
Uitstekende markt 
& mooie uitdagingen

Ook binnen onze onderneming zijn we volop bezig om met het 

ontwikkelen en bouwen flink gas te geven. De overgangsfase 

waarin de huidige generatie steeds nauwer samenwerkt met 

de komende nieuwe partners is wat dat betreft een voordeel. 

De drie nieuwe partners André van Rhijn, Jaap van Rhijn en 

Helmut Schwaneberg, zijn juist in deze drukke tijd een welkome  

aanvulling bij de huidige directie. Het zestal trekt gezamenlijk op en 

heeft dan ook voldoende capaciteit om de nog steeds groeiende 

hoeveelheid werk op de juiste wijze te verwerken. Immers, er is een 

enorme vraag naar nieuwbouwwoningen in Nederland. Om hieraan 

tegemoet te komen, dient het ontwikkelen en bouwen eigenlijk nog 

sneller te gebeuren. lees verder op p.2  >

HET GAAT GOED MET DE NEDERLANDSE ECONOMIE. DIT GAAT GEPAARD MET EEN ENORME VRAAG 

NAAR NIEUWE WONINGEN. DE ACHTERSTAND DIE IS OPGELOPEN IN DE CRISISJAREN IS ECHTER NIET 

ZOMAAR INGELOPEN. VANDAAR DAT DEZE MARKT MET VEEL VRAAG NAAR WONINGEN VOOR BOUWEND 

NEDERLAND OOK DE NODIGE UITDAGINGEN MET ZICH MEEBRENGT.
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vervolg p.1  >

In potentie is dit mogelijk, maar de praktijk is op een aantal vlakken 

best weerbarstig. Zo is het een uitdaging om de bouwprijzen te 

stabiliseren. De laatste jaren zijn de prijzen van bouwmaterialen 

en personeel flink omhoog gegaan. Ook bij de gemeenten kan 

men door personeelstekort alle aanvragen niet altijd even snel 

en accuraat behandelen. En goede vakmensen worden met de 

dag schaarser. Kortom: al deze zaken vormen een interessante 

uitdaging. Ook voor Van Rhijn Bouw. Daarbij komt de huidige 

managementmix goed van pas. Met veel ervaring van de drie 

senioren, de directieleden Jan van Rhijn, Hans van Rhijn en Jan 

van Duijn. Deskundig gecombineerd met de inzet van nieuwe 

technologie en kennis van de drie nieuwe partners. Dat vult elkaar 

perfect aan.

Goed gevulde orderportefeuille
De woningverkoop loopt uitstekend. Er is een grote vraag naar 

nieuwbouwwoningen en dit zal de komende jaren nog wel zo blij-

ven. Mede omdat de rente ook historisch laag staat. Bij Van Rhijn 

Bouw is het deze periode 

dan ook alle hens aan dek. 

Juist in deze tijd is het Van 

Rhijn-motto “Succes door 

samenwerking” actueler dan 

ooit. Juist nu is samenwer-

king met externe partners 

van groot belang. Niet alleen 

met investeerders, maar ook 

met andere partners zoals in 

Bouwconsortium Van Zes-

sen Claer en andere ontwikkelaars. Voorts is er door de goed gevul-

de orderportefeuille ook weer ruimte om te investeren. Bij Van Rhijn 

Bouw krijgt onder meer de BIM-implementatie een flinke impuls. 

We zijn bezig met diverse mooie nieuwe ontwikkellocaties waar we 

in deze uitgave van de krant meer over vertellen. 

“De woningverkoop 
loopt uitstekend. Er 
is een grote vraag 
naar nieuwbouw-
woningen en dit zal 
de komende jaren 
nog wel zo blijven.” Deze locatie vraagt om een stedelijke uitstraling, 

passend bij de omgeving. Om hiervoor 

gedegen draagvlak te genereren, gebeurt deze 

herontwikkeling in nauwe samenwerking met de 

omringende buurtbewoners en de gemeente Leiden. 

De herontwikkeling omvat de sloop van de huidige 

bedrijfsgebouwen en de ontwikkeling van nieuwbouw 

met circa 30.000 m2 wonen, gecombineerd met 

circa 7.000 m2 commerciële ruimte, waaronder 

winkels en horeca. Doel: een sterke kwaliteitsimpuls 

genereren voor de locatie, de omgeving en de direct 

omwonenden. Ook Leiden kent een enorme vraag 

naar woningen. Het plan Watergeuskade kan hier een 

deel van de oplossing vormen. 

Revitalisering Watergeuskade  
(Leiden) met appartementen en commerciële ruimte

Samen met gebiedsontwikkelaar 

BPD werken we aan de realisatie 

van 56 nieuwe woningen in 

Zoeterwoude. Het nieuwbouwplan 

Verde Vista Santhorst omvat twee 

zogenaamde wooneilanden met 

woningen in alle prijsklassen. Deze 

56 woningen worden gebouwd ter 

hoogte van de ondertunneling van 

Rijksweg A4 bij Zoeterwoude in een 

schitterend waterrijke ambiance 

met zelfs opties voor eigen steigers 

of een boothuis. Ideaal voor 

waterliefhebbers en goed voor oer-

Hollands woonplezier. 

Gasloos & zeer lage EPC
De 56 (grotendeels) grondgebonden 

woningen liggen aan het water en 

nabij uitvalswegen. De architectuur 

is van Architectenbureau Van Manen 

uit Noordwijk en kenmerkt zich 

door een dorpse uitstraling met veel 

metselwerk en lange dakvlakken. 

Daarbij heeft de architect het 

ontwerp van de woningen zoveel 

mogelijk aangepast aan het 

verschillende karakter van de 

twee eilanden. Naast vrije sector 

koopwoningen zijn er ook sociale 

koopwoningen beschikbaar. De 

woningen worden duurzaam 

gebouwd, zonder gasaansluiting en 

met een zeer lage EPC. Er is reeds 

gestart met het bouwrijp maken 

van de locatie. De verkoop verloopt 

voorspoedig en de start bouw staat 

voor oktober a.s. op de agenda. 

56 woningen Verde Vista Santhorst, Zoeterwoude: 
verkoop verloopt voorspoedig

OP DEZE MOOIE PLEK AAN HET WATER (DE TREKVLIET) IN LEIDEN ONTWIKKELEN WE 

EEN PLAN VOOR DE REVITALISERING VAN EEN LOCATIE AAN DE ZOETERWOUDSEWEG 

IN LEIDEN. DIT PLANGEBIED HEET WATERGEUSKADE EN LIGT TUSSEN DE 

ZOETERWOUDSEWEG EN DE TREKVLIET
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IN SASSENHEIM IN DE GEMEENTE 

TEYLINGEN ONTWIKKELEN WE IN 

SAMENWERKING MET ONTWIKKELAAR 

TIMPAAN 130 WONINGEN IN HET PROJECT 

PARK OVERTEYLINGEN. 

IN HET HART VAN NOORDWIJK BINNEN ONTWIKKELEN 

WIJ IN SAMENWERKING MET DE  NOORDWIJKSE WO-

NINGSTICHTING (NWS) EEN HOFJE MET 13 SOCIALE 

HUUR WONINGEN EN 4 KOOPWONINGEN. 

Het woonprogramma bestaat uit verschillende woningty-

pes, zoals appartementen, starterswoningen, eengezins-

woningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande 

woningen. Zowel in de koop- als huursector. Stijlvol vorm-

gegeven met behulp van een hoogwaardige architectuur. 

En... uiteraard volgens de nieuwe norm van gasloos wonen. 

Park OverTeylingen is gesitueerd aan de noordoostrand 

van Sassenheim. Vlakbij het dorpshart en direct grenzend 

aan agrarisch gebied. Gecombineerd met veel groen in de 

wijk zelf, waaronder centraal in de wijk een groene zone. 

Een speciale geluidswal aan de Carolus Clusiuslaan bezorgt 

de wijk een intieme beslotenheid. Al deze ingrediënten vor-

men de basis voor een compleet nieuwe woonwijk met een 

aantrekkelijke variatie aan woningtypes. Timpaan en Van 

Rhijn Bouw zijn momenteel druk bezig met de voorberei-

ding van de verkoop. 

Zoals alle nieuwbouw van de NWS worden ook deze hofjeswoningen 

gasloos en Bijna-Energieneutraal (BENG). Voor de NWS betekent dat een 

extra investering in duurzaamheid en voor de toekomstige bewoners zeer 

lage energielasten. De 13 woningen hebben een klassiek ontwerp en worden 

gebouwd in twee rijtjes met een gezamenlijke binnentuin. 

Onlangs hebben we de handtekening gezet 

onder de Design- en Build overeenkomst met 

de Noordwijkse Woningstichting voor de re-

alisatie van 63 woningen, verdeeld over ap-

partementen, beneden- en bovenwoningen, 

studio’s en eengezinswoningen. 

Er is bewust voor een hofvorm gekozen om 

de bewoners met elkaar in contact te bren-

gen. Over de precieze invulling wordt nog 

nagedacht. Er zijn onder meer plannen voor 

nieuwe manieren van ouderenhuisvesting.  

De start bouw is gepland in de eerste helft 

van 2020. 

Park OverTeylingen, Sassenheim: 131 woningen

Gevarieerd wijkje op Locatie 
Northgo, Noordwijk

Julianahof: Nieuwe 
hofjeswoningen in oude 
kern Noordwijk Binnen

Wim van Duijn (directeur Noordwijkse Woning-
stichting) en Jan van Duijn ondertekenen de 
contracten. 
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De Monarch is een ontwerp van Kokon 

Architectuur & Stedenbouw uit Rotterdam. 

De appartementen worden opgetrokken uit 

één bouwvolume.  Daarbij maken we gebruik 

van een tunnelbouwsysteem. Hiermee 

worden de verdiepingsvloeren en wanden 

in één keer gestort. De tunnelbekisting 

wordt na de verharding van het beton en 

het lossen aan de voorzijde uit het bouwblok 

getrokken. Dit zogenaamde tunnelen 

leidt tot optimalisatie van het bouwproces 

en een beter beheersbare planning. Dit 

procesdenken bouwt snel en efficiënt. 

Het appartementencomplex aan de Van 

Heuven Goedhartlaan 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 verkocht aan 

investeerder Bouwinvest. 

De Monarch Hoofddorp: 
bouw gestart
APPARTEMENTENGEBOUW DE MONARCH, EEN ONTWIKKELING VAN 

VAN RHIJN BOUW B.V., IS EEN IMPOSANT COMPLEX. DIT PROJECT 

IS GESITUEERD IN HOOFDDORP EN BESTAAT UIT 97 APPARTEMEN-

TEN VOOR DE VERHUUR EN EEN OVERDEKT PARKEERTERREIN. DE 

BOUW IS IN VOLLE GANG EN WORDT NAAR VERWACHTING NAJAAR 

2020 AFGEROND. 

IN HET KADER VAN ONS MOTTO “SUCCES DOOR SAMENWERKING” 

LATEN WE DEZE KEER CASPER HULSMAN VAN ONZE RELATIE 

BOUWINVEST AAN HET WOORD. DEZE INSTITUTIONELE BELEGGER 

HEEFT VAN ONS RECENT HET APPARTEMENTENGEBOUW DE MONARCH 

IN HOOFDDORP OVERGENOMEN ALS INVESTERINGSPROJECT.  

Duurzame relatie met Bouwinvest mooi 
voorbeeld “Succes door samenwerking”.

-  Hoe kun je de werkzaamheden van Bouwinvest 

het beste omschrijven?

“Bouwinvest Real Estate Investors investeert 

het vermogen van institutionele beleggers, 

pensioenfondsen en verzekeraars, in 

vastgoed. We beleggen voor de lange termijn 

met als doel een duurzaam rendement voor 

onze klanten te behalen. We beheren vijf 

Nederlandse sectorfondsen (Residential, 

Retail, Office, Hotel en Healthcare) en 

investeren daarnaast ook in het buitenland. 

Het Bouwinvest Residential Fund investeert 

in huurwoningen in grootstedelijke regio’s, 

zoals de Randstad en Brabantstad. Daarbij 

ligt de voorkeur op huurwoningen met een 

hoge kwaliteit en duurzaamheid en met een 

huur in de midden-huursector (van € 720.- tot  

€ 1.000,- per maand).”

-  Wat is de relatie tussen Van Rhijn Bouw en 

Bouwinvest?

“Eerder hebben Van Rhijn Bouw en 

Bouwinvest samengewerkt in de wijk ’t 

Duyfrak in Katwijk. Van Rhijn heeft in 2011  

54 eengezinswoningen en 42 appartementen 

gerealiseerd voor Bouwinvest, dit naar volle 

tevredenheid. De woningen vallen op door 

een hoogwaardige uitstraling en zijn blijvend 

erg in trek bij huurders.”

-  Welke trends ziet Bouwinvest in de huidige 

bouwmarkt?

“Met onze eigen Researchafdeling en 

onderzoek hebben we zicht op de 

belangrijke trends binnen de wereld van 

vastgoedbeleggingen. We weten bijvoorbeeld 

dat urbanisatie tot een grote behoefte leidt 

naar gezonde, leefbare en inclusieve steden. 

Dit zien we over de hele wereld, en ook in 

Nederland. Ook weten we welke invloed 

de duurzaamheidseisen en demografische 

ontwikkelingen hebben op de ontwikkeling 

van vastgoed. Deze overkoepelende trends 

in de markt combineren we met specifieke 

lokale gegevens van vastgoed om het best 

presterende vastgoed te selecteren. Voor 

wat betreft woningen, investeren we in vrije 

sector huur in Nederland in de stedelijke 

regio’s: de Holland Metropole (Randstad), de 

Brabantstad en Arnhem/Nijmegen.”

-  Welke uitdagingen kent Bouwinvest in de 

markt op dit moment?

“Voor wat betreft de woningmarkt zien we 

dat er een grote vraag is naar woningen en 

dit zorgt ervoor dat er in de grote steden 

in Nederland een tekort is aan betaalbare 

woningen. We zien dat er met name een 

tekort is aan midden-huurwoningen en het 

Residential Fund zet daarop vol in. Want 

uiteindelijk zal de oplossing liggen in een 

structurele aanpak, waarbij er meer aanbod 

beschikbaar komt.”

-  Hoe kijkt Bouwinvest aan tegen het huidige 

woningtekort? En welke oplossingen zijn 

hiervoor te bedenken?

“Het grote tekort aan midden-huurwoningen 

is niet zomaar op te lossen. Er moet vooral meer 

gebouwd worden. Dit vraagt samenwerking 

van marktpartijen en overheid, want alleen 

samen kunnen we voortgang boeken. 

Enerzijds betekent dit dat de overheid 

duidelijker en sneller plannen mogelijk 

maakt. Verder vraagt het van marktpartijen 

zoals ontwikkelaars, aannemers, beleggers 

en corporaties nog meer samenwerking. 

Door vroegtijdig en op open wijze te kijken 

hoe projecten voortvarend kunnen worden 

gerealiseerd. Dit vraagt concessies van alle 

partners, waarbij het tekenen en rekenen 

gelijktijdig gebeurt en de kwaliteit en 

financiële haalbaarheid in balans kunnen 

worden bepaald.”

-  Welke rol kan Van Rhijn Bouw eventueel spelen 

in dit kader?

“Samen met partijen als Van Rhijn Bouw 

zetten we alles in het werk om hoogwaardige, 

duurzame en betaalbare woningen te 

realiseren. We zien bij de ontwikkeling 

en bouw van De Monarch dat Van Rhijn 

Bouw dit prima onder controle heeft en de 

samenwerking wederom goed verloopt. Van 

Rhijn kenmerkt zich door betrouwbaarheid, 

duidelijkheid, samenwerking en een 

oplossingsgerichte houding. Er ligt een 

goede rol voor Van Rhijn om nog verder de 

samenwerking met andere marktpartijen 

zoals institutionele beleggers aan te gaan. 

Om zo de nodige snelheid te boeken!”

Casper Hulsman - Bouwinvest

“We weten bijvoor-
beeld dat urbanisatie 
tot een grote behoefte 
leidt naar gezonde, 
leefbare en inclusieve 
steden. Dit zien we 
over de hele wereld, 
en ook in Nederland.”
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Een van de laatste binnenstedelijke 

agrarische grond in Katwijk aan den 

Rijn, de Kwakelwei, hebben we onlangs 

verworven. De plannen voor deze locatie 

zijn nog prematuur en zijn onlangs 

aan de gemeenteraad van Katwijk  

gepresenteerd  We zijn hier met de overige 

eigenaren in het gehele gebied aan het 

onderzoeken wat de mogelijkheden zijn 

om wonen, zorg en recreëren op een 

unieke wijze te combineren.

AL ENIGE TIJD HEBBEN WE HET ID-COLLEGE, 

GESITUEERD AAN DE KRUISING JAN EVERTSEN-

LAAN/ INDUSTRIEWEG TE KATWIJK, IN BEZIT. 

HET VOORMALIGE SCHOOLGEBOUW STAAT 

OP EEN PRIMA LOCATIE OM HIER EEN NIEUW 

APPARTEMENTENGEBOUW TE REALISEREN. IN 

SAMENWERKING MET KOKON ARCHITECTEN 

UIT ROTTERDAM ZIJN WE BEZIG MET DE 

ONTWIKKELING VAN DEZE PLANNEN. 

Kwakelwei Katwijk: 
een unieke locatie

Locatie ID-college Katwijk: 
plannen voor 
appartementen

Vlakbij het NS-treinstation aan de 

1e Loosterweg in Hillegom zijn we 

bezig met de ontwikkeling van een 

nieuwbouwproject met ruim 110 

nieuwe woningen. Het betreft hier 

een wijk met een grote variatie aan 

woningen, waaronder vrijstaande 

woningen, eengezinswoningen, 

twee-onder-een-kapwoningen en 

appartementen. Dit alles in verschillende prijsklassen. De locatie is top: 

prima gesitueerd op loopafstand van het openbaar vervoer (trein en 

bus) met uitzicht op de bollenvelden.

De Witte Tulp, 1e Loosterweg, Hillegom: 
Ruim 110 
woningen op 
toplocatie

Voor de nieuwe locatie Fresia-

straat in Katwijk, het betreft 

hier de voormalige bibliotheek 

in Katwijk aan den Rijn, naast 

het Johan Cruijff court, zijn 

we momenteel bezig met de 

plannen. Hoogstwaarschijnlijk 

gaan we hier een combinatie 

van woningen en/of apparte-

menten realiseren. In het aan-

staande najaar willen we deze 

plannen presenteren.

Fresiastraat Katwijk: woningen en/of 
appartementen in planfase
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IN ONTWIKKELING: 11 PROJECTEN 
1    VERDE VISTA SANTHORST  

56 woningen, Stadhouderslaan 
Zoeterwoude-Rijndijk

2    PARK OVERTEYLINGEN  
131 woningen, Teylingerlaan  
Sassenheim

3    NORTHGO  
63 woningen, Duinwetering 
Noordwijk

4    DE WITTE TULP 
Ca. 110 woningen, 1e Loosterweg 
Hillegom

5    JULIANAHOF  
17 woningen, Albertus van Velsenstraat  
Noordwijk

6    ID-COLLEGE  
Woningbouw, Jan Evertsenlaan/Industrieweg  
Katwijk

7    WATERGEUSKADE 
Wonen en werken, Zoeterwoudseweg/Trekvliet  
Leiden

8    FRESIASTRAAT  
Woningbouw, Fresiastraat 
Katwijk

9    KWAKELWEI  
Woningbouw, Oude Rijn  
Katwijk aan den Rijn

10    BREELAND  
Woningbouw, Breeland  
De Zilk

11    POORT VAN LISSE 
Woningbouw, Heereweg  
Lisse

IN UITVOERING: 5 PROJECTEN
12    OFFEM-ZUID 

256 woningen, Hogeweg  
Noordwijk  

13    DE HORN  
128 woningen, Karel de Grotelaan  
Rijnsburg

14    DE MONARCH  
97 huurappartementen, Van Heuven Goedhartlaan  
Hoofddorp

15    HET ZILT  
130 woningen, Zilkerduinweg  
De Zilk

16    BLOEMRIJCK  
17 woningen, Kerkstraat/Wildlaan  
Noordwijkerhout

 
ONLANGS OPGELEVERD: 5 PROJECTEN
17    ‘T DUYFRAK 

37 appartementen 
Valkenburg oude Rijnzone 

18    LAAN DER CONTINENTEN 
44 appartementen, Laan der Continenten 
Alphen aan den Rijn

19    VILLA ZEEZICHT  
28 luxe appartementen, Koningin Astrid Boulevard  
Noordwijk

20    DE WERF,  
9 woningen, Varkevisserstraat  
Katwijk

21    DE TOURMALIJN  
48 woningen/appartementen, Brink/Beijnesweg  
Beverwijk

 
LOPENDE PROJECTEN RENOVATIE EN ONDERHOUD: 
 2 PROJECTEN

22    MUTATIE/ONDERHOUD WONINGEN NWS  
Noordwijk

23    VERVANGEN BADKAMERS HUURWONINGEN YMERE 
Haarlemmermeer

Overzicht projecten 
Van Rhijn Bouw:

VAN RHIJN BOUW
KATWIJK | NIEUW-VENNEP

7



Van de nieuwe woonhof Bloemrijck bij de Kerkstraat/Wildlaan in 

Noordwijkerhout met 16 twee-onder-1-kapwoningen en 1 vrijstaande 

villa is de bouw inmiddels gestart. Het project ligt nabij het centrum van 

Noordwijkerhout.

De woningen in Bloemrijck zijn zeer energiezuinig. Uiteraard zijn ze gasloos 

en hebben ze een EPC van 0. Al met al wordt het nieuwe Bloemrijck een 

heerlijk rustige en groen getinte plek om te wonen. Een welkome aanwinst 

voor Noordwijkerhout.

TIJDENS DE DAG VAN DE BOUW ZATERDAG 15 JUNI JL. ZIJN ER RUIM 500 BEZOEKERS 

GEWEEST BIJ DE NIEUWBOUW VAN OFFEM-ZUID IN NOORDWIJK. WE KUNNEN 

TERUGKIJKEN OP EEN SUCCESVOLLE OPEN DAG MET VEEL GEÏNTERESSEERDE 

BEZOEKERS. EEN TEKEN DAT ER TOCH BEHOEFTE IS AAN ZO’N EVENEMENT. 

11 JUNI VORIG JAAR IS DE EERSTE PAAL GESLAGEN. 

DE BOUW VAN DE 1E FASE OFFEM-ZUID MET 113 

WONINGEN IN NOORDWIJK IS IN VOLLE GANG.  

DE BOUW VAN FASE 2 IS OOK REEDS BEGONNEN. 

ZO KRIJGEN DE CONTOUREN VAN DE NIEUWE WIJK 

MEER EN MEER GESTALTE. 

Het betreft hier de realisatie van een fraaie nieuwbouwwijk en een 

gezamenlijke ontwikkeling van BPD en Van Rhijn Bouw B.V. Er komen in dit 

gebied 256 woningen en appartementen, in stijl en opzet passend bij de 

aangrenzende dorpsdelen. De ontwikkeling Offem-zuid geeft Noordwijk 

een nieuwe impuls en betekent een substantiële uitbreiding van de 

woningvoorraad. 

Wonen in dorpse setting
De opzet van de wijk sluit aan bij de dorpskern van Noordwijk én het 

aangrenzende Landgoed Offem. Het plan telt verschillende woningtypen  

en prijsklassen waaronder 30% sociale woningbouw (koop en huur). Zo 

komen er aan de “verlengde” Voorstraat bijvoorbeeld Herenhuizen. Aan 

de kant van de Hogeweg wordt een ‘landgoederenzone’ gecreëerd met 

vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen. Aan de zuidkant 

van de wijk zijn naast eengezinswoningen twee appartementsgebouwen 

opgenomen. Dankzij de kwaliteit die wordt ingebracht, waaronder het 

water, groen en architectuur, wordt het een wijk met een dorps karakter 

waar het prettig wonen is.

De nieuwe wijk Offem-zuid kent dan ook veel aantrekkelijke kanten. De bouw van de 1e Fase met 113 woningen in 

Noordwijk is deels opgeleverd. De bouw van Fase 2 is ook reeds begonnen, waardoor bezoekers zowel gereedstaande 

woningen (Fase 1) als in aanbouw zijnde woningen konden bekijken (Fase 2). Er komen in dit gebied 256 woningen en 

appartementen, in stijl en opzet passend bij de aangrenzende dorpsdelen. 

17 luxe woningen 
Bloemrijck Noordwijkerhout:
bouw gestart 

Offem-zuid te Noordwijk krijgt vorm!

Ruim 500 bezoekers Offem-zuid 
tijdens Dag van de Bouw
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In dat kader hebben we als Van Rhijn Bouw in samenwerking met drie collega’s 

door Spaansen het zogenaamde K4-model laten ontwikkelen. Het betreft hier 

een op maat gemaakt casco, wat we bij al onze grondgebonden woningen 

toepassen.

Leidingen, instortvoorzieningen en kozijnen geïntegreerd
Spaansen produceert alle casco’s onder KOMO-keur. Het aanbrengen van 

leidingwerk, instortvoorzieningen en kozijnmontage zijn geïntegreerd in de 

werkwijze, zodat we voordelig en snel kunnen bouwen. Dit prefab beton casco 

wordt toegepast bij al onze grondgebonden woningen. Het biedt daarbij de 

volgende voordelen:

• grote mate van flexibiliteit in ontwerp en uitvoering;

• kortere bouwtijd dan bij traditionele bouwmethoden;

• integratie van leidingwerk en instortvoorzieningen;

• kozijnmontage (inclusief glas en folie);

• minimale wandafwerking.

Betere beheersing bouwkosten
De prefab beton casco’s van Spaansen kunnen we modulair opbouwen uit onder 

meer begane grondvloeren, woningscheidende bouwmuren, stabiliteitswanden, 

verdiepingsvloeren en eind- en topgevels. Een ander voordeel is dat de bouw 

van een prefab casco minder afhankelijk is van het weer en onvoorziene 

omstandigheden. De integrale bouwkosten van een prefab casco zijn zodoende 

beter in de hand te houden. De afdeling engineering van Spaansen werkt volledig 

in BIM. De productie en de logistiek doen zij geheel in eigen beheer. Samen met 

onze specialisten heeft Spaansen met het K4-model een optimaal afgestemd 

ontwerp gerealiseerd, waarmee we snel en efficiënt casco’s kunnen realiseren. 

Een kwestie van met je tijd meegaan.

K4-model: speciaal 
maatwerk beton-cascobouw
MET CASCO’S VAN SPAANSEN, BESTAANDE UIT PREFAB 

WANDEN EN VLOEREN, KAN HET BOUWEN VEEL SNELLER 

PLAATSVINDEN. DEZE CASCO’S WORDEN IN NAUW OVERLEG 

MET ONS ALS OPDRACHTGEVER BEREKEND, VOORBEREID 

EN GEPRODUCEERD. ZIJ WORDEN UITGEVOERD IN 

ZELFVERDICHTEND BETON EN VOLDOEN AAN ALLE WENSEN 

EN SPECIFICATIES. DAARBIJ KRIJGT ELKE WONING EEN 

AFZONDERLIJK ONTWERP. DAT GEEFT ONS MAXIMALE 

VRIJHEID IN VORMGEVING EN UITVOERING. 

VAN RHIJN BOUW
KATWIJK | NIEUW-VENNEP
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IN OPDRACHT VAN BPD REALISEREN WE 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 1e fase (45 woningen) zijn onlangs opgeleverd aan de kopers. 

Inmiddels is de bouw gestart van 59 woningen in fase 2, deelplan 

Vliet en Vlieteiland. Deze fase omvat ook 24 appartementen 

voor woningbouwvereniging Dunavie, bestemd voor de sociale 

huursector. De wijk begint inmiddels al aardig vorm te krijgen 

en toont daarbij een veelbelovend toekomstperspectief. Een 

verrijking van het dorp Rijnsburg.

Onlangs is het heiwerk gestart van 

de eerste fase van Het Zilt. De eerste 

fase betreft een 34-tal woningen 

welke onderdeel zijn van het 

totale plan waar 130 woningen en 

appartementen met commerciële 

ruimte gerealiseerd worden. Alle 

woningen worden geheel volgens 

de eigentijdse richtlijnen gasloos 

uitgevoerd met een EPC=0. De 

uitwerking van de volgende fase 

met appartementen (huur en 

koop) is gestart en met de bouw 

hiervan gaan we beginnen na het 

gereedkomen van de eerste fase.

De Horn volop in uitvoering

“Het Zilt”, Noordwijkerhout: 

bouw Fase 1 gestart!
Aan de oostzijde van de dorpskern 

Valkenburg werd in 2008 gestart 

met de aanleg van ‘t Duyfrak. 

Inmiddels worden de laatste fases 

gerealiseerd, waarvan we recent het 

appartementengebouw hebben 

opgeleverd. Alle 37 appartementen 

zijn snel verkocht en inmiddels 

betrokken. Wonen met uitzicht op 

de Oude Rijn. Een prachtplek. 

In totaal telt het complex  37 

appartementen, direct gesitueerd 

aan de Oude Rijn. In de laatste fase 

van ’t Duyfrak wordt momenteel nog 

gewerkt aan eengezinswoningen, 

twee-onder-een-kapwoningen, 

herenhuizen en komen de laatste 

bouwkavels aan bod. Inmiddels 

is ook de schitterende fietsbrug 

over de Oude Rijn gereed, die de 

wijk met buurman Oegstgeest 

verbindt. De laatste woningbouw 

wordt volgens planning in 2020 

afgerond. Daarmee gaat het 

unieke samenwerkingsverband 

van zes regionale bouwbedrijven 

in Bouwconsortium Van Zessen 

Claer een schitterende woonwijk 

opleveren. 

Laatste fase voor ‘t Duyfrak: 

37 appartementen

De gecombineerde samenwerking van zes 

regionale bouwbedrijven, waaronder ons bedrijf, 

in Bouwconsortium Van Zessen Claer kan met recht 

een succes worden genoemd. Immers, ondanks de 

problemen in de crisistijd gaan de ontwikkeling en 

bouw van ’t Duyfrak resulteren in een prachtige 

woonwijk met ruim 800 woningen. Inclusief veel 

water en groen, schitterend gesitueerd aan de 

Oude Rijn. Het is hier heerlijk wonen. De complete 

ontstaansgeschiedenis en bouw van de wijk zijn 

vereeuwigd in een prachtig uitgevoerd boek, 

waarin de nieuwe wijk en een aantal tevreden 

bewoners met veel mooie foto’s in het zonnetje 

worden gezet. De bouwers van Van Zessen Claer 

kunnen met gepaste trots binnenkort de laatste 

woningen opleveren. 

‘t Duyfrak vereeuwigd als 
imposant voorbeeldproject

Jan van Duijn (midden) overhandigd het eerste 
exemplaar aan Wethouder Adger van Helden 
(rechts). Links Wethouder Gerard Mosterd.
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EEN VOORMALIG KANTOORPAND AAN DE LAAN DER 

CONTINENTEN IN ALPHEN AAN DE RIJN HEEFT EEN 

COMPLETE METAMORFOSE ONDERGAAN. HET COMPLEX 

IS GETRANSFORMEERD NAAR IN TOTAAL 44 SHORT-STAY 

APPARTEMENTEN.

In opdracht van ontwikkelaar Duqer uit Utrecht heeft Van Rhijn Bouw Renovatie 

& Onderhoud de transformatie van dit gebouw verzorgd. Het gebouw is 

voorzien van balkons, een geheel nieuwe entree, lift en een hoogwaardige 

afwerking.

Bij het ontwerp van het nieuwe Villa Zeezicht in 

Noordwijk heeft KVDK architecten uit Noordwijk 

zich laten inspireren door de oude grandeur 

van Noordwijk. Het resultaat is er dan ook 

naar: het nieuwe Villa Zeezicht past perfect 

in de bestaande glooiende duinlandschap 

van het Noordwijk achter de Koningin Astrid 

Boulevard met al zijn fraaie villa’s en landhuizen. 

De 24 luxe hotelappartementen, 4 exclusieve 

koopappartementen en restaurant zijn najaar 

2018 opgeleverd. Met Villa Zeezicht heeft 

Noordwijk-zuid er weer een stijlvolle duinvilla 

bijgekregen.

Op steenworp afstand van het strand 

en de Noordzee hebben we in Katwijk 

met project De Werf een achttal 

levensloopbestendige woningen 

en 1 eengezinswoning gerealiseerd. 

Het betreft hier hoofdzakelijk 

gelijkvloerse patiowoningen met 

eigen tuin en parkeerplaats. Deze 

levensloopbestendige woningen  

hebben alle hedendaagse voor-

zieningen en comfort. Alle negen 

woningen in de De Werf zijn eind 2018 

opgeleverd. Hiermee is Katwijk een 

gezellige woonhof rijker geworden. 

We hebben hier een bouwplan voor 30 appartemen-

ten en 18 eengezinswoningen ontwikkeld in samen-

werking met BFAS architecten uit Amsterdam. Alle 

appartementen en woningen zijn inmiddels opgele-

verd. Het is een mooie eerste aanzet voor de heront-

wikkeling van een verouderd bedrijventerrein. Het re-

sultaat is een fijne plek om te wonen met een autovrij 

binnengebied.

Transformatie kantoor Alphen 
aan den Rijn naar 44 short 
stay-appartementen afgerond

Villa Zeezicht 
Verrijking van de Zuid duinen 
van Noordwijk De Werf, Katwijk: 

8 x levensloopbestendig 
bouwen in praktijk.

De Tourmalijn verrijkt 
Beverwijk met 48 woningen

VAN RHIJN BOUW
KATWIJK | NIEUW-VENNEP
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CONTACT

WWW.VANRHIJNBOUW.NL 

VAN RHIJN BOUW
KATWIJK | NIEUW-VENNEP

Post- en bezoekadres:

Valkenburgseweg 62

2223 KE Katwijk ZH

Telefoon: (071) 401 60 41

E-mail: info@vrbkatwijk.nl

De projectontwikkeling zal nog 

een aantal jaren een gedeelde 

verantwoordelijkheid blijven van 

de oude en nieuwe generatie. De 

aankomende nieuwe directie zal 

bestaan uit André van Rhijn, Jaap 

van Rhijn en Helmut Schwaneberg. 

Er was eerst sprake van vier kandi-

daten, maar helaas heeft Henri van 

Rhijn vanwege privé-omstandighe-

den in goed overleg het manage-

mentteam verlaten. De drie nieuw-

komers komen in deze drukke tijd 

extra goed van pas. De ruime erva-

ring van de senioren, de directie-

leden Jan van Rhijn, Hans van Rhijn 

en Jan van Duijn, wordt momenteel 

praktisch gecombineerd met de in-

zet van nieuwe technologie en ken-

nis van de drie nieuwe partners. Dat 

zorgt voor nieuwe energie en gene-

reert ook extra potentie. De nieuwe 

directie heeft besloten om Arne 

Leeuwenburgh, die al geruime tijd 

bij ons werkzaam is, per 2021 te 

benoemen als adjunct-directeur 

technische ontwikkeling. Arne zal 

met zijn ruime ervaring een waar-

devolle bijdrage leveren aan het 

nieuwe management team. 

Vruchtbare kruisbestuiving
Regelmatig zitten de huidige drie 

directieleden met de drie aanko-

mende partners om de tafel. Het 

resultaat is een vruchtbare kruisbe-

stuiving van vele jaren ervaring en 

frisse ideeën. Dat is nuttig en werkt 

heel inspirerend. Bovendien geeft 

de extra mankracht ook de ruimte 

om vernieuwingen en dergelijke 

door te voeren. Daarin speelt IT een 

belangrijke rol om de interne pro-

cessen te moderniseren en profes-

sionaliseren. Het voortbestaan van 

ons familiebedrijf is in dit kader één 

van de belangrijkste fundamen-

ten voor de toekomst. Juist op dit 

vlak zijn de uitstekende inzet en 

inbreng van alle medewerkers de 

belangrijkste motor van het bedrijf. 

Samen met de huidige mix van se-

nioren en jonge, energieke directie-

leden gaan we als Van Rhijn Bouw 

de toekomst dan ook met vertrou-

wen tegemoet.

Nieuwe partners: 
nieuwe energie en synergie
ZOALS IN DE VORIGE NIEUWSBRIEF GEMELD, ZIT DE LEIDING VAN VAN RHIJN BOUW VOLOP IN EEN OVERGANGSFASE. 

HET OVERDRAGEN VAN KENNIS EN GELEIDELIJK OOK MEER TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN AAN DE NIEUWE 

GENERATIE VORDERT GESTAAG. DE HUIDIGE DIRECTIE, JAN VAN RHIJN, HANS VAN RHIJN EN JAN VAN DUIJN, ZULLEN 

OP 1-1-2021 HET STOKJE VAN HET FAMILIEBEDRIJF OVERDRAGEN AAN DE NIEUWE GENERATIE. ZIJ WORDEN NU 

KLAARGESTOOMD VOOR HUN NIEUWE FUNCTIES IN HET BEDRIJF. 

Monarchvlinders nu ook in Hoofddorp gespot..

Stabiele 
onderneming

Efficiënt 
proces

Duurzaam 
ondernemen

Hogere 
klantwaarde

Ontwikkeling 
medewerkers

André van Rhijn, 
man van de cijfers

Helmut Schwaneberg,
bouwer in hart en nieren.

Jaap van Rhijn, 
thuis in projectontwikkeling.

Arne Leeuwenburgh, 
adjunct-directeur technische 
ontwikkeling

Jaap, André en Helmut hebben onlangs hun strategisch plan voor de komende jaren gepresenteerd aan de medewerkers. De 5 belangrijkste speerpunten zijn: 
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