
Gemeente Leidschendam-Voorburg

In Vlietvoorde worden circa 150 duurzame, riante 
woningen gebouwd. De woningen in de drie 
deelgebieden Bos, Kreek en Plas krijgen ieder een 
eigen karakter in een unieke leefomgeving. “Het 
is heel zeldzaam dat het wordt toegestaan om te 
bouwen in een groene corridor in de Randstad”, 
aldus René Gahrmann van Schouten & De Jong 
Projectontwikkeling die het plan samen met 
gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property 
Development) ontwikkelt. 

In Vlietvoorde ben je straks 
te gast in het landschap
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“Vlietvoorde is een nieuwbouwontwikkeling 
gelegen tussen Leidschendam en Voorschoten 
in”, vertelt Hugo Janssens van WVK Makelaars 
uit Voorburg. “Gronden waar voorheen glastuin-
bouw plaatsvond worden hier getransformeerd 
naar wonen.” “Dit gebied noemen we ook wel 
de Duivenvoordecorridor”, vult zijn collega Wim 
Nieuwenburg aan. “Dit stukje groen Leidschen-
dam-Voorburg grenst aan de zuidoostkant aan de 
Vliet, een doorgaand vaarwater.”

Het is heel zeldzaam dat het wordt toegestaan 
om te bouwen in een groene corridor in de 
Randstad, vult René Gahrmann, Real Estate 
Developer bij Schouten & De Jong Projectontwik-
keling , aan. “Vanuit de historie zijn hier al 
buitenplaatsen gevestigd. Met Vlietvoorde keert 
dat weer terug.” 

In 2017 schreef de gemeente Leidschen-
dam-Voorburg een tender uit voor de invulling 
van dit gebied. Volgens Gahrmann was daarbij 
een groot deel van de randvoorwaarden al 
gegeven. “Het landgoed, landschap en ecologie 
waren belangrijke randvoorwaarden, ook voor het 
soort woningen dat daar gerealiseerd gaat 
worden.” Uiteindelijk ontwikkelden Schouten en 
BPD een plan voor ongeveer 150 woningen. “De 

gedachte was een deel van het land terug te 
geven aan het water. En dan landtongen te 
maken en daar woningen op te realiseren. Toen 
dit plan werd goedgekeurd, besloot de ontwikke-
laar een aantal deelgebieden te ontwikkelen”, 
aldus Nieuwenburg. 

Meest landinwaarts komt het Bos. “Hier worden 
de woningen als het ware in het bos geplaatst. 
Die natuurbeleving is ongelooflijk belangrijk. 
Hier komen voor een groot deel houten huizen 
te staan met veel glas. Aan het water komt het 
plan Kreek. Dit worden landtongen, met daarop 
vrijstaande en geschakelde woningen. Aan het 
water ligt ook deelgebied de Plas. Daar komen 
hoofdzakelijk luxe tweekappers en vrijstaande 
woningen. Tussen water en Bos bevindt zich een 
groen middengebied met daarop onder meer een 
appartementengebouw.”

‘ Landgoed, landschap en 
ecologie waren belangrijke 
randvoorwaarden’
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Transactieprijs verkochte 
nieuwbouwwoningen € 490.863

Prijs per m2* € 3.210

Aantal bestaande bouw 1.002
* Prijsontwikkeling is erg afhankelijk van de locatie- en woningkenmerken van de nieuwbouwprojecten
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Nieuwenburg is enthousiast over de manier 
waarop het plan tot stand is gekomen. “We 
hebben eigenlijk vanaf dag 1 dat Schouten/
BPD werd uitgenodigd om aan de tender mee 
te doen deelgenomen aan een team met daarin 
de ontwikkelaar, landschapsarchitect Stijlgroep 
landschap en stedelijke ruimte en architecten-
bureaus SeARCH en Architectuur MAKEN. Iedere 
veertien dagen kwamen we bij elkaar om na te 
denken over producten, doelgroepen, ambitie-
niveau, prijzen en duurzaamheid. We hebben 
veel met elkaar gespard, elkaar versterkt.” Ook 
Gahrmann is tevreden met de samenwerking 
en koos bewust voor WVK Makelaars: “Wij 
hebben WVK Makelaars erbij gehaald vanwege 
hun expertise als NVM-nieuwbouwspecialist en 
lokale naamsbekendheid. We werken geregeld 
met hen samen.”

 

De doelgroepen zijn hier divers, aldus Nieuwen-
burg. “Bij het Bos zien we vooral jonge gezinnen.” 
Dat de tuinen van de huizen hier in elkaar 
overlopen zal even wennen zijn, al is dit volgens 
Janssens ook een ecologiegedachte. “Mensen die 
kiezen voor groen en voor duurzaamheid, zal die 
woningen heel erg aanspreken.” In het midden-
deel komen appartementen, hier is de doelgroep 
50- tot 60-plus. “Bij het water verwachten we 
gezinnen met iets oudere kinderen, maar ook 
mensen waarvan de kinderen het huis uit zijn. 
Het gemis van een tuin wordt hier gecompenseerd 
door de aanwezigheid van een ruim terras aan 
het water en een ligplaats voor een sloep.”

Op het gebied van duurzaamheid wordt Vliet-
voorde uiteraard gasloos gebouwd. “Maar ook 
de wijze waarop hier land wordt teruggegeven 
aan het water en de waterberging maken dit 
plan vooruitstrevend. Het CLT-bouwsysteem 
(Cross Laminated Timber) is milieuvriendelijk, 
en eenvoudig te monteren óf demonteren. We 
streven hier bovendien naar een groot aantal 
zonnepanelen”, aldus Janssens. “We kijken nog 
naar concepten als deelauto’s, misschien zelfs 
deelboten. Dat is allemaal volop in ontwikkeling”, 
vult Nieuwenburg aan.
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Vlietvoorde ligt exact tussen de gemeenten 
Voorschoten en Leidschendam-Voorburg in. 
“In 5-10 minuten zit je in Voorschoten. In zuide-
lijke richting is Leidschendam-Voorburg dichtbij. 
Daar komt bovendien het grootste winkelcentrum 
van Nederland: Mall of the Netherlands. Scholen 
bevinden zich in Leidschendam of in Voor-
schoten. Richting Voorschoten is ook een inter-
nationale school. In dit gebied is de expatmarkt 
ook  belangrijk, dus ook dat is een doelgroep”, 
besluit Nieuwenburg.

Ligging

Over het project Vlietvoorde

Project Vlietvoorde bestaat uit drie deelge-
bieden: Bos, Kreek en Plas. In het Bos komen 
voornamelijk twee- en driekappers. Deze 
boswoningen worden uitgevoerd in hout, 
waardoor het uiterlijk naadloos aansluit op het 
omliggende boslandschap. Het oostelijke deel 
van Vlietvoorde bestaat uit landtongen in het 
water. Op de dijk in dit deelgebied Kreek worden 
geschakelde woningen gerealiseerd. De overige 
kreekwoningen zijn bereikbaar via doorgangen 

in de dijk. Het zuidelijkste deelgebied is Plas. 
Hier komen luxe tweekappers en vrijstaande 
woningen, maar ook een openbare aanlegplaats 
met boothuis, een waterzuiveringskas met thee-
schenkerij een grote verblijfruimte aan het water. 
De woningen hier hebben een nautische uitstra-
ling en een riante buitenruimte. De verkoop van 
de woningen in Vlietvoorde start naar verwach-
ting in de zomer van 2019.

NVM-nieuwbouwspe-
cialist Hugo Janssens 
(links): “Mensen die 
kiezen voor groen en 
voor duurzaamheid, 
zal de woningen in 
deelgebied Bos heel 
erg aanspreken.”

Wim Nieuwenburg 
(NVM-nieuwbouw-
specialist): “Iedere 
veertien dagen 
kwamen we bij elkaar 
om na te denken over 
producten, doel-
groepen, ambitie-
niveau, prijzen en 
duurzaamheid.”

René Gahrmann 
(Schouten & De Jong 
Projectontwikke-
ling): “Het feit dat je 
gaat wonen in zo’n 
landgoedachtige 
omgeving maakt dit 
project heel bijzonder.”


