
Gemeente Alphen aan den Rijn

De Rijnhaven in Alphen aan den Rijn wordt 
getransformeerd van bedrijvenlocatie tot een stads 
woon-winkelgebied met een mooie recreatiehaven. 
Hier verrijst binnenkort appartementencomplex Het 
Havenhuys. “We hebben met de ontwikkelaar en 
de architect meegeschetst, om te kijken hoe we de 
totale setting van het gebouw en de appartementen 
zo optimaal mogelijk kunnen maken”, aldus Albert de 
Boer van De Koning makelaars.

Het Havenhuys: wonen 
in stijl met uitzicht op 
het water 
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Het Havenhuys wordt gerealiseerd direct aan 
de Baronie Haven met uitzicht op het water en 
de boten. Dit moderne gebouw telt straks dertig 
royale appartementen en vier luxe penthouses. 
“Dit project is alleen al bijzonder vanwege de 
historie van de locatie. De locatie waar in 1956 
de chocoladefabriek van Baronie werd gevestigd, 
hebben wij helemaal herontwikkeld”, vertelt 
projectontwikkelaar Paul van der Eng van GREEN 
Real Estate. “De Baronie is nu een gebied met 
19.000 m2 winkels, woningen en kantoren. Dit 
gebied gaan we koppelen met de haven aan de 
Rijn die in ontwikkeling is. Daardoor ontstaat 
straks een heel mooi werk-woon-winkelgebied.” 

NVM-nieuwbouwspecialist Albert de Boer van 
De Koning makelaars uit Alphen aan den Rijn 
raakte bij dit project betrokken toen het zich nog 
in de ontwerpfase bevond. “Toen hebben wij aan 
GREEN onder meer aangegeven welke appar-
tementen wij op die locatie zagen en voor welke 
doelgroepen. Samen met de ontwikkelaar en de 
architect konden we bovendien meeschetsen aan 
het ontwerp van het gebouw en de plattegronden 
van de appartementen. Zo hebben wij onder 
meer veel meer kwaliteit toegevoegd door een 
tweede entreehal toe te voegen waardoor er geen 
galerij-appartementen meer in het plan zijn, maar 
kwalitatief mooie portiekappartementen.”

 

“Het Havenhuys kent straks een gemêleerd 
aanbod in metrages, dus voor ieder wat wils. 
Het complex ligt dicht bij alle voorzieningen 
en spreekt daarmee een brede doelgroep aan, 
die voornamelijk bestaat uit Alphenaren. Het 
sluit bovendien aan bij de architectuur van de 
bestaande Baronie”, vult Van der Eng aan. “Het 
appartementengebouw ligt direct aan de haven, 
waarbij de gemeente al ligplaatsen en steigers 
heeft aangelegd om hier ook te kunnen recreëren. 
We hebben dan ook de samenwerking gezocht 
met een ondernemer die hier een botenloods gaat 
realiseren, zodat we aan potentiële kopers direct 
een ligplaats kunnen aanbieden.”

‘ Er ontstaat straks een 
heel mooi werk-woon-
winkelgebied’

De samenwerking met de makelaar verloopt 
prima, aldus de projectontwikkelaar. “We werken 
altijd samen met lokale makelaars en vinden het 
belangrijk dat partijen elkaar aanvullen. 
Daarnaast zoeken we makelaars die actief 
meekijken naar plattegronden en naar het 
product. Dat is ook hier gebeurd. Het is een 
samenwerking waarin we elkaar versterken, om 
zo gezamenlijk tot het optimale eindproduct te 
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komen waarbij de prachtige historie van de 
Baronie tot aan de haven te voelen is”, aldus Van 
der Eng. De Boer sluit zich hierbij aan. “De lijnen 
zijn kort en iedere vier tot zes weken hebben we 
een projectvergadering om de stand van zaken 
door te nemen, de aanpassingen in het plan en 
ook de scope naar de toekomst.”

Kijken we naar de opbouw van Het Havenhuys, 
dan begint de begane grond bewust iets hoger. 
“Op de begane grond woon je niet op maaiveld-
niveau, maar 1.80 meter daarboven. Daardoor 
kijk je ook hier over de boulevard heen richting 
het water en de haven”, beschrijft De Boer het 
gebouw. De 3-kamerappartementen op deze 
laag variëren van 88 tot 112 m² woonopper-
vlakte, waarbij de hoekappartementen naar wens 
kunnen worden aangepast naar een 4-kamer-
appartement. Op de verdiepingen hierboven 
worden verschillende 3-kamerappartementen 
gerealiseerd van 105 tot 112 m² en royale 
4-kamerappartementen van 120 m². De vier 
penthouses bovenop maken het gebouw ten 
slotte af. Deze hebben woonoppervlaktes van ca. 
155 m² en bijzonder grote terrassen die variëren 
van 24 tot wel 48 m².

 

In Het Havenhuys wordt uiteraard ook aandacht 
besteed aan duurzaamheid, vertelt Van der Eng: 
“Het gebouw is gasloos en krijgt separate WKO- 
(warmte- en koudeopslag) installaties voor de 
woningen. Daarnaast komen er zonnepanelen 
op het dak.” Voor elektrische auto’s zijn er straks 
bovendien aansluitingen in de halfverdiepte 
parkeergarage onder het plan. “Voor ieder appar-
tement is hier een parkeerplaats en een fietsen-
berging. De penthouses beschikken zelfs over een 
parkeerbox”, besluit De Boer. Het Havenhuys gaat 
vermoedelijk in maart 2019 in verkoop. GREEN 
verwacht het complex in het vierde kwartaal van 
2020 op te kunnen leveren. 
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Over het project Het Havenhuys

In Alphen aan den Rijn realiseert GREEN Real 
Estate appartementencomplex Het Havenhuys. 
Het complex verrijst aan de Baronie Haven 
met uitzicht op het water en de boten en telt 
straks dertig royale appartementen en vier luxe 
penthouses. De 3-kamerappartementen op de 
eerste woonlaag variëren van 88 tot 112 m² 
woonoppervlakte, waarbij de hoekapparte-
menten in 4-kamerappartementen kunnen 

worden gewijzigd. Op de verdiepingen hierboven 
worden verschillende 3-kamerappartementen 
gerealiseerd van 105 tot 112 m² en royale 
4-kamerappartementen van 120 m². De vier 
penthouses bovenop hebben woonoppervlaktes 
van ca. 155 m². Bureau voor stedenbouw en 
architectuur Wim de Bruijn uit Rotterdam 
tekende voor het ontwerp. Het project gaat 
vermoedelijk in maart 2019 in verkoop. 

NVM-nieuwbouw-
specialist Albert de Boer 
is betrokken bij dit project 
vanaf de ontwerpfase 
en schetste mee met 
het ontwerp.


