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Voorjaarsbijeenkomst Vastgoedsociëteit 



Moeilijke tijden vastgoedontwikkeling 



Rijswijk staat niet stil! 

Rijswijk: aantrekkelijk voor wonen en werken 

 

• prettig woonklimaat 

• veel groen 

• goede voorzieningen 

• centrale ligging 

 

 



Plaspoelpolder 
                        

 

EPO 

 

Nieuwbouw ter vervanging van 

bestaande hoge toren, op huidig 

voorterrein 

 

 

 

Grootste bouwproject  

van 2013? 



Nieuwe kansen in Plaspoelpolder 

 

Initiatieven om leegstaande kantoren en bedrijfsruimten 

 te transformeren 

 



Landtong 

 
Harbour Village, midden- en kleinbedrijf 
Ontwikkelaar Heembouw Ontwikkeling, midden- en kleinbedrijf  

 



Diverse woningbouwprojecten 

Kwantiteit: 

• bouwen waar behoefte aan is 

• evenwicht in aanbod en vraag 

 

Kwaliteit: 

• groen en duurzaam 

• verschillende woonmilieus 

 

 

   Wonen is meer dan een dak boven je hoofd 

 



Sir Winston Churchilllaan 

 
Eigentijdse impuls voor revitalisatie en leefbaarheid Plaspoelpolder 

 

In gesprek met Dura Vermeer en Vestia 

Ruim 200 woningen 

Huur en koop 

 

Architect Frits van 

Dongen, van 

Architecten Cie, 

rijksbouwmeester 



Eikelenburg 

29 oktober 2012 1e paal, bouw gestart 

22 geschakelde woningen verkocht 

hoge kwaliteit openbare ruimte 

 

Totaal woningen: 229  

Prijs: € 280.000 - 700.000 



Molenhof 

Herstructurering woonwagencentrum 

 

Gebied overgedragen aan Vidomes 

 

Planning sloop/nieuwbouw in 2013 / 2014 

 



PC Boutenslaan 

“De Colijn” 

 

84 woningen; €142 – 429.500 

 

ca 720 m2 commerciële ruimte 

 

verkoop gestart 

 

 

Ontwikkelingscombinatie De 

Bouten CV 

Amvest 

 



Schoolstraat 

Totaal woningen: 18 

Stadswoningen € 280.000 – 360.000 

Herenhuizen vanaf € 520.000 

http://nieuwbouw.bouwfonds.nl/


Broekmolenweg 

1e  deel 16 grondgebonden woningen, 2e  

deel 14 grondgebonden woningen 

 

Verkoop deel 1 gestart 

Tetteroo Bouw en Projectontwikkeling 

Prijs: € 295.000 - 350.000 

 



De Rijswijkse Ruijt 

 

 

 

16 grondgebonden woningen 

 

Ontwikkelaar Schouten 

  

Binnenkort in verkoop 

 

Prijs: vanaf circa € 289.850 



Wijkverbetering Te Werve West 

Samen voor een betere wijk – sloop/nieuwbouw/renovatie 

 gemeente, corporaties, professionals in de wijk, bewoners 

 

 

Vidomes 
14 egw / sociale huur / € 650 / aannemer Waal Vlaardingen / architect KAW Rotterdam 



Wijkverbetering Te Werve West 

 

 

 

Samen voor een betere wijk – sloop/nieuwbouw/renovatie 

 gemeente, corporaties, professionals in de wijk, bewoners 

 

 

Rijswijk Wonen 
40 app. / sociale huur tot € 680 / vrije sector € 760-850 / WEBA Bouwgroep Naaldwijk / 

KAW Architecten 







Woningbouwprogramma 

3000 tot 3500 woningen 

Groenstedelijk woonmilieu: lagere dichtheden, hoog percentage 

grondgebonden, groene uitstraling 

Doorstroming van „scheefwoners‟ stimuleren 

Groot deel sociale sector in „betaalbare koop‟ 

 



Stedenbouwkundig concept 



Inrichtingsschets RijswijkBuiten 



Concept inrichtingsschets Sion 



Bouwfase 1 & 2: verkavelingsplan 





Projecten 



“We zijn gestart” 


