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Welkom in ‘t Haantje

Drie jaar na de lancering van de nieuwe woonwijk RijswijkBuiten kunnen we 
inmiddels zeggen dat RijswijkBuiten een begrip is geworden in de regio. De nieuwe 
woonwijk krijgt steeds meer vorm en inmiddels wonen de eerste bewoners er alweer 
meer dan een jaar.
RijswijkBuiten kent 3 deelgebieden, te weten Sion, ’t Haantje en Pasgeld ieder met 
zijn eigen unieke kenmerken. Van deze drie deelgebieden zijn we begonnen in Sion. 
Inmiddels zijn we nu ook zover dat we een start maken met ’t Haantje. Er wordt nog 
druk getekend aan de tekentafels, maar geven u graag alvast een zogezegd ‘kijkje in de 
keuken’…
Dit boekje is dan ook het schetsboek van de eerste projecten van ’t Haantje.  
Het geeft u alvast een beeld van de nieuwe woonsfeer en type woningen die u kunt gaan 
verwachten. De eerste projecten gaan komend najaar in verkoop. Dan presenteren wij 
u uiteraard de definitieve impressies, woningplattegronden en prijzen. Maar met dit 
boekje laten wij u graag alvast de sfeer proeven van dit prachtige nieuwe deel van 
RijswijkBuiten!

Met vriendelijke groet,

Ronald van der Meij
wijkwethouder RijswijkBuiten



het park als uitgangspunt

Het Wilhelminapark vormt het uitgangspunt voor het stedenbouwkundig ontwerp;  

de tuin voor de bewoners in ’t Haantje. Niet zomaar een tuin, maar 

één van 150 hectare groot! Het Wilhelminapark, maar ook het 

Hoekpolderpark en het Elsenburgerbos, is een prachtig gebied waar de 

natuur in alle facetten samenkomt. Een heerlijke plek om te wandelen 

en te genieten van een zeer gevarieerd landschap en beplanting.  

Maar ook fietsers, hardlopers en bijvoorbeeld skeeleraars kunnen hier hun hart 

ophalen. En voor kinderen is het één groot speelparadijs. Bij warm weer is het zelfs 

mogelijk om een duik te nemen in een van de diverse watergebieden. En in de winter 

kan hier volop worden geschaatst. Genieten dus! 

We noemen het park niet voor 
niets de tuin van ’t Haantje: 
de diverse lanen met woningen 
vormen het verlengde van het 
park. Langs slingerende lanen 
staat straks een divers aanbod 
aan eengezinswoningen, twee-
onder-een-kapwoningen, als ook 
vrijstaande woningen. Uiteraard 
met een eigen ruime tuin waarvan u 
kunt genieten. De architectuur zal 
een ander uiterlijk krijgen dan die 
u tot nu toe heeft gezien in Sion. 
Zodoende krijgt ieder deelgebied 
zijn eigen karakter. In Sion ziet u 
dit bijvoorbeeld terug in de groene 
hagen en speels karakter qua opzet. 

In ’t Haantje zult u dat terugzien in 

de vormgeving van de diverse projecten. 

Een mooie laan, waarbij iedere woning 

voor zich een eigen karakter heeft 

meegekregen. Met in de binnengebieden 

kleine hofjes met een dorps karakter.
Uiteraard kunt u een zeer gevarieerd 

aanbod verwachten in diverse prijsklassen 

zowel koop als huur en met diverse eigen 

keuzemogelijkheden. Ook het parkeren 

zal net als in Sion veelal in zogenaamde 

parkeerhoven worden geregeld, waardoor 

ook hier de kleine straatjes autoluw 

worden. 

wonen langs lange lanen

Stedenbouwku
ndig ontwerp
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algemeen



‘t Haantje

Wonen en we
rken

in RijswijkBuiten?
Binnengebied
Parkrijk

Voor meer info:
www.rijswijkbuiten.nl

situatie:
‘t haantje

Vogelvlucht ‘t Haantje

stedenbouwkundig ontwerp

Het stedenbouwkundig ontwerp 

is gemaakt in samenwerking 

met onder andere Gijs van den 

Boomen stedenbouwkundige bij 

KuiperCompagnons. Wij hebben hem in 

het Wilhelminapark gesproken over de 

visie op ’t Haantje in RijswijkBuiten 

en het stedenbouwkundig ontwerp.  

Bekijk het interview op onze website: 

www.rijswijkbuiten.nl



49 statige herenhuizen gelegen 
aan de rand van het eerste 
deelgebied.

parkrijk:
groen wonen
in ‘t haantje

3-laagse woningen 
met veel variatie en 
keuzemogelijkheden  
in de gevels.

Denk hierbij ook 
aan erkers over 2 
verdiepingen, grote 
raampartijen of een 
klein balkon.

Kleurstellingen van geel tot oranje/terra, met wit accenten 
en voorgevel uitbouwen en metselwerkversieringen.

Referentie voor deze woningen is 
het Statenkwartier in Den Haag of 
Leeuwendaal in Rijswijk, maar dan in 

een modern jasje.

Verwachte indicatie van de 
verkoopprijzen: vanaf circa  
€ 300.000,- tot € 350.000,-

Woonoppervlakte van  
maar liefst 165m2 
(in de basis 5,70m  
breed x 10,80m diep  
over 3 volle lagen)



Diverse rijwoningen met een  bijna dorpse uitstraling. 

Verschillende groottes van circa 108 m2,  

117 m2 en 126 m2. Deze woningen liggen in het 

binnengebied van Parkrijk met een bijna dorpse 

uitstraling, waaronder kleine hofjes en pleintjes. 

De architectuur is in dit geval ook weer 
anders. Deze woningen zijn meer traditioneel 
vormgegeven met een schuine kap vanaf de 
tweede etage. De kleurstelling is wit/grijs met 
zwarte pannendaken.

Verwachte indicatie van de verkoopprijzen:  
vanaf circa € 250.000,- en € 280.000,-



appartementen

Statig appartementen gebouw dat de entree 

van de wijk het Haantje benadrukt.
20x 3- en 4 kamer appartementen variërend  
van ca. 80 m2 tot 130 m2 woonoppervlakte.

Ruime balkons van ca. 12 m2 op het zuiden 
of westen , de appartementen op de begane 
grond beschikken over een tuin.

Ieder appartement beschikt over een  
eigen berging op de begane grond.

Nabij uitvalswegen  

richting centrum Rijswijk, 

Den Haag en Delft.

Duurzame installaties.



Wonen  
à la carte
in ‘t haantje

met de architect
aan tafel
Wil je zelf bepalen hoe groot jouw 
woning wordt, hoe jouw woning eruit gaat 
zien en hoe je woning ingedeeld wordt? 
Dan is Wonen à la Carte iets voor jou!

Na de 2 succesvolle projecten van Wonen à la 
Carte in RijswijkBuiten bestaat er nu ook de 
mogelijkheid om je eigen woning samen met 
de architect in ’t Haantje te ontwerpen en te 
realiseren.

Heb je interesse in Wonen à la Carte in 
’t Haantje? Schrijf je dan alvast in op  
www.wonenalacarte.nl/haantje of bel 070-4141552.  
Je wordt dan op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen en uitgenodigd zodra de verkoop start.

Je eigen 
gevel!

Wil je een extra verdieping, een dakterras 
of een loggia? Of de woning zelfs breder of 
smaller maken? Wellicht wil je op de begane 
grond wel je eigen kantoor of praktijkruimte 
creëren of de garage voor je oldtimer en op de 
verdieping gaan wonen. Of misschien wil je 4 
gelijke slaapkamers met op elke verdieping een 
badkamer. Het kan allemaal! 

Het werkt heel eenvoudig. 
Je ontwerpt samen met de architect je eigen 
woning aan de hand van en menu. Dit menu 
helpt je in stappen je eigen woning te creëren. 
Zo zie je je eigen woning geleidelijk tot stand 
komen. Op elk moment in het proces heb je 
inzicht in de kosten. Uiteraard wordt je in dit 
proces begeleid door de ervaren en deskundige 
woonconsulent van Wonen à la Carte. Op deze 
manier is het ontwerpen van je eigen woning niet 
alleen heel erg leuk, maar ook erg eenvoudig.

Ontwerp je woning aan de hand van het menu
Amuse; Kies je bouwkavel

Voorgerecht; Bepaal het volume van je woning; extra verdieping, 
uitbouw over één of meer lagen, erker.

Tussengerecht; Ontwerp je indeling.  
Waar wil je wonen, slapen, koken en werken

Hoofdgerecht; Stel je eigen gevel samen. De gevelindeling volgt uit de 
definitieve indeling van je woning.  

Samen ontwerpen we een mooie gevel en kies je de materialen.

Nagerecht; Bepaal het niveau van de afwerking. Keukeninrichting, andere 
binnendeuren, meer schakelaars en kies je voor een douche of een whirlpool?

Tot slot; Je kunt rekenen op ervaren en deskundige begeleiding bij het ontwerp 
en de bouw van je woning.

Indicatie v.a. € 250.000,- v.o.n.



EEN
ENERGIE

wijk

VOL
!Nieuwe

RijswijkBuiten is slim. Slim, omdat we 

innovatieve technieken laten samenwerken. 

Slim, omdat we zo een duurzame toekomst 

tegemoet gaan. En slim, omdat dit bespaart 

in uw portemonnee!

Van begin af aan stond vast dat 

RijswijkBuiten een duurzame wijk moest 

worden. De woningen voldoen daarom aan 

strenge normen.

‘een wijk  
vol nieuwe
energie’

We doen dat door slimme technieken toe te 
passen zoals een warmtepomp die warmte 
uit de bodem haalt, een ventilatiesysteem 
dat reageert op de aanwezigheid van 
mensen in een ruimte en drielaags-glas. 
Met de toepassing van diverse technieken 
voldoen de woningen in RijswijkBuiten 
nu al aan de norm die geldt vanaf 2020;  
een EPC van 0,0!

Zonnepanelen

Ventilatiesysteem

Warmtepomp

Led-verlichting



informatiecentrum

rijswijkbuiten

Disclaimer
Aan de inhoud van dit schetsboekje kunnen geen rechten worden ontleend.

Het informatiecentrum RijswijkBuiten is iedere 
maandag- t/m donderdagmiddag geopend van 13.00 
tot 17.00 uur. En ook om de week op zaterdag van  
10.00 tot 13.00 uur. In het informatiecentrum kunt u 
terecht voor informatie over RijswijkBuiten. Niet alleen 
over wonen, maar ook over werken.
 
Kortom kom zeker even langs! We heten u graag welkom 
in RijswijkBuiten!
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070-3261975

Infocentrum RWB

Van Rijnweg 3b, Rijswijk
Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk 
E-mail; rijswijkbuiten@rijswijk.nl
Internet; www.rijswijkbuiten.nl

Notities




