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Wonen aan het water in plan Schelphoek nabij stadscentrum  

AM geeft startsein verkoop woningen De Boompoort in 
Alkmaar 
 
Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM geeft zaterdag 22 september het startsein 
voor de verkoop van De Boompoort in het plan Schelphoek in Alkmaar. De 
Boompoort bestaat uit vier verschillende typen eengezinswoningen. In totaal 
worden in De Boompoort 27 woningen gerealiseerd, die merendeels aan het water 
van de Baansingel liggen.   
 

 
 
De Boompoort ligt in het meest oostelijk gedeelte van het voormalige havenkwartier 
Schelphoek aan een aftakking van het Noord-Hollandskanaal. De gunstige ligging, aan 
het water en op loopafstand van het Alkmaarse centrum, is eerder voor veel 
woningzoekenden reden geweest te kiezen voor Schelphoek, dat daardoor nu al is 
uitgegroeid tot een levendige binnenstadswijk met moderne stadswoningen en 
appartementen.  
 



 
De Boompoort bestaat uit de woningtypen Waterterras, Watertuinen, Binnenhaven en 
Poorthuis. De moderne eengezinswoningen van Waterterras en Watertuinen 
beschikken respectievelijk over een vijftien vierkante meter groot terras of tuin aan de 
Baansingel. Waterterras telt twaalf twee-onder-een-kapwoningen met 
parkeergelegenheid op eigen terrein en Watertuinen telt zes rijwoningen. De zeven 
moderne stadswoningen van het type Binnenhaven liggen niet aan het water maar 
beschikken wel over een ruime tuin. Poorthuis bestaat uit twee hoekwoningen op 
markante plekken in het plan. De prijzen voor de woningen, in grootte variërend van 
126 m² tot 183 m², lopen uiteen van € 289.000 tot € 369.000 v.o.n. De Boompoort is 
ontworpen door Attika Architekten. 
 
Driedimensionale woonbeleving 
Om belangstellenden een goede indruk te geven van de kwaliteit van de woningen in 
De Boompoort is het mogelijk met een speciaal ontwikkelde en gratis app een 3D-
impressie van de woningen te zien. Door met de camera van een iPhone of iPad een 
opname te maken van een plattegrond in de brochure is de woning rondom 
driedimensionaal te zien. Potentiële kopers krijgen op deze wijze een betere indruk 
van de ruimte in de woning.  
 
Start verkoop 
Belangstellenden zijn zaterdag 22 september welkom van 10.30 uur tot 15.00 uur in 
restaurant Vito aan de Turfmarkt 1-9 in Alkmaar. Medewerkers van AM en de 
betrokken makelaars zijn aanwezig om meer informatie over De Boompoort te geven. 
Bezoekers die een eigen iPhone of iPad meenemen, kunnen na een korte uitleg zelf 
ervaren hoe de woonbeleving ook digitaal tot leven is gebracht. Op 
www.deboompoort.nl is meer informatie over het plan te vinden. De bouw van De 
Boompoort is in handen van M. Deurwaarder Bouwgroep. 
 
AM  
Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie 
van AM. Wij betrekken actief alle belangen en belanghebbenden in een open 
planproces om de soms verborgen kracht van locaties – zowel in de stedelijke 
omgeving als in het landelijk gebied – te benutten. Wij doen dit betrokken, creatief, 
daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal 
onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, 
woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten ontstaan hierdoor 
bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en 
recreëren. AM zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven. 
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep. 
 
 
 

http://www.deboompoort.nl/
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
AM, Bart Hogenbosch, senior adviseur in- en externe communicatie, tel 030-6097368 
Illustraties in hoge resolutie zijn te downloaden via www.am.nl (actueel > illustraties) 
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