
Gemeente Amstelveen

Ongekende luxe en een verrassende woonbeleving 
komen samen in UpMountain in hartje Amstelveen. 
Letterlijk op een toplocatie wordt hier een bijzonder 
appartementengebouw gerealiseerd. Makelaar Ramón 
Mossel werd daarbij al vroeg in het traject betrokken: 
“We hebben de woningen letterlijk kunnen intekenen 
en kunnen meedenken over de grootte van de 
appartementen.”

UpMountain: 
exclusief wonen op 
een unieke locatie
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Appartementencomplex UpMountain dankt zijn 
naam enerzijds aan het luxe karakter van de 
appartementen en anderzijds aan de opmerkelijke 
architectuur. “We zien de bestaande parkeerga-
rage waarop het complex gebouwd wordt als de 
berg, en het project UpMountain als het berg-
dorpje bovenop”, vertelt Erik Schimmel, verkoop-
manager bij AM. Dat maakt dit project ook 
meteen uniek in Nederland. “In Nederland is nog 
nooit een appartementencomplex van deze 
omvang op een bestaand gebouw gerealiseerd.” 

Want groot wordt UpMountain zeker; het gaat 
hier om 45 appartementen met een totaal woon-
oppervlak van zo’n 7.000 m2. “De trapsgewijze 
opbouw van UpMountain zorgt ervoor dat het 
gebouw als een berg boven het Stadshart van 
Amstelveen uitsteekt. Bewoners hebben er dan 
ook een riant uitzicht vanaf de grote terrassen”, 
vertelt makelaar Ramón Mossel. De voet van 
UpMountain bestaat uit een parkeergarage van 
zes lagen. De appartementen worden hierboven 
gerealiseerd, verspreid over de zevende tot en 
met de twaalfde laag. Standaard beschikt ieder 
appartement over een parkeerplaats in de onder-
liggende parkeergarage.

Schimmel is erg te spreken over de samenwerking 
met Mossel die al vroeg tot stand kwam. “Ramón 
heeft ons geadviseerd vanaf het voortraject, dus 
nog voordat we het opstalrecht van het 
bestaande gebouw hadden verworven. Hij 
onderzocht waar de zoekers vandaan kwamen en 
wat het meest gezocht werd in Amstelveen. Zo 
zijn we uitgekomen bij het hogere segment. 
Waarbij hij aan kon geven hoeveel serieuze 
zoekers er waren voor dit type product.” Ook de 
samenwerking met de gemeente Amstelveen 
verliep goed. “Toen het idee ontstond, hebben we 
dit met de gemeente besproken. Die heeft daar 
een ruimtelijke onderbouwing voor geschreven. In 
goed overleg is vervolgens de procedure 
doorlopen, die in juni 2018 tot een onherroepelijke 
omgevingsvergunning heeft geleid.” 

De doelgroep bestaat hier voornamelijk uit 
mensen die een gezinsleven achter de rug 
hebben, aldus Mossel. “Mensen van wie de 
kinderen de deur uit zijn, maar die gewend zijn om 
groot te wonen met een grote buitenruimte. Voor 
die doelgroep zijn deze appartementen ideaal. 
Met woonoppervlaktes die oplopen tot 390 m² is 
hier voor ieder wat wils. De luxe appartementen 
hebben een kwalitatief hoog afwerkingsniveau en 
dankzij de hoge raampartijen is er veel lichtinval. 

Riant uitzicht
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UpMountain bevindt zich bovendien op een 
voorzieningenlocatie pur sang. Vanuit het gebouw 
loop je zo het Stadshart van Amstelveen in, en 
het OV brengt je snel naar de binnenstad van 
Amsterdam. Maar ook snelwegen en Schiphol zijn 
goed en snel bereikbaar”, aldus Mossel. 

‘ UpMountain bevindt zich 
op een voorzieningenlocatie 
pur sang’

Mossel adviseerde AM niet alleen over doel-
groepen en waar zij vandaan zouden kunnen 
komen. “We hebben de woningen letterlijk kunnen 
intekenen en meedenken over de grootte van de 
appartementen. Vervolgens heeft de architect er 
nog wat specifieker naar gekeken. We kregen de 
contouren van het gebouw te zien en konden per 
verdieping invullen wat naar ons idee de invulling 
zou moeten zijn. Je kunt dan echt aantonen hoe 
goed je de markt kent. Het geeft heel veel 
vertrouwen, dat AM ons deze ruimte heeft 
gegeven. Dankzij een intensieve en vooral 
prettige samenwerking hebben we samen met 
Erik fantastische appartementen en resultaten 
kunnen realiseren.”  

Om een dergelijk groot appartementencomplex 
op een bestaand gebouw te realiseren, vraagt 
volgens Schimmel wel om een andere manier van 

bouwen. “Boven op de pilaren van de bestaande 
parkeergarage worden een aantal hamerstukken 
geplaatst. Dat zijn een soort wigvormige stalen 
constructies die straks het hele complex gaan 
dragen. Het hele gebouw wordt bovendien in 
staalbouw opgetrokken. Dat is in het buitenland 
redelijk standaard, maar in Nederland beslist niet. 
Deze lichtere manier van bouwen creëert meteen 
veel flexibiliteit. Mensen kunnen hun apparte-
ment helemaal naar wens indelen, uiteraard wel 
rekening houdend met wat technisch mogelijk is”, 
legt Schimmel uit. 

Vanwege die keuzevrijheid is er op aanraden 
van Mossel voor gekozen om kopers eerst bij een 
binnenhuisarchitect langs te sturen, zodat ze hun 
wensen kenbaar kunnen maken. “Aan de hand 
van een wensenlijstje maakt de binnenhuisarchi-
tect de gewenste plattegrond voor de kopers. Als 
de plattegrond helemaal naar wens is, wordt het 
zo gebouwd”, aldus Mossel. 
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Over het project UpMountain

In totaal komen er 45 appartementen in 
UpMountain. Dat begint op de 7e verdieping 
met veertien appartementen variërend van 
75 tot ca. 151 m2 waarvan vier maisonnettes. 
Op de 8e verdieping komen elf appartementen 
van ca. 92 tot ca. 180 m2. De 9e verdieping 
biedt plaats aan negen appartementen van 
ca. 94 tot ca. 228 m2. Op de 10e verdieping 
bevinden zich zeven appartementen van ca. 

94 m2 tot ca. 263 m2. De 11e verdieping kent 
drie appartementen van ca. 193 tot 300 m2. 
De 12e verdieping ten slotte is bestemd voor het 
exclusieve penthouse van ca. 384 m2. De luxe 
appartementen hebben alle een ruim terras en 
een hoog afwerkingsniveau. Architect Rijnboutt 
uit Amsterdam tekende voor het ontwerp. Begin 
december 2018 start de bouw. Eind 2019 zal het 
complex worden opgeleverd. 

Erik Schimmel van AM 
is erg te spreken over 
de samenwerking met 
Mossel die al vroeg tot 
stand kwam.

“De trapsgewijze 
opbouw van 
 UpMountain zorgt 
ervoor dat het gebouw 
als een berg boven 
het Stadshart van 
 Amstelveen uitsteekt”, 
vertelt NVM- nieuw-
bouw specialist 
Ramón Mossel.


