
Onder de rook van Amsterdam bouwt 
projectontwikkelaar André Snippe 

Hyde Park. Een nieuwe, groene 
stadswijk met internationale allure. 

HYDE PARK

Tekst Nadine van Asbeck 
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p 12 minuten vanaf de Zuidas en 4 minuten vanaf 
Schiphol wordt de nieuwe stadswijk Hyde Park 
gebouwd. Een buurt die haar naam te danken heeft 
aan de chique wijk in Londen.  
Als je Hyde Park hoort, dan denk je internationaal, 

klasse, stijl en luxe. Dat is precies wat we met dit project willen 
uitstralen,” vertelt projectontwikkelaar André Snippe, die eerder 
Holland Park en Campus Diemen-Zuid op de kaart zette.   

   |   In samenwerking met Snippe Projecten BV
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WE BOUWEN HIER NIET ALLEEN 
EEN STADSWIJK, MAAR 
CREËREN OOK EEN HELE 
NIEUWE LIFESTYLE
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PREMIUM WONEN
Het stedenbouwkundige plan van Hyde Park is ontworpen door 
Winy Maas van architectenbureau MVRDV. Voor de te realiseren 
appartementencomplexen zullen diverse internationale architecten 
aanhaken, waaronder Roberto Meyer van MVSA Architects, Barcode 
Architects, Team V Architectuur, Studioninedots en Manuelle 
Gautrand Architecture. 
Volgens Maas is Hyde Park het voorbeeld van hoe we in de toekomst 
willen leven. Waar de gemeenschap centraal staat, met stijlvol 
ontworpen woongelegenheden in een groene omgeving, op een 
steenworp afstand van de grote stad. 
Waar nu op een oppervlakte van 130.000 vierkante meter nog 
leegstaande kantoorgebouwen staan, zullen over 6 jaar ruim 3800 
woningen, cafés met terrassen, restaurants, een supermarkt, kapper, 
wellnessfaciliteiten, winkels en een medisch centrum te vinden zijn. 
“We bouwen hier niet alleen een stadswijk, maar ontwikkelen ook 
een hele nieuwe manier van wonen.” Premium wonen noemt André 
dat, waarbij bewoners bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van een 
conciërgeservice die aanwezig is in ieder woonblok. “Zoals het ook 
werkt in de grote steden als New York en Londen. Mensen willen 
meer waar voor hun geld. Hier kun je straks betaalbaar wonen vlakbij 
Amsterdam. Met het openbaar vervoer ben je er immers zo.” 

GROEN EN LEVENDIG
Hyde Park is groen en levendig en grenst aan de ene kant aan het 
NS-station en aan de andere kant aan een groot stadspark. “Het is nu 
nog een bos, maar in samenwerking met de gemeente wordt het een 
mooi, levendig stadspark”, vertelt André.
In Hyde Park ontwikkelt men niet alleen gebouwen en het park, 
maar ook een geheel nieuwe infrastructuur. “We willen dat mensen 
hier zo zorgeloos mogelijk wonen, daarom willen we ook een car 
sharing programma introduceren. Door de centrale ligging heeft niet 
iedereen altijd een auto nodig, dus zo’n programma is ideaal.” 
In de showroom in Hoofddorp, HydeParkHouse, komen diverse 

modelwoningen. “Het is voor mensen soms moeilijk voor te stellen 
hoe 70 of 120 vierkante meter eruit ziet. Hier kun je straks door de 
ruimte lopen, kijken hoe je je in je nieuwe huis voelt en wat je qua 
design mooi vindt.” 
In de showroom van HydeParkHouse kunnen kopers samen met 
een interieurdesigner hun droomhuis zelf ontwerpen. Er komt 
een showroom met sanitair, keukens van natuursteen, Italiaanse 
meubelen en designlampen. 
“Er is een mogelijkheid om het gehele interieur samen te stellen. Een 
woonklaarpakket kan ook eventueel meegefinancieerd worden in de 
koopsom. De woning wordt dan opgeleverd inclusief pakketvloer, 
gordijnen of linnenkasten.” De appartementen van Hyde Park zijn 
geschikt voor starters, tweeverdieners, gezinnen en senioren.
 
Kijk voor meer informatie 
op www.hydeparkishere.nl
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