
Kijk op
RijswijkBuiten

Waar vindt u het nog in de Randstad?  
Een uniek aanbod en enorme diversiteit aan 
woningen in een decor van water en groen. 
Centraal gelegen nabij het centrum van 
Rijswijk en Delft, maar ook van Den Haag 
en Rotterdam. Met een tuin van maar liefst  
150 hectare vol met groen en de mogelijkheid 
om met een bootje te varen naar het Westland 
of Delft. Precies, in RijswijkBuiten! Daarnaast 
is wonen in RijswijkBuiten ook nog eens ideaal 
voor uw energierekening. 

Wilt u er meer over weten? U leest het laatste 
nieuws in deze krant. Voor meer informatie 
kijk op RijswijkBuiten.nl. 
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Meer weten over RijswijkBuiten?
 
Wij informeren u graag in het  
Informatiecentrum RijswijkBuiten
Van Rijnweg 3b

of kijk op onze website
rijswijkbuiten.nl

en meldt u aan voor de nieuwsbrief
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Een duurzame, sfeervolle woonwijk bouwen met een centrale rol voor de wensen en ideeën en 
van de toekomstige bewoners. Dat was ruim tien jaar geleden de ambitie van de gemeente 
Rijswijk voor het nieuwe RijswijkBuiten. Steen voor steen krijgt deze ambitie gestalte in dit fraaie 
groene en waterrijke gebied tussen Delft en Rijswijk. Wethouder Ronald van der Meij 
(Stadsontwikkeling Gemeente Rijswijk) vertelt er graag over.

“Je kunt een leven lang    
wonen in RijswijkBuiten.”

Duurzaam genieten
“Wat vinden wijkbewoners 
belang rijk? Hoe zorgen we 
er met elkaar voor dat de 
positieve energie die je 
voelt in RijswijkBuiten blijft 
bestaan? Hoe wilt u nu en in 
de toekomst het liefste wonen 
in deze wijk? Antwoorden 
van bewoners op die vragen 
geven onze plannen richting 
en vorm. Ik kijk met groot 
genoegen naar het ontstaan 

van een wijk met een heerlijk 
leefklimaat. Precies zoals we 
dat in de plannen, waarmee 
we 10 jaar geleden begonnen, 
hadden bedacht. Een hele 
nieuwe wijk grenzend aan 
het groen. Waterrijk, groen en 
zeer duurzaam. Een omgeving 
met een grote variatie in 
woningtypen, soorten, maten 
en verschillende prijsklassen. 
Die overigens ook klaar is 
voor een toekomst met een 

veranderd klimaat en waarin 
het gebruik van fossiele 
brandstoffen veel minder zal 
worden. RijswijkBuiten biedt 
een plek waar bewoners hun 
hele leven lang kunnen blijven 
wonen en genieten. Hoe 
duurzaam is dat?”

De grote variatie aan woningen
“Levendig, maar ook knus en 
intiem, dat kenmerkt wel het 
karakter van RijswijkBuiten. 

Niet steeds dezelfde rijtjes, 
maar afwisseling en buurten 
waarin veel ruimte is voor  
recreatie in het groen en 
aan het water. Inmiddels is 
ook gestart met de bouw van 
deelgebied Parkrijk, dat aan 
de overzijde van Sion ligt en  
uitkijkt op het Wilhelminapark. 
Een prachtige ontwikkeling, 
waar statige herenhuizen  
worden afgewisseld door 
duurzame eengezinswonin-
gen en levensloopbestendige 
appartementen. Daarnaast 
komt er een geheel nieuwe 
brede school en kunnen  
ondernemers zich vestigen 
in het bedrijven complex  
De Comphaan.

Ook het meest ontwikkelde 
deel van RijswijkBuiten, 
Sion, breidt zich gestaag 
uit. Aan het Terras van Sion 
worden als visitekaartje 
voor de wijk twee-onder-
een- kap- en vrijstaande 
woningen gebouwd. Vlak 
daarachter staat het Het 
Hof van Sion gepland, waar 
de historie opnieuw tot 
leven wordt gewekt. Geheel 
naar het voorbeeld van de 
buitenplaats, worden hier 
unieke en duurzame apparte-
menten en oranjerie woningen 
gerealiseerd. Ook Eiland rijk, 

het laatste eiland van Sion, is 
in verkoop. Het waterrijke van 
de wijk komt er volop tot zijn 
recht.” 

Duurzame omgeving
“In deze uitgave van de 
RijswijkBuitenkrant gaan 
we daar naast in op de rol 
die u zelf kunt spelen bij 
de verwezenlijking van de 
duurzaamheidsambities van 
een woonwijk. Hoe kunt u 
zelf zorgen voor een gezonde 
tuin waarmee u de natuur 
een handje helpt? Wat doet de 
gemeente in RijswijkBuiten 
met de openbare ruimte? 
En bent u al bekend met 
de komst van de buslijn  
in RijswijkBuiten? Kortom: 
voor u ligt een krant vol met 
nieuws en informatie over 
deze prachtige wijk. Ik wens u 
namens de gemeente Rijswijk 
veel leesplezier en zie u graag 
terug in RijswijkBuiten!”

Ronald van der Meij –  
Wethouder Stadsontwikkeling 
Gemeente Rijswijk

Een opgave van 3500 woningen 
dat staat niet zomaar. De 
ontwikkeling en realisatie 
van een woonwijk van dit 
formaat vraagt veel tijd, in 
voorbereiding, ontwikkeling 
en bouw. Inmiddels zijn er zo’n 
1000 woningen gerealiseerd, 
waardoor zo’n 1/3 van de 
opgave staat. Dat zorgt ervoor 
dat RijswijkBuiten al een wijk 
van formaat begint te worden. 

Ondertussen wordt er achter 
de schermen nog steeds 
hard gewerkt aan diverse 
woonprojecten. Immers we 
hebben nog 2500 nieuwe 
woningen te gaan. Graag geven 
wij met deze krant u een kijkje 
in de keuken. Welke projecten 
staan klaar om opgediend te 
worden (3)? Welke projecten 
worden momenteel bereid (2) 
en van welke projecten worden 
de ingrediënten bepaald om 
vervolgens een recept van te 
maken (1)?

We nemen u graag mee in ons 
kookproces…

Een kijkje
in de keuken 

van...
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RijswijkBuiten  
en de toekomst
Dat RijswijkBuiten een prachtige woonwijk in aanbouw is, is bekend. Evenals de grote variatie in woningen. En wist u al dat we 
RijswijkBuiten de duurzaamste wijk van Nederland mogen noemen?! Maar welke projecten staan er op korte en lange termijn op 
het programma? En in welke prijsklassen? En komen er nog meer voorzieningen in de wijk? Dat zijn vragen die wij met deze krant 
graag beantwoorden.

Als we naar het aanbod kijken 
dat nu in verkoop is zijn dat 
de projecten Terras van Sion, 
Eilandrijk, De Linden en nog 
een enkele vrije kavel. Niet zo 
heel veel meer dus. Uitgebreide 
informatie over deze projecten 
leest u verder op in deze krant 
terug.

Voor 2017 en 2018 staan een 
paar grote projecten op het 
programma waar wij u heel 

graag alvast een kijkje in de 
keuken geven. Deze projecten 
worden ook verderop in deze 
krant toe gelicht, waaronder 
het Het Hof Sion, Park 
Avenue, Buiten poort Sion 
en Buitenpoort Parkrijk 
alsook Parkzicht. Opvallend 
aan deze projecten is dat het 
een zeer divers aanbod is! 
Variërend van rijwoningen, 
twee-onder-een-kapwoningen, 
vrijstaande woningen en 

appartementen. Bij de apparte -
menten is daar naast ook nog 
eens een ver deling gemaakt 
tussen koop en huur en klein 
en groot. Kortom voor ieder 
wat wils, waar RijswijkBuiten 
als geen ander voor staat.

Kijken we nog een stukje 
verder in de tijd (2018/2019) 
dan kunnen we ook hiervan 
al een tipje van de sluier 
oplichten.

Voorzieningen in RijswijkBuiten
Tot slot nemen wij u graag 
mee in de veelgestelde vragen 
over de voorzieningen in 
RijswijkBuiten. Van meet af 
aan is het de bedoeling geweest 
om van RijswijkBuiten met 
name een woonomgeving 
te maken. Voornamelijk om-
dat al veel voorzieningen 
op zeer korte afstand van 
RijswijkBuiten terug te vinden 
zijn. Desalniettemin kunnen 
voorzieningen als een huisarts 

en tandarts niet ontbreken en 
worden deze reeds in de wijk 
aangeboden. Zo mag ook open-
baar vervoer in een duur zame 
wijk als RijswijkBuiten niet 
ontbreken. Aan het einde van 
dit jaar kunnen de bewoners 
van RijswijkBuiten gebruik 
gaan maken van buslijn 51. En 
een supermarkt? Ook die zien 
wij natuurlijk terug in de wijk. 
Naar verwachting zal deze 
in de omgeving van Parkstad 
worden gerealiseerd.

Voor ieder
wat wils! 

Wonen in Sion 
Allereerst De Tuinen van Sion fase 13. Dit project maakt de 
Tuinen van Sion compleet en wordt gerealiseerd op de plek 
waar momenteel nog de DSW is gevestigd. In dit project vindt 
u niet alleen betaalbare koop woningen terug, maar worden 
ook huurwoningen gerealiseerd. Rijswijk Wonen zal hier 26  
sociale huurwoningen (eengezins woningen) gaan realiseren. 
Daar naast hopen we ook een aantal woningen aan te kunnen 
bieden in de vrije sector huur. 

Een bijzonder project is ook Zuiver Wonen. Dit kleinschalige 
project zal aan de rand van RijswijkBuiten worden gereali seerd 
en is niet alleen op energie gebied duurzaam. De woningen 
worden volledig met duurzame materialen gerealiseerd. Een 
smetteloos design, puur comfort en eerlijke materialen, dat zijn  
de kenmerken van dit spraak makende project. Met alleen het 
allerbeste uit de natuur. En het ontwerp? Prachtig!

Wonen in Parkrijk
Als we de overstap maken naar het gebied van Parkrijk, zien we 
dat ook hier een aantal bijzondere projecten worden uitgewerkt 
op de tekentafel. 

Grenzend aan de Laan van ’t Haantje komt een tweetal 
appartementen complexen, De Entrée genoemd. Het ene gebouw 
zal ingevuld worden met koop- en/of huurappartementen. In het 
andere gebouw komen naar verwachting huurapparte menten 
gericht op de senioren. Vidomes is als woningbouw corporatie 
bij de ontwikkeling van dit project betrokken. Daarnaast is het 
voornemen dat het gezondheidscentrum RijswijkBuiten in De 
Entrée zijn definitieve plek zal krijgen.

In Parkrijk wordt ook hard gewerkt aan het project Binnenpark. 
Een grote diversiteit aan woningen voert de boventoon van 
dit project variërend van bijvoorbeeld rijwoningen tot 
twee-onder-een-kapwoningen, onder diverse architectuur 
en verschillende prijsklassen. En ook hier zal door 
RijswijkWonen een aantal eengezinswoningen in verhuur 
worden gebracht. Voor de koopwoningen is het mogelijk 
om mee te denken in het samenstellen van uw woning. 
Wilt u hiervoor uitgenodigd worden? Meld u dan aan bij  
binnenpark.nl.

Naast het Binnenpark komt het spraakmakende project Parkstad. 
Bijna een wijk binnen de wijk te noemen. In dit project wordt niet 
alleen veel aandacht besteed aan de type woningen variërend 
van apparte menten voor o.a. de eenpersoons huishoudens tot 
de ruimere varianten, alsook eengezins woningen. In zowel 
koop als huur!

Blijft u graag op de hoogte van de ontwikkelingen van 
RijswijkBuiten? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief via 
rijswijkbuiten.nl om zo het laatste nieuws niet te missen.

Het Hof Sion

Eilandrijk

Terras van Sion

Buitenpoort Sion

De Tuinen van Sion fase 13

Zuiver Wonen

Buitenpoort Parkrijk

Parkzicht

Parkavenue

De Entree 1 en 2

Binnenpark

Parkstad
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Buitenpoort Sion 
Een appartement 
voor iedereen!
Buitenpoort Sion is een project nog in ontwikkeling is. De loca
tie is gelegen naast het nieuwe kindcentrum Buitenrijck. Op dit 
moment zijn er twee appartementencomplexen gepland. De 
beide gebouwen kijken uit over het groen, het water en de knus
se omliggende buurtjes in het levendige deelgebied Sion, maar 
liggen toch heel bereikbaar aan de Prinses Beatrixlaan. Zo bent 
u vanaf uw eigen parkeerplaats in de afgesloten garage binnen 
no time op de omliggende wegen naar alle voorzieningen in de 
steden Rijswijk en Delft.

Stijlvol
Voor wat betreft de archi tectuur 
wordt aansluiting gezocht 
bij de stijl en details van de 
overige bebouwing aan de 
Prinses Beatrixlaan. Het is de 
bedoeling om hier veel variatie 
in de gebruikte materialen 
en kleuren gevelsteen toe te 
passen. Daarnaast is de wens 
om ook ruime balkons toe te 
passen, die ervoor zorgen 
dat er aan buitenruimte geen 
gebrek zal zijn.

Gevarieerd aanbod
Ook binnenin de beide 
appar te  mentengebouwen 
van Buitenpoort Sion is de 
wens een grote variatie aan 
woonmogelijkheden terug te 
laten komen. Hierbij wordt aan 
zowel huur als koop gedacht.  

 
Twee, drie, of vier kamers en 
een woonruimte van 60 tot  
130 m2 bieden voor iedereen 
ruime kansen om passend te 
wonen op een prachtige locatie 
in het groene RijswijkBuiten.

Groen en duurzaam
Uiteraard vertalen de duur-
zaamheidsambities van 
RijswijkBuiten zich ook in de 
apparte menten van Buitenpoort 
Sion. Alle appartementen zijn 
gasloos, de daken zijn voorzien 
van zonnepanelen en een 
ingenieus systeem van warmte-
wisseling zorgt voor de 
verwarming van de apparte-
menten en de (voor)verwarming 
van warm tapwater. Zeer 
energiezuinig en gereed voor 
de toekomst!

Start verkoop en 
verhuur:  
Naar verwachting 2e 
kwartaal 2018
rijswijkbuiten.nl

Het Hof Sion
Wonen in de grandeur en allure van toen

In Sion komt straks een stukje eeuwenoude geschiedenis terug. Het Hof Sion, dat naar verwachting in het eerste kwartaal van 
2018 in verkoop gaat, wordt geheel ontworpen in de stijl van het voormalige landgoed met omliggende bebouwing en tuinen uit 
de rijke 16e eeuw. Het Hof Sion zal worden ontwikkeld tot een nieuwe buitenplaats waar wonen gecombineerd wordt met de 
beleving van de tuin en de omringende waterpartijen; de woningen in het nieuwe Het Hof Sion worden authentiek, bijzonder en 
natuurlijk zeer duurzaam. 

Sara Jacoba Justina van 
Hogendorp
Graag stellen wij u voor aan 
Jonkvrouwe Jacoba Sara 
Justina van Hogendorp. 
Zij was een van de meest 
aansprekende bewoners van 
de buitenplaats. Deze dochter 
van de Rotterdamse regent 
Gijsbert van Hogendorp 
kwam in 1710 als tienjarig 
meisje op Sion wonen. 
Gijsbert van Hogendorp 
had Sion gekocht van de 
erfgenamen van de Delftse 
bestuurder Gerard Putmans 
en bouwde Sion uit tot de 
rijkste, meest uitgebreide 
buitenplaats van de regio 
met tuinen geïnspireerd 

op Franse tuinen zoals van 
Versailles. Toen Gijsbert in 
1750 overleed, erfde Jacoba 
Sara Justina Sion. Zij bleef 
er de hoofdbewoonster tot 
haar dood in 1777. Omgeven 
door bedienden, tuinlieden 
en ander personeel leidde 
zij er het leven zoals dat in 
die tijd door de rijke adel 
geleefd werd. Feestelijke 
ontvangsten, ontspannen 
wandelen en genieten van 
de fraai aangelegde tuinen 
en hun geurende bloemen, 
huisconcerten, met het 
rijtuig op bezoek gaan bij 
vrienden en vriendinnen, 
kortom: een weelderig en 
luxe leven zonder zorgen. 

Kijk op de toekomst
Natuurlijk is er nu veel 
veranderd. Maar de contouren 
van de huidige watergangen 
in Sion stammen nog uit de 
tijd van Jacoba Sara Justina. 
Ook een aantal bouwwerken, 
waaronder de oude poort-
brug bij de Sionsweg, is 
nog overgebleven uit deze 
tijd. De omliggende buurten 
in RijswijkBuiten, die de 
afgelopen jaren zijn gebouwd, 
ontlenen hun naam aan het 
vroegere Sion: de Tuinen 
van Sion, het Terras van 
Sion, de Eilanden van Sion. 
Maar Het Hof Sion wordt de 
kroon op de ontwikkeling 
van Sion als onderdeel van 

RijswijkBuiten. Het Hof 
Sion zal worden gebouwd 
als een nieuwe buitenplaats, 
waar wonen gecombineerd 
wordt met de beleving van 
de tuin en de omringende 
waterpartijen. Een plaats met 
rust en allure, voor moderne 
gezinnen die iets anders 
willen dan de monotone 
buitenwijken van de grote 
stad. Precies zoals Jacoba 
Sara Justina het graag had 
gezien.

Een bijzondere ontwikkeling
Het nieuwe Hof Sion zal 
aan deze historische locatie 
weer zijn vroegere grandeur, 
luxe en allure teruggeven.  

Op deze historische plek worden 
niet alleen woningen aan het 
water ontwikkeld, maar ook 
wordt gedacht aan woningen 
gelegen aan een prachtige 
binnentuin en een kleinschalig 
appartementengebouw. Wilt u 
graag op de hoogte blijven 
van de ontwikkelingen op 
deze historische plek? Meldt 
u dan aan op hethofsion.nl 
voor de nieuwsbrief van dit 
bijzondere project.

Start verkoop: 
Interesse in Het Hof Sion? De woningen zullen naar 
ver wachting in het eerste kwartaal van 2018 in verkoop 
gaan. Houd onze website goed in de gaten en bekijk de 
status en beschikbaarheid online. 
hethofsion.nl
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Het Terras van Sion
Wonen waar het leven groen is

Aan een van de meest 
prominente locaties van 
RijswijkBuiten, vlakbij de 
entree aan de Prinses Beatrix
laan is inmiddels gestart met 
de verkoop van 18 tweeonder
eenkapwoningen en 4 half vrij
staande villa’s aan het Terras 
van Sion. De duurzame en 
slimme woningen met garage 
worden door hun ligging en 
architectuur echte blikvangers 
in de wijk. Een mooi, ruim 
opgezet geheel met veel 

variatie in de kappen en gevels 
van de woningen. Met hun 
royale binnen  ruimte van 205 
tot 220 m2, grote raampartijen 
en hoge  plafonds, doen deze 
woningen aan het Terras van 
Sion riant en statig aan. Een 
warm welkom aan ieder een 
die de wijk binnenkomt! 

Aan het open water
De tuinen van de 22 woningen 
die nu in verkoop zijn, liggen 
heerlijk op het zuiden en 

grenzen met hun eigen steiger-
vlonder aan het brede water. 
Zo kunt u de gehele dag volop 
van de zon genieten. Heeft 
u altijd al gedroomd van 
een eigen bootje waarmee u 
op zaterdag bood schappen 
gaat doen in het centrum 
van Delft of een terrasje pakt 
aan de Schie? Met de directe 
vaarverbinding vanuit het 
Terras van Sion naar de wateren 
van Midden-Delfland is dat 
mogelijk. Kijkt u maar eens 

op de vaarkaart van Midden-
Delfland: (http://heerlijkbuiten.
nl/routes/vaarknooppunten/
vaarnetwerk-midden-delfland-
westland)

Duurzaam, veilig én zelflerend!
Evenals de gehele wijk 
RijswijkBuiten zijn ook de 
twee-onder-een-kapwoningen 
en half vrijstaande villa’s aan 
het Terras van Sion extreem 
duurzaam en energiezuinig. 
De woningen hebben geen 
gasaansluiting en standaard 
een energieprestatie coeffië-
cient (EPC) van 0,0. Voor 
sommige woningen in het plan  
is ook een de optie ‘nul-op-de-
meter’ mogelijk. Echt bijzonder 
is dat de woningen aan het 
Terras van Sion een van de 
eersten in Nederland zijn waar 
Dura Vermeer haar intelligente 
zelflerende systeem IRIS 
implemen teert. Met IRIS 
belooft Dura Vermeer het leven 
voor de bewoners comfort-
abeler, veiliger, duur zamer en 
gezonder te kunnen maken.  
Niet alleen door de slimme 
gadgets in de woning, maar 
met een integraal werkend en 
zelfl erend systeem. Een sys-
teem dat zich aanpast aan de 
leefstijl en patronen van de 
bewoners. Via een handige 
app voor computer en smart-
phone houden de bewoners 

ook op afstand de regie, terwijl 
de woning ze veel werk uit 
handen neemt. Met IRIS is 
de woning vanzelf beveiligd, 
optimaal geventi leerd, ver-
warmd en is het mogelijk om 
huishoudelijke appa raten op 
de gewenste of meeste effi-
ciënte tijdstippen te activeren. 
Begint de zon te schijnen en 
zijn de PV panelen volop in 
bedrijf? Dan start automatisch 
de was machine en wordt 
de accu van de elektrische 
fiets bijgeladen. Meer infor-
matie over de ongekende 
mogelijkheden van IRIS vindt 
u op irishome.nl

Goed nieuws voor bewoners en bezoekers van RijswijkBuiten! 
Vanaf december 2017 krijgt buslijn 51 (Station Delft –  
Den Haag Grote Markt v.v.) een nieuwe route en zal ieder 
half uur rijden over de Prinses Beatrixlaan. De haltes worden 
gerealiseerd ter hoogte van het kruispunt met het Terras van Sion 
en de Laan van ’t Haantje (Parkrijk). Van beide zijden van de 
Beatrixlaan zijn de haltes daardoor te voet zeer goed te bereiken. 
Bewoners en bezoekers van RijswijkBuiten kunnen met deze 
OV-verbinding direct naar de centra van de omliggende steden. 
Naast de busverbinding kunnen bewoners en bezoekers ook 
gebruik maken van tramlijn 17 die op fietsafstand bereikbaar is 
alsook de NS-stations van Rijswijk en Delft.

Nieuwe 
busverbinding  
bijna gereed

Bereikbaar 
RijswijkBuiten

Nog enkele
woningen

beschikbaar

Start bouw:  
Naar verwachting eerste 
kwartaal 2018 
Oplevering:  
1e kwartaal 2019
Koopsommen  
van € 589.000,-  
- € 675.000,- v.o.n.
hetterrasvansion.nl

Alles helemaal nieuw
Begin Januari 2017 reageerden 
Sandra en Benji op de Open 
Huis advertentie voor de 24 
nul-op-de-meter woningen 
van Rijswijk Wonen op 
de website van Woonnet 
Haaglanden.Die moesten nog 
gebouwd worden. De animo 
onder jonge gezinnen in 
Rijswijk was enorm groot. Ze 
hadden dan ook niet verwacht 
dat ze een van de  gelukkigen 
zouden zijn. “Wonder boven 
wonder kregen we bericht dat 
we waren geselecteerd. Dat 
is natuurlijk puur mazzel”, 
geeft Benji toe. “We zijn dit 
jaar drie jaar getrouwd en met 
een kindje erbij wil je graag 
een stap  maken naar een iets 
groter huis. Dat we straks 
een volledig nieuwe  woning 
kunnen betrekken, waarbij we 
ook nog iets mochten vinden 
van de tegeltjes, de bad kamer 
en de keuken, voelt echt als 
het winnen van de loterij.”

Centrale plek in de Randstad
De huurwoning wordt in het 
najaar van 2017 aan Sandra en 
Benji opgeleverd. “Waar ik ook 
erg naar uitkijk, is het gemak 
waarmee we straks allebei naar 
ons werk kunnen rijden. Benji 
werkt als installateur door de 
hele provincie Zuid-Holland 
en dan is het best handig als 
je binnen vijf  minuten op de 
snelweg naar Den Haag en 
Rotterdam zit. Ik werk in de 
horeca in Rijswijk, dus voor 
mij is de fiets ideaal. Ik stap 
op en 10 minuten later sta ik 
midden in het centrum.“

Nieuwe stap naar  
duurzaam huren
De innovatieve nieuwe huur-
woningen in de Tuinen van 
Sion worden uitgevoerd met 
nul-op-de-meter installaties. 
Dat betekent onder andere dat 
er zeer goede isolatie wordt 
toegepast, er gewerkt wordt 
met  warmtewisseling en dat 

er zonne panelen  worden 
geplaatst. Daarmee wordt door 
Rijswijk Wonen als een van de 
eerste in Nederland een nieuwe 
stap  gezet naar duurzaam 
huren.  Benji: “Als installateur 
merk ik ook dat de vraag naar 
duurzame en energiezuinige 
woningen enorm is toe-
genomen. We sluiten  in nieuw-
bouwwoningen zelden nog een 
gasleiding aan. Het mooie is 
dat ik straks zelf ook huurder 
ben van een nul-op-de-meter-
woning en geen kosten 
meer heb voor energie als ik 
een beetje oplet. We betalen 
gewoon maandelijks de huur 
waarin een vast bedrag voor de 
apparatuur en het onderhoud 
is meegenomen. Verder hoeven 
we nergens meer naar om te 
kijken!”

Sandra en Benji zijn enorm blij dat ze zijn geselecteerd voor een huurwoning in De Tuinen van 
Sion. “Dat wordt een hele stap vooruit ten opzichte van de portiekwoning waar we nu nog in wo
nen”, zo vertelt Sandra enthousiast. “In onze nieuwe eengezinswoning kan kleine Naoufel van 
twee heerlijk opgroeien, denken we. Veel groen, rustige straatjes en de brede school vlakbij 
huis. Het lijkt ons geweldig!”

Huren met nul-op-de-meter 
in RijswijkBuiten

Groen- en waterrijk 
Alle woningen op Eilandrijk 
grenzen met hun achtertuinen 
en vlonders direct aan het 
vaarwater dat in verbinding 
staat met de Vliet en het 
Westland. Heerlijk als je dan 
een bootje aanschaft en zo in 
het centrum van Delft of aan 
de Vliet in Rijswijk een kopje 
koffie kunt gaan drinken. 
Eilandrijk is tegelijkertijd 
waterrijk maar met een groen 
en duurzaam binnengebied. 
Er komt een collectieve tuin 
waarin gespeeld kan worden 
en buurtgenoten elkaar 
kunnen ontmoeten. Daarnaast 
wordt het regenwater van 
daken en straten natuurlijk 
afgevoerd. De grote variatie 
aan bomen en heesters geven 
het eiland een extra groen 
en rijk karakter. Hier vindt 
u een woonomgeving waar 
mensen van alle leeftijden 
volop kunnen genieten. Het 
ruim opgezette eiland biedt 
volop ruimte om te spelen, te 

ontdekken en te  ontspannen 
aan het water in uw directe 
omgeving. 

Verbinding met de Wadden
Er is natuurlijk geen recht-
streekse verbinding tussen dit 
gedeelte van RijswijkBuiten 
en het Wadden gebied zo’n 200 
kilometer naar het noorden. 
Toch proeft u hier de sfeer van 
het rijke eilandleven terug. 
De woningtypen van de zeer 
royale waterwoningen doen 
onwillekeurig denken aan 
Schier monnikoog (2 water-
villa’s met ca. 249 m2 wonen), 
Ameland (8 twee- onder-
een-kapwoningen met ca.  

216 m2 wonen), Terschelling 
(5 herenhuizen met 221 m2 

wonen), Vlieland (6 hoek-
herenhuizen met ca. 199 m2 

wonen) en Texel (8 heren-
huizen met ca. 166 m2 wonen). 
Net als op de Wadden wordt er 
op Eilandrijk ook heel zuinig 
omgesprongen met de natuur. 
Alle woningen hebben nul-
op-de-meter-voorzieningen. 
Dat betekent dat u geen 
gasaansluiting heeft en dat 
het huis evenveel energie 
oplevert als het verbruikt. 
U heeft bij normaal gebruik 
geen rekening van uw 
energieleverancier.

Eilandrijk
Waterwonen op zijn best!

Voor de actuele verkoopstatus en de koopsommen van  
de woningen op Eilandrijk, verwijzen wij u graag naar  
de website. Koopsommen herenhuizen vanaf € 395.850,- 
twee-onder-een-kapvilla’s vanaf € 614.850,- ,vrijstaande 
villa’s vanaf € 789.850,- 
eilandrijk.nl

Op 1 juli 2017 zijn de 29 zeer royale waterwoningen van 
Eilandrijk in verkoop gegaan. Een populair nieuw gedeelte 
van RijswijkBuiten, zo blijkt, want op het moment van het 
ter perse gaan van deze krant waren de verkoopbesprekingen 
met gegadigden druk gaande. Er is vooral bij liefhebbers van 
een woning aan het (open) vaarwater volop animo voor deze 
prachtige vrijstaande watervilla’s, tweeondereenkapwoningen 
en herenhuizen in Eilandrijk. 

Eind 2018 start Rijswijk Wonen 
met een nieuw bouwproject voor 
huurwoningen. De woningen 
worden aangeboden via 
woonnet-haaglanden.nl 

Wilt u op de hoogte blijven van de 
laatste ontwikkelingen? Houd dan de 
website van RijswijkBuiten of Rijswijk 
Wonen (rijswijkwonen.nl) in de gaten.

Ook huren  in Rijswijk 
Buiten?
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Welkom in De Linden 
Royale appartementen Parkrijk in verkoop

Aan de parkzijde van de  
Prinses Beatrixlaan, tegenover 
de woningen in Sion, wordt 
begin 2018 begonnen met 
de bouw van een markant 
nieuw gedeelte van 
RijswijkBuiten. De vijf 
complexen van De Linden 
vormen straks een herkenbaar 
baken op de hoek van het 
nieuwe deelgebied Parkrijk. In 
mei van dit jaar is de eerste fase 
met de appartementengebouwen 
Koningslinde en Zilverlinde in 
verkoop gegaan. Omgeven door 
de weteringen en het groen van 

het Wilhelminapark, liggen de 
royale appartementen straks 
ook verrassend dichtbij alle 
voorzieningen van de steden 
Delft en Rijswijk. U woont hier 
met recht buiten in de stad.

Koningslinde 
Het prachtige en lichte apparte-
mentencomplex De Konings -
linde torent straks hoog boven  
de  overige complexen van  
De Linden  uit. Deze markante 
woontoren heeft 12 lagen 
en bestaat uit dertig 4-kamer 
appartementen en 1 praktijk- 

of kleinschalige winkelruimte. 
Iedere woonlaag heeft apparte-
menten variërend in grootte 
van 118 m2 tot maar liefst 133 
m2 met een riante  buiten ruimte. 
De koopsommen variëren van 
€ 307.500,- tot € 432.500,- 
v.o.n. inclusief een eigen 
parkeerplaats in de garage.

Zilverlinde
Naast de rijzige toren van 
de Koningslinde staat de 
Zilverlinde. Dit intieme en 
kleinschalige apparte menten-
complex bestaat in totaal uit 

20 appartementen die een 
zee aan ruimte bieden. De 
woon oppervlakken variëren 
van 122 m2 tot maar liefst 
143 m2! Standaard hebben de 
bewoners er drie slaapkamers 
tot hun beschikking. Genoeg 
mogelijkheden dus voor een 
aparte werk- of  logeerkamer.

Het merendeel van de royale 
buiten ruimten ligt op het zuid-
westen, waardoor er opti maal 
genoten kan worden van de 
zon. De grote raampartijen in 
het  gebouw zorgen voor veel 
licht binnenin en een fraai 
uitzicht over RijswijkBuiten. 
Een appartement in de Zilver-
linde heeft een koopsom tussen 
€302.500,- en € 355.000,- v.o.n. 
inclusief eigen parkeerplaats 
onder het gebouw.

Zonnige toekomst
De verkoop van de apparte-
menten in Koningslinde en 
Zilverlinde verloopt voor-
spoedig. Naar verwachting 
zullen daarom dit jaar ook de 
zonrijke appartementen van 
de volgende fase - Wittelinde 
- in verkoop worden gebracht. 
Het woningaanbod is daarbij 
 vergelijkbaar met dat van 
 Zilverlinde. In 2018 volgt nog 
de verkoop van Zomerlinde, 

een deelplan met 6 levensloop-
bestendige patiowoningen 
en  Hollandse Linde, met een 
 vijftal parterrewoningen en 
eveneens 5 maisonnettes.

KONINGSLINDE/ 
ZILVERLINDE
Start bouw:  
Begin 2018 
Start verkoop:
Reeds in verkoop 
Koopsommen  
van € 302.500,-  
- € 432.500,- v.o.n. incl. 
eigen parkeerplaats

WITTELINDE  
Start verkoop:
Eind 2017

HOLLANDSE LINDE/ 
ZOMERLINDE
start verkoop:
1e kwartaal 2018
wonenindelinden.nl

Bij ZuiverWonen staan design, 
ambacht, grondstoffen en 
techniek allemaal in het teken 
van comfortabel, gezond en 
bewust leven. Een rieten dak 
mét zonnepanelen. Veel licht 
en ruimte in de woning, riante 
leefruimte buiten in uw tuin 
en op uw veranda. Alles is 
hoogwaardig afgewerkt tot in 
de kleinste details en aan alles 
is gedacht. ZuiverWonen geeft 
energie. Voor nu én later.

De kavels waarop de woningen 
gelegen zijn variëren in grootte 
van 397 m2  tot maar liefst  550 
m2 en zijn allen gelegen aan het 
water. Het woonoppervlakte 
van deze woningen is 160 m2 
exclusief een bergruimte van 
20 m2 op de tweede etage. 
Standaard zijn de woningen 
voorzien van maar liefst 4 
slaapkamers, een luxe keuken 
die nog naar eigen smaak 
samengesteld kan worden, een 
ruime badkamer van Villeroy & 
Boch en een heerlijke veranda 
aan de zijkant van uw woning 
met openslaande deuren. 

Deze prachtige woningen worden 
aangeboden met een verkoop-
prijs vanaf € 750.000,- v.o.n..

Dat RijswijkBuiten een zeer 
duurzame wijk is, is al bij u 
bekend. Bij ZuiverWonen gaat 
dat zelfs nog verder. Door- 
gaans leveren de woningen 
meer energie op, dan dat u 
zelf verbruikt. 44% van deze 
woning bestaat uit natuurlijke 
grondstoffen. Kortom niet alleen 
gunstig voor het milieu, maar 
ook uw gezondheid en niet te 
vergeten uw portemonnee.

ZuiverWonen
Vrijstaand en energieneutraal wonen in RijswijkBuiten

Natuurlijke materialen, energieneutraal en zelfs energieleve
rend! ZuiverWonen is een zeer duurzame woning gecombi
neerd met een luxe en moderne uitstraling. In totaal worden er 
10 woningen in RijswijkBuiten onder dit concept gerealiseerd 
aan de rand van de Tuinen van Sion.

Het is inmiddels algemeen 
bekend dat de woningen 
in RijswijkBuiten slim en 
duurzaam worden gebouwd 
en worden uitgerust met de 
modernste voorzieningen op 
het gebied van energiebesparing 
en -opwekking. Maar wie een 
echt slimme en duurzame wijk 
wil bouwen, kijkt niet alleen 
naar de huizen en stenen. In 
RijswijkBuiten wordt veel 
aandacht besteed aan een 
duurzame inrichting van de 
open bare ruimte en de tuinen 
van de bewoners. 

Gezond leefklimaat
Het gebied van RijswijkBuiten 
is van oudsher omgeven door 
weelderige natuur, die op een 
logische wijze in de wijk terug-
komt. Zo draagt RijswijkBuiten 

bij aan het behouden van 
de oorspronkelijke leef om-
geving van veel planten, 
dieren en insecten. Een grote 
biodiversiteit (veel verschil-
lende soorten planten, dieren 
en insecten) houdt de natuur 
in balans en zorgt voor een 
gezond leefklimaat, ook voor 
de mens. Graag helpt de 
gemeente Rijswijk de natuur 
in RijswijkBuiten een handje 
door te zorgen voor duurzame 
groen gebieden en de inzet 
van slimme oplossingen. De 
gemeente Rijswijk  legt hier-
voor natuurlijke sloot  kanten, 
weelderige parken en gras-
stroken aan. De straten worden 
verlicht door duurzame led-
lampen en regenwater wordt  
vanaf de daken en straten 
direct naar open water geleid. 

Duurzame tuinen
Ook veel bewoners van 
RijswijkBuiten zetten zich in 
om het natuurlijke evenwicht 
in de wijk te bewaren. Daarbij 
krijgen ze hulp van de studenten 
van het Wellantcollege uit 
Rijswijk. Zij hebben in het 
kader van een leeropdracht een 
aantal tuin ontwerpen gemaakt, 
die perfect aansluiten bij de 
gedachten over duurzaamheid 
van deze wijk. De ontwerpen 
verschillen niet alleen in 
gebruiks mogelijkheden, de 
keuze van materialen en 
toepassing van groen. Er is ook 
rekening gehouden met diverse 
budgetten.  

1. BEPLANTING
Het poten van verschillende bomen, struiken 
en vaste planten zorgt niet alleen voor een 
mooi aanzicht, maar ook voor een grotere 
biodiversiteit in de wijk. Daarnaast vangen 
planten veel fijnstof af en zorgen daarmee voor 
een betere luchtkwaliteit. Kies voor planten die 
passen bij de ligging en bodemondergrond van 
uw tuin. Zo blijven ze langer gezond, zijn ze 
minder vatbaar voor schimmels en bacteriën en 
hoeft u geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken. 
Lekker duurzaam!   

2. WATERAFVOER
Een drainage aanleggen is een van de 
oplossingen om overtollig hemelwater op een 
natuurlijke manier af te voeren. Het wordt 
opgevangen en langzaam weer aan de bodem 
gegeven en dus niet via het riool afgevoerd. Het 
gezonde regenwater komt direct weer terug in 
de natuur. Uiteraard kunt u ook kiezen voor een 
goedkopere oplossing zoals de aanleg van een 
vijvertje of de plaatsing van een regenton, die u 
weer gebruikt om de potplanten water te geven. 

3. BESTRATING
Een tuin met veel tegels kan praktisch zijn, maar 
zorgt ervoor dat niet al het hemelwater in de grond 
terecht komt, maar via het riool wordt afgevoerd.  
Het kan ook gebeuren dat na een flinke bui uw 
tuin helemaal blank staat. Zorg daarom voor 
bestrating met grote voegen en laat het regenwater 
weglopen in een goot of put die u aansluit op een 
buffer van grind. Gemakkelijk in uitvoering en 
zeer effectief. Simpelweg een gat graven onder de 
uitlaat van het putje of goot en deze vullen met 
grind. Het regenwater  wordt geabsorbeerd door 
het grind en verdwijnt vervolgens in de bodem 
naar het grondwater.

Bent u inwoner van RijswijkBuiten en geïnteresseerd in een 
duurzame tuin? Kijk dan op de website van rijswijkbuiten.nl 
voor de diverse ontwerpen die de studenten van het 
Wellantcollege hebben gemaakt. Benieuwd hoe u van 
deze ontwerpen  gebruik kunt maken? Neem dan contact 
op met: Informatiecentrum RijswijkBuiten, telefoon  
070 326 1975, e-mail rijswijkbuiten@rijswijk.nl.

Een gezonde groene wijk 
RijswijkBuiten gaat voor biodiversiteit

Aanleg van  
een duurzame tuin

Duurzaam tuinontwerp  
voor bewoners  
van RijswijkBuiten

Iedereen kan duurzaam met zijn eigen tuin omgaan en dat kan zelfs met een beperkt budget. Veel 
bewoners van RijswijkBuiten gingen u al voor. Wilt u er zelf aan gaan beginnen, dan heeft u wel 
enige kennis van beplanting, waterafvoer en bestrating nodig. RijswijkBuiten helpt u graag op weg! 
We geven u hieronder enkele basistips:

Doe
het zelf!

Start verkoop:
Meld u aan via de 
website en ontvang een 
uitnodiging voor de 
start verkoop.
Koopsommen  
van € 750.000,-  
zuiver-wonen.com
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Jaren 1900 architectuur, 
comfort van vandaag
In Park Avenue heeft u de 
keuze uit de riante parkrand-
woningen (twee-onder-een-
kap en vrij staand) die uitkijken 
over het Wilhelminapark of  
over de daarachter gelegen 
royale hof woningen (rij-
woning of twee-onder-een-
kap). De bouwstijl rond 1900 
is gedetailleerd en biedt een 
grote variatie in metselwerk, 
gebruik van erkers en ruime 
dakoverstekken. Wie hier gaat 
wonen, kiest voor een huis 
met een luxe uitstraling in een 
parkachtig gebied, voorzien 
van alle comfort van vandaag. 
De woningen zullen in basis 

worden uitgevoerd met een 
EPC van 0,0 en voorzien van 
onder andere zonnepanelen. 
Extreem duurzaam en energie-
zuinig, zoals dit in heel 
RijswijkBuiten het geval is. 
Optioneel kan ook gekozen 
worden voor een uitvoering 
met nul-op-de-meter. Bij nor-
maal gebruik heeft u dan geen 
energierekening meer!

Stadse buitenwijk in Parkrijk
Park Avenue laat zich het 
meest inspireren door de luxe 
en stadse buitenwijken uit het 
begin van de vorige eeuw, zoals 
u die verderop in Rijswijk, 
Den Haag of Amsterdam wel 
tegenkomt. Met een brede 

waterstrook die de natuurlijke 
grens vormt tussen het wandel- 
en recreatiepark en uw woning, 
uitzicht op het groen en het 
genot van een royale voor- en 
achtertuin. Kinderen spelen 
in het bos of de autoluwe 
hofjes in het binnengebied.  
Ze genieten van hun vrijheid 
in de omgeving van de stad, 
terwijl u zich op uw eigen 
veranda laat trakteren door de 
zon die door de bomen schijnt.

Wonen aan het park
De twee-onder-een-kapwoningen  
en vrijstaande villa’s aan de 
laan zijn ruim opgezet, met een 
woonoppervlak vanaf 140 m2, 
voor- en achtertuin, een garage 

en eigen parkeerplaats, in basis 
drie royale slaapkamers en een 
grote zolderverdieping. Vele 
opties zoals een veranda, erker 
of uitbouw aan de achterzijde 
zijn mogelijk en maken de 
woning nog karakteristieker. 

Wonen aan een hofje
De intieme hofwoningen (in rij 
of twee-onder-een-kap) liggen 
in het binnengebied van Park 
Avenue en bieden ca. 120 m2 
woon oppervlak met 3 slaap-
kamers en een grote zolder-
verdieping. De woningen 
hebben ook hier een voor- en 
achtertuin en parkeren doet 
u op eigen terrein. U kunt 
hier kiezen voor vele opties 

om uw woning uit te breiden 
of in te delen naar uw wens. 
Een erker aan de voor zijde, 
veranda of uitbouw aan de 
achterzijde, een dakkapel  
of vierde slaapkamer. Veel is 
mogelijk.

Aan het eind van 2017 gaan er in Parkrijk 58 woningen in verkoop onder de naam Park Avenue. De luxe en duurzame 
rijwoningen, tweeondereenkapwoningen en vrijstaande villa’s worden gebouwd in de sfeer van de vorige eeuwwisseling. 
Het Rijswijkse Leeuwendaal is door de architecten gebruikt als referentie voor dit deelgebied van RijswijkBuiten. Zoals de 
projectnaam al doet vermoeden grenst Park Avenue met een riante laan aan de weelderige natuur en ligt het aan de voet van 
het 150 hectare grote Wilhelminapark.

Park Avenue 
Riant leven aan het 
Wilhelminapark

Start verkoop:
1e kwartaal 2018
woneninparkavenue.nl

De gemeente Rijswijk heeft ZV Architecten de spelregels van de architectuur 
meegegeven. Zij zorgen ervoor, dat de toekomstige bewoners genoeg 
vrijheden hebben en hun individuele woon wensen kunnen invullen. 
Maar tegelijkertijd zorgt de architect er ook voor, dat alle woningen in dit 
project bij elkaar passen waardoor het ook weer een geheel wordt. Hoe 
uniek is dat!

Zelf bouwen doet u niet alleen
Wanneer u besluit een woning te ontwerpen in Parkzicht staat u er niet 
helemaal alleen voor. Het team van RijswijkBuiten en de architect kunnen 
u op diverse gebieden adviseren. En het gaat nog verder! Deze kavels 
worden standaard geleverd met benodigde aansluiting op de individuele 
warmte. De bodemlus in de grond is dus reeds voor u aangebracht.

Heeft u altijd al gedroomd van het ontwerpen van uw eigen huis, maar kijkt u ook op tegen de 
vele mogelijkheden van een ontwerp? Om het nog maar niet te hebben over alle regelzaken 
die erbij komen kijken? Dan heeft u in Parkzicht een uniek project gevonden! Dit project 
dat aan de rand van het Wilhelminapark is gelegen wordt namelijk in verkoop gebracht als 
kavels, maar onder architectuur van ZV Architecten ontwikkeld. 

Buitenkans  
in Parkzicht

Start verkoop
Het project gaat eind 2017 in verkoop.
De kavels in Parkzicht zijn er in verschillende 
afmetingen en ook de ligging is steeds anders.  
Heeft u belangstelling? Mail dan uw gegevens naar 
rijswijkbuiten@rijswijk.nl.
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Buitenpoort Parkrijk 
Baken op een historische plek

Exclusieve woontoren
De woontoren heeft straks een 
fraai uitzicht over het Wilhel-
minapark aan de ene zijde en 
het leven in RijswijkBuiten 
aan de andere zijde. Op dit 
moment ziet het ernaar uit 
dat de toren een vrij exclusief  
karakter krijgt. Zo worden  
bijvoorbeeld op de bovenste 
lagen twee appartementen per 
verdieping ingetekend. De 
woon oppervlakte van deze 
apparte menten in het hogere 
koop segment zal ca. 150 m2 
bedragen. Uiteraard kan er dan 
in de eigen garage geparkeerd 
worden.

Markante architectuur
Evenals de woontoren, krijgen 
ook de andere twee gebouwen 
hun eigen markante architec-
tuur maar blijven overduidelijk 
familie van elkaar. In deze 
gebouwen zullen middel-
grote appartementen worden 
ontwikkeld variërend in leef-
ruimte van ca. 80 tot 130 m2. 
In deze twee gebouwen worden 
zowel huur- als koop apparte-
menten voorzien.

Een leven lang wonen in 
RijswijkBuiten
RijswijkBuiten wordt steeds 
meer een gemêleerde wijk, 
waar zo lang mogelijk geleefd 
kan worden. Naast de reali-
satie van levensloopbestendige 
woningen in De Linden 
(zie elders in deze krant), 
wordt er in Buitenpoort 
Parkrijk ook nagedacht over 
het onderbrengen van een 
woonzorgconcept. Daarmee 
wordt een leven lang wonen 
in RijswijkBuiten weer een 
stap dichterbij gebracht.

Het project Buitenpoort Park-
rijk is zoals gezegd nog in 
de ontwerpfase. Wilt u 
op de hoogte blijven over 
Buitenpoort Parkrijk? Laat 
dan uw gegevens achter op de 
website van RijswijkBuiten.

Er wordt momenteel volop gewerkt aan het ontwerp van een ensemble van drie toonaangevende 
gebouwen aan de Prinses Beatrixlaan in Parkrijk. De gebouwen liggen straks tegenover 
de appartementencomplexen van Buitenpoort Sion. Een van de gebouwen wordt met 12 
verdiepingen een echt baken op deze historische plek. Het markeert straks de buitenpoorten 
van het voormalige landgoed Sion. 

Start verkoop:
Naar verwachting zal medio 2018 Buitenpoort Parkrijk  
in verkoop worden gebracht.
rijswijkbuiten.nl

Vanaf het schooljaar 2019/2020 
heeft ook Parkrijk zijn eigen  
brede schoolvoorziening. On-
langs is besloten dat Librijn 
het onder wijs in de geplande 
school in Parkrijk gaat ver-
zorgen. In de nieuwe brede 
school wil Librijn een inte-
graal kindcentrum reali seren 
met de Montessori-visie als 
uitgangspunt. Naast onderwijs  
en buitenschoolse opvang 
(BSO/TSO en NSO) wordt 
er ook een kinder dagverblijf 
voor 0-4 jarigen ingericht. 
Bij de brede school wordt 
daarnaast ook een sportzaal  
gebouwd. Totdat de nieuw-
bouw van het nieuwe kind-
centrum gereed is, maakt 

 Librijn gebruik van de tijde-
lijke lokalen in Sion, die vanaf 
begin 2018 beschikbaar komen  
met de verhuizing van kind-
centrum BuitenRijck naar 
hun definitieve huisvesting. 
Na de voorjaars vakantie van 
2018 zal op 5 maart de Mon-
tessorischool Parkrijk starten 
op de tijdelijk locatie aan de 
Van Rijnweg 7 en 11. Voor 
meer informatie en aanmel-
ding verwijzen wij u graag 
naar de website van Librijn:  
librijn.nl/parkrijk.

Voor de kinderen van kindcen-
trum BuitenRijck (voorheen 
basisschool De Buit en Kinder-
opvang SRK) breekt een span-

nende tijd aan. Per 1 januari 
2018 verhuist de school en de 
opvang naar de nieuwe vaste 
locatie die ruimte biedt voor 
12 groepen onderwijs. De nieu-
we locatie biedt ook ruimte 
voor een sportzaal, die tevens 
voor derden bruikbaar zal zijn  
en een welzijnsruimte van 50 
m2. Iedere functie van het ge-
bouw krijgt een eigen entree 
en herken baarheid (voor meer 
informatie buitenrijck.nl). 

Nieuwe Brede SchoolOok in
Parkrijk

Ondernemen in Parkrijk?  
Kies voor De Comphaan!
RijswijkBuiten is vooral bekend als woonwijk met prachtige huizen in een heerlijke groene omgeving. Maar wist u dat er 
binnenkort ook gewerkt kan worden? Aan de entree van Parkrijk, vlak naast tuincentrum Groenrijk komt De Comphaan  een 
bedrijvenpark met 16 fraaie units variërend van 94 tot 150 m2 BVO. Daar ligt een mooie toekomst te wachten op energieke 
ondernemers.  Zij krijgen het goed: De Comphaan heeft een ideale ligging in een mooie omgeving, goede verbindingen en niet 
te vergeten: u heeft een prachtige bedrijfsruimte die u zelf kunt indelen met allerlei extra’s. Tel daar de strakke architectuur 
bij op en u heeft de sleutel tot succes, vernieuwing en modern zakendoen te pakken.   

Bereikbaar ondernemen
De Comphaan ligt straks aan de 
rand van RijswijkBuiten. Dat 
laatste ‘Buiten’ klopt ook hele-
maal. Geen drukke binnenstad, 
maar veel ruimte en een natuur-
lijke groene omgeving. Nu we  
het daar toch over hebben:  
alle panden  zijn sterk geïso-
leerd en voorzien van zonne-
panelen, dus groen tot in de 
meterkast. De bereikbaarheid 
van De Comphaan  is vrij uniek 
voor de Randstad. Met de A4 
op 5  minuten rijafstand bent u 
een mum van tijd op weg naar 
 Amsterdam, Rotterdam en Den 
Haag. Met de fiets bent u in  
10 minuten op het station en  
de bus stopt om de hoek aan 
de Prinses Beatrixlaan. Over-
al is het vrij parkeren en er is 
ruimte genoeg voor bestelwa-
gens en vrachtwagens om te 
laden en te leveren. Maar mis-
schien is het nog slimmer én 
in alle opzichten groener om  
ook te gaan wonen in Rijswijk-
Buiten. Dan kunt u straks ge-
woon naar uw werk lopen.

Samen sterker
We zoeken voor De Comphaan 
ondernemers die graag willen 
samenwerken. Die een goed  
onderling contact net zo belang-
rijk vinden als hard werken,  
elkaar verder willen helpen 
en contacten en kansen willen 
delen. De Comphaan wordt zo 
een ideale locatie voor zowel 
starters als doorgewinterde on-
dernemers.  Voor denkers en 
doeners.   

Kijken, kiezen, kleuren
Geen bedrijf is hetzelfde. 
Daarom  kunt u als onderne-
mer veel zelf bepalen. Dat 
begint aan de buitenzijde. 
Alle units zijn opgebouwd 
uit robuuste en hoogwaardige 
materialen, waarbij u zelf de 
deuren, ramen, bekleding en 
kleuren kunt bepalen met de 
 zogenaamde Unit Configura-
tor op de website. U kunt zich  
voorstellen dat het bedrijven-
park zo een zeer gevarieerde en  
moderne aanblik krijgt. 

Inpandig is het niet anders.  
U bepaalt en u kiest. Met een 
vrije hoogte van circa 6 meter 
is er veel opslagruimte. De ene 
 ondernemer heeft mogelijk 
meer ruimte in de breedte no-
dig voor zijn machinerieën en 
gereedschap. De andere onder-
nemer prefereert waarschijn-
lijk een meer rustige omgeving. 
Qua werken en behuizing biedt  
De Comphaan aan alle onder-
nemers een succesformule, 
met variatie en samenwerking 
als  belangrijkste eigenschap.

De Comphaan gaat 
gebouwd worden in vier 
fasen en de verkoop 
van fase 1 is van start. 
Enthousiast over de 
plannen? Meldt u zich 
dan aan op de website 
decomphaan.nl

Montessorischool Parkrijk
montessorischoolparkrijk.nl

• 16 units (fase 1)

• Units vanaf 94 m2 tot 150 m2 BVO

• Vrije hoogte tot circa 6 m

• Entresolvloer

• Bestemming tot en met categorie 3.1

• Onderling schakelbaar

• Zonnepanelen op het dak

• Vloerbelasting begane grond tot max. 1.500 kg/m2

• Vloerbelasting verdiepingsvloer tot max. 500 kg/m2

• Parkeren op eigen terrein

• Mogelijkheid tot uitbreiding parkeerplaatsen

• Casco-oplevering

• Breed scala aan afbouwmogelijkheden

De feiten
op een rij
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Kijk op RijswijkBuiten

Iedere woensdag 
hypotheek inloop 
spreek uur tussen 
13.00 – 17.00 uur bij  
het informatiecentrum 
van RijswijkBuiten

Een aandeel in elkaar

Een goede hypotheek begint met betaalbare maandlasten.
Wie gaat wonen in nieuwbouw, krijgt te maken met allerlei financiële aspecten. 

Daarom helpen we u bij het bepalen van uw maandlasten, bij aanvang én na  

afbouw. Waardoor u met een gerust hart kunt bouwen aan uw droomhuis.

Bel 070371 88 88 voor het maken van een afspraak.

Straks 
wonen in 

RijswijkBuiten.
Nu al 
weten wat
betaalbaar is.


