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Beste geïnteresseerde,
De eerste uitingen over Cornelis zijn live en dat

Landschapsarchitecten Dijk&co Landschapsar-

heeft direct veel enthousiaste reacties en de nodi-

chitectuur in Amsterdam hebben speciaal voor

ge vragen opgeleverd. Vooral voor het gevelpark

Cornelis beplanting geselecteerd die goed kan

was veel interesse. In deze nieuwsbrief vertellen we

groeien en bloeien op deze plek, het effect van

er graag meer over.

de seizoenen versterkt en die bijdraagt aan de
biodiversiteit. Een goed voorbeeld hiervan is de

De voorkant van Cornelis ligt aan de stadsboule-

kardinaalshoed, een inheemse sierheester die in

vard en heeft een bijzondere uitstraling, stoer en

de herfst verkleurt met prachtige, rozerode tinten.

statig. De achterzijde is een wereld op zich. Een

Ook lavendel en geraniums krijgen een plek. Deze

prettige, groene leefruimte voor alle bewoners.

geurige planten zijn zeer belangrijk voor de vlin-

Hier bevindt zich ook het unieke gevelpark met

ders, hommels en bijen in de stad.

een trap die alle woonlagen op een speelse manier
verbindt, die uitnodigt om te bewegen.

Het groen van het gevelpark bestaat uit een aantal
onderdelen, zoals klimplanten en vaste cortensta-

Het gevelpark biedt toegang tot de gemeenschap-

len plantenbakken. Deze bakken bevatten hogere

pelijke daktuin van maar liefst 170 vierkante meter,

en lage beplanting. Hierdoor ontstaat een lang-

verdeeld over de eerste, tweede en derde verdie-

gerekte groene strook die met de verdiepingen

ping. Een heerlijke, groene plek vol met bloeiende

meebeweegt en die een natuurlijke afscheiding

planten, wuivende grassen en inheemse beplan-

tussen privé en openbaar vormt. Ook leveren deze

ting. Kinderen kunnen hier veilig spelen en verve-

planten een bijdrage aan de bioversiteit.

len zich geen moment met de glijbaan. Het gevelpark is een plek voor jong en oud. Een plek om te
spelen, te ontspannen en te ontmoeten
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Wil jij straks je dag beginnen met een lekkere kop
koffie in het gevelpark? Dat kan! Binnenkort start de
verkoop van deze unieke appartementen. Ook wordt
de website uitgebreid met FAQ en een interactieve
woningzoeker, waarmee je het appartement kunt
vinden dat perfect bij jou past. Uiteraard krijg jij als
geïnteresseerde als eerste bericht.
Mocht je in de tussentijd vragen hebben, neem dan
gerust contact met ons op.
Team KRK Makelaars: 020 - 44 000 00.
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