TE HUUR

GRATIS PARKEREN
NOORD-ZUID LIJN
STRATEGISCHE LIGGING

WINKELRUIMTE VAN 120 TOT 450 M2
PER DIRECT BESCHIKBAAR
WWW.WINKELENOPHETMOSVELD.NL

WINKELEN DOET MEN OP HET MOSVELD

BESTAAND EN NIEUW: SAMEN STERKER
Winkelcentrum Mosveld staat in verbinding met de Hagendoornweg en de Van der Pekstraat waar de laatste
jaren nieuwe bedrijfjes, winkeltjes en horeca zijn neergestreken en waar op maandag, woensdag en zaterdag
de drukbezochte warenmarkt wordt gehouden.
Het oorspronkelijke winkelaanbod is vaak kleinschalig en ligt versnipperd over de buurtstraten en vormt met
het nieuwe winkelcentrum Mosveld een eenheid. Winkelcentrum Mosveld is een compleet en comfortabel
centrum voor de dagelijkse boodschappen. Door een zorgvuldige selectie van winkeliers wordt gekomen
tot een uitgebalanceerd en goed op elkaar afgestemd winkelaanbod dat elkaar versterkt. Hierdoor kan
winkelcentrum Mosveld samen met de omliggende winkels zich sterk onderscheiden en een duidelijke
eigen identiteit krijgen. De locatie is uniek door de dynamiek, maar ook door de bereikbaarheid.

KRAANSPOOR

MTV
NDSM

BUIKSLOTERHAM

DUIKSLOTERHAM

OVERHOEKS

MOSVELD
HALTE NOORD/ZUIDLIJN

EYE
ADAM TOREN
HERONTWIKKELING WONINGBOUW
CENTRAAL STATION

IJ-TUNNEL

MOSVELD IN EEN POSITIEVE FLOW
Amsterdam-Noord is hip and happening. En Mosveld ligt precies midden in het stadsdeel dat bruist van
de nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. Een nieuwe hotspot in de stad waar ook het filmmuseum EYE
is gevestigd en waar de oude Shell-toren, onder de naam A’DAM, is getransformeerd tot een icoon met
internationale alure. Een multifunctioneel gebouw met een hotel, een draaiend restaurant met 360 graden
view, kantoren en clubs. Op tachtig meter hoogte biedt de skybar met panoramadak een adembenemend
uitzicht op de hele stad. Echt een publiekstrekker.
Niet gek dat Noord een grote aantrekkingskracht heeft op jonge professionals en mensen die op zoek
zijn naar een uitdagende woon- en werkomgeving. Veel creatieve bedrijven vestigen zich hier en op oude
bedrijventerreinen verrijzen hoogwaardige woningen. Noord krijgt hierdoor een nieuw elan en verandert
van kleur. Mosveld kan meeliften op de positieve flow en de opwaartse trend in Noord.
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Openbare
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BESCHIKBAAR VOOR VERHUUR
Mosveld 123A (tussen 123 en 125)

130 M

Gentiaanstraat 15
Gentiaanstraat 17
Gentiaanstraat 19+21

65 M2
135 M2
258 M2

2

Alle oppervlakten zijn indicatief en zullen worden vastgesteld
op basis van bruto vloeroppervlakte conform de NEN 2580.
De bovengenoemde beschikbaarheid geldt per 15 juni 2018.

MEER RUIMTE NODIG?
Naast elkaar gelegen units kunnen worden
gecombineerd tot grotere metrages. Hierdoor
ontstaan er mogelijkheden tot 450 m2.

GENTIAANSTRAAT

MOSVELD

7
9
11
13
23-25

79+81
83
85
87
89
95+97
99
101
103
105
107
115
117
119
121
123
125
127
129

Febo
Taco Mundo
Brow & Beautybar
Slagerij Kaddour
Chitir Chicken

Wav-e Studios
Papa John’s pizza
Toko Tjin’s
Vishandel Tuyp & zonen
Deen
Blokker
Bloomies
Benu apotheek
Primera
Ami kappers
Kruidvat
De Bakkerszonen
Holland & Barrett (De Tuinen)
BrainWash kappers
Pearle
SNS
Samsung
Etos
Albert Heijn

WINKELCENTRUM MOSVELD
Met de komst van het winkelcentrum Mosveld krijgt de wijk voor het eerst een kloppend hart en een centrale
ontmoetingsplek. Frisse nieuwbouw met alle denkbare winkels, compact bij elkaar rondom een gezellig plein.
Modern, compleet en puur gemak. Hier kom je voor de dagelijkse boodschappen, maar ook om even een
ijsje eten, een terrasje te pakken of om af te spreken met vrienden.
Voor de dagelijkse boodschappen zijn er twee full-service supermarkten die samen ongeveer de helft van
het totale winkeloppervlak van 7.000 m2 beslaan. Daarnaast is er een keur aan specialisten met verse
producten en een complementaire mix van non-food aangevuld met horeca en dienstverlening, aanbod
van dagelijks verzorgende producten en complementaire formules ontstaat zo een compleet centrum van
regelmatige boodschappen in de wijk.
Voor het winkelcentrum zijn wij nog op zoek naar bedrijven die het hippe en creatieve karakter versterken.
Een moderne daghoreca (lunch en koffie), een notenbar of een een winkel met specialiteiten is zeer gewenst.

WAAR LIGT MOSVELD?
Winkelcentrum Mosveld ligt centraal in Volewijck, op de hoek van de Johan van Hasseltweg en
Van der Pekstraat in Amsterdam-Noord.
De Johan van Hasseltweg verbindt de buurt rechtstreeks met het IJ-tunneltracé, de hoofdader
door Amsterdam-Noord die via de IJ-tunnel naar het zuidelijke deel van Amsterdam leidt.

JE BENT ER ZO!
Winkelcentrum Mosveld is uitstekend bereikbaar. Te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer
en zeker ook met de auto en waar in Amsterdam kun je nu nog gratis parkeren?!
•
•
•
•

Centraal in de wijk en maximaal 10 minuten vanaf ringweg Noord (afslag S117 of S116)
Haltes voor buslijn 32, 33, 34, 35 en 38 aan de Hagedoornweg (hoek Van der Pekstraat)
en voor buslijn 105,108, 363 en 624 aan de Gentiaanstraat
500 meter van de Noord/Zuidlijn, metrohalte Noorderpark (kruising IJ-tunneltrace
en van Johan Hasseltweg)
1.200 meter van de veerpont over het IJ naar het Centraal station

PARKEREN IS GRATIS!
Op het parkeerdek is plaats voor 140 auto’s. En ’s avonds zorgen de bewoners van de
53 appartementen boven de winkels voor levendigheid en houden gelijk een oogje in het zeil.

NOORD TREKT MEER INWONERS
In het zuidelijk deel van Amsterdam-Noord
komen steeds meer mensen te wonen.
Aanvankelijk woonden hier 18.000 mensen,
maar na de oplevering van de geplande
nieuwbouw in Overhoeks en Buiksloterham
wonen hier strak ruim 23.000 mensen.
Mensen die elke dag boodschappen doen,
cadeautjes kopen of zichzelf verwennen, uiteten gaan of een terrasje pakken. Winkelcentrum
Mosveld heeft alles om aan de wensen van de
bewoners te beantwoorden.
De gemeente Amsterdam heeft de ambitite
geformuleerd om tot 2025 de bouw van 50.000
woningen mogelijk te maken. Een groot deel van
de woningen is gesitueerd in de directe omgeving
van winkelcentrum Mosveld.

Grotere stedelijke context
Gemeente Amsterdam: 	810.000 (en groeit
de komende jaren)
Amsterdam-Noord: 	90.000 (groeit naar
circa 100.000 in 2023)
Inwoners binnen 2 km:
Inwoners binnen 5 km:

59.000
420.000

Eigen marktgebied (boodschappen)
Primair marktgebied:
Secundair marktgebied:

10.000
13.000

Aantal bezoekers (2018) Mosveld
Bruto per week:
57.800 personen
Netto per week:
57.000 personen
Bezoekeenheden netto: 41.900 personen
Bezoekduur:
ca. 25 minuten
46 procent bezoekt het winkelcentrum lopend,
42 procent met de fiets en slechts 9% met de auto.

Bel voor meer informatie

Valkenburgerstraat 67a + b
1011 MG Amsterdam
020 44 000 44
amsterdam@krk.nl
www.krk.nl

