
Luxe Kantoorvilla’s

Elementendreef
Almere

Luxe kantoorvilla’s in het topsegment direct 
aan de A6/A1 

Te koop:  €463.500,- v.o.n.
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Bent u op zoek naar luxe kantoorruimte met eigen entree in 
de metropoolregio Amsterdam? In Almere Poort ontwikkelt 
Vastadis 6 representatieve kantoorvilla’s voor ondernemers die 
toe zijn aan de volgende stap. Wilt u beter bereikbaar, zichtbaar 
of duurzamer ondernemen? Dit project biedt op alle punten 
topkwaliteit. 

Ondernemen vanuit een kantoorvilla op bedrijventerrein Lage 
Kant betekent werken in een representatieve omgeving met 
een prettig werkklimaat, uitstekende bereikbaarheid en 
voldoende parkeerruimte voor de deur. Het terrein ligt direct 
aan de A6 en op 6 minuten rijden van de A1.

De 2 nog beschikbare kantoren hebben een bruto vloeroppervlak 
(bvo) van ca. 206 m2 verdeeld over 3 verdiepingen. Heeft u meer 
ruimte nodig? 

Het project wordt duurzaam gebouwd en bevat voorzieningen 
als een zeer snel glasvezelnetwerk en aansluiting op het 
stadswarmtenetwerk.
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De kantoorvilla’s zijn ideaal te 
gebruiken voor bijvoorbeeld een 
advocatenkantoor, commercieel 
bureau, accountantskantoor, 
ingenieursbureau of voor andere 
algemene kantoorfuncties. 

De gemeente Almere heeft 
het terrein bestemd voor 
“kantoorinvulling zonder 
baliefunctie.” Zie: “Bestemming 
Poort-Oost en Duin”, Q4 2019.

Gebruik

Locatie

Almere - Poort

Perfect bereikbaar

Dicht bij de A6 en A1

Start bouw 12-2022

Op de kruising van de 
Elementendreef en de Europalaan 
in Almere Poort ontwikkelt Vastadis 
6 luxe kantoorvilla’s voor het 
midden- en kleinbedrijf. De kavel 
ligt op het bedrijventerrein Lage 
Kant. 

Dit is een modern terrein tussen 
de woonwijk Europakwartier (in 
aanbouw) en het toekomstige 
visitekaartje van Almere Poort, De 
Voortuin. De Voortuin is een groot 
stadspark in ontwikkeling met 
ruimte voor natuur en sport direct 
aan de A6. 
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Lage-Kant Almere

2 luxe kantoorvilla’s

206 m2 BVO

Casco opgeleverd

Een representatief gebouw is hét 
visitekaartje van uw onderneming. 
De kantoorvilla’s zijn een ontwerp 
van Driessen Architectuur met 
een hoogwaardige en moderne 
afwerking. 

De voorkant van het gebouw heeft 
een representatieve en zakelijke 
uitstraling met uitzicht over het 
groen. De gevelbekleding heeft 
accenten van hout en metselwerk 
die het gebouw een unieke 
uitstraling geeft. De gevel biedt 
ruimte voor reclame-uitingen. 

De entree en parkeerruimte van 
de kantoren bevinden zich aan de 

achterzijde. De villa’s hebben elk 
een eigen entree met ruimte voor 
een reclame-uiting. Grote ramen 
op zowel de begane grond als de 
verdiepingen zorgen voor prettige, 
natuurlijk verlichte binnenruimte. 

De kantoren hebben uitzicht op het 
toekomstige stadspark De Voortuin. 
De grootste kantoorvilla heeft een 
dakopbouw met terras dat uitzicht 
biedt over de hele omgeving. 

Welke unit u ook kiest, overal geniet 
u van het weidse uitzicht. 

Uitstraling
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Duurzame nieuwbouw

De Luxe Kantoorvilla’s 
Elementendreef Almere worden 
gebouwd volgens de principes van 
duurzaam bouwen. Denk hierbij 
aan vloer-, gevel-, en dakisolatie, 
HR++ beglazing en (optioneel) 
zonnepanelen op het dak van 
de eigen kantoorruimte. Waar 
mogelijk wordt gebruik gemaakt 
van circulaire bouwmethodes wat 

betekent dat de materialen in de 
toekomst opnieuw gebruikt kunnen 
worden. 

Het gebouw wordt aangesloten op 
het stadswarmtenet van Vattenfall. 
De kantoorvilla’s kunnen zo op 
goedkope, duurzame wijze voorzien 
worden van vloerverwarming. 

Bij alle projecten van Vastadis staat duurzaamheid voorop. Zoals Tom 
Sengers, directeur van Vastadis, zegt: 

“Als ontwikkelaar geloven wij in duurzaamheid als basis voor 
hoogwaardige architectuur waarbij de omgeving en architectuur elkaar 
versterken. Het project Luxe Kantoorvilla’s Elementendreef Almere 
belooft hiervan een fraai voorbeeld te worden.”

“Bent u op zoek naar een 
bedrijfsruimte in Almere? 
Almere biedt bedrijven 
vestigingsmogelijkheden om te 
ondernemen onder de rook van 
Amsterdam. Almere is koploper 
op het gebied van innovatie, 

duurzaamheid en circulaire 
economie. In het voorjaar van 
2019 is Almere benoemd tot 
MKB vriendelijkste stad van 
Nederland!” 

(Bron: onderneeminalmere.nl)
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Rondom het gebouw worden ca. 30 
parkeerplaatsen en aparte ruimte 
voor fietsen aangelegd. Door 
ecorasters zullen de parkeervakken 
na verloop van tijd veranderen in 
verstevigde grasvakken en oogt het 
parkeerveld mooi groen. 

Rondom het parkeerveld wordt 
een groenvoorziening aangelegd. 
Aan de voorzijde van het gebouw 
bevinden zich geen entrees of 
voetpaden.

Voorzieningen terrein

De kantoorvilla’s worden casco opgeleverd met een uitgebreid 
basispakket aan voorzieningen. Het basispakket bestaat onder 
andere uit:

Opleveringsniveau

• Vloer-, gevel- en dakisolatie
• HR++ beglazing
• Afgewerkte betonvloer begane grond
• Voorbereiding voor plaatsing zonnepanelen en buitenunits
• Meterkast
• Mogelijkheid tot reclame bij de eigen ingang
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 Villa

 1
 2
 3
 4
 5
 6

Begane 
grond
74 m²
72 m²
72 m²
72 m²
132 m²
72 m²

1e 
verdieping
69 m²
67 m²
67 m²
67 m²
126 m²
67 m²

Prijs v.o.n.
 
VERKOCHT
VERKOCHT
VERKOCHT
€463.500
VERKOCHT
€463.500

Prijzen

(Prijzen excl. 21 % BTW)

3e 
verdieping
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
86 m2 

n.v.t.

Een eigen kantoor: huren of kopen? Als u op zoek bent naar een eigen 
kantoorpand, staat u voor dit dilemma. Het kan het heel aantrekkelijk 
zijn om een bedrijfspand te kopen. De voordelen op een rij: 

• Investeren in een bedrijfsunit is een stabiele belegging met een 
gunstig risicoprofiel. Zo zijn de prijzen in de afgelopen 5 jaar met 
gemiddeld 5,8% per jaar gestegen en over de afgelopen 30 jaar met 
3,2% per jaar*. 

• De vaste lasten zijn over lange periode constant. Zo weet u waar u 
aan toe bent. Bij huurpanden loopt u het risico op huurverhoging 
bij verlenging van de huurovereenkomst.

• Bij veranderde bedrijfsomstandigheden kan het pand worden 
verkocht of verhuurd. Bij een huurpand kunt u meestal niet tussen-
tijds opzeggen. 

• Een gekocht pand is altijd beschikbaar. Bij een gehuurd pand is het 
afwachten of de huurovereenkomst wel wordt verlengd. 

• Het pand kunt u helemaal naar uw eigen wensen aanpassen of ver-
bouwen. 

* Bron: ASRE op basis van NVM Business en Strabio en SriVAD.

De voordelen van kopen

2e 
verdieping
69 m²
67 m²
67 m²
67 m²
126 m²
67 m²
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Bereikbaarheid

Bedrijvenpark Lage Kant is dé 
ideale locatie voor bedrijven die 
georiënteerd zijn op Amsterdam, 
Schiphol en het Gooi. Het terrein is 
uitstekend bereikbaar met zowel 
de auto als het openbaar vervoer. 

Via de Elementendreef rijdt u 
in nog geen 5 minuten naar de 

A6 en in 20-25 minuten bent u 
op de Zuidas of Schiphol. Via de 
Europalaan rijdt u binnen enkele 
minuten naar het centrum van 
Almere Poort.

Bestemming

Amsterdam Zuidas

Schiphol Airport

Hilversum

OV

29 min

36 min

17 min

Auto

20 min

25 min

20 min
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De bouw van de kantoorvilla’s 
Almere Lage Kant staat gepland 
rond december 2022.

Dit project is een initiatief van 

Vastadis Projectontwikkeling 
en wordt uitgevoerd met 
gerenommeerde partners als 
architectenbureau Driessen 
Architectuur en Vivara Pro.

Het gebouw met de 6 units 
wordt ondergebracht in een 
Vereniging van Eigenaren (VvE). 
De VvE zal het beheer van het 
gebouw (laten) uitvoeren en de 
gemeenschappelijke belangen 
behartigen. Voor het beheer van 
de VvE wordt direct een externe 
deskundige partij aangesteld. 

Het gebouw wordt in 
appartementsrechten gesplitst. 
U koopt een appartementsrecht 

waarin de bedrijfsunit is 
ondergebracht. Alle eigenaren 
zijn lid van de VvE. De kosten 
voor het beheer bestaan o.a. uit 
verzekeringen, het onderhoud 
aan de buitenzijde van het 
gebouw, het beheer van het 
groen en eventuele aanvullende 
voorzieningen. De VvE beslist hier 
gezamenlijk over.

Start bouw

Vereniging van Eigenaren
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De Voortuin
Een Sportief Parklandschap

De Voortuin is een gebied van 69 hectare in ontwikkeling dat ligt 
tussen de A6 en de elementendreef in Almere Poort. De Voortuin 
krijgt een groene invulling met voorzieningen voor vrije tijd, 
sport en gezondheid. Het gebied is met 22 hectare natuurgebied 
van Staatsbosbeheer onderdeel van de natuurverbinding tussen 
het Kromslootpark en De Noorderplassen.
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De ontwikkelingsvisie voor De Voortuin is op 30 januari 2020 door 
de gemeenteraad van Almere vastgesteld. Deze visie laat een 
inspirerend beeld zien van een toekomstige invulling van deze 
brede strook langs de A6. 

Bovenstaande moodboard geeft een indruk van de visie. 
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Van Casco tot Turn-Key

De kantoorvilla’s worden casco opgeleverd met een optioneel basispakket 
aan technische voorzieningen.

U maakt zelf een plan voor de afwerking en het interieur en laat dat 
uitvoeren door een afbouwbedrijf. Denk bij afwerking bijvoorbeeld aan: 
vloeren, wanden, plafonds, elektra, verwarming/airco, interieurbouw, 
schilder- en stucwerk en. 

Wat er komt kijken om van een casco pand tot een 
sleutelklaar pand te komen?

   - Selectie afbouwpartij
   - Ontwerp indeling en afbouw
   - Materiaalkeuzes
   - Onderhandeling met afbouwpartij over de prijs en planning
   - Oplevering en controle



13

Vastadis werkt samen met Wilmar Abouw die voor u de gehele afbouw 
kan verzorgen.

Dit heeft het voordeel dat u zelf niet op zoekt hoeft naar een 
betrouwbaar afbouw bedrijf dat op tijd aan de slag kan en kwaliteit levert.

Wilmar afbouw is een familie bedrijf dat al meer dan 20 jaar werkzaam is 
in de afbouw branche. Wij nodigen u uit om een aantal van onze projecten 
te bekijken  via www.wilmarafbouw.nl

Door meerdere kantoren tegelijk af te werken kunnen ze een mooie 
project prijs aanbieden.

U bent natuurlijk vrij om zelf een afbouw partij te kiezen, dan wel een 
onderdeel van de afbouw door een andere partij te laten uitvoeren.

Afbouw door Wilmar Afbouw
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Natuurinclusief bouwen 
is een relatief nieuwe 
manier van bouwen. Hierbij 
wordt in het ontwerp al 
rekening gehouden met 
biodiversiteit, klimaat en een 
gezonde leefomgeving. Zo 
ontstaat een aantrekkelijke 
en toekomstbestendige 
leefomgeving voor mens en 
dier. 

Vastadis past in al haar 
projecten de principes van 
natuurinclusief bouwen toe en 
werkt hierbij samen met een 
(stads)ecoloog van Vivara-Pro. 

Natuurinclusief bouwen 
kan met allerlei slimme 
technische oplossingen zoals 

inbouwkasten voor broedende 
vogels. Maar denk ook aan 
groene parkeervakken, 
een groendak of het slim 
omgaan met verlichting. 
Voor vleermuizen wordt 
in het gebouw nestruimte 
ingebouwd zodat de 
vleermuizen een veilige plek 
hebben om te rusten. 

Nieuwe bebouwde gebieden 
in Almere vormen een 
verbinding tussen de 
‘Natuurparels’ (stadsparken) 
in de stad en de grotere 
natuurgebieden zoals het 
Natura 2000 gebied dat zich 
net buiten de stad bevindt.

Natuurinclusief bouwen
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Wilt u de verdiepingsvloer niet 
alleen met een trap maar ook 
via een lift bereiken? Vastadis 
kan (optioneel) een spindellift 
plaatsen. Voor een spindellift 
is geen machinekamer, liftput 
of dakopbouw nodig. Hierdoor 
zijn deze liften ideaal voor het 
gebruik in luxe kantoorpanden.

Spindellift
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Begane grond
Hoogte:    3,3 m
Oppervlakte:  ca. 72 m²

Verdiepingen
Hoogte:    3,3 m
Oppervlakte:  ca. 67 m²

Villa 4 heeft een entree 
aan de noordzijde van het 
gebouw met ruimschoots 
parkeergelegenheid voor de 
deur. De kantoorvilla beslaat 
3 verdiepingen en heeft een 
oppervlakte van in totaal ca. 
206 m2 bvo. De grote ramen 
zorgen op elke verdieping voor 

prettige, natuurlijk verlichte 
binnenruimtes.

De verdiepingsvloeren zijn 
bereikbaar via een mooie 
representatieve trap of 
(optioneel) een lift. 

Specificaties

Kantoorvilla

4

Afmetingen en indeling van de units kunnen nog veranderen.
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Omschrijving                     Specificaties

Kantoorvilla 4 heeft een representatieve gevel met een eigen 
entree. De houten gevelonderdelen geven het gebouw een 
uniek accent. Daarnaast zorgen het metselwerk en de luxe grijze 
panelen voor een warme, hoogwaardige uitstraling.

Begane grond Kantoorvilla 4 1e Verdieping Kantoorvilla 4

De indeling van het trappenhuis is in de aanvraag iets aangepast.
Het definitieve ontwerp kunt u uitvragen bij de ontwikkelaar of 

makelaar.
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Omschrijving                     Specificaties

Kantoorvilla

4

Begane Grond
Oppervlakte:   ca. 72 m²
Lengte:   ca. 9,6 m 
Breedte:   ca. 7,5 m
Hoogte:   ca. 3,3 m

Verdiepingen
Oppervlakte:   ca. 67 m²
Lengte:   ca. 9,6 m
Breedte:   ca. 7,5 m
Hoogte:   ca. 3,3 m

2e verdieping Kantoorvilla 4
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Villa 6 heeft een entree aan 
de binnenhoek van het 
gebouw met ruimschoots 
parkeergelegenheid voor 
de deur. De villa beslaat 3 
verdiepingen en heeft een 
oppervlakte van in totaal ca. 
206 m2 bvo. Door de kopse 
ligging heeft deze kantoorvilla 
aan drie kanten zicht over 

het groen en de omgeving. 
De grote ramen zorgen voor 
prettige, natuurlijk verlichte 
binnenruimtes.

De verdiepingsvloeren zijn 
bereikbaar via een mooie 
representatieve trap of 
(optioneel) een lift. 

Kantoorvilla

6

Begane grond
Hoogte:    3,3 m
Oppervlakte:  ca. 72 m²

Verdiepingen
Hoogte:    3,3 m
Oppervlakte:  ca. 67 m²

Specificaties

Afmetingen en indeling van de units kunnen nog veranderen.
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Kantoorvilla 6 heeft een representatieve gevel met een eigen 
entree. De houten gevelonderdelen geven het gebouw een 
uniek accent. Daarnaast zorgen het metselwerk en de luxe grijze 
panelen voor een warme, hoogwaardige uitstraling.

Omschrijving                     Specificaties

Begane grond Kantoorvilla 6 1e Verdieping Kantoorvilla 6

De indeling van het trappenhuis is in de aanvraag iets aangepast.
Het definitieve ontwerp kunt u uitvragen bij de ontwikkelaar of 

makelaar.
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Omschrijving                     Specificaties

Kantoorvilla

6

Begane Grond
Oppervlakte:   ca. 72 m²
Lengte:   ca. 9,6 m 
Breedte:   ca. 7,5 m
Hoogte:   ca. 3,3 m

Verdiepingen
Oppervlakte:   ca. 67 m²
Lengte:   ca. 9,6 m
Breedte:   ca. 7,5 m
Hoogte:   ca. 3,3 m

2e verdieping Kantoorvilla 6
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COLOFON

Ontwikkeling en realisatie

Vastadis B.V.
Website:  www.vastadis.nl
Telefoon:  +31 (0)6 - 466 877 42 (Wouter Sengers)
Mail:   wouter@vastadis.nl

Afbouw
Wilmar Afbouw
Website:  www.wilmarafbouw.nl
Telefoon:  +31 (0)6 - 52 30 68 29 (Marcel Leijs)
Mail:   wilmarmarcel@gmail.com

Verkoop en informatie

Van Rooij Bedrijfsmakelaars
Telefoon:  +31 (0)36 - 52 98 077 
Mail:    kevin@vanrooij.nl

Ontwerp

Driessen Architectuur
Hoewel deze informatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen hieraan geen rechten 

worden ontleend. De afgebeelde illustraties en artistieke impressies zijn uitsluitend bedoeld als 

indicatie van de toekomstige kantoorvilla’s en daardoor niet bindend voor het eindresultaat. Alle 

informatie kan aan verandering onderhevig zijn. Niets uit deze brochure en bijlagen mag worden 

gepubliceerd of verspreid zonder dat daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven van de 

opdrachtgever.
   September 2022



Telefoonnummer
0485 - 798 008

Email
info@vastadis.nl

Bezoekadres
Spinding 5, 5431 SN Cuijk


