupboards are
a fantastic eye-catcher. The living
kitchen and sitting area are
connected through the dining table,
the heart of the house.
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TYPE ZB05 - Urban Villa - hoekwoning

TYPE ZB05 - Urban Villa - hoekwoning

verkoopnummers: 9.0.1 - 9.0.7 | verkoopnummers: 9.0.4 - 9.0.10 gespiegeld
Woonoppervlakte ca. 172 m²

verkoopnummers: 9.0.1 - 9.0.7 | verkoopnummers: 9.0.4 - 9.0.10 gespiegeld
Woonoppervlakte ca. 172 m²

begane grond - VARIANT 2

1e verdieping - VARIANT 2

INSPIRED BY BERTRAM BEERBAUM

INSPIRED BY BERTRAM BEERBAUM
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Een inloopkast waar menigeen van droomt,
een vrijstaand bad in de slaapkamer en
ramen die een prachtig vrij uitzicht
bieden op het groen. Alsof u elke dag
een beetje op vakantie bent.

A walk-in closet that many people
would dream of, a freestanding bathtub
in the bedroom and windows that
offer a beautiful, unobstructed view
of the surrounding greenery. Every day
will feel like you’re on holiday.
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TYPE ZB04 - Urban Villa

TYPE ZB04 - Urban Villa

verkoopnummers: 9.0.2 - 9.0.8 | verkoopnummers: 9.0.3 - 9.0.9 gespiegeld
Woonoppervlakte ca. 213 m²

verkoopnummers: 9.0.2 - 9.0.8 | verkoopnummers: 9.0.3 - 9.0.9 gespiegeld
Woonoppervlakte ca. 213 m²

begane grond - VARIANT 1

1e verdieping - VARIANT 1

INSPIRED BY BERTRAM BEERBAUM

INSPIRED BY BERTRAM BEERBAUM
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De keuken is een living geworden;
het hart van het huis. Een prachtig
voorbeeld van een indeling die
gemaakt is voor bourgondiërs die eten,
borrelen en werken in de keuken.

The kitchen has become a living room,
the heart of the house. A great example
of a layout made for food lovers who
dine, drink and work in the kitchen.
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TYPE ZB04 - Urban Villa

TYPE ZB04 - Urban Villa

verkoopnummers: 9.0.2 - 9.0.8 | verkoopnummers: 9.0.3 - 9.0.9 gespiegeld
Woonoppervlakte ca. 213 m²

verkoopnummers: 9.0.2 - 9.0.8 | verkoopnummers: 9.0.3 - 9.0.9 gespiegeld
Woonoppervlakte ca. 213 m²

begane grond - VARIANT 2

1e verdieping - VARIANT 2

INSPIRED BY BERTRAM BEERBAUM

INSPIRED BY BERTRAM BEERBAUM
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Als uw leven zich altijd afspeelt
in de leefkeuken moet deze indeling
verleiden. Fantastisch hoe via de
grote raampartijen grenzen tussen
binnen en buiten niet lijken te bestaan.

If most of your life takes place in
your living kitchen, this might be t
he layout for you. The large windows
create the sense that there are
no boundaries between inside and
outside – a fantastic feeling.
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VIL L A’ S

TYPE ZB06
verkoopnummers: 9.0.5 - 9.0.6
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Villa
Parkeer uw auto in uw eigen garagebox en bereik via de inpandige lift de begane grond
en 1e verdieping van de villa. Deze lift geeft een ongekend luxe gevoel en maakt de villa
levensloopbestendig. De indeling is gericht op een luxe, bourgondische leefstijl met
leefkeuken, riante living, luxe master bedroom en twee badkamers. Via de indrukwekkende
raampartijen bent u overal verbonden met de enorm grote tuin rondom het huis.
Ultiem vrij, luxe en uiterst comfortabel!
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TYPE ZB06 - Vrijstaande Villa

TYPE ZB06 - Vrijstaande Villa

verkoopnummer: 9.0.5 | verkoopnummer: 9.0.6 gespiegeld
Woonoppervlakte ca. 205 m²

verkoopnummer: 9.0.5 | verkoopnummer: 9.0.6 gespiegeld
Woonoppervlakte ca. 205 m²

begane grond - VARIANT 1

1e verdieping - VARIANT 1

INSPIRED BY BERTRAM BEERBAUM

INSPIRED BY BERTRAM BEERBAUM
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Twee slaapvertrekken met eigen
badkamer. Heerlijk ontwaken
met vrij zicht op het groen of genieten
van de master bedroom die door
de indrukwekkende garderobe
internationale allure heeft.

Two bedrooms with en suite
bathrooms. Wake up to an
unobstructed view of the greenery
or enjoy the master bedroom
with its impressive wardrobe and
international allure.
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TYPE ZB06 - Vrijstaande Villa

TYPE ZB06 - Vrijstaande Villa

verkoopnummer: 9.0.5 | verkoopnummer: 9.0.6 gespiegeld
Woonoppervlakte ca. 205 m²

verkoopnummer: 9.0.5 | verkoopnummer: 9.0.6 gespiegeld
Woonoppervlakte ca. 205 m²

begane grond - VARIANT 2

1e verdieping - VARIANT 2

INSPIRED BY BERTRAM BEERBAUM

INSPIRED BY BERTRAM BEERBAUM
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Volop kastruimte, de sfeer van
een luxe hotelsuite en prachtig
vrij zicht naar buiten.
Een indeling die inspeelt op
een luxe leefstijl van een gezin.

Plenty of wardrobe space,
the ambience of a luxury hotel
suite and beautiful unobstructed
views. A layout tailored
to a luxury family lifestyle.
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FA C I L I T I E S

SINGULARITY COMPLETES

Centraal in het ontwerpplan ligt appartementengebouw The Mayor
Four. Bijzonder is dat onder het gebouw door een fietspad wordt
aangelegd die fietsers en voetgangers verbindt van Amstelveen Noord
naar Amstelveen-Zuid. In gebouw Four op de begane grond vindt u de
service-units van M-Exclusive. Extra services exclusief voor bewoners.
M-Exclusive maakt wonen en leven in The Mayor bijzonder makkelijk
en aantrekkelijk. Een reeks diensten en services samengesteld op
verzoek van de bewoners en waar zij onbeperkt gebruik van kunnen
maken. In de planning staan een Gym en een Coffeecorner. Bijzonder is
de aanwezigheid van een Conciërge. Hij is u van dienst bij het regelen
van postpakketten, stomerijservice en taxiservice. Op verzoek ontvangt
hij uw gasten. Bij vakantie of afwezigheid past hij op uw appartement.
Heeft u last-minute een oppas nodig? Vraag het uw conciërge.

52

At the heart of the design plan is The Mayor Four building.
An exceptional detail is that a path for cyclists and pedestrians
will be built under the building, connecting Amstelveen-Noord and
Amstelveen-Zuid. In building Four the M-Exclusive service units
will be on the ground floor. M-Exclusive makes living in The Mayor
fabulously easy and appealing. A range of services tailored to the
needs of and as requested by the residents, services they can use
without restrictions. Plans include a Gym and a Coffee Corner.
There will also be a Concierge, there to help you with your parcels,
dry cleaning and taxi service. Upon your request, he will act as
host for your guests. And if you are on holiday or away from home,
he will watch your apartment. Looking for a babysitter last-minute?
Ask your concierge.
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Lodwijk Baljon Lodwijk Baljon Landschapsarchitecten

A HOME IN
A PA R K - L I K E
SETTING

Het ontwerp van de parkachtige omgeving en de
binnentuinen van The Mayor komen van Lodewijk Baljon
Landschapsarchitecten. Zij staan bekend om hun ambachtelijke
toepassingen met nieuwe technieken en materialen.
Naast natuurlijke harmonie, gaat het bij Lodewijk Baljon
ook om toepasbaarheid, maakbaarheid en beheerbaarheid.
Zijn drive naar het zoeken van oplossingen die het karakter
van de plek versterken is bij The Mayor zeer geslaagd.
De landschapsarchitecten richten ook het nieuwe Meanderpark in dat bovenop de verdiepte en overkapte A9 wordt
gerealiseerd.
Its park-like grounds and The Mayor’s courtyard gardens were
designed by Lodewijk Baljon Landscape Architects, a firm that
is widely known for its craftsmanship, implementing innovative
techniques and materials. In addition to natural harmony,
Lodewijk Baljon is dedicated to the usability, practicality and
manageability of its designs. This drive of finding solutions that
emphasize the character of the location is successfully reflected
in the plan for The Mayor. The same landscape architects have
designed the new Meander Park that will be created on top of
the sunken, covered A9.
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The Mayor garden inspirations
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EEN SUBHEADLINE KOMT HIER?

EEN SUBHEADLINE KOMT HIER?

Kabaz ontwerpt van binnen naar buiten en van buiten naar binnen.
De integrale ontwerpen zijn doordacht en gericht op een luxe leefstijl
waarin privacy en genieten vooropstaan.

Kabaz designs from the inside out, and from the outside in. The
integral designs are well thought out, catering to a luxury lifestyle
in which privacy and enjoyment are paramount.

De tuinen zijn groot. Het ontwerp is er dan ook op gericht deze ruimte
maximaal te benutten én bewoner het gevoel van intimiteit te geven.
Door verschillende plekken te creëren waar men kan verblijven, is de
tuin van het vroege voorjaar tot het late najaar een verlengstuk van het
huis. Verse koffie in de ochtendzon, avondlang tafelen met vrienden
of in alle rust met z’n tweetjes beschut genieten van een mooie wijn.
Met de indeling van Kabaz vindt u die ruimte.

With its large gardens, the design is aimed at making maximum use of
the outside space while also giving residents a feeling of intimacy. By
creating several areas where people can enjoy the greenery, the garden
becomes an extension of the house, from early spring to late autumn.
Fresh coffee in the morning sun, a relaxed dinner with friends or a
nice glass of wine while you and your loved one enjoy the peace and
quiet together. With Kabaz’s design, you’ll find all the space you need.

De verschillende verblijfplekken zijn voorzien van stenen, hout of
grind. Om deze plekken te definiëren en te verbinden is een robuuste
pergolaconstructie bedacht. Op de veranda of onder de pergola met
doek is het zelfs op een regenachtige dag heerlijk om buiten te zijn.
Middels subtiele hoogteverschillen is speelsheid in de strakke
belijning gemaakt en door middel van hagen en groen in potten en
bakken is het gevoel van een groene leefomgeving gecreëerd.

The various outside areas are styled with stone, wood or gravel.
A robust pergola construction defines and connects these spaces,
and even on a rainy day it’s wonderful to be outside on the veranda
or under the pergola’s canvas cover. Subtle differences in height
add a sense of playfulness to the design’s clean lines, and hedges
and greenery in pots and planters have been used to create the
feeling of a green living environment.

Een kleed en mooie lampen geven sfeer aan interieur én exterieur.
Dus dit soort huiselijke elementen heeft Kabaz in het ontwerp
verwerkt. Het resultaat is dat - samen met de chique, natuurlijke
materialen - de warme sfeer van binnen ook buiten haar stempel
drukt. Grenzen tussen binnen en buiten lijken niet te bestaan.
Laat u inspireren door de mogelijkheden.

A rug and tasteful lamps breathe life into both the interior and exterior
– just two of the many homely elements Kabaz has incorporated
into the design. The result is that the interior’s warm atmosphere
also leaves its mark outside, chiming nicely with the chic, natural
materials. Boundaries between inside and outside don’t seem to exist.
Allow yourself to be inspired – anything is possible here.
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Urban Villa - hoekwoning

Urban Villa

Vrijstaande Villa

TYPE ZB05 - VARIANT GARDEN

TYPE ZB04 - VARIANT GARDEN

TYPE ZB06 - VARIANT GARDEN

INSPIRED BY BERTRAM BEERBAUM

INSPIRED BY BERTRAM BEERBAUM

INSPIRED BY BERTRAM BEERBAUM
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FA C I L I T I E S

PARKING

De luxe afgewerkte leefomgeving houdt rekening met
woonwensen van de toekomstige bewoners. Dat begint al
in de goed beveiligde garage met liften, parkeerboxen en
bergingen. Thuiskomen en weggaan wordt iedere keer een
fijne ervaring. De garage is ruimtelijk ontworpen met duidelijke
bewegwijzering en alles is helder verlicht.
The luxury residential environment is tailored to the housing
demands of its future residents. From the outset, with a
secured garage with elevators, parking units and storage units.
Arriving home will always be a pleasant experience, leaving
will be carefree. The garage is spacious, with clear signage
and excellent lighting.
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SUSTAINABILITY

CONTRIBUTING TO A BETTER WORLD
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The Mayor wordt duurzaam gebouwd voor nu en de volgende
generaties. Alle gebouwen voldoen minimaal aan de isolatie
waarden van het Bouwbesluit op het gebied van de warmteweerstand
van gevels, daken en vloeren. De EPC (energieprestatie-coëfficiënt)
is minimaal 0,3 of lager en scoort beter dan het Bouwbesluit (0,4).
Dit kan u een extra rentevoordeel opleveren bij uw hypotheek
verstrekker.

The Mayor is a sustainable development, built for today and for
future generations. At the minimum, all buildings will meet the
insulation standards laid down in the Building Code with respect
to thermal resistance of their facades, roofs and floors. The EPC
(energy performance coefficient) is 0.3 or lower and outperforms
the Building Code (0.4). This can lead to a discount on your mortgage
interest.

KOELEN EN VERWARMEN
Zonnepanelen leveren elektriciteit op voor de centrale WKOinstallatie
(Warmte Koude Opslag). De WKO-installatie zorgt voor het verwarmen
en koelen van alle appartementengebouwen en de villa’s. Het benutten
van bodemenergie is een duurzame oplossing waarmee het verbruik
van fossiele brandstoffen voor energieopwekking fors teruggedrongen
wordt. Als bewoner profiteert u van marktconforme energietarieven.
Alle villa’s zullen worden voorzien van vloerverwarming en
vloerkoeling.

COOLING AND HEATING
Solar panels generate the power for the central heat-cold storage
system. This system is for the heating and cooling of all the apartment
buildings and villas. Utilizing geothermal heat is a sustainable
solution, leading to a substantial reduction in the use of fossil fuels
to generate power. As a resident, you will pay normal market prices
for your energy. All villas will be fitted with underfloor heating and
floor cooling.
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V E R K O O P E N I N F O R M AT I E

Eefje Voogd Makelaardij
Parnassusweg 201, 1077 DG Amsterdam
020-30 50 560
info@eefjevoogd.nl

Lunshof Makelaardij
Keizer Karelweg 342, 1181 RJ Amstelveen
020-345 8 345
mayor@lunshof.nl

Projectontwikkeling
Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen

Aannemer
UBA - de Nijs Amstelveen v.o.f.

Interior design
Kabaz - Bertram Beerbaum

COPYRIGHT Het copyright van de inhoud van dit document berust
bij Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen. Niets uit dit document mag
worden gekopieerd, verspreid, in enig tekstsysteem ingevoerd of
anderszins vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden, zonder
schriftelijke toestemming van Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen.
VOORBEHOUD De perspectieftekeningen en plattegronden in
deze brochure geven een impressie. Het is met recht een ‘artist
impression’ waarin de illustrator zich soms wat artistieke vrijheden
gunt. De inrichting van de openbare ruimte en de plattegronden
is naar de fantasie van de illustrator ingevuld. Ondanks alle
zorgvuldigheid die we hebben nagestreefd, kunnen aan deze
tekeningen geen rechten worden ontleend. Deze brochure maakt
geen onderdeel uit van de contractstukken, er kunnen geen rechten
aan deze brochure worden ontleend.
Juli 2022
Projectcommunicatie: Het Campagnehuis, Laren
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