
Gemeente Gilze-Rijen 

In Rijen vindt midden in het centrum een opmerkelijke 
metamorfose plaats. De voormalige Rabobank en 
het achtergelegen parkeerterrein worden namelijk 
getransformeerd tot luxe appartementen en 
patiowoningen. “Het aanbod is gericht op het hogere 
segment: grote woningen met flinke buitenruimten en 
een hoogwaardige uitstraling”, aldus Knud Nelissen 
van Kin Makelaars.
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Het plan BANK bestaat uit twee fases, vertelt 
Knud Nelissen, NVM-nieuwbouwspecialist bij 
Kin Makelaars uit Rijen. “In de eerste fase vindt 
de transformatie plaats van het voormalige 
Rabobankgebouw naar een commerciële plint en 
zeven koopappartementen. In fase twee worden 
negen patiowoningen gerealiseerd op het achter
gelegen terrein.” 

Toen Kin Makelaars het voormalige Rabobank
gebouw in verkoop kreeg, stelden ze al bij de 
rondleiding door het pand vast dat transformatie 
het meest renderend zou zijn. “Namens de 
Rabobank hebben we vervolgens een koper 
gezocht die bereid was de optimale prijs te 
betalen en waarvan we wisten dat ze de kennis 
en kunde hebben om er een prachtige herontwik
keling van te maken. Dat is gelukt. Met Maas- 
Jacobs hebben we een ontwikkelaar gevonden 
die aan beide kenmerken voldoet.”

“Bij transformatie is het belangrijk dat je iedere 
ruimte goed doorziet, want alles is gerelateerd 
aan het bestaande pand. Zo bleek dit pand 
voornamelijk geschikt voor de realisatie van 
grote appartementen”, vertelt Koen van der 
Vorst, projectontwikkelaar bij Maas-Jacobs. 
Samen met de architect werkte MaasJacobs 

de plannen voor deze transformatie uit. “We 
hebben hiervoor Bedaux de Brouwer Architecten 
ingeschakeld, omdat wij uit ervaring weten dat 
zij goed zijn in dit soort transformatieprojecten. 
Zij hebben er echt iets moois van gemaakt”, 
vervolgt Van der Vorst. 

Tijdens een presale-bijeenkomst konden geïnte
resseerden de plattegronden en impressies 
bekijken en hun interesse gerichter kenbaar 
maken. “Er is daarbij gericht op het hogere 
segment: grote appartementen met flinke 
buitenruimten en een hoogwaardige uitstraling, 
met plafondhoogtes tot wel 4,5 meter en buiten
ruimtes tot 67 m2. Bij de transformatie zal de 
bestaande verschijningsvorm zoveel mogelijk 
worden behouden, maar een heel ander uiterlijk 
krijgen: het dak wordt vervangen, de bestaande 
gevels worden gecementeerd en geschilderd en 
alle kozijnen worden vervangen door aluminium 
kozijnen”, vertelt Nelissen.”

Dit type woningen is volgens Nelissen zeer 
toekomstgericht. “Het aanbod aan gelijkvloerse 
woningen is minimaal in Rijen, terwijl hier wel 
veel vraag naar is. En dit zal naar onze visie in 
de toekomst nog verder toenemen. Toch is niet 
één stempel te drukken op de doelgroep, hebben 
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we gemerkt. BANK is geschikt voor iedereen die 
gelijkvloers wil wonen in het centrum van Rijen. 
Ouderen, maar we merken dat ook jongeren 
vooruit kijken als het gaat om gelijkvloers wonen.”

‘�De�gemeente�was�blij�met�
deze invulling’

Kin Makelaars heeft een lange traditie als (dorps)
makelaar in Rijen. “Het goede imago dat we hier 
hebben, hebben we niet alleen vergaard door de 
succesvolle bemiddeling bij verkoop, maar ook 
vanwege het feit dat we altijd constructief en 
toekomstgericht meedenken met vernieuwingen 
in ons dorp. Zo zijn we door de gemeente bijvoor
beeld gevraagd om deel te nemen in meerdere 
klankbordgroepen, worden we door aannemers 
en ontwikkelaars in een vroege fase benaderd 
mee te denken wat de ideale ontwikkeling zou zijn 
op een bepaalde locatie en denken we met 
pandeigenaren mee over hoe we hun eigendom 
het meest toekomstbestendig en toekomstren
dabel kunnen maken. Transformatie is daarbij een 
duurzame oplossing waar steeds vaker voor 
gekozen wordt. Zeker bij gebouwen die zo 
centraal liggen als BANK.”

De samenwerking met Maas-Jacobs verloopt 
prima, aldus Nelissen. “We zoeken bij ieder project 
die partijen waarvan we weten dat ze het project 

perfect aankunnen. We wisten van Maas-Jacobs 
dat zij hier een ideale partij zouden zijn. Ze zien 
de potentie van een pand en kunnen hier perfect 
op inspelen. Met oog voor de kwaliteit van het 
gebouw en de omgeving.” Ook Van der Vorst 
is zeer te spreken over de samenwerking. “We 
hebben met Kin Makelaars nauw contact over 
doelgroepen, mogelijke producten en indelingen, 
en allerhande praktische zaken. En ze spelen 
uiteraard een belangrijke rol bij de verkoop van de 
appartementen.” 

De gemeente stond positief ten opzichte van 
dit plan. “Het is natuurlijk niet gewenst dat zo’n 
markant gebouw leeg komt te staan. Ze waren 
dan ook blij met deze nieuwe invulling. We starten 
in januari 2019 met de bouw en ik verwacht dat 
eind 2019 de appartementen kunnen worden 
opgeleverd. Ook de commerciële plint is inmiddels 
verkocht aan een accountantskantoor dat zich 
daar zal gaan vestigen. Ook bij de verkoop 
daarvan heeft Kin Makelaars een belangrijke rol 
gespeeld”, besluit Van der Vorst. 

Oog voor kwaliteit
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Over het project BANK

In het centrum van Rijen wordt het voormalige 
Rabobankgebouw getransformeerd tot zeven 
ruime koopappartementen en een commer
ciële plint. Projectontwikkelaar Maas-Jacobs 
kocht het pand aan en start begin 2019 met 
de verbouwingswerkzaamheden. Architect 
Bedaux de Brouwer tekende voor het ontwerp 

van deze transformatie. De prijzen van de ruime 
appartementen lopen uiteen van € 350.000 tot 
€ 460.000. Deze zullen naar verwachting eind 
2019 gereed zijn. In een latere fase zullen nog 
negen patiowoningen worden gerealiseerd op 
het terrein achter BANK. Wanneer de bouw van 
deze woningen start, is nog niet bekend. 

NVMnieuwbouw
specialist Knud 
Nelissen: “BANK is 
geschikt voor iedereen 
die gelijkvloers wil 
wonen in het centrum 
van Rijen. Ouderen, 
maar we merken dat 
ook jongeren vooruit 
kijken als het gaat om 
gelijkvloers wonen.”

Projectontwikkelaar 
Koen van der Vorst: 
“Bij transformatie is 
het belangrijk dat je 
iedere ruimte goed 
doorziet, want alles is 
gerelateerd aan het 
bestaande pand.”


