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Lente bij Van Rhijn Bouw!

IN HET KADER VAN “LENTE BIJ VAN RHIJN BOUW ” LATEN WE U KENNISMAKEN MET HET SCHITTERENDE
NIEUWE KANTOOR (ZIE PAGINA 4 EN 5) EN DE KOMENDE GENERATIE VAN ONS FAMILIEBEDRIJF. SAMEN
ZIJN ZE BEPALEND VOOR HET NIEUWE GEZICHT EN DE TOEKOMST VAN VAN RHIJN BOUW.
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ruim baan voor de
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timmeren steeds
meer aan de weg
Oud & nieuw samen: op koers voor de toekomst!
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Van Rhijn Bouw!
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Klaar voor de toekomst

het stokje overdragen aan de 4 nieuwe partners, te weten André,

André, Henri en Jaap van Rhijn en Helmut Schwaneberg vormen

Henri, Jaap van Rhijn en Helmut Schwaneberg. Zij worden de

de nieuwe generatie van Van Rhijn Bouw. Tijdens het interview

komende jaren klaargestoomd voor hun nieuwe functies in het

met deze 4 komt er regelmatig een kwinkslag langs, maar bovenal

bouwbedrijf. De projectontwikkeling zal nog een aantal jaren een

geven hier 4 gedreven en serieuze jonge kerels hun mening. Een

gedeelde verantwoordelijkheid blijven van de oude en nieuwe

vastberaden viertal aan het woord.

generatie.

De leiding van Van Rhijn Bouw zit in een overgangsfase. Deze

Professionele begeleiding met maatwerk

wordt gekenmerkt door het overdragen van kennis en geleidelijk

Jaap doet de aftrap: “Allereerst zijn we er trots op dat we ons

ook meer taken en verantwoordelijkheden aan de nieuwe

familiebedrijf mogen voortzetten. Daarbij willen we dezelfde

generatie. De huidige directie, Jan van Rhijn, Hans van Rhijn en

lijn volgen als de huidige directie, maar staan we uiteraard open

Jan van Duijn, zullen op 1-1-2021 voor wat betreft de bouwtak

voor vernieuwingen”. Het overgangsproces vindt plaats onder
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begeleiding van een extern adviesbedrijf, gespecialiseerd in

De huidige nieuwbouwprojecten krijgen ook steeds meer

vooraan qua automatisering. Een prima perspectief”, aldus

familiebedrijven. Hetzelfde gebeurt bij het opleidingstraject.

het stempel voorbeeldig qua duurzaamheid (gasloos en

een enthousiaste André.

Naast het gezamenlijke management-development traject,

EPC = 0). “Het Zilt (De Zilk) en Bloemrijck (Noordwijkerhout)

is iedereen met een individuele opleiding bezig in zijn

zijn hiervan prima voorbeelden. Ook wat dat betreft is Van

Ontwikkelen + bouwen: succesformule blijft

vakgebied”, vertelt Henri van Rhijn. “Daardoor krijgen we de

Rhijn Bouw nu helemaal up to date”, laat Jaap van Rhijn

“Er gebeurt van alles op dit moment”, vertelt Jaap. “We

kans om ons daarin nog verder te specialiseren”.

weten. “Deze duurzaamheidseisen en de veranderende

zitten als jonge generatie elke maand bij elkaar voor overleg

Zo volgt Helmut een masterclass projectmanagement bouw.

woonwensen zullen immers een steeds grotere rol gaan

en om nieuwe ideeën te bespreken. Geregeld schuift de

“Puur gericht op het managen van een compleet bouwbedrijf,

spelen bij het ontwikkelen en bouwen”, voegt André van

huidige directie dan bij om de zaken met z’n allen door te

waarbij de menselijke factor een belangrijke rol speelt”, aldus

Rhijn toe.

nemen. Dat is nuttig en werkt heel inspirerend. Het is op

Helmut. “Immers, met ons personeel zijn we heel content

dit moment ook ideaal om vernieuwingen door te voeren.

en de rol daarvan wordt alleen maar belangrijker”. En volgt

Voorop met IT

Niet alleen qua mankracht en nieuwe ideeën, maar ook door

Jaap een opleiding projectontwikkeling nieuwe stijl met

Momenteel is men ook hard bezig om de interne processen

de volop aanwezige kennis en ervaring”. Dat is voor mij de

de focus op meer marktgericht ontwikkelen, veranderende

te professionaliseren en moderniseren, hét stokpaardje

grote uitdaging. Juist op dit vlak zijn de uitstekende inzet en

klantenwensen en de juridische en financiële aspecten

van André. “Zo hebben we recent een compleet nieuw

inbreng van onze medewerkers een plezierig gegeven”.

van het vak. Daarnaast is André bezig met een financiële

document

opleiding, gericht op het financiële reilen en zeilen van

waar iedereen op aangesloten is”, begint hij. “Iedereen

De nieuwe generatie brengt veel nieuws, maar de oude

een organisatie. Tenslotte volgt Henri de opleiding

werkt nu met laptop of een iPad. Het nieuwe document

succesformule van ontwikkelen en bouwen blijft. “Het credo

projectmanagement. Zo krijgen alle vakdisciplines in het

management-systeem is onlangs in gebruik genomen. Alle

‘succes door samenwerking’ werkt nog steeds”, aldus Helmut.

bedrijf een extra impuls qua kennis, zowel intern als extern

documenten zijn nu digitaal gestroomlijnd. Dat scheelt veel

“Niet alleen door een uitstekende interne samenwerking van

gevoed.

tijd én papier. Een groot project telt bij ons zomaar 13.000

ontwikkeling en bouw, maar juist ook door een intensieve

documenten. Die waren met het oude systeem vaak lastig

samenwerking met de externe opdrachtgevers. Doordat

terug te vinden. Het nieuwe systeem brengt ons bedrijf

we zowel van ontwikkelen als bouwen afweten, kunnen we

Aandacht voor duurzaamheid

management-systeem

geïmplementeerd,

Het thema duurzaamheid staat bij de jonge generatie
hoog in het vaandel. “Dit gaat alleen nog maar belangrijker
worden”,

meldt Helmut. De eisen van duurzaamheid

gecombineerd met de marktvraag dienen geïntegreerd te
worden in een goede bouwplanontwikkeling. Het nieuwe
kantoorgebouw, goed voor circa 45 arbeidsplaatsen,
geeft wat dat betreft ook het goede voorbeeld. Inclusief
optimale klimaatbeheersing, een metershoge plantenwand,
zonnepanelen en oplaadpalen voor de auto’s.
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opdrachtgevers professioneel adviseren met betrekking tot

“Het is op dit moment ook
ideaal om vernieuwingen door
te voeren. Niet alleen qua
mankracht en nieuwe ideeën,
maar ook door de volop
aanwezige kennis en ervaring”

hun plannen. En daar vaart iedereen wel bij”, voegt Henri
hier aan toe. “Onze korte lijnen en ervaring zijn hierbij
cruciaal”. Daarbij zijn ze alle vier unaniem van mening dat het
voortbestaan van het familiebedrijf één van de belangrijkste
doelstellingen is voor de toekomst. Met de gedrevenheid
van de nieuwe jonge en energieke directieleden kan Van
Rhijn Bouw samen met de medewerkers deze toekomst dan
ook met vertrouwen tegemoetzien.

Speciale editie

De Nieuwe generatie stelt zich voor:

ANDRÉ VAN RHIJN, MAN VAN DE CIJFERS

HELMUT SCHWANEBERG: BOUWER IN HART EN NIEREN

André (28 jaar) is de cijferspecialist. Financieel druk met projectevaluaties,

Met Helmut (33 jaar) heeft Van Rhijn Bouw een vakman bij uitstek in huis. In 2002 is hij bij Van Rhijn

rapportages en begrotingen. Assisteert als financial controller bij de

Bouw begonnen als timmerkracht. Daarna heeft hij ‘buitenshuis’ bij Niersman Bouw gewerkt. Hier

boekhouding en ondersteunt momenteel actief de ICT-afdeling met de

heeft hij het KOB-aannemingsdiploma behaald en is hij in 2008 gestart als calculator. Sinds 2012 is

implementatie van verschillende nieuwe softwarepakketten. Opleiding:

hij terug bij Van Rhijn Bouw, onderdeel van het team projectvoorbereiding en calculatie. Nu volgt

HBO-bedrijfseconomie en Management aan het IVA te Driebergen afgerond

hij naast zijn dagelijkse werk de Masterclass Jong Bouwend Nederland. Dit ter verbreding van de

in 2011, en HBO Accountancy Nyenrode afgerond in 2013. 3 jaar gewerkt als

managementtaken. Ook treedt hij op als BIM-coördinator. Hij is een echte Formule 1-fan. Zelfs als

accountant, waarvan 2 jaar bij BDO. In mei 2016 aan het rekenen gegaan bij

ze ‘s morgens om 04:00 uur starten, hij zit er klaar voor! Ook golfen doet hij graag. Tevens is hij een

Van Rhijn Bouw. Om in conditie te blijven gaat hij iedere woensdagavond

fervent supporter van VV Quick Boys. Helmut is getrouwd, heeft 2 zoons en woont in Katwijk.

zaalvoetballen. André is geboren, getogen en woont ook in Katwijk. Nu 4 jaar
getrouwd.

JAAP VAN RHIJN, THUIS IN PROJECTONTWIKKELING

HENRI VAN RHIJN, MAN VAN DE PRAKTIJK

Het werkterrein van Jaap (33 jaar) is de projectontwikkeling. En razend druk op dit moment gezien

Henri (29 jaar) heeft het bouwen met de paplepel meegekregen. Ook

de gigantisch vraag naar nieuwe woningen in Nederland. Hij heeft eerst de opleiding MBO IVA in

heeft hij HBO-bouwkunde in zijn bagage. Eerst heeft hij ruim 6 jaar bij een

Driebergen gevolgd, en daarna HBO-Bouwmanagement en Vastgoed. Aansluitend heeft hij een aantal

aantal andere bouwbedrijven gewerkt. Ervaring opgedaan, en heel veel

jaren bij een woningbouwcoöperatie gewerkt en sinds 2011 werkt hij bij Van Rhijn Bouw. Dat bouwen

geleerd. In 2016 is hij bij Van Rhijn Bouw begonnen. Hij heeft hier diverse

zit toch in de genen klaarblijkelijk. Naast zijn huidige werk op de afdeling projectontwikkeling, is hij

disciplines doorlopen om het proces van tekentafel tot oplevering goed in

nu bezig met NVB/ASRE-opleiding projectontwikkeling nieuwe stijl. Centraal in deze opleiding staan

de vingers te krijgen. Volgens Henri worden de techniek en methodieken

financiering, juridische verdieping, conceptontwikkeling en marktgericht ontwikkelen. En daar kan

steeds belangrijker. In drukke tijden, zoals nu in Nederland, zijn de (vuile)

Jaap zich helemaal in uitleven. Jaap is een geboren en getogen Katwijker. Hij woont in Katwijk, is

werkhanden schaars. Goed personeel vinden en houden is dan ook

getrouwd en heeft 2 kinderen.

een enorme uitdaging, vindt hij. Momenteel volgt hij de opleidingen
communicatie en projectmanagement. Hij is getrouwd en heeft 2 kinderen.
Hobby’s: tennissen, werk en klussen, voornamelijk bij hem thuis.

VAN RHIJN BOUW

KATWIJK | NIEUW-VENNEP

3

Complete facelift kantoor:
Ruim baan voor de toekomst.
EEN FIKS AANTREKKENDE BOUWSECTOR. EEN FLINKE GROEI VAN ONS PERSONEELSBESTAND EN … WERKEN IN EEN UP-TO-DATE GEBOUW DAT
DUURZAAM IS EN DAARMEE KLAAR VOOR DE TOEKOMST. VOLDOENDE REDENEN DUS OM HET BESTAANDE KANTOOR UIT TE BREIDEN EN EEN
FLINKE FACELIFT TE GEVEN. INMIDDELS HEEFT ONS KANTOOR AAN DE VALKENBURGSEWEG EEN COMPLETE METAMORFOSE ONDERGAAN EN IS
HET RECENT IN GEBRUIK GENOMEN.

3 delen & meer eenheid
Het gebouw is onder te verdelen in drie separate delen: de entree, het
kantoor en het magazijn. Bij het nieuwe ontwerp - Architectenbureau
Van Manen - is gestreefd om meer eenheid te creëren tussen deze
verschillende onderdelen.
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Speciale editie

Heldere route
Gekozen is voor een heldere route in plaats van de vroegere ‘slingergang’. De
kantoren zijn langs de gevels gesitueerd. In het midden zijn de overige functies
in een langwerpige ‘kern’ geplaatst. Met onder andere spreekkamers, informele
overlegplekken, bergruimte, de lift en toiletten.

Compleet nieuw interieur
Qua interieur is het kantoor
compleet vernieuwd. Met open
ruimtes en veel glas. Grote ramen
en nisjes om te vergaderen
wisselen elkaar af. Plus een aparte,
grote presentatieruimte en meer
spreekkamers.

Vide met groene vingers
In het midden van het gebouw
ligt een vide, inclusief een groen
begroeide wand een strakke,
betonnen trap. Op de begane
grond is een grote ‘familietafel’
gerealiseerd.

VAN RHIJN BOUW
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Van Rhijn Bouw pakt uit op Provada
OP DE RECENTE PROVADA IN DE RAI TE
AMSTERDAM HEEFT VAN RHIJN BOUW 3 MOOIE
CONTRACTEN GETEKEND. MET BOUWINVEST
WERD EEN OVEREENKOMST GETEKEND VOOR
97 APPARTEMENTEN. HET BETREFT HIER
PROJECT DE MONARCH IN HOOFDDORP. EEN
PLAN DAT PAST BINNEN DE GROEIAMBITIE
VAN HET BOUWINVEST RESIDENTIAL FUND
IN DE GEMEENTE HAARLEMMERMEER.
MET DE GEMEENTE IS AFGESPROKEN
DAT EEN DEEL VAN DE WONINGEN IN HET
MIDDENHUURSEGMENT VALT. VAN RHIJN
BOUW ONTWIKKELT EN REALISEERT HET
Jan van Duijn (links), Allard van Spaandonk en Dick van Hal van Bouwinvest tekenen de overeenkomst. (foto: Fred Icke)
De

Monarch

is

een

ontwerp

van

PROJECT.

Kokon

Architectuur & Stedenbouw uit Rotterdam. De
appartementen worden opgetrokken uit één
bouwvolume, grenzend aan een bestaande
waterpartij. Stedenbouwkundig wordt de hoek
van het appartementencomplex ingezet als een
accent langs de Van Heuven Goedhartlaan. Het
appartementencomplex komt met zijn voeten in
het water te staan. In combinatie met de hoogte
en het gebruik van grote raampartijen zorgt dit
voor een stedelijke uitstraling. Het project wordt
gerealiseerd rondom een, grotendeels openbare,
buitenruimte die straks groen zal worden ingericht.
De Monarch is recent verkocht aan Bouwinvest. De
koopovereenkomst werd 5 juni jl. ondertekend op
de Provada. Van Rhijn Bouw hoopt in het vierde
kwartaal van 2018 met de bouw te starten.

De Monarch

56 woningen Santhorst, Zoeterwoude:
Start verkoop najaar 2018
Met

Gebiedsontwikkelaar

BPD

werkt Van Rhijn Bouw samen aan de
realisatie van 56 nieuwe woningen in
Zoeterwoude.

Het

nieuwbouwplan

Santhorst Eiland 1 & 2 omvat woningen
in alle prijsklassen. Het is een van de
marktinitiatief-plannen in het stedelijke
gebied tussen Leiden en Zoeterwoude.
Op de Provada zetten beide partijen
hun handtekening voor de realisatie
van de 56 woningen, die in het najaar
Jan van Duijn (links) en de heer Patrick Joosen
van BPD zetten hun handtekening.
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in de verkoop gaan.

Speciale editie

130 woningen in
Sassenheim

Met ontwikkelaar Timpaan werd een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling en bouw van 130 woningen
in Park Over-Teylingen. In Sassenheim, de gemeente Teylingen, ontwikkelen Timpaan (56 nieuwbouwwoningen)
en Van Rhijn Bouw (74 nieuwbouwwoningen). Het woonprogramma bestaat uit verschillende woningtypes, zoals
Ingeborg de Jong van Timpaan (links) en Jan van Duijn
bezegelen de overeenkomst Park Over-Teylingen.

appartementen, starterswoningen, eengezinswoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen.
Uiteraard krijgt de nieuwe wijk het stempel duurzaam mee, inclusief gasloos wonen.

"Alles wat je aandacht geeft groeit" - Aristoteles

Duurzaamheid verdient onze aandacht!
DE AANDACHT VOOR DUURZAAM BOUWEN GROEIT NOG STEEDS IN
NEDERLAND. EN MAAR GOED OOK. IMMERS, MET HET OOG OP DE
TOEKOMST VAN ONZE NIEUWE GENERATIES IS FLINK DOORPAKKEN
GEBODEN OM ONZE MOOIE PLANEET OOK MOOI EN LEEFBAAR TE
HOUDEN. DE DIRECTIE VAN VAN RHIJN BOUW HEEFT DEZE BOODSCHAP
GOED BEGREPEN. BIJ ALLE WERKZAAMHEDEN EN NIEUWE PROJECTEN
KRIJGT DUURZAAMHEID DAN OOK EEN HOOFDROL. EEN MOOI
PERSPECTIEF.

LENTEKRIEBELS

Ook het vernieuwde Van Rhijn Bouw-kantoor is uiteraard voorzien van zonnepanelen.

Slimme meters stimuleren

ingang van 1 juli 2018 dient alle nieuwbouw

hiermee een nog grotere rol gaat spelen bij

dan ook een vast onderdeel van het

Energie van de zon. Gewoon gratis! Onze

gasloos te zijn. Dit streven past perfect in het

de woningbouw. Ook bij Van Rhijn Bouw.

ontwikkelingstraject. Juist met het oog op

grootste energiebron aller tijden wordt

bestaande duurzaamheidsprogramma, wat

Bij de komende projecten is duurzaamheid

de toekomst.

steeds belangrijker voor de mondiale

Groen bouwen zorgt voor lentekriebels

energiehuishouding. Niet alleen door de
toename van het aantal zonnepanelen,
maar ook doordat de verbetering van
zonnepanelen een steeds hogere opbrengst
genereert. In combinatie met de slimme
meters, die tegenwoordig ook steeds vaker
standaard in woningen worden ingebouwd,
kunnen bewoners zelf zien wat het een
en ander oplevert. Interessant, maar ook
stimulerend om zelf bewust te worden van
het energiegebruik. Doel: anticiperen om
hier nog efficiënter mee om te gaan. Een
kwestie van aandacht.
Gasloos wonen: de nieuwe norm
Nul op de meter wordt steeds meer een
eis bij de woningbouw. Daarbij hoort vaak
een ‘state of the art’ warmtepomp, al dan
niet met lucht of aardwarmte. Inclusief een
aangename vloerverwarming. Dit maakt
een CV-ketel overbodig. Immers: sinds kort
is gasloos wonen de nieuwe norm. Met

VAN RHIJN BOUW
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17 luxe woningen Bloemrijck
Noordwijkerhout in verkoop
DE NIEUWE WOONHOF BLOEMRIJCK
BIJ DE KERKSTRAAT/WILDLAAN IN
NOORDWIJKERHOUT GAAT 16 TWEE-ONDER1-KAPWONINGEN EN 1 VRIJSTAANDE VILLA
OMVATTEN. DE LOCATIE LIGT NABIJ HET
CENTRUM VAN NOORDWIJKERHOUT.
De woningen in Bloemrijck zijn zeer energiezuinig. Uiteraard
zijn ze gasloos en hebben ze een EPC van 0. Dit eigentijdse
duurzaamheidsprogramma is kenmerkend voor de nieuwe
lijn van het vernieuwde Van Rhijn Bouw: duurzaamheid in de
hoofdrol. Al met al wordt het nieuwe Bloemrijck een moderne
en welkome aanwinst voor Noordwijkerhout. De verkoop van
de 17 woningen verloopt voorspoedig. De start bouw staat
gepland voor najaar 2018.

Bouw Offem-Zuid gestart:
256 woningen in Noordwijk

“Het Zilt” Noordwijkerhout
130 woningen + commerciële ruimte

Aan de noordwestkant van De Zilk, gemeente Noordwijkerhout,

is

dorpsuitbreiding “Het Zilt” gepland. Locatie: het voormalige zoutdepot. Van
Rhijn Bouw heeft hier een nieuwbouwplan ontwikkeld met 130 woningen.
Gecombineerd met commerciële ruimte t.b.v. een supermarkt en G.O.E.D
(Gezondheidsvoorzieningen Onder Eén Dak). Het ontwerp is geleverd door
Onlangs is met de bouw van de 1e

“Met deze ontwikkeling Offem-

van de Hogeweg wordt een ‘land-

fase van Offem-Zuid te Noordwijk

Zuid krijgt Noordwijk een nieuwe

goederenzone’ gecreëerd met vrij-

gestart. De verkoop van deze 1e

impuls en een substantiële toe-

staande- en twee-onder-een-kap-

fase heeft begin dit jaar plaats ge-

voeging aan de woningvoorraad.”

woningen. Aan de zuidkant van de

vonden. Practisch alle woningen

wijk zijn naast eengezinswoningen
Dorps karakter

twee appartementsgebouwen op-

De opzet van de wijk sluit aan bij

genomen. Dankzij de kwaliteit die

Het betreft hier de realisatie van

de dorpskern van Noordwijk én

wordt ingebracht, waaronder het

een fraaie nieuwbouwwijk en een

Landgoed Offem. In het plan ko-

water, groen en duurzaamheid,

gezamenlijke ontwikkeling van

men verschillende woningtypen,

wordt het een wijk waar het straks

BPD en Van Rhijn Bouw B.V. We

-categorieën en prijsklassen waar-

prettig wonen is. En qua realisatie

gaan in dit gebied 256 woningen

onder 30% sociale woningbouw

blijft de vaart erin: komend najaar

en appartementen ontwikkelen

(koop en huur). Zo komen er aan

is ook reeds de verkoop van de 2e

en realiseren. Theo van der Plas,

de “Nieuwe” Voorstraat bijvoor-

fase ingepland.

Ontwikkelingsmanager bij BPD:

beeld Herenhuizen. Aan de kant

zijn reeds verkocht.
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het gerenommeerde Architectenbureau Van Manen uit Noordwijk.
Nieuwbouwplan “Het Zilt” dient uit te groeien tot een hoogwaardige,
hedendaagse wijk. Met een dorps karakter, passend bij het karakter en de
schaalgrootte van het dorp De Zilk. Er komt een diversiteit aan woningen
voor verschillende doelgroepen. In totaal omvat het nieuwbouwplan 130
woningen, te weten 58 appartementen en 60 eengezinswoningen en
12 tweekappers. Uiteraard allemaal volgens de nieuwe uitgangspunten
met betrekking tot duurzaamheid: gasloos en EPC is 0. Fase 1 omvat 11
eengezinswoningen en 12 twee-onder-een-kapwoningen.. Deze gaan
komend najaar in de verkoop.
Wonen in ”Het Zilt” betekent landelijk wonen achter de kust en
de duinen. Aan de overkant van de provinciale weg liggen de
Amsterdamse Waterleiding duinen: een fraai natuurgebied.

Speciale editie

Renovatie & Onderhoud
timmeren steeds meer aan de weg.
OOK VAN RHIJN RENOVATIE & ONDERHOUD MANIFESTEERT ZICH STEEDS DUIDELIJKER IN DE REGIO. NAAST HET REGULIER ONDERHOUD EN
MUTATIES VOOR RELATIES ZOALS YMERE EN DE NOORDWIJKSE WONINGSTICHTING (NWS), WORDT ER MOMENTEEL OOK VOLOP GEWERKT AAN
DIVERSE TRANSFORMATIEPROJECTEN. WAT DAT BETREFT BREIDT DE ORDERPORTEFEUILLE ZICH STEEDS VERDER UIT. EEN PRIMA ONTWIKKELING.

Langs de Jan:
van Baderie tot schitterend
appartementengebouw

DAAR WAAR DE JAN LIGTHARTSTRAAT EN DE
JAN VAN KUIKWEG IN HEEMSKERK ELKAAR
KRUISEN HEEFT HET VOORMALIGE BADERIEGEBOUW EEN COMPLETE METAMORFOSE
ONDERGAAN. EN MET SUCCES. HET GEBOUW
HEET NU “LANGS DE JAN” EN OMVAT
NEGEN APPARTEMENTEN EN TWEE LUXE
PENTHOUSES.
In samenwerking met Winterkoning BV heeft Van Rhijn Bouw
Renovatie & Onderhoud het voormalige Baderie-gebouw in
Heemskerk getransformeerd tot een appartementencomplex
met 11 appartementen en twee penthouses. Wat de buitenkant al doet vermoeden, elke woning in het kleinschalige
appartementencomplex heeft een eigen karakter. Elk appartement staat garant voor woongenot op een aantrekkelijke
locatie. Nabij het winkelhart, de duinen en zelfs het strand.
De renovatie is gestart in mei 2017 en recent opgeleverd. Een
mooi voorbeeld van een geslaagde transformatie van bedrijfsruimte naar luxe appartementen.

Transformatie kantoor Alphen aan den Rijn
naar 44 short stay-appartementen
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HET VOORMALIGE KANTOORPAND AAN DE LAAN DER
CONTINENTEN IN ALPHEN AAN DE RIJN ONDERGAAT
EEN COMPLETE METAMORFOSE. HET COMPLEX WORDT
GETRANSFORMEERD NAAR IN TOTAAL 44 SHORT-STAY
APPARTEMENTEN.

In opdracht van ontwikkelaar Duqer uit Utrecht zorgt Van Rhijn

3D View 1

Bouw Renovatie & Onderhoud voor de realisatie van het project.
Het gebouw wordt naast de appartementen ook voorzien
van balkons, geheel nieuwe entree, lift en een hoogwaardige
afwerking. De bouw is onlangs gestart en we hopen het gebouw
eind van dit jaar op te leveren. Ook op het gebied van transformatie
van bedrijfsruimte naar woningen groeit het aantal opdrachten bij
Van Rhijn Bouw Renovatie & Onderhoud. Een mooi vooruitzicht.
3D View 1

3DView
3D
View3 2

VAN RHIJN BOUW
1
Versie
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Maten in het werk te contro
leren!

nieuwe indeling appartament
en
Toelichting

Villa Zeezicht: vorstelijke woonambiance te Noordwijk
VLAK ACHTER DE KONINGIN ASTRID BOULEVARD IN NOORDWIJK ONDERGAAT HET
VROEGERE HOTEL ZEEZICHT EEN COMPLETE METAMORFOSE.
Bij het ontwerp van het nieuwe

staande Noordwijkse omgeving

zwembad. De oplevering wordt

Villa Zeezicht heeft KVDK Ar-

van fraaie landhuizen en villa’s

eind 2018 verwacht, zodat eige-

chitecten zich laten inspireren

in het glooiende duinlandschap.

naar familie Van der Zalm ruim

door de oude grandeur van

Villa Zeezicht bestaat uit 24

voor het zomerseizoen van 2019

Noordwijk. Wat dat betreft past

hotelappartementen, 4 koopap-

hun deuren kan openen.

het ontwerp perfect in de be-

partementen, een restaurant en

De Horn, Rijnsburg:

fase 1 in aanbouw & fase 2 in voorbereiding
IN OPDRACHT VAN BPD BOUWT VAN RHIJN BOUW IN RIJNSBURG DE NIEUWE WIJK
DE HORN. DEZE WIJK STAAT VOOR LANDELIJK, EN VOORAL EIGENTIJDS WONEN.
DE LAAN-, HOF-, 2 ONDER 1-KAPWONINGEN, HERENHUIZEN EN VRIJSTAANDE
VILLA'S HEBBEN VRIJ UITZICHT EN LIGGEN SOMS ZELFS AAN HET WATER.
De bouw van de eerste 45 woningen van De Horn fase 1 is in het najaar van 2017 van start gegaan. Momenteel
staan de casco’s allemaal overeind en zijn de kappen reeds gemonteerd. Naar verwachting ontvangen de kopers
In het 4e kwartaal van 2018 de sleutel van hun woning.
De verkoop van de 59 woningen van fase 2, deelplan Vliet en Vlieteiland, is in februari jl. gestart. Ook hier zijn
alle woningen verkocht. Daarnaast omvat deze fase ook appartementen voor woningbouwvereniging Dunavie,
bestemd voor de sociale huursector. Van Rhijn Bouw is voor deze fase 2 druk bezig met de bouwvoorbereiding.
De start bouw is gepland eind augustus 2018.

Odion, Zaandam:
realisatie 35 appartementen

Aan de Bristolroodstraat in Zaandam stonden twee panden van Odion. Beide
panden hebben inmiddels plaatsgemaakt voor nieuwbouw waar 35 mensen
met een verstandelijke beperking kunnen wonen. Odion ontwikkelde
in eigen beheer de vervanging van Odion woonlocaties De Wieken in
Oostzaan en Skepehoeck in Zaandam. Het project omvat 35 appartementen
met ondersteunende ruimten. Het ontwerp, door architectenbureau FKG
‘architecten aan de Zaan’, is gemaakt in samenwerking met de klankbord
groep van cliënten en verwanten. Van Rhijn Bouw heeft de appartementen
recent opgeleverd.
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Laatste fases kronen ‘t Duyfrak
AAN DE OOSTZIJDE VAN DE DORPSKERN VALKENBURG WERD IN 2008 GESTART
MET DE AANLEG VAN ‘T DUYFRAK. INMIDDELS WORDEN DE LAATSTE FASES
GEREALISEERD, WAARMEE DE NIEUWE WOONWIJK EEN FRAAIE VOLTOOIÏNG KRIJGT.
Van Rhijn Bouw bouwt momenteel 37 apparte-

Rijn, die eind 2018 klaar moet zijn. De woningbouw

menten van fase 7, direct gesitueerd aan de Oude

wordt volgens planning in 2020 afgerond.

Rijn. De oplevering hiervan is gepland in het eerste kwartaal 2019. Binnenkort start de verkoop van

De wijk krijgt dan ook steeds meer gestalte en ka-

fase 10 van ‘t Duyfrak. In deze laatste fase komen

rakter. En hoe! De gecombineerde samenwerking

eengezinswoningen, 2/1 kapwoningen, herenhui-

van 6 regionale bouwbedrijven in Bouwcombina-

zen en de laatste bouwkavels aan bod. De wonin-

tie Van Zessen Claer kan dan ook een succes wor-

gen komen gefaseerd in de verkoop. Verder wordt

den genoemd. Immers, ondanks de problemen in

het tweede deel van de sloepenhaven aangelegd

de crisistijd gaan de ontwikkeling en bouw van ’t

aan de overkant van het plantsoen bij de Burg. Mul-

Duyfrak resulteren in een prachtige woonwijk met

lerstraat, die plaats biedt aan negen sloepen. Behal-

ruim 800 woningen, waar het heerlijk wonen is. Al

ve aan de woningbouw wordt momenteel ook ge-

met al een verrijking voor de gemeente Katwijk.

De Werf, Katwijk

werkt aan een schitterende fietsbrug over de Oude

Hof van Oostvaert: een plaatje
Met Hof van Oostvaert te Hazerswoude-Rijndijk heeft Van Rhijn Bouw in samenwerking met Architectenbureau
Van Manen een fraai staaltje bouwkunst gerealiseerd. Het betreft hier zes twee-onder-een-kapwoningen en
twee vrijstaande villa’s met rieten kap in jaren ’30 stijl, gelegen aan de Rijndijk in Hazerswoude. Stijlvol. Landelijk
gelegen. Een plaatje om te zien en heerlijk om te wonen. Alle woningen zijn reeds opgeleverd.

Op steenworp afstand van strand

loopbestendige woningen hebben

en de Noordzee realiseert Van Rhijn

alle hedendaagse voorzieningen en

Bouw in Katwijk een achttal levens-

comfort. Ze zijn het perfecte alter-

loopbestendige woningen en één

natief voor een appartement! Bij De

eengezinswoning. Het betreft hier

Werf te Katwijk is de bouw inmid-

ruime patiowoningen met een op-

dels in volle gang en zal na de bouw

bouw en een eigen tuin. Deze levens-

vakantie gereed zijn.

VAN RHIJN BOUW
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De Tourmalijn:

Modern wonen in Beverwijk
VAN RHIJN BOUW REALISEERT

kisting voor beton en worden de wanden en

HIER EEN BOUWPLAN VAN 30

de daarop liggende vloer, een beuk genoemd,

APPARTEMENTEN EN 18 EENGEZINSWONINGEN, ONTWIKKELD
IN SAMENWERKING MET BFAS
ARCHITECTEN UIT AMSTERDAM.
ALLE APPARTEMENTEN EN WONINGEN ZIJN INMIDDELS VERKOCHT EN DE BOUW IS GESTART.

in één arbeidsgang gestort. Door het 's middags gestorte beton 's nachts te verwarmen
kan het de volgende ochtend al ontkist worden, waarmee de cyclus zich herhaalt. Deze
werkwijze maakt heel snel bouwen mogelijk.
De Tourmalijn verrijkt Beverwijk met 30 luxe
appartementen en 18 eengezinswoningen.
Alle woningen zijn energiezuinig, onderhoudsarm, comfortabel en veilig, zoals dit bij
modern wonen hoort. De bouw vordert ge-

Bij de realisatie van het appartementenge-

staag en de oplevering staat gepland in het

bouw is gebruik gemaakt van tunnelbouw.

vierde kwartaal 2018.

Daarbij werkt men met een speciaal soort be-

“Goedemorgen, Van Rhijn Bouw”.
OF: “GOEDEMIDDAG, VAN RHIJN BOUW”. WIE ZIJN TOCH ALTIJD DIE VRIENDELIJKE DAMES DIE U AAN DE TELEFOON KRIJGT ALS U VAN RHIJN
BOUW BELT? BENIEUWD? IN HET KADER VAN EEN HERNIEUWDE KENNISMAKING MET HET VERNIEUWDE KANTOORPAND EN DE TOEKOMSTIGE
LICHTING DIRECTIELEDEN, BIJ DEZE OOK EEN KENNISMAKING MET DE 3 DAMES VAN DE RECEPTIE EN HET SECRETARIAAT. DAN WEET U IN DE
TOEKOMST OOK WAT VOOR GEZICHT ER BIJ DE NAMEN AMANDA, HELLEN EN LEANNE HOORT.
Hellen de Vries

bezoeken en relaxen in de tuin. Met

‘Mijn naam is Hellen de Vries en ik

vriendinnen shoppen of een terrasje

ben 50 jaar. Ik woon samen met mijn

pakken vind ik ook leuk. Daarnaast

kinderen Joëlle 19 en Julian 17 in

heb ik veel interesse voor architectuur

Sassenheim. Inmiddels ben ik 5 jaar

en musea, en… af en toe leuke

met veel plezier werkzaam voor Van

gesprekken met mijn kinderen over

Rhijn Bouw Katwijk. Als hobby’s doe

auto’s. Verder houd ik van koken of

ik aan spinning. Verder ga ik graag

uiteten gaan’.

naar het theater, houd ik van steden

CONTACT
V.l.n.r. Amanda, Leanne & Hellen
Amanda van der Plas

uit eten te gaan. Uiteraard geniet

een zoontje. Hobby’s? Met 3 kids

‘Mijn leeftijd is 30. Oftewel: 18 met

ik er volop van om leuke dingen

onder de 4 komt daar weinig van

12 jaar ervaring als secretaresse.

te doen met mijn zoontje zoals

terecht, maar voor shoppen ben

Ik ben mama van een klein

een bezoek aan het strand, bos

ik altijd in! Ook ga ik graag op

jongetje van bijna 2 jaar oud

of een leuke speeltuin. Ik ben nu

stap met vrienden om ergens

en woonachtig in Valkenburg,

ruim anderhalf jaar met heel veel

wat te eten of te drinken. In de

gemeente Katwijk. Mijn grootste

plezier werkzaam bij Van Rhijn

zomermaanden help ik mijn man

hobby is, net als die van vele

Bouw Katwijk’.

met zijn Evenementenbureau.

vrouwen, shoppen! Ook hou ik er

Valkenburgseweg 62

VAN RHIJN BOUW
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2223 KE Katwijk ZH
Telefoon: (071) 401 60 41
E-mail: info@vrbkatwijk.nl

Ik ben als stagiaire bij Van Rhijn

van om creatief bezig te zijn, en

Leanne van der Gugten-van

Bouw in 2007 begonnen. Toen

van het organiseren van feestjes.

Tilburg

ik mijn opleiding als secretaresse

In de zomer ben ik veel op het

‘Mijn leeftijd is 28 jaar en ik woon

op Schoevers had afgerond, ben

terras te vinden met een lekker

in Rijnsburg. Ik ben getrouwd

ik in dienst gekomen.

wijntje en vind ik het heerlijk om

en moeder van 2 dochtertjes en
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