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Inhoud

De kop is eraf!

De eerste helft van 2021 zit erop en dat betekent dat we ook al een half 

jaar verder zijn na de overname. Als  nieuwe directie kijken we met 

een grote glimlach terug op een fijne start en spreken we onze dank 

uit naar Jan van Duijn, Hans en Jan van Rhijn voor het vertrouwen en 

naar alle collega’s, familie en relaties voor de fijne samenwerking. 

Klaar voor de toekomst
Corona heeft op ons allemaal een onuitwisbare indruk 

achtergelaten. Desondanks zien we de toekomst vol vertrouwen 

en met veel plezier tegemoet. Want iedere dag mogen doen wat 

je het allerliefste doet, is natuurlijk het mooiste wat er is. We zijn er 

trots op dat wij dagelijks met onze collega’s kunnen doorbouwen 

aan uitdagende projecten en er liggen heel mooie plannen op 

de plank voor de komende jaren. Daarnaast is onze organisatie 

ook volop in beweging en de energie waarmee dat gepaard 

gaat is duidelijk voelbaar. Collega’s werken aan hun persoonlijke 

ontwikkeling, we hebben ons aangesloten bij stichting Circulair 

West, we staken onlangs ons logo in een nieuw jasje en zetten 

vol in op onze klantcommunicatie. Daarmee bouwen wij met 

enthousiasme door aan alle innovatieve ontwikkelingen uit ons 

strategisch plan. 

Onze 50e verjaardag
Naast het omarmen van de toekomst, staan wij dit jaar ook extra stil 

bij een waardevol verleden. We  vieren namelijk onze 50e verjaardag 

in oktober! En met een 50-jarig jubileum van een bedrijf als het 

onze is er natuurlijk een rijke geschiedenis aan legendarische 

verhalen. Van het van de grond af aan opbouwen tot tegenslagen, 

het herpakken, trots zijn op waar we nu staan, van grappige, maar 

ook verdrietige herinneringen tot het uitkijken naar dat wat gaat 

komen. Alle soorten gebeurtenissen die je met elkaar mee maakt 

tijdens het samenwerken zijn de afgelopen decennia de revue 

gepasseerd. Dat moet gevierd worden! Zodra het weer mogelijk is, 

in verband met de Coronamaatregelen, staan we hier heel graag 

feestelijk bij stil. We houden u hiervan op de hoogte!

Benieuwd naar ons jubileumboek met 

verhalen over 50 jaar ontwikkelen, 

bouwen en samenwerken? U leest hem 

hier:

DIT JAAR BEGON VOOR ONS MET DE DIRECTIEWISSELING EN IN OKTOBER A.S. VIEREN WIJ ONZE 

50E VERJAARDAG. DAT BELOOFT WAT. 

CONTACT

WWW.VANRHIJNBOUW.NL 

Post- en bezoekadres:

Valkenburgseweg 62

2223 KE Katwijk ZH

Telefoon: (071) 401 60 41

E-mail: info@vrbkatwijk.nl
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Bouw strip

Op zaterdag 26 juni jl. was het zo ver; onze familiedag 

ter ere van onze 50e verjaardag. Met de hele VRB-

familie (lees: alle collega’s + hun gezin) hebben we 

ons op en top vermaakt in Duinrell. Na een heel 

lange tijd thuiswerken door Corona was dit ‘uitje’ 

echt een feestje! Ontzettend gezellig om weer bij te 

kletsen met elkaar en leuk om ieders familie weer te 

hebben gezien. Een geslaagde dag met veel lachen, 

gillen in achtbanen en voor de kleintjes vooral veel 

spelletjes. Heerlijk!

Familiedag 2021

Drie van onze villa-verbouwingen kwamen voorbij in 

hét tv-programma voor interieur en architectuur: Van 

Woonvilla naar Droomvilla! 

Van Rhijn Bouw Renovatie & Onderhoud verbouwde 

in samenwerking met Designa (architect en interi-

eurontwerper) villa’s in Valkenburg, Wassenaar en 

Noordwijk. Alleen de buitenmuren bleven staan. We 

veranderden de indeling, verzetten binnenwanden, 

plaatsten nieuwe vloeren met vloerverwarming, 

glazen deuren, plafonds met ingebouwde spots, 

volledig nieuwe badkamers et cetera. Alles werd 

opnieuw gestuukt, gesausd en Designa zorgde voor 

een totaal nieuw en verbluffend interieur. Met alles 

erop en eraan, van bioscoop tot zwembad. De resul-

taten zijn schitterend. Het zijn stuk voor stuk droom-

huizen geworden. Benieuwd naar deze complete 

verbouwingen? Kijk hier de afleveringen terug:

3x Van Woonvilla naar Droomvilla
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Circulair West telt inmiddels zo’n 20 deelnemers. Hoofdzakelijk middelgrote en 

familiebedrijven uit de regio Duin- en Bollenstreek en Haarlemmermeer. Arne en 

Benjamin zijn hiervoor sinds kort elke week in totaal circa 4 uur ingeroosterd om 

de bijdrage van Van Rhijn Bouw aan Circulair West in te vullen. Arne is adjunct-

directeur technische ontwikkeling bij Van Rhijn Bouw en verantwoordelijk 

voor de financiële en technische planuitwerking van bouwopdrachten in het 

bedrijf. Benjamin werkt bij Van Rhijn Projectontwikkeling en is als ontwikkelaar 

betrokken bij de activiteiten van Circulair West. Deze pioniers nemen 1 x per 

3 weken deel aan de project-vergaderingen, elk op hun eigen icoon-project. 

Binnen een project werken ze samen met circa 6-9 andere deelnemers. 

“Het betreft hier vertegenwoordigers van andere bedrijven uit de regio die 

elk hun eigen expertise inbrengen,” vertelt Benjamin. “Het verbeteren van 

duurzaamheid is immers niet iets gemakkelijks. Als je dit als bedrijf alleen gaat 

doen, verzandt het al snel in goede bedoelingen en ben je snel geneigd om weer 

terug te vallen op de basis. Door actief deel te nemen aan de icoonprojecten 

van Circulair West zit er veel meer stimulatie achter en wordt er vooral naar de 

toekomst gekeken met praktische invulling op kortere termijn.”

“Je leert veel van elkaar”
Zo is Benjamin actief betrokken bij de ontwikkeling van een blauwdruk voor 

dé duurzame woonwijk van de toekomst. Daarbij komen aspecten zoals 

stedenbouw, mobiliteit, afvalverwerking, recycling bouwmaterialen, groen, 

architectuur, energie- en waterzaken aan bod. “Waar gaat het naar toe met de 

ontwikkelingen van de mobiliteit in een wijk bijvoorbeeld?”, vervolgt Benjamin.  

“Momenteel tekenen we nog plannen met bijvoorbeeld 2 parkeerplaatsen 

per woning als norm. Maar als de ontwikkeling van de zelfrijdende auto’s een 

beetje doorzet, heb je aan 1 parkeerterrein buiten de wijk voldoende. Die auto 

parkeert zich straks zelf wel buiten de wijk. En wat te denken van de groei 

van deelauto’s. Al deze zaken hebben enorme gevolgen voor de toekomstige 

wijkinrichting.”

Arne is actief in het icoonproject van de circulaire bouwmaterialen. “Hoe 

kunnen we in de toekomst zo bouwen dat alle gebruikte materialen een 

tweede leven/functie gaan krijgen? In de toekomst spreken we niet meer over 

gebouwen slopen maar gebouwen oogsten,” vervolgt hij. Op korte termijn 

Arne Leeuwenburgh & Benjamin van Duijn, 
de pioniers van Circulair West namens Van Rhijn Bouw:
“Die auto parkeert zich straks zelf wel!”

Angeline Kierkels, bestuursvoorzitter Circulair West:
“Onze deelnemers gaan voor 
waardenmaximalisatie!”

DUURZAAMHEID. VANDAAG-DE-DAG EEN STERK AAN 

BELANG WINNEND THEMA. OOK BIJ VAN RHIJN BOUW 

HEEFT DE DIRECTIE DIT ALS ÉÉN VAN DE 5 SPEERPUNTEN 

OP HUN AGENDA STAAN VOOR DE KOMENDE JAREN. 

MEDE IN DAT KADER HEEFT VAN RHIJN BOUW ZICH 

ONLANGS AANGESLOTEN BIJ CIRCULAIR WEST. 

DEZE STICHTING HEEFT ALS DOELSTELLING OM HET 

DUURZAAMHEIDSPROCES EN DE IMPLEMENTATIE VAN 

CIRCULARITEIT TE VERSNELLEN. IN DIT KADER PRATEN WE 

MET ARNE LEEUWENBURGH EN BENJAMIN VAN DUIJN, DIE 

BEIDEN NAMENS VAN RHIJN BOUW BETROKKEN ZIJN BIJ 

CIRCULAIR WEST.

CIRCULAIR WEST TIMMERT STEEDS MEER AAN DE WEG 

IN ONZE REGIO. DEZE STICHTING HEEFT ALS DOEL DE 

VERSNELLING NAAR EEN CIRCULAIRE SAMENLEVING 

TE REALISEREN OP EEN VIERTAL GEBIEDEN: 

MATERIAALSTROMEN, MOBILITEIT, MENSELIJK GEDRAG EN 

CIRCULAIR BOUWEN. WE PRATEN IN DIT KADER MET DE 

VOORZITTER VAN HET BESTUUR, ANGELINE KIERKELS VAN 

MEERLANDEN. 

wordt er meer gekeken naar een tweede kans 

voor overtollig bouwmateriaal van nieuwbouw 

projecten. “Daarbij werken we bij Circulair West 

bijvoorbeeld nauw samen met collega aannemers, 

een afvalverwerker en andere bouwgerelateerde 

bedrijven, die weer allerlei kennis inbrengen op 

het gebied van afvalstromen en hergebruik van 

materialen. Zo leer je veel van elkaar, wat mooi 

aansluit op ons motto: Succes door samenwerking.”

Investeren in de toekomst
Van Rhijn Bouw is goed bezig met elektrische 

auto’s en papierloos werken, maar duurzaamheid 

“We zijn Circulair West in 2020 gestart met z’n 

zessen”, steekt zij van wal, “de AW groep, De Beelen 

Groep, Hoek Hoveniers,  Ouwehand Bouw, Timpaan 

en Meerlanden. Het idee was om de handen ineen 

te slaan en zo onze circulaire ambities  en het 

duurzaamheidsproces  te versnellen. We staan 

als zodanig ook ingeschreven bij United Nations 

Sustainable Development Goals (SDG’s).

 

Liever hergebruik dan recycling 
“Let op: Elk jaar valt de dag eerder in het jaar dat 

we al de grondstoffen hebben gebruikt waar de 

aarde 1 jaar voor nodig heeft om te produceren”, 

vervolgt Angeline. “Eerst hadden we die dag niet, 

toen viel hij in december en tegenwoordig al eind 

juni. Daar komen we flink tekort. We moeten dus 

anders omgaan met onze grondstoffen. Daarbij 

maken we een duidelijk onderscheid tussen 

hergebruik en recycling. Met hergebruik bedoelen 

we het opnieuw gebruiken van materialen. Als 

er bij een bouwproject een paar dozen tegels 

over zijn of een paar houten palen verdwijnen 

die meestal ergens in een bak, of komen bij het 

afval terecht. Daarbij gaat het om de manier van 

denken. Dit soort producten zijn bijvoorbeeld 

heel goed voor kleinere projecten te gebruiken of 

voor de particuliere markt. Hergebruik heeft ook 

de voorkeur boven recycling, wat meer energie 

kost. Voor recycling kun  je bijvoorbeeld een pand 

slopen en de materialen hiervan gebruiken om 

opnieuw bouwmaterialen te maken. Maar het 

directe hergebruik van materialen (bijv. het kozijn 

of de deur opnieuw als kozijn of deur gebruiken) is 

wat dat betreft veel efficiënter.”

is een continu proces. Ook de directie ziet het nut 

hiervan in. De activiteiten van Arne en Benjamin 

zijn dan ook een pure investering in de toekomst.

“We willen als bouwbedrijf de boot niet missen. 

Dan raken we achterop en dat kost per saldo straks 

veel meer. Bovendien hebben we ook steeds meer 

een maatschappelijke verplichting om hier serieus 

werk van te maken; niet alleen met woorden, maar 

ook gewoon door te doen! Vandaar ook onze 

deelname aan Circulair West, om hiermee een 

bijdrage te leveren aan een betere leefomgeving 

in de toekomst voor nieuwe generaties.”

Gezelligheid in de buurt
“Het ‘omdenken’ heeft ook te maken met de 

manier waarop onze deelnemers hun bedrijf 

runnen. Daarbij gaat het steeds meer om waarden 

in plaats van winstmaximalisatie. Denk daarbij 

aan waarden zoals gezond en comfortabel leven, 

werkgelegenheid, maar ook het welzijn van de 

mensen. Dat betekent vandaag bezig zijn met de 

dag van morgen, bezig zijn met waardencreatie. 

Dit zit als het ware in het DNA van onze deelnemers.

 

Bij woningbouw hoort bijvoorbeeld ook een 

goede sociale cohesie in de wijk. Buurtgevoel, 

ontmoetingsplekken creëren voor de bewoners 

en een saamhorigheidsgevoel. Die behoefte leeft 

ook steeds meer in de markt zelf. De populariteit 

van de traditionele hofvorm is daar ook mee te 

verklaren. Mensen willen ook gezelligheid en sfeer 

in hun buurt. 

Maar hoe maak je deze ideeën betaalbaar? Door 

de kennis en expertise van diverse disciplines 

te bundelen, kun je sneller en efficiënter 

duurzaamheidsdoelen realiseren. Voorwaarde 

is immers wel dat dit tegen acceptabele kosten 

gerealiseerd kan worden. 

In dat kader werkt Circulair West met zogenaamde 

icoonprojecten, waarin de deelnemers participeren 

en hun kennis en expertise inbrengen. En onze 

deelnemers zijn stuk voor stuk heel praktisch 

ingestelde bedrijven. Doeners die bewust in heel 

praktische doelen investeren. Het initiatief van 

Circulair West wordt dan ook breed omarmd door 

het regionale bedrijfsleven. Een mooi perspectief”. 

Benjamin van Duijn (links) en Arne Leeuwenburgh (rechts) Duurzaam ondernemen is niet voor niets één van de vijf pij-

lers uit ons strategisch plan. We vinden duurzaam omgaan 

met mens en milieu heel belangrijk. Daarom ontwikkelen en 

verduurzamen we ons bedrijf op alle vlakken door te inves-

teren in de toekomst. Zo staat de duurzaamste elektrische 

auto op ons parkeerterrein; een gave BMW i3. Deze bedrijfs-

auto is beschikbaar voor iedereen op kantoor. Even langs 

een klant, bezoekje aan de bouwplaats of naar een leveran-

cier? Dat doen we met de i3. 100% elektrisch, 0% uitstoot 

en gebouwd met 100% windenergie en een stoelbekleding 

voor 34% gemaakt van oude PET-flessen. Inmiddels hebben 

drie collega’s ook zelf gekozen voor een elektrische auto van 

de zaak. Het streven is om heel ons wagenpark te verduurza-

men. Stap één is gezet!

VRB elektrische bedrijfsauto: schoon op weg
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Binnen de projectontwikkeling focussen wij niet alleen op de 

eigen locatie en woonbehoeften van toekomstige bewoners, 

maar proberen wij ook altijd te zoeken naar projecten die iets 

toevoegen aan de omgeving en meerwaarde bieden voor 

omwonenden. Soms horen hier out-of-the-box oplossingen bij 

die omvangrijke of complexe projecten mogelijk maken. Van 

Rhijn Wonen ontwikkelt voor eigen rekening en risico, maar ook 

voor derden. Als ontwikkelende bouwer kunnen wij daarnaast 

in een vroeg stadium al bijsturen op het gebied van prijs en 

kwaliteit. Dit heeft als voordeel dat beslissingen sneller genomen 

kunnen worden en de lijnen kort zijn. In ontwikkeltrajecten 

een pre. Voor ons geldt dat intensieve samenwerking tussen 

betrokken partijen de beste resultaten oplevert. Logisch dat BIM 

dan ook in al onze ontwikkeltrajecten een grote rol speelt. Ons 

team van vijf projectontwikkelaars is dag in dag uit op zoek naar 

de mooiste locaties en kansen. De opdracht om van ieder huis 

een echt thuis te maken begint dus hier.

Team projectontwikkeling (v.l.n.r. Jan van Duijn, Benjamin 
van Duijn, Marjolien van Woudenbergh, Jaap van Rhijn en 
Kevin Hofman)

Een nieuwe naam binnen 
de Van Rhijn familie

IN ONTWIKKELING/IN VOORBEREIDING: 
14 PROJECTEN

1    OFFEM-ZUID (FASE V)  
68  appartementen 
Noordwijk

2    DE WITTE TULP 
Ca. 115 woningen, 1e Loosterweg 
Hillegom

3    JULIANAHOF  
17 woningen, Albertus van Velsenstraat  
Noordwijk

4    ID-COLLEGE  
Woningbouw, Jan Evertsenlaan/Industrieweg  
Katwijk

5    FRESIASTRAAT  
Woningbouw, Fresiastraat 
Katwijk

6    KWAKELWEI  
Woningbouw, Oude Rijn  
Katwijk aan den Rijn

7    BREELAND  
Woningbouw, Breeland  
De Zilk

8    DE POORT VAN LISSE 
Woningbouw, Heereweg  
Lisse

9    DE PREMIER 
Ca. 300 appartementen, 5 Meilaan 
Leiden 

10    KATWIJKERBROEK  
Valkenburgseweg 
Katwijk

11    HET ZILT (FASE 3)  
18 appartementen en 16 eengezinswoningen

  De Zilk

12    KATWIJK (ZANDERIJ) 
32 woningen 
Katwijk

13   MARIËNHOF
 ca. 50 woningen
 Warmond

14   PARK RIJNSOEVER DEELPLAN SCHITTERING
 32 appartementen
 Katwijk 
 
IN UITVOERING: 6 PROJECTEN

15    CAP HORN 
53 woningen 
Rijnsburg

16    DE HORN (FASE III)  
46 appartementen 
Rijnsburg

17    HET ZILT (FASE 2B) 
20 huur- en 20 koopappartementen

 De Zilk

18    PARK OVERTEYLINGEN 
131 woningen, Teylingerlaan  
Sassenheim

19    NORTHGO 
63 woningen, Duinwetering 
Noordwijk

20   PARC CATWIJCK 
 23 woningen
 Katwijk 
 
ONLANGS OPGELEVERD:  5 PROJECTEN

1    OFFEM-ZUID (FASE III),  
24 appartementen, Hogeweg 
Noordwijk

17    HET ZILT (FASE 2) 
22 woningen, Zilkerduinweg 
De Zilk

21    VERDE VISTA/SANTHORST 
56 woningen, Stadhouderslaan 
Zoeterwoude-Rijndijk

22    DE MONARCH 
97 huurappartementen, Van Heuven Goedhartlaan 
Hoofddorp

23    WOONHUIS 
Wassenaar

24   DCM 
 Kantoor en magazijn
 Nieuw-Vennep

LOPENDE PROJECTEN 
RENOVATIE & ONDERHOUD: 4 PROJECTEN

25    MUTATIE/ONDERHOUD WONINGEN STEK 
Noordwijk

26    VERVANGING BADKAMERS HUURWONINGEN 
YMERE 
Haarlemmermeer

27    VERBOUWING WOONHUIS  
Nieuwebrug a/d Rijn 
Valkenburg ZH

28    NIEUWBOUW VRIJSTAANDE WONING
 Kudelstaart

VOORHOUT

OEGSTGEEST

WARMOND

LEIDERDORP

ROELOFARENDSVEEN

LISSE

NIEUW-VENNEP

BENNEBROEK

HEEMSTEDE

ZUID-SCHALKWIJK

ZANDVOORT

BADHOEVEDORP

AMSTELVEEN

RIJSENHOUT
AALSMEER

UITHOORN

ZOETERWOUDE
VOORSCHOTEN

WASSENAAR

LEIDSCHENDAM

SCHEVENINGEN

OUDERKERK
AAN DE AMSTEL

DUIVENDRECHT

LANDSMEER

OOSTZAAN

WORMER

WORMERVEER

KROMMENIE

KOOG AAN
DE ZAAN

LIMMEN

CASTRICUM

UITGEEST

HEEMSKERK

IJMUIDEN

VELSERBROEK

SANTPOORT-
ZUID

BLOEMENDAAL

HEILOO

AMSTERDAM

ZAANDAM

HAARLEM

LEIDEN

NOORDWIJKERHOUT

NOORDWIJK

SASSENHEIM

RIJNSBURG

KATWIJK

VALKENBURG

HILLEGOM
DE ZILK

HOOFDDORP

ALPHEN AAN DEN RIJN

ZOETERWOUDE-
RIJNDIJK

BEVERWIJK
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Overzicht 
projecten 
Van Rhijn Bouw

WE STELLEN GRAAG ONZE NIEUWE PRO-

JECTONTWIKKELINGSTAK AAN U VOOR: VAN 

RHIJN WONEN. NOG VOOR VELEN EEN ONBE-

KENDE NAAM, MAAR ACHTER DE SCHERMEN 

AL EEN TIJDJE VOLOP VAN START. NAAST DE 

VERTROUWDE NAAM VAN RHIJN PROJECT-

ONTWIKKELING ZULT U VAN RHIJN WONEN 

STEEDS VAKER ZIEN.

Wanneer je verkleed naar school mag, dan ga 

je natuurlijk als je grote voorbeeld: papa! 

Die passie voor bouwen wordt er nog steeds 

met de paplepel ingegoten. Het begon alle-

maal in 1971 toen Jan van Rhijn sr., van origine 

metselaar, bouw- en aannemingsbedrijf Jan 

van Rhijn Bouw VOF oprichtte. Er wordt geld 

geleend van zus Jannie en tante Trijntje en 

een waterpas leent hij bij uitvoerder Kees. De 

gedachte om zoveel mogelijk alles op eigen 

kracht te regelen en te financieren, leeft nog 

steeds in ons bedrijf. Vandaar ook het uitge-

breide eigen materieelpark; kenmerkend voor 

een geheel eigen koers. 

Als er overdag een vertegenwoordiger onge-

vraagd langskomt op de bouw en vraagt of 

de baas meneer Van Rhijn aanwezig is, ant-

woordt hijzelf: “Nee, die is er niet, daar kun je 

alleen ‘s avonds terecht.” Bouwen, daar gaat 

het om. Nuchter en no nonsens, op de bouw 

gaan de handen uit de mouwen. Die instelling 

ligt nog steeds ten grondslag aan al het han-

delen in dit bedrijf.

De ‘Van Rhijn familie’ breidt uit
Zonen Jan en Hans gaan op zaterdag en in de 

vakanties met vader Van Rhijn sr. mee op pad 

naar de bouwplaats. Dat ging niet altijd van 

een leien dakje. Door een telefoontje van een 

buurvrouw komen er agenten controleren of 

het hier om kinderarbeid gaat. Gelukkig heb-

ben ze al snel in de gaten dat dat niet aan de 

orde is. ‘Jong geleerd is oud gedaan’ luidt het 

motto. Jan en Hans van Rhijn werken hard 

mee in het door hun vader opgerichte bouw-

bedrijf en nemen dit geleidelijk over. In 1987 

volgt een interessante ontmoeting met Jan 

van Duijn, die al snel deel gaat uitmaken van 

de ‘Van Rhijn familie’. Hiermee wordt de basis 

voor de afdeling Van Rhijn Projectontwikke-

ling gelegd, die een essentiële rol gaat spelen 

in de toekomst van het bedrijf. Er volgde tien-

tallen succesvolle jaren waarin hard gewerkt, 

maar ook veel gelachen werd.

Generatie 3 aan het roer
Op 1 januari 2021 volgt opnieuw een wisse-

ling van de wacht. Jan van Rhijn, Hans van 

Rhijn en Jan van Duijn geven, voor wat betreft 

de bedrijven Van Rhijn Bouw B.V. en Van Rhijn 

Bouw Renovatie & Onderhoud B.V., na een in-

tensief traject van professionele begeleiding 

en opleiding het stokje door aan drie nieuwe 

directieleden: André van Rhijn, Jaap van Rhijn 

en Helmut Schwaneberg. André en Jaap zijn 

zonen van Jan van Rhijn, Helmut is de schoon-

zoon van Jan van Duijn. Hiermee is de derde 

generatie aan het roer gekomen.

Met groot respect voor Van Rhijn Bouw door 

alle jaren heen bedanken we als nieuwe direc-

tie Jan, Hans en Jan voor het vertrouwen en het 

bewezen succes van ons mooie familiebedrijf. 

Ook spreken we bij deze de waardering uit 

richting alle collega’s voor hun inzet in het verle-

den en nu. Tenslotte zijn we dankbaar voor alle 

mooie samenwerkingen die wij door de jaren 

heen hebben gerealiseerd met relaties. Investe-

ren in de toekomst, daar gaan we voor.

"We hebben een fantastisch 
bedrijf overgenomen en 
hopen hier een minstens 
zo succesvol vervolg aan te 
geven. Met als doelstelling 
om het familiebedrijf Van Rhijn 
Bouw voor alle betrokkenen 
en relaties een waardevolle 
toekomst te geven," aldus de 
nieuwe directie.

Waar een familiebedrijf groot in is

Voormalige directie VRB (v.l.n.r. Jan van Duijn, Hans van Rhijn en Jan van Rhijn)

Nieuwe directie v.l.n.r. André van Rhijn, 
Jaap van Rhijn en Helmut Schwaneberg

Wij doen dit jaar weer mee aan de 5e editie 

van Tour de Bouw. Dit keer is ons project 

Cap Horn in Rijnsburg de startlocatie van 

dit mooie initiatief. Samen met andere 

collega-bedrijven fietsen onze collega’s 

onder het motto van ‘Samen Sterk in de 

Regio!’ voor het goede doel van Stichting 

Juul & Prinses Máxima Centrum in hun 

strijd tegen kinderkanker. We leggen 

minimaal 100 à 150 km af langs 10 

deelnemende project- en donatielocaties 

van de deelnemende bouwpartners.

Geld ophalen voor het goede doel
Stichting Juul heeft als doel om zoveel 

mogelijk geld op te halen om het 

Prinses Maxima Centrum in Utrecht te 

ondersteunen ten behoeve van het 

onderzoek naar en de behandelingen 

van kinderkanker. Het geldbedrag dat 

Team Van Rhijn Bouw ophaalt met deze 

fietsactie van Tour de Bouw komt volledig 

ten goede aan het Prinses Máxima 

Centrum.

Helmut Schwaneberg (links) krijgt 

deelnamebordje overhandigd door Martijn 

Houwaard (Bouw-Klik)

Wij fietsen 
mee tegen 
kinderkanker
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De Premier te Leiden

De Witte Tulp te Hillegom

De Horn fase 3 te Rijnsburg

Mariënhof 
te Warmond

Aan de Vijf Meilaan 210 in Leiden komt 

straks De Premier te staan; een biodiver-

siteits-hub voor de wijk ontworpen door 

BBHD architecten. Het zal een natuur-

inclusief gebouw worden met een stoere, 

stedelijke en groene uitstraling. Een echte 

opfrisser voor de buurt! Het maaiveld zal 

als een soort park worden mee ontworpen 

met veel verschillende soorten bomen en 

struiken. Ook gaan we voor een binnen-

tuin, goed voor groen wonen in de stad. 

Naast de appartementen en commerciële 

ruimte komt er onder het gebouw een 

parkeergarage - de auto’s mooi uit zicht 

- en wordt er een grote gemeenschap-

pelijke fietsenberging gerealiseerd.

De eerste en tweede fase van De Horn zijn opgeleverd en te-

gelijk met fase 3 wordt de noordoostpunt van de wijk, Cap 

Horn, gebouwd. Fase 3 wordt, net als de vorige fases die we 

in opdracht van BPD hebben gerealiseerd, weer bijzonder en 

sluit prachtig aan bij de andere sfeervolle woningen. Aan de 

rand van het Merovechpark en aan het Oegstgeesterkanaal 

realiseren we een karakteristiek appartementengebouw met 

46 appartementen. Vanaf het balkon heb je hier een fan-

tastisch uitzicht over het water of over het groene park. Dit 

complex maakt de elegante wijk helemaal af. Een twintigtal 

appartementen zijn overgenomen door woningbouwcorpo-

ratie Dunavie. De resterende 26 appartementen zijn inmid-

dels verkocht. 

Op het terrein van het voormalige Groot Semina-

rie in Warmond ontwikkelen we het project Ma-

riënhof met 51 woningen. Binnenkort start de be-

stemmingsplanprocedure. Daarna hopen we in het 

derde kwartaal van 2022 de bouw te starten. Het 

ontwerp is gemaakt door Van Egmond architecten 

uit Noordwijk. 

Het laatste project dat wij in Offem Zuid in Noordwijk re-

aliseren bestaat uit 68 sociale huurappartementen, ver-

deeld over 2 bouwblokken voor woningcorporatie Stek. 

STOL architecten zorgt ervoor dat de architectuur van de 

appartementencomplexen naadloos aansluit bij de uit-

straling van de rest van de stijlvolle nieuwbouwwijk. We 

verwachten in het 4e kwartaal 2021 te beginnen met de 

bouw.

We zijn gestart met het bebouwen van de noordoostpunt 

van de recent opgeleverde nieuwbouwwijk De Horn, pro-

ject Cap Horn. Een project dat ertussen uitspringt! Deze 

karaktervolle en qua afwerking luxe wijk in Rijnsburg 

bouwen we in samenwerking met Sedos. Cap Horn wordt 

een hoogwaardige woonwijk op een soort schiereiland, 

gesitueerd tussen de Oude Rijn en de Oude Vliet. Daarbij 

gaan we gebruikmaken van verschillende kleuren bakste-

nen. Ook worden enkele woningen gekeimd. Verder zien 

we woningen met erkers, veranda’s, dakkapellen, luiken, 

Franse balkons en rieten daken. De 24 herenhuizen kijken 

allemaal uit op het Oegstgeesterkanaal en hebben een 

tuin op het zuiden. De tuinen van de 24 twee-onder-één-

kap woningen en 5 vrijstaande villa’s liggen met een ei-

gen aanlegsteiger allemaal aan de Oude Vliet. Ideaal om 

straks met een bootje de prachtige meren in de buurt te 

verkennen. 

Offem Zuid 5 te Noordwijk

Cap Horn te Rijnsburg

N

N208

N208

N208

N208

N206

N206

N206

N206 N442

N208

Amsterdamse 
Waterleidingduinen

NS-
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NS-
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In de ontwikkeling van bouwplan De Witte Tulp 

in Hillegom speelt duurzaamheid op woning- en 

wijkniveau een grote rol. We staan op het punt 

om de grondexploitatie-overeenkomst te tekenen 

met de gemeente. Het plan bevat een mix van 115 

woningen en appartementen met een schitterend 

uitzicht op de omringende bollenvelden. Binnen-

kort wordt het plan aan de buurt gepresenteerd. 

Het Zilt te De Zilk

Met de Amsterdamse Waterleidingduinen in de achter-

tuin groeit Het Zilt uit tot een fijne buurt met verschil-

lende woningtypes zoals appartementen, eengezinswo-

ningen en twee-onder-één-kapwoningen. Fase 1 en 2a 

zijn eind 2020 opgeleverd en de bouw van fase 2b is in 

volle gang. Ondanks dat het project nog niet compleet 

is, bruist het in de stijlvolle nieuwbouwwijk in De Zilk 

(gemeente Noordwijk). De energiezuinige en opgelever-

de huizen zijn voor de nieuwe bewoners een echt thuis 

geworden. Plantjes staan voor de ramen, auto’s staan 

voor de deur en je ziet buren gezellig met elkaar kletsen. 

Nog even geduld tot begin 2022, dan worden de 20 so-

ciale huurappartementen voor Woningstichting Anto-

nius van Padua en de 20 koopappartementen van fase 

2b ook opgeleverd. Inmiddels zijn we ook gestart met de 

ontwikkeling van de laatste twee fases van het project 

Het Zilt, waarin we naast 16 eengezinswoningen hier 18 

appartementen realiseren met op de begane grond een 

supermarkt. 

Northgo te Noordwijk
Dat wordt straks gezellig wonen op 

de grond van de voormalige sporthal 

Northgo. In opdracht van woning-

corporatie Stek realiseren wij hier 63 

woningen, verdeeld over een appar-

tementencomplex (27 woningen) met 

daarachter een U-vormige hof met 

verschillende typen woningen: 7 een-

gezinswoningen, 3 benedenwoningen, 

14 bovenwoningen, 4 studiokopwo-

ningen en 6 studio 2-kamerwoningen. 

Deze woningen staan in oer-Hollandse 

hofvorm; genoeg privacy, maar wel 

in contact met de buren. De 8 studio 

2-kamerwoningen vormen een zoge-

naamd Thuishuis, waar ouderen zelf-

standig kunnen wonen maar wel een 

gezamenlijke woonkamer en keuken 

hebben. De woningen worden rond de 

bouwvak opgeleverd aan de nieuwe 

bewoners.
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De bouw van deze veelzijdige en gasloze nieuwbouwwijk 

vlakbij het dorpshart van Sassenheim verloopt voorspoedig. 

We bouwen hier in opdracht van Van Rhijn Projectontwikke-

ling en ontwikkelaar Timpaan 136 woningen, waaronder 26 

sociale huurwoningen en 20 beneden-boven-woningen voor 

de middenhuur. De contouren van de veelzijdige, duurzame 

wijk met appartementen, woningen voor kleine huishoudens, 

eengezinswoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrij-

staande woningen zijn inmiddels goed zichtbaar. Het afwer-

ken is begonnen en de eerste toekomstige nieuwe bewoners 

hebben het laatste kwartaal van 2021 in hun agenda gezet om 

de sleutel in ontvangst te nemen.

Park Overteylingen te Sassenheim

Van der Luyt Transport 
te Oegstgeest 

De Monarch  
te Hoofddorp

Offem Zuid 3 te Noordwijk

Na de facelift van het kantoorpand is het distributiegedeelte 

uitgebreid van Van der Luyt Transport in Oegstgeest, speci-

alist in geconditioneerd transport naar Zwitserland en het 

Verenigd Koninkrijk. Wij bouwden 20 loading docks voor hun 

vrachtwagens. Succes met laden en lossen!

Aan de rand van de Toolenburg hebben we De Monarch ge-

realiseerd in samenwerking met Bouwinvest. Een stijlvol en 

stoer appartementencomplex, bestaande uit 97 vrije sector 

huurappartementen.

Het charmante appartementencomplex 

aan de rand van Offem Zuid in Noordwijk 

is een echte eyecatcher. In het ontwerp 

van STOL architecten proef je de sfeer van 

het statige Noordwijk Binnen, gecombi-

neerd met het comfort van een nieuw-

bouwwijk. De sleutels van de 24 apparte-

menten zijn in april dit jaar overhandigd 

aan de nieuwe bewoners.

Villa Lammers 
te Kudelstaart

Hof van Zilt Parc Catwijck Park Rijnsoever, 
deelplan 
Schittering

We bouwen in Kudelstaart een unieke villa met een spec-

taculair uitzicht over de Westeinderplassen. Het betreft 

hier een riant stuk grond met daarop een charmante wo-

ning, ontworpen door STOL Architecten.

De een-na-laatste fase van De Zanderij in Katwijk 

wordt een echte blikvanger. In het najaar starten wij in 

opdracht van Campri Vastgoed met de bouw van 10 

prachtige, ruime twee-onder-een-kapwoningen en 22 

royale, luxe vrijstaande villa’s met een riante tuin en de 

Katwijkse duinen als achtertuin. Er meandert een kleine 

waterloop door deze wijk, waardoor er een schiereiland 

ontstaat. DID Vastgoedontwikkeling is de ontwikkelaar 

en KOW Architecten creëerde voor iedere woning een 

uniek ontwerp, waardoor geen woning hetzelfde is. Ze 

hebben bijvoorbeeld dezelfde kappen, maar steeds in 

een iets andere vorm en er wordt gebruikgemaakt van 

verschillende kleuren metselwerk, maar uit één palet. 

Door de diverse raamschema’s ontstaat een dynamisch 

gevelbeeld. Een pareltje van een project!

Een ideale woonomgeving voor jonge gezinnen; dat 

wordt Parc Catwijck. Dit is fase 10, en daarmee de laat-

ste fase, van nieuwbouwwijk De Zanderij in Katwijk. Wij 

bouwen in opdracht van Campri Vastgoed na de bouw-

vak een gezellige, groene woonbuurt met 19 sfeervolle 

familiewoningen en 4 riante twee-onder-een-kapwo-

ningen. De twee-onder-een-kapwoningen vormen een 

elegante entree tot een heerlijk rustige woonomgeving 

in het groen met veel ruimte om te ontspannen en te 

recreëren. De slingerende waterloop vormt een speelse 

grens met de andere woonwijken; het plaatje is daarmee 

compleet. Het ontwerp is van KVDK Architecten.

De karakteristieke nieuwbouwwijk Park Rijnsoever verrij-

ken wij in opdracht Campri Vastgoed met twee moderne 

appartementencomplexen, waarvan de bouw eind dit 

jaar zal starten. Deelplan Schittering bestaat uit 30 ruime 

appartementen en 2 royale penthouses, verdeeld over 

twee gebouwen: Dahlia en Zinnia. KVDK Architecten 

heeft vier verschillende woningtypes ontworpen die 

naadloos aansluiten bij de rest van de wijk. Het zijn stuk 

voor stuk hoekappartementen die ruim van opzet zijn 

en een panoramisch uitzicht krijgen door een hoekraam. 

Op de bovenste verdieping van elk gebouw komt een ro-

yaal penthouse met een fantastisch dakterras. Het zorg-

vuldig ontworpen groene duinlandschap waarin de ap-

partementengebouwen worden ingebed zal het geheel 

typeren als een karaktervolle wijk, perfect passend bij 

het aangrenzende, natuurlijke duingebied van Katwijk.  

Projecten Zanderij en Rijnsoever te Katwijk
Bouwen in ons eigen dorp
In de tweede helft van dit jaar bouwen wij 87 nieuwe wo-

ningen in ons eigen Katwijk! In april jl. tekenden wij voor 

deze drie mooie projecten: Parc Catwijck en Hof van Zilt in 

de Zanderij en Park Rijnsoever deelplan Schittering in Rijn-

soever. Van appartementen, rijwoningen, twee-onder-een-

kapwoningen tot en met vrijstaande villa's. We zijn er trots 

op dat we ons dorp van meer woningen mogen voorzien en 

een stukje mooier mogen maken. Deze projecten realiseren 

wij in opdracht van Campri Vastgoed, waarbij DID Vastgoed- 

ontwikkeling als ontwikkelaar optreedt. 

We leverden in samenwerking met BPD Gebiedsontwik-

keling begin dit jaar 56 woningen op in hartje Randstad. 

Verde Vista Santhorst is een schitterende woonwijk ge-

worden met volop woonvariatie. Er zijn vrijstaande huizen, 

twee-onder-éénkapwoningen, eengezinswoningen en be-

neden- en bovenwoningen te vinden. Oer-Hollands woon-

plezier in een eigentijdse setting met het Groene Hart als 

achtertuin en veel water rondom.

Verde Vista te Zoeterwoude

Voor onze buurman DCM uit Kat-

wijk was het tijd om te verhuizen 

naar wat groters. We bouwden 

voor hen een flinke bedrijfsruimte 

in combinatie met een modern 

kantoorpand in Nieuw-Vennep. 

DCM wil elke hobby-tuinier en 

professionele tuinder optimaal 

ondersteunen met kwalitatieve, 

innovatieve en milieuvriendelijke 

oplossingen. Zij zijn vooruitgangs-

denkers met groene vingers en 

een groen hart. Veel (werk)plezier 

gewenst in jullie, inmiddels opge-

leverde, nieuwe pand!

Nieuw kantoor en bedrijfsruimte 
voor DCM Nieuw-Vennep
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