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Mooi op koers!
HET ZIJN ROERIGE TIJDEN. ALS ONDERNEMER HEB JE VANDAAG-DE-DAG DAAR VOLOP MEE TE
MAKEN. OOK BIJ VAN RHIJN BOUW ZIJN ER DE NODIGE MAATREGELEN GENOMEN, DESONDANKS
LOOPT HET WERK TOCH GOED DOOR. MET JAAP VAN RHIJN, EEN VAN DRIE AANKOMENDE
DIRECTIELEDEN, PRATEN WE BIJ.
en Jan van Duijn gaan zich in de toekomst hoofdzakelijk bezig
houden met Van Rhijn Projectontwikkeling BV, waar hun vele
ervaring en expertise natuurlijk optimaal tot z’n recht komt. Hans
van Rhijn zal als projectleider bij Van Rhijn Bouw actief blijven.
Orderportefeuille geeft vertrouwen
Ondanks alle perikelen met corona verloopt het opvolgingsproces
volgens planning. “We hebben geluk dat we als bouwbedrijf
grotendeels door kunnen met het werk”, meldt Jaap van Rhijn.
“Een plus was dat ons kantoor recentelijk is uitgebreid en makkelijk
aan te passen was met betrekking tot het corona-werkstramien.

P5.
Overzicht alle
projecten
Van Rhijn Bouw
P8.
17 luxe woningen
Bloemrijck,
Noordwijkerhout,
opgeleverd

Juli

Daarbij groeit het bedrijf gezond. Ook qua orderportefeuille
zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet. We zijn blij dat
de overheid de bouwsector nu echt ziet als de motor van de
economie. De mogelijk nieuwe investeringen in de bouwsector
zijn een duidelijk signaal hiervoor.
De aankomende directie is ook volop bezig met het doorvoeren
van de strategische plannen. Zo wordt er veel geïnvesteerd in de
medewerkers. Er is een tevredenheidsonderzoek gehouden en
verder

wordt

binnenkort

het

POP-model

(persoonlijk

Per 1 januari 2021 gaat de officiële overdracht plaatsvinden van

ontwikkelingsplan) ingevoerd, om het functioneren en ontwikkelen

de oude naar de nieuwe directie. Jan van Rhijn, Hans van Rhijn

van de medewerkers beter handen en voeten te geven. Al met al

en Jan van Duijn nemen dan als directie en eigenaren ’afscheid’

ligt Van Rhijn Bouw mooi op koers. Het nieuwe enthousiasme en

van Van Rhijn Bouw BV. Jaap van Rhijn, André van Rhijn en

alle innovatieve ontwikkelingen vormen daarbij een prima

Helmut Schwaneberg nemen het stokje dan over. Jan van Rhijn

basis voor de toekomst.
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Helmut Schwaneberg en Menno de Jong (BIM-regisseur)
over BIM:

“Max Verstappen doet het ook zo”.
BIM. OFTEWEL: BUILDING INFORMATION MODEL. IN
PRAKTISCH ALLE SECTOREN VAN DE BOUW IS MEN ER WEL
OP ÉÉN OF ANDERE MANIER MEE BEZIG. MAAR HOE STAAN
DE ZAKEN ER ECHT VOOR? EN IN HOEVERRE IS VAN RHIJN
BOUW NU GEVORDERD MET DE BIM-PLANNEN? EN… WAT
HEEFT DIT TE MAKEN MET MAX VERSTAPPEN? WE PRATEN
HIEROVER MET HELMUT SCHWANEBERG, DIE ONDER MEER
INNOVATIE ONDER ZIJN HOEDE HEEFT, EN MENNO DE JONG,
DÉ BIM-MAN BIJ VAN RHIJN BOUW.

Menno de Jong (links) en Helmut Schwaneberg (rechts)

“Jaja, veel bedrijven zeggen dat ze ‘bimmen’, maar in de praktijk is het moeilijker

in het bouwproces gebruikt wordt. Dat begint al

elke wedstrijd de race digitaal al honderden keren

bij de architecten. Zij dienen het basismodel goed

gereden heeft. Uiteraard heeft hij talent, maar hij

op te zetten, opdat dit later aangevuld kan worden

kent elke race bij de start al praktisch uit z’n hoofd.

door alle betrokken partijen die bij het ontwikkel-

Bij BIM vindt eigenlijk hetzelfde proces plaats. Het

en bouwproces betrokken zijn.

is een kwestie van de modellen vooraf voortdurend

dan je denkt”, trapt Helmut af. “Werken met BIM is in praktisch alle lagen van

oefenen - rondjes langs alle betrokken partijen

het bouwproces wel aan de orde, maar er zijn nog maar weinig bedrijven die

Naarmate het model verder komt, groeit het als

maken - en optimaliseren om tot een zo goed

dit echt goed op de rit hebben.

het ware naar het "as built-stadium". Dat betekent

mogelijk ontwerp te komen. Het bouwen, de

dat je op het scherm al kunt zien hoe het in

eigenlijke race, is dan zoveel eenvoudiger.

Zijn ze bij Van Rhijn Bouw dan al zover met het BIM-proces? “Dat zeggen we

werkelijkheid gaat worden. Maar dan inclusief

niet”, reageert Menno, “maar we zijn er wel professioneel mee bezig.” Menno

alle bijdragen erin verwerkt van alle betrokken

Bij Van Rhijn Bouw is Menno de spin in het BIM-

zelf is wat dat betreft het goede voorbeeld. ”Bij veel bedrijven wordt het BIM-

partijen, waaronder de aannemer, installateur,

web: “Ik initieer het proces, maar ben ook veel

proces als een extra taak toegevoegd bij een werknemer die affiniteit heeft

constructeur et cetera.

bezig met begeleiden van collega’s om met BIM te

met automatisering. Wij hebben Menno echt aangesteld als BIM-regisseur. Dat
is zijn job en daar heeft hij ook de kennis en expertise voor”, aldus Helmut.

werken. Daarnaast werken we ook met veel andere
Het invullen van ons deel van het model, zeg maar

bedrijven die volop hiermee bezig zijn. Het is een

het bouwgedeelte, geeft ons bijvoorbeeld een

integraal proces. Daar leren beide partijen natuurlijk

Alles moet kloppen

veel beter inzicht in het berekenen van hoeveel

van. En bovendien proberen we waar mogelijk

Menno: “Ik heb hiervoor onder meer bij een architectenbureau gewerkt. Daar

stenen er nodig zijn, hoeveel kozijnen we moeten

ook onze onderaannemers te begeleiden bij het

hield ik me al met BIM bezig. Daarna heb ik bij FORM gewerkt in Wateringen,

inkopen en hoeveel manuren er nodig zijn. Dat

werken met BIM.”

actief op het gebied van architectuur, engineering en IT. BIM was hier de basis,

werkt efficiënt qua werkvoorbereiding en het

en dat vond ik geweldig. Maar de reistijden tussen Voorhout-Wateringen

bouwen zelf. Tevens kunnen we zo veel sneller

“Bij Van Rhijn Bouw zijn we goed bezig met BIM.

gingen me op een bepaald moment toch tegenstaan. Afgelopen najaar kwam

en beter tijdens het bouwproces zaken bijsturen.

Het hele BIM-proces wordt alleen maar groter de

ik in gesprek met Helmut en dat resulteerde in een mooie klik: sinds maart jl.

Voorwaarde en deel van het proces is dan wel dat

komende jaren en zal ook een cruciale rol gaan

ben ik hier fulltime bezig om het BIM-proces bij Van Rhijn Bouw verder op te

het model regelmatig door alle betrokken partijen

spelen in het toekomstige koopproces. Denk

tuigen.”

beoordeeld wordt en up-to-date is. Zo voorkom

hierbij aan een online woonconfigurator. Dit

je veel fouten achteraf en kun je veel preciezer en

werkt hetzelfde als bij de huidige autoverkopen;

efficiënter werken.”

de consument gaat straks online de woning zelf

“Klopt helemaal”, sluit Helmut aan. “Zoals eerder gemeld ben ik ervan overtuigd
dat BIM de toekomst is. Het is een proces, dat heel veelomvattend gaat worden.
In feite is het de digitalisering van het bouwkundige productieproces.
De basis van het bimmen in één digitaal model, wat door alle betrokken partijen
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samenstellen en krijgt deze ook exact zo geleverd.
“De toekomst op het netvlies”

Wat dat betreft zitten we nog niet bij de Formule

“Max Verstappen doet het eigenlijk ook zo”, roept

1, maar de toekomst hebben we zeker op ons

Helmut enthousiast. “Het is bekend dat hij voor

netvlies!”

Juli 2020

Prestigieus nieuwbouwplan De Premier te Leiden:

Appartementen + ondergrondse parkeergarage
Aan het kruispunt van de Vijf Meilaan en de Churchilllaan
in Leiden ligt nu nog het voormalig onderwijsgebouw van
het MBO Rijnland. Dit gaat verdwijnen en hier gaat in de toekomst een compleet nieuwbouwproject van de grond komen, inclusief ca. 300 appartementen en eronder een grote
parkeergarage. Het gebouw krijgt een groen karakter door
groene daken en/of de gevel in de vorm van een verticaal
bos. In de huidige ontwikkelfase werken we nauw samen
met de gemeente Leiden, architectenbureau BBHD uit Alkmaar en de buurtbewoners om tot een zo goed mogelijk
bouwplan te komen. Eind 2021 hopen wij de bouwplannen
definitief gereed te hebben voor de start bouw.

Herontwikkeling De
Watergeuskade in Leiden:

300-350 woningen aan het water
Met de herontwikkeling van zes bedrijfspercelen tussen de Zoeterwoudseweg en Trekvliet in Leiden werkt Van Rhijn Projectont-

De Witte Tulp in
Hillegom: ca. 110

woningen in landelijke
setting

wikkeling aan een mooi nieuw stukje Leiden.

HEERLIJK LANDELIJK WONEN EN … OP LOOPAFSTAND

In nauwe samenwerking met de gemeente

VAN HET NS-STATION AAN DE 1E LOOSTERWEG IN

Leiden, architectenbureau INBO uit Am-

HILLEGOM. HIER GAAT NIEUWBOUWWIJK DE WITTE

sterdam en de omringende buurtbewoners
wordt gesleuteld aan een nieuwbouwplan
met een stedelijke uitstraling, passend bij de
omgeving. Het complete project omvat ca.
30.000 m2 wonen, gecombineerd met ca.
7.000 m2 commerciële ruimte, waaronder
winkels en horeca. Doel: een sterke kwaliteitsimpuls genereren voor de locatie, de omgeving en de direct omwonenden.

TULP VERRIJZEN.
We zijn hier druk bezig met de ontwikkeling van een compleet nieuwe woonwijk met ruim 110 woningen. Met veel variatie waaronder vrijstaande, eengezins-, twee-onder-een-kapwoningen en appartementen in verschillende
prijsklassen. Uiteraard opgezet volgens de meest actuele duurzaamheidseisen. De locatie is top, met uitzicht op de beroemde bollenvelden! De Witte
Tulp komt eraan!
N

N208
N206

De Poort van Lisse

N206

Amsterdamse
Waterleidingduinen

N208

N206

N208

NSstation
N206

N442
N208

N208

Het betreft hier de ontwikkeling van een woongebouw op een aantrekkelijke plek bij de entree van Lisse. Het
huidige kantoorgebouw gaat plaatsmaken voor woningen. Venster Architecten is momenteel druk bezig met de
eerste ideeën in de schetsfase.

VAN RHIJN BOUW
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“Het Zilt” Noordwijkerhout Fase 2b:

16 luxe
appartementen
& 4 penthouses
in De Zilk
Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding van “Het Zilt” Fase 2b,
een stijlvol appartementengebouw (onderdeel van totaal 130 woningen
en commerciele ruimte). Met 4 woonlagen met 16 luxe appartementen
en op de derde verdieping 4 imposante penthouses. De verkoop is
inmiddels gestart en de bouw is gepland voor het 4e kwartaal van dit
jaar. In deze fase realiseren we ook 20 sociale huurappartementen voor
woningstichting Antonius van Padua uit Noordwijkerhout.

Cap Horn: 53 luxe woningen aan
De Vliet, Rijnsburg
Kers op de taart van De Horn
In De Horn, in het gebied tussen het Moleneind, de

Cap Horn, een ontwikkeling van Sedos uit Noordwijk is

Collegiantenstraat en de Korte Voorhouterweg in

onderdeel van het gehele plangebied De Horn. Het betreft hier

Rijnsburg worden sinds 2018 door BPD 192 woningen

de punt van het project, waar 24 rijwoningen aan het water,

en appartementen ontwikkeld en door ons gerealiseerd,

27 twee-onder-een-kapvilla’s met een eigen aanlegsteiger

waarvan het merendeel reeds bewoond wordt. De Horn

en 2 vrijstaande woningen met de achtertuin aan open

groeit gestaag uit tot een hoogwaardige en gewilde

vaarwater. Een fantastische locatie. Het gerenommeerde

woonwijk, waar ruimte, water en groen een belangrijke rol

architectenbureau Van Egmond Architecten uit Noordwijk

spelen. Met rijwoningen, herenhuizen en appartementen

heeft hier een stijlvol nieuwbouwplan ontworpen, inclusief

aan het park met een aantal karaktervolle buurtjes. De oude

extra aandacht voor de detailleringen en een hoog

Vliet is in ere hersteld, en slingert door het gebied heen.

afwerkingsniveau, en wij gaan het bouwen. De start bouw is
gepland voor het 1e kwartaal 2021.

De Horn fase 3:

46 luxe
appartementen met
uitzicht op het water

Bouw laatste fase
Offem Zuid te Noordwijk
in voorbereiding

De eerste en tweede fase van De Horn zijn opgeleverd. Fase 3 wordt, net als de vorige fases die we in
opdracht van BPD hebben gerealiseerd, weer bijzonder en sluit prachtig aan bij het park en het water.
Het betreft hier een karakteristiek appartementengebouw met 46 appartementen met een prachtige
ligging; aan de rand van het Merovechpark en direct aan het Oegstgeesterkanaal. Vanaf je balkon
kijk je uit over het mooie park of geniet je van voorbij varende boten. Een twintigtal appartementen

Recent zijn we gestart met de voorbereiding van de bouw van onze laatste fase van Offem Zuid

zijn verkocht aan woningbouwcorporatie Dunavie. De resterende 26 appartementen gaan na de

in Noordwijk. In deze fase realiseren we 68 appartementen in de sociale sector.

zomer in verkoop en wij gaan naar verwachting in het 1e kwartaal 2021 starten met de bouw.

4

VRB Nieuws

Juli 2020

HEILOO

IN ONTWIKKELING/IN VOORBEREIDING: 14 PROJECTEN
1 CAP HORN

53 woningen
Rijnsburg

2 DE HORN (FASE III)

Overzicht
projecten
Van Rhijn Bouw

46 appartementen
Rijnsburg

LIMMEN

3 OFFEM-ZUID (FASE V)

70 appartementen
Noordwijk

4 DE WITTE TULP

Ca. 110 woningen, 1e Loosterweg
Hillegom

CASTRICUM

5 JULIANAHOF
UITGEEST

17 woningen, Albertus van Velsenstraat
Noordwijk

6 ID-COLLEGE

Woningbouw, Jan Evertsenlaan/Industrieweg
Katwijk

HEEMSKERK

WORMERVEER
7 WATERGEUSKADE

Wonen en werken, Zoeterwoudseweg/Trekvliet
WORMER
Leiden

8 FRESIASTRAAT

BEVERWIJK

KROMMENIE
Woningbouw,
Fresiastraat
Katwijk

9 KWAKELWEI

Woningbouw, Oude Rijn
Katwijk aan den Rijn

10 BREELAND

IJMUIDEN

Woningbouw, Breeland
KOOG AAN
De Zilk
DE ZAAN

11 DE POORT VAN LISSE

Woningbouw, HeerewegZAANDAM
Lisse

VELSERBROEK

OOSTZAAN

12 DE PREMIER

LANDSMEER

Ca. 300 appartementen, 5 Meilaan
Leiden

SANTPOORTZUID

13 KATWIJKERBROEK

Valkenburgseweg
Katwijk

BLOEMENDAAL

14 HET ZILT (FASE 2B)

20 huur- en 20 koopappartementen
De Zilk

14 HET ZILT (FASE 3)

18 appartementen en commerciële ruimte
16 eengezinswoningen

HAARLEM

ZANDVOORT

IN UITVOERING: 6 PROJECTEN
ZUID-SCHALKWIJK
HEEMSTEDE

27

16 VERDE VISTA/SANTHORST

AMSTERDAM

56 woningen, Stadhouderslaan
Zoeterwoude-Rijndijk

17 PARK OVERTEYLINGEN
BADHOEVEDORP

131 woningen, Teylingerlaan
Sassenheim

10
4
14

20

BENNEBROEK

3 OFFEM-ZUID (FASE II EN III),

DE ZILK

5

97 huurappartementen, Van Heuven Goedhartlaan
Hoofddorp
AMSTELVEEN

11

24
NOORDWIJKERHOUT

22 woningen, Zilkerduinweg
De Zilk

9
8

VOORHOUT

RIJSENHOUT

113AALSMEER
woningen, Hogeweg
Noordwijk

14 HET ZILT (FASE I)

UITHOORN
34 woningen, Zilkerduinweg
De Zilk

24 BLOEMRIJCK

17 woningen, Kerklaan/Wildlaan
Noordwijkerhout

SASSENHEIM

2 DE HORN (FASE I EN II)

13
1

128 woningen, Karel de Grotelaan
Rijnsburg

ROELOFARENDSVEEN

WARMOND

RIJNSBURG

28 2

ONLANGS OPGELEVERD: 5 PROJECTEN
3 OFFEM-ZUID (FASE I)

LISSE

17
30

NOORDWIJK

6
KATWIJK

3

LOPENDE PROJECTEN RENOVATIE & ONDERHOUD: 4 PROJECTEN
26 MUTATIE/ONDERHOUD WONINGEN NWS

Noordwijk

OEGSTGEEST

12

VALKENBURG

7

LEIDEN

27 VERVANGING BADKAMERS HUURWONINGEN YMERE

Haarlemmermeer

16

28 VERBOUWING WOONHUIS

LEIDERDORP

Legioendreef
Valkenburg ZH

29  2 X VERBOUWING WOONHUIS

ZOETERWOUDERIJNDIJK

WASSENAAR

Katwijk

ALPHEN AAN DEN RIJN

VOORSCHOTEN

30 VERBOUWING KANTOOR EN REALISATIE

DOCKSHELTERS DE WIT
Sassenheim

ZOETERWOUDE

VAN RHIJN BOUW
LEIDSCHENDAM

OUDERKERK
AAN DE AMSTEL

14 HET ZILT (FASE 2)
NIEUW-VENNEP

26

49 woningen en 24 app., Hogeweg
Noordwijk

20 DE MONARCH

HILLEGOM

18

63 woningen, Duinwetering
Noordwijk

HOOFDDORP

29

DUIVENDRECHT

18 NORTHGO

KATWIJK | NIEUW-VENNEP
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“Het Zilt”
Fase 2 te De Zilk,
Noordwijkerhout:

22 eengezinswoningen in
aanbouw
Het complete bouwplan “Het Zilt” omvat 130 energiezuinige appartementen en grondgebonden
woningen. Gecombineerd met een supermarkt, G.O.E.D. (Gezondheidsvoorzieningen Onder
Eén Dak) en een centraal parkplein met veel groen. Er komt een diversiteit aan verschillende
woningtypes, waaronder 58 appartementen, 60 eengezinswoningen en 12 tweekappers. Alsook
een aantal huurwoningen. Van de tweede fase van “Het Zilt, betreffende 22 eengezinswoningen,
is begin dit jaar de bouw van start gegaan. Alle woningen zijn reeds verkocht en volgens planning
staan ze 4e kwartaal 2020 in de agenda voor oplevering aan de nieuwe eigenaren. Fase 2b met 40
huur- en koopappartementen is in voorbereiding.

130 woningen in Park OverTeylingen te Sassenheim
In samenwerking met ontwikkelaar Timpaan
realiseren we in Sassenheim 130 woningen en
appartementen. Het woonprogramma bestaat
uit verschillende woningtypes, zoals appartementen, starterswoningen, eengezinswoningen,
twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande
woningen. Zowel in de koop- als huursector.
Stijlvol vormgegeven met behulp van een hoogwaardige architectuur. Park OverTeylingen is gesitueerd aan de noordoostrand van Sassenheim,
vlakbij het dorpshart en met veel groen in de wijk
zelf. Een prima basis voor een compleet nieuwe
woonwijk met een aantrekkelijke variatie aan woningtypes. Het bouwrijp maken is inmiddels gestart en de eerste bodembronnen zijn geslagen.

Northgo te
Noordwijk:

63 sociale huurwoningen
+ gewilde hofvorm
perspectief

In opdracht van de Noordwijkse Woningstichting realiseren wij in Noordwijk 63 sociale
huurwoningen op de grond van de voormalige sporthal Northgo. Het bouwplan omvat een
appartementencomplex (27 woningen) met daarachter een U-vormige hof met verschillende
typen woningen: 7 eengezinswoningen, 3 benedenwoningen, 14 bovenwoningen, 4 studiokopwoningen en 6 studio 2-kamerwoningen. Deze laatste 6 woningen vormen een zogenaamd
Thuishuis, waar ouderen zelfstandig kunnen wonen maar wel een gezamenlijke woonkamer en
keuken hebben. Er is bewust voor een hofvorm gekozen om de bewoners met elkaar in contact te
brengen. De bouw is recent van start gegaan.
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Nieuwbouw hofwoningen locatie Northgo te Noordwijk
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56 woningen Verde Vista
Santhorst, Zoeterwoude:

Verkiezing
schoonste-bouwplaatsvan-de-maand een
schone zaak!

Oer-Hollands woonplezier krijgt
gestalte

Een opgeruimde en schone bouwplaats werkt beter en veiliger. Mede in dat
kader hebben we bij Van Rhijn Bouw onlangs de maandelijkse verkiezing
tot Schoonste-bouwplaats-van-de-maand in het leven geroepen. En met
succes. Mei jl. werd de hierbij behorende taart uitgereikt aan het bouwteam
van Verde Vista Santhorst te Zoeterwoude en in juni viel deze eer te beurt
aan onze mannen van het opslagterrein, materieeldienst en de werkplaats.
Natuurlijk zijn deze taarten met groot enthousiasme ontvangen: Heerlijk bij
de koffie. Met name in deze tijden van corona is een schone bouwplaats
natuurlijk van extra groot belang.

Nieuwbouwplan Verde Vista Santhorst staat voor de realisatie van 56 nieuwe woningen, gesitueerd op twee
zogenaamde wooneilanden. Gebiedsontwikkelaar BPD en Van Rhijn Bouw realiseren hier een unieke woonwijk tussen Leiden en Zoeterwoude. Het deels bestaande lint aan de Stadhouderslaan wordt afgerond met
twee-onder-een-kapwoningen. Daarachter komen een tweetal hofjes. Met veel water rondom en een schitterende, groene ambiance. Oer-Hollands woonplezier in een eigentijdse setting. Naast vrije sector koopwoningen omvat het plan ook sociale koopwoningen. Alle woningen zijn verkocht en de bouw vordert gestaag.

Renovatie Villa Legioendreef Valkenburg:

Droomvilla steeds beter in beeld!
voormalige kantoor van architectenbureau
Guus Westgeest, onder meer de architect van
‘Veldzicht’. Het oude kantoor en het huis worden
samengevoegd tot één grote villa, inclusief

Nieuwe keten opfrissing
werk- en pauzeplek
Bij project Verde Vista Santhorst zijn onze nieuwe
keten geplaatst. Deze nieuwe keten bieden
een mooie, frisse werk- en pauzeplek voor onze
collega’s!

nieuwe dakpannen, nieuwe kozijnen, een luxe
badkamer en diverse keukens. Een leuk detail:
dit

renovatieproject

doet

mee

met

het

TVprogramma van ‘Villa naar droomvilla’. We
Begin mei jl. is onze afdeling Renovatie &

gaan er alles aan doen om deze droomvilla in

Onderhoud gestart met de complete verbouwing

september aanstaande als een plaatje op te

van een villa in Valkenburg. Het betreft hier het

leveren.

Bouw Monarch te
Hoofddorp nadert eindfase
De bouw van de 97 huurappartementen ‘De Monarch’ vordert gestaag. Het

Facelift Van der Luyt Transport Oegstgeest

gebouw zal in het 3e kwartaal aan investeerder/belegger Bouwinvest worden opgeleverd.

Van der Luyt Transport in Oegstgeest, pontificaal
gevestigd aan de A4, krijgt een flinke facelift.
Onze afdeling renovatie & onderhoud heeft de
kantoorafdeling al compleet vernieuwd en gaat
starten met het distributiegedeelte, inclusief een
groot aantal dockshelters voor laden en lossen.
Deze klus start in het aanstaande najaar en wordt
begin 2021 opgeleverd volgens de planning.

VAN RHIJN BOUW
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17 luxe woningen Bloemrijck, Noordwijkerhout,
opgeleverd
ONLANGS ZIJN DE 17 LUXE WONIN-

Gesitueerd achter de hoek Wildlaan en Kerkstraat, nabij

GEN VAN BOUWPLAN BLOEMRIJCK

hartje Noordwijkerhout. Het geheel heeft een ingetogen

OPGELEVERD. HET BETREFT HIER

accenten in de wijk.

EEN BESCHUT GELEGEN, NIEUWE

De woningen in Bloemrijck zijn alle voorzien van

WOONHOF MET 17 RUIME TWEE-

duurzaamheid,

ONDER-EEN-KAPWONINGEN EN

luchtwarmtepompinstallatie voor de vloerverwarming

1 EXCLUSIEVE VILLA.

gasloze woonwijk. Daarmee is Bloemrijck een welkome

karakter, mede door een beschutte setting en de groene

een

eigentijds

programma
waaronder

op

het

gebied

zonnepanelen

en

van
een

en warm tapwater. Het resultaat is een energiezuinige en
aanwinst voor wonend Noordwijkerhout.

Offem Zuid (Noordwijk) krijgt
steeds meer gestalte
gezinswoningen en appartementen in Offem
Zuid. De 113 woningen van fase I worden al
bewoond. Het overgrote deel van fase 2 is in-

“Het Zilt”,
Noordwijkerhout:

Eerste sleutels fase 1
feestelijk overhandigd!

middels ook opgeleverd. De appartementen
van fase 3 worden ook gerealiseerd. De kelder
is inmiddels gereed en de contouren van het
gebouw worden langzaamaan zichtbaar.
De opzet van de wijk sluit aan bij de dorpskern en Landgoed Offem. Richard van Tiggele
van Venster Architecten en Robert Dessing
In Offem Zuid te Noordwijk komen totaal on-

van Architectenbureau Van Manen maken sa-

geveer 750 woningen, gerealiseerd door 3

men met BPD en Van Rhijn Bouw het ontwerp

ontwikkelaars. Van Rhijn Projectontwikkeling

van de huizen in de nieuwe wijk Offem Zuid,

ontwikkelt in samenwerking met gemeente

waarbij het karakter van de wijk steeds meer

Noordwijk en BPD Ontwikkeling ca. 250 een-

gestalte krijgt.

Bouwe etaleert tijdens Vrijmibo het nieuwe normaal:

"Doe mij maar
anderhalve meter
bier deze keer!"
 

Recent is aan de kopers van de eerste 34 woningen van “Het Zilt” Fase 1 in
De Zilk de eerste sleutel overhandigd. Uiteraard met een feestelijk bloemetje
voor de kopers en op gepaste afstand.
Het complete bouwplan “Het Zilt” omvat 130 energiezuinige
appartementen en grondgebonden woningen. Dit in combinatie met
ruimte voor een supermarkt, G.O.E.D. (Gezondheidsvoorzieningen Onder
Eén Dak) en een centraal parkplein met veel groen.
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