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Je zult er maar wonen. Vlakbij de groene rand  
van RijswijkBuiten, een paar honderd meter van 
het Wilhelminapark. Dichtbij alle voorzieningen  
van een stad als Rijswijk, én met de historische 
stad Delft binnen bereik.

Het is de plek waar je De Vlinderpoort vindt. In deelgebied 
Parkrijk krijgt een kleinschalig nieuwbouwplan vorm.  
Een bijzonder plan. Want waar vind je binnen ‘maar’ 27 woningen 
zo’n variëteit aan woningtypen? Herenhuizen en Stadsvilla’s, 
Appartementen en Woonwerk Lofts.

En jouw huis haal je er straks meteen uit: de speelse vormgeving 
van alle typen maakt elke woning direct herkenbaar. Dit is je kans 
als je al die tijd op RijswijkBuiten hebt gewacht, maar nog niet het 
huis vond waar je hart sneller van ging kloppen.

DE POORT
NAAR JE IDEALE WONING

Want hier klopt alles, 
in De Vlinderpoort.
Je zult er maar 
wonen…
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Ergens in 2012 begint het verhaal.
De gemeente heeft grote plannen
met het gebied aan de zuidkant 
van gemeente Rijswijk: een bijna 
energieneutrale wijk ontwikkelen.  
En niet alleen een wijk waar de gasmeter 
niet langer meer welkom is, maar vooral 
een wijk die groen en water de ruimte 
geeft. De naam zegt het eigenlijk al: 
RijswijkBuiten.

Energiezuinig vanaf de start
Tien jaar later is het gebied compleet
veranderd. Ooit een tuinbouwstreek,
nu een van de meest duurzame wijk 
van het land. RijswijkBuiten is een wijk 
die rekening houdt met de natuur, maar 
ook met planeet aarde. Energiezuinig 
ontwerpen kreeg in Rijswijk van meet af
aan een hoge prioriteit. Fijn dat je hier
onbezorgd naar de toekomst kunt kijken.
Maar ook fijn dat je hier alles in de buurt
hebt wat wonen plezierig kan maken.

Een dorp op zich
Met straks ruim drieduizend woningen
is RijswijkBuiten een klein dorp. Een dorp 
waar je alles bij de hand hebt waarvoor 
je graag dichtbij huis blijft. En vooral een 
wijk die omgeven is door natuur.  
Het Wilhelminapark grenst zelfs aan 
Parkrijk, zodat je er vanuit De Vlinderpoort 
naartoe kunt lopen. Dichtbij is nog zo’n 
groene oase, het Elsenburgerbos.

De stilte van Midden-Delfland
De Hoekpolder is weer een ander 
natuurgebied. Aan de rand van Delft heb 
je de Delftse Hout, met de Grote Plas,  
de waterspeeltuin, het hertenkamp en de 
kinderboerderij. En even voorbij Rijswijk 
begint al Midden-Delfland met dorpen 
als Schipluiden en Maasland, een groene 
buffer tussen de grote steden.  
Op maar een paar kilometer fietsen  
van De Vlinderpoort vind je de stilte.  
Het is dat je in de verte al de skyline van 
Rijswijk ziet, anders zou je toch echt aan 
het Friese platteland denken...

RijswijkBuiten. Alleen al bij
de naam kun je je al een
voorstelling maken van het
gebied, als je het nog niet kent.
Groen overal waar je kijkt.
Water dat de wijk op tal van
plaatsen doorsnijdt. Voeg daar
de diversiteit aan woningen aan
toe en het plaatje is compleet.
Ooit gedacht dat nieuwbouw
zo’n charme kon hebben?
Je ontdekt het in RijswijkBuiten.

BUITEN WONEN MET ALLES
WAT JE WILT BINNEN BEREIK

4



BUITEN WONEN MET ALLES
WAT JE WILT BINNEN BEREIK

Kenmerkend voor het plan – en meteen de verklaring voor de naam – is de onderdoorgang 
in het midden van het project. Een poort, een poort met allure. Loop erdoorheen en je 
komt in een hofje met binnentuin. Het is niet alleen de poort die het plan herkenbaar 
maakt in Parkrijk. Ook de vormgeving is niet alledaags. Het is nét alsof het plan door 
verschillende architecten is ontworpen, met allemaal woningen die van elkaar verschillen. 
Door de stijl van de architectuur en de kleuren blijft het toch één geheel.

Altijd een woning die bij je past
Binnen De Vlinderpoort vind je altijd een woning die precies aansluit op je situatie. 
Grote Herenhuizen van drie of vier lagen of Stadsvilla’s met drie lagen: ruimte genoeg 
voor een gezin met kinderen. Liever de luxe van gelijkvloers? Kies dan uit één van de 
appartementen. En als je wonen en werken wilt combineren kan dat ook. Een unieke 
toevoeging aan De Vlinderpoort zijn de Woonwerk Lofts. Ideaal voor je praktijkruimte aan 
huis. Efficiënt voor je eigen bedrijf één deur verder. Handig voor je kantoor of werkruimte 
onder één dak.

Wonen in De Vlinderpoort?
                  Fladder gerust mee!

RijswijkBuiten is een wijk waar iedereen een woning naar zijn of haar 
idee kan vinden. Het gebeurt echter niet vaak dat het ook binnen 
één en hetzelfde project kan. Zoals in De Vlinderpoort.
Als onderdeel van deelgebied Parkrijk valt De Vlinderpoort op  
door de grote diversiteit aan woningen.

FLADDER MEE
NAAR DE VLINDERPOORT
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Z’n inspiratie voor de architectuur van De Vlinderpoort haalde Bas 
Rougoor letterlijk dichtbij huis: in Duinoord in Den Haag, waar hij tot 
voor kort woonde. ‘Daar, en in wijken als het Haagse Statenkwartier 
en in Oud-Rijswijk vind je deze statige architectuur. Die heb ik hier 
een moderne vertaling gegeven’, zegt de verantwoordelijk architect 
van Zeinstra Veerbeek Architecten.

Statig, zo kun je het plan wel noemen. Bas: 
‘Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan met 
extra verdiepingshoogte op de begane 
grond: 2,90 meter. Ook verticale accenten 
in het ontwerp versterken het idee dat de 
woningen de hoogte ingaan.’ Aan Bas is 
ook de naam van het plan te danken:  
De Vlinderpoort. ‘Er moest een doorsteek 
in het plan komen van de gemeente. Wij 
hebben er toen voor gekozen om er een 
mooie poort van te maken.’ 

Elke woning individueel herkenbaar
Het ontwerp van ‘zijn’ Vlinderpoort laat 
het plan er straks uitspringen in Parkrijk, 
zegt Bas. ‘Nergens vind je zo’n enorme 
diversiteit aan woningen als hier. Zeker 
niet in een kleiner plan als dit.’ Die 
diversiteit maakt ook dat elke woning 
straks individueel herkenbaar is. Onder 
meer dankzij het metselwerk. 

‘We hebben hier het tegelverband 
toegepast. Dat houdt in dat je stenen 
rechtop zet, anders dan bij het 
halfsteensverband.’ Met kleuren als geel, 
oranje en ‘bijna-wit’ oogt De Vlinderpoort 
lente-achtig in Parkrijk.

‘Je kunt helemaal los gaan’
Kopers gaan straks met Bas om de tafel
om hun woning of appartement definitief
vorm te geven. Keuzevrijheid genoeg.
‘Je kunt ramen toevoegen of weghalen,
kiezen voor een erker of een Frans
balkon. Ook kun je aan de achterkant de
woning uitbouwen. In de indeling kun
je helemaal los gaan, afhankelijk van de
woning die je wilt kopen. Zo kun je kiezen
voor een werkruimte aan huis of voor
een levensloopbestendige woning.  
En bij de Woonwerk Lofts heb je extra veel 
vrijheid in je eigen indeling'.

‘NERGENS
VIND JE ZO’N
DIVERSITEIT

AAN WONINGEN’

ARCHITECT
BAS ROUGOOR

ARCHITECTUUR DOOR ZEINSTRA 
VEERBEEK ARCHITECTEN
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Een huis kopen? Daar kun je wel een beetje advies bij 
gebruiken. Bijvoorbeeld van Hananja Corbet (links), Brenda 
Jansen (midden) en Carolien de Graaf. Beter gezegd, van 
de Woonconsulenten van Wonen à la Carte. Zodra je van 
plan bent een woning te kopen in De Vlinderpoort, heb je al 
met ons te maken. We staan voor je klaar om al je vragen te 
beantwoorden. En in elke fase waarin je een beslissing moet 
nemen zijn wij die enthousiaste en deskundige adviseur.

In de ontwerpfase bijvoorbeeld. Want hoe vertaal je je 
wensen in je toekomstige woning? De inspiratieplattegrond 
is al een handig vertrekpunt. We denken mee. Komen met 
ideeën. Denken aan alles en nog wat. En we zorgen ervoor 
dat je geen omkijken meer hebt naar het ontwerp: laat de 
contacten met architect, aannemer en adviseurs maar gerust 
aan ons over.

Ontwerp klaar? En contract getekend? Dan zorgen wij dat 
de aannemer aan de werkvoorbereiding begint. En kijk niet 
gek op als je een uitnodiging voor een feestelijke start in de 
mailbox vindt. We nodigen jou en al je toekomstige buren 
uit voordat de bouw gaat starten. Kun je meteen een datum 
prikken voor de eerste buurtbarbecue…

Aangenaam, het Thuisteam!
Zo, dan weet je alvast wat het team van Wonen à la Carte 
voor je kan doen. Je helpen om het proces van een woning 
kopen niet alleen makkelijk maar vooral ook leuk te maken. 
We kijken uit naar je inschrijving voor een van de woningen!

Het is niet de eerste de beste aannemer die De Vlinderpoort  
gaat bouwen: De Langen & Van den Berg. Aannemers sinds 1932. 
En vooral aannemers die met hun tijd zijn meegegaan.  
Die begrijpen dat een woningkoper als jij tegenwoordig 
heel kritisch is. Daarom zijn ze er trots op dat ze zich hebben 
ontwikkeld tot een klantgerichte bouwer. En dat wát ze bouwen 
beantwoordt aan de hoogste kwaliteitsnormen. Tachtig jaar 
ervaring in bouwen helpt om het bouwproces steeds slimmer  
en beter te maken.

"We gaan met plezier voor je aan de slag om van De Vlinderpoort 
een prachtplan te maken"  Goed om te weten is dat het niet de 
eerste kennismaking is met Wonen à la Carte.  
De Langen & Van den Berg is inmiddels gewend om te werken 
met deze ontwikkelaar die de kopers heel veel vrijheid geeft.  
Ook hun interne organisatie is erop ingericht om een plan  
te realiseren waarin elke woning van de andere verschilt.  
Dat vraagt medewerkers die in de voorbereiding overal  
op letten, dat vraagt om bouwers die in de uitvoering hun  
hoofd erbij houden. Dat vraagt kortom om een bouwbedrijf  
als De Langen & Van den Berg!

HET THUISTEAM VAN 
WONEN À LA CARTE

AANNEMERS MET  
80 JAAR ERVARING
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Van alle deelplannen die samen
RijswijkBuiten maken, heeft Parkrijk wel
het meeste te bieden.
Waar anders heb je een ‘achtertuin’ van
maar liefst 150 hectare? Want Parkrijk
grenst direct aan het Wihelminapark, een
van de vele parken die Rijswijk tot zo’n
groene stad maken. 

En het park wordt nóg mooier. Er staat een 
flinke renovatie op stapel, waardoor je er 
straks als Vlinderpoort-bewoner nog meer 
van kunt genieten. Wandelend, rennend, 
skeelerend, spelend, varend, zwemmen of 
‘gewoon’ recreërend: een veelzijdig park is 
het, die achtertuin van De Vlinderpoort.

Ideaal bereikbaar
Hét grote voordeel van een nieuwbouwplan 
is dat de bereikbaarheid voldoet aan 
deze tijd. RijswijkBuiten is hier een goed 
voorbeeld van. Het stratenplan is
zo ontworpen dat je nooit ver van een
ontsluitingsweg vandaan bent. En dan is
het nog maar een klein stukje of je bent
op een van de twee grote snelwegen,  
de A4 en de A13. Den Haag, Rotterdam en
andere steden zijn zo snel bereikbaar!  

Deelmobiliteit in RijswijkBuiten
Maar in een duurzame wijk als 
RijswijkBuiten hoef je eigenlijk niet eens
een (tweede) auto te hebben. En dat is
maar goed ook! De parkeernorm in de wijk 
is namelijk 1 auto per woning en 0,3 voor 
het bezoek.

Gelukkig kom je met de fiets, de e-bike
of de bakfiets ook overal, centraal als het 
gebied ligt. 

En weet je wat nóg leuker is? Die auto of 
die bakfiets delen met andere bewoners. 
Op verschillende plekken in RijswijkBuiten 
staan deelauto’s en deelbakfietsen voor 
je klaar. Natuurlijk zijn de auto’s elektrisch. 
Alleen fietsen moet je zelf doen, als je wil, 
wel met een beetje ondersteuning. Goed 
voor de conditie toch?

WONEN TUSSEN RIJSWIJK S GROEN 
EN DELFTS BLAUW IN

Kijk maar eens goed op de kaart. 
In De Vlinderpoort woon je
eigenlijk in twee steden tegelijk.
Officieel is RijswijkBuiten - de naam
zeg het al - Rijswijks grondgebied.
Maar hemelsbreed is de Markt  
in Delft net zo ver als stadscentrum
In de Bogaard in Rijswijk.  
Hoe ideaal wil je het hebben?

Helyhub (indicatieve locaties) Startlocatie tijdelijke verhuisbus 
(roulerend door Parkrijk)
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Fiets overal naartoe
Vanuit De Vlinderpoort zijn alle dagelijkse voorzieningen op fietsafstand. Diverse basisscholen 
en kinderopvang, het oude centrum van Rijswijk, stadscentum In de Bogaard en de sportvelden. 
Ook richting Delft ligt de weg voor je open. Vanaf 2023 is zelfs de supermarkt en het 
gezondheidscentum om de hoek. Je hebt hier alles in de buurt!

Kijk voor de meest actuele voorzieningen op devlinderpoort.nl en rijswijkbuiten.nl

Startlocatie tijdelijke verhuisbus 
(roulerend door Parkrijk)
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STAP 1
Locatie
Definitief gekozen voor De Vlinderpoort? 
Dan is het bepalen van je favoriete woning 
de eerste stap. Wat heb je nodig voor de 
samenstelling van je huishouden? Hoe zou je 
het liefst willen wonen? En welke plek in het 
plan spreekt je het meest aan? De antwoorden 
op die vragen brengen je vanzelf naar jouw 
ideale bouwnummer. Zodra de inschrijving is 
geopend geef je die voorkeur online door via 
het inschrijfformulier.

STAP 2
Co creatie
Wordt jouw favoriete bouwnummer aan jou
toegewezen? Reserveren maar! Gefeliciteerd:  
je gaat aan tafel met architect Bas Rougoor en 
een van de woonconsulenten van Wonen à la 
Carte. Ontwerpen maar! Aan de hand van de
inspiratieplattegrond kom je vanzelf op ideeën. 
Schuiven met de plattegronden voor een 
slimmere indeling? De gevel van je woning net 
ietsje meer identiteit meegeven? Of kiezen voor 
een erker, een uitbouw of een Frans balkon?  
Zo rolt er vanzelf een nieuwe tekening uit.   
Die bespreek je met de woonconsulent, inclusief 
de eventuele aanpassingen voor de koopprijs.

STAP 3
Bevestig
Is het ontwerp helemaal naar je zin? Dan staat 
niets je meer in de weg om de handtekening 
onder het definitieve ontwerp en de koop- en 
aannemingsovereenkomst te zetten. Daarmee 
kun je dit hoofdstuk alvast afsluiten. En heb je 
alle tijd om na te denken over de afwerking en 
de inrichting. Veel plezier!

STAP 4
Realisatie
De start bouw van het plan wordt feestelijk  
gevierd met al je toekomstige Vlinderpoortburen. 
Ook tijdens de bouw staan regelmatig de 
bouwhekken open om een kijkje te nemen bij 
wat je nieuwe thuis gaat worden.
Het is zo ver: de sleutel. Gefeliciteerd!

HET UNIEKE PROCES 
VAN WONEN À LA CARTE,
ZO GAAT HET IN ZIJN WERK:
Bij Wonen à la Carte kóóp je niet alleen je nieuwe woning, je ontwerpt ‘m ook voor een groot deel zelf!
Samen met de architect denk je na over wat voor jouw situatie het beste is. En niet alleen de indeling, 
maar ook het volume – de grootte van je huis – en zelfs de gevel. Moeilijk? De inspiratieplattegrond 
voor elke woning brengt je ongetwijfeld op ideeën. En anders krijg je goede begeleiding op een 
presenteerblaadje. In vier stappen ben je waar je zijn wilt. Verplaatsingen zitten al in de vrij-op-naam
prijs. Alleen als je iets extra wil of de woning wil vergroten betaal je iets bij. Is dat niet uniek?

10



SFEERIMPRESSIE HERENHUIS - VIERLAAGS
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JE EIGEN BUURTJE HEEFT HET ALLEMAAL

Als RijswijkBuiten eenmaal af is,  
is het eigenlijk een dorp op zich.  
En net zoals je in elk dorp essentiële 
voorzieningen tegenkomt, heb je die ook 
in RijswijkBuiten. De gemeente Rijswijk 
heeft vooraf al rekening gehouden met 
de realisatie van scholen, winkels en 
voorzieningen voor gezondheid.  
Je hoeft dus nooit ver weg.

Heb je schoolgaande kinderen? Er zijn 
straks drie basisscholen in RijswijkBuiten 
te vinden. Eén basisschool is onderdeel 
van het Integraal Kindcentrum Buitenrijck 
met twee vestigingen, de andere is 
een Montessorischool, onderdeel van 
Integraal Kindcentrum Parkrijk. En laat 
die nu vlak naast De Vlinderpoort liggen, 
zodat je ernaartoe kunt lopen. In de twee 
Kindcentra heb je meteen kinderopvang 
tot je beschikking.

Shoppen in Rijswijk en Delft
Bij de afronding van RijswijkBuiten is er 
ook een supermarkt in de buurt. Handig 
voor de dagelijkse boodschappen. 
Uitgebreider shoppen doe je trouwens 
niet veel verder weg: in stadscentrum 
In de Bogaard, in Oud-Rijswijk of bij de 
buren in Delft. En je gezondheid wordt 
goed in de gaten gehouden vanuit het
gezondheidscentrum in RijswijkBuiten 
Onder één dak vind je niet alleen 
huisarts en apotheek, maar ook onder 
meer een tandarts, een fysiotherapeut 
en een verloskundige.

12



SITUATIE Aanduiding type woning met bouwnummers

BNR. 1

BNR. 3 BNR. 2 BNR. 4 BNR. 5 BNR. 6 BNR. 7 BNR. 8 BNR. 15 BNR. 16 BNR. 17 BNR. 18 BNR. 19 BNR. 20 BNR. 21

BNR. 23
BNR. 25
BNR. 27

BNR. 22
BNR. 24
BNR. 26BNR. 9

BNR. 10
BNR. 11
BNR. 12
BNR. 13
BNR. 14

gezamelijke
fietsenstalling

Parelmoervlinderlaan

Drie laagse Herenhuizen
Nummers: 4, 7, 20 en 21

Vier laagse Herenhuizen
Nummers: 8, 16 en 17

Appartementen
Nummers: 9 t/m 15, 22 en 23

Stadvilla's
Nummers: 5, 6, 18 en 19

Deze situatie is een versimpelde weergave. Voor een uitgebreide situatietekening van de woningen, de openbare ruimte en de
(nog te ontwikkelen) nieuwbouwprojecten in de omgeving verwijzen wij je graag naar devlinderpoort.nl en rijswijkbuiten.nl/vlinderpoort.

Woonwerk Lofts
Nummers: 1, 2, 3 en 24 t/m 27

SFEERIMPRESSIE
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Voor de energieprestaties van een woning
bestaat een maatlat: BENG. Die afkorting
staat voor ‘Bijna EnergieNeutrale Gebouwen’.
Tegenwoordig moeten alle nieuwbouwwoningen
in Nederland beantwoorden aan de BENG-eisen.
Ook je aanstaande woning in De Vlinderpoort is
bijna energieneutraal. Dat er amper nog energie
aan te pas komt, is te danken aan een paar
innovatieve oplossingen. De afwezigheid van een
gasmeter is de belangrijkste. Elke woning heeft 
een eigen warmtepomp om er warmpjes én 
koeltjes bij te zitten.

Energiezuinig koelen in de zomer
Gebruikmaken van de temperatuurverschillen 
betekent ook dat je in de zomer kunt koelen.  
Nét zo energiezuinig als je in de winter verwarmt. 
Die klimaatregeling maakt ook nog eens gebruik 
van de meest comfortabele methode die er maar 
is: via vloerverwarming en vloerkoeling op alle 
woonlagen.

Je eigen elektriciteitsbedrijf
Warmte is niet het enige wat je nodig hebt.
Elektriciteit heeft ook te maken met het milieu.
Die elektriciteit wek je deels zelf op: met
zonnepanelen. Iedere woning in De Vlinderpoort 
heeft zelfs drie extra panelen dan nodig volgens 
de BENG-eisen. Hiermee kun je dus al voor een 
groot deel in je eigen stroombehoefte voorzien.
Een goed geïsoleerde woning doet ook al veel
voor het energieverbruik. Daarom kiest de
aannemer voor materialen die hun duurzaamheid
in de praktijk dubbel en dwars hebben bewezen.

Tegenwoordig wil je niet alleen maar ‘leuk’ wonen. Je kijkt ook kritisch of het  
in de toekomst nog wel leuk wonen is. Qua duurzaamheid bijvoorbeeld.  
Heb je later wel een huis dat tegemoetkomt aan de strengere eisen op 
energiegebied? ‘Ja’, is het duidelijke antwoord in De Vlinderpoort. En niet alleen 
dáár, in heel RijswijkBuiten stond een duurzame opzet voorop bij de ontwikkeling. 
Het was zelfs de eerste energiezuinige wijk op grote schaal in Nederland!

BENG! ZÓ ENERGIEZUINIG
WOON JE IN DE VLINDERPOORT
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Een wijk die rekening houdt  
met het klimaat
In De Vlinderpoort houdt de 
duurzaamheid niet op bij de energie- 
voorziening. Duurzaam wonen betekent 
ook: berekend zijn op een veranderend 
klimaat. De regen die in ons land valt,  
valt vaker in grote hoeveelheden.  
Bang voor natte voeten hoef je in  
De Vlinderpoort niet te zijn. Daarvoor 
is er een slim systeem ontwikkeld: 
bovengronds afwateren. Hierbij stroomt 
het water boven de grond weg in plaats 
van via de ondergrondse riolering. 
Regent het hard? Vanuit zogenaamde 
‘waterbrievenbussen’ bij elke woning 
stroomt het regenwater snel weg naar de 
lager gelegen goten in het wegdek.

Vang ook zelf het regenwater op
Groenstroken langs wegen en straten 
fungeren als extra waterberging. En je 
hebt zelfs een privé-waterberging bij je 
eigen woning: een regenton is standaard. 
Die ton is niet alleen maar goed om bij te 
dragen aan de opvang van regenwater. 
Plantenfans weten al dat regenwater 
voedzamer is dan leidingwater. 

Je kunt het dus prima gebruiken voor  
je kamerplanten en om de tuin te 
sproeien. En over tuin gesproken:  
Wonen à la Carte laat een tuinarchitect 
meedenken over duurzame (voor)tuinen. 
Hij brengt je graag op ideeën om je tuin 
‘groen’ in te richten. Want hoe minder 
tegels, hoe meer water je eigen tuin 
ook kan bergen. En een groene tuin is 
ook uitnodigend voor insecten. Heb je 
trouwens, de vogelnestkastjes in de 
gevels al gespot in het ontwerp?

‘Hé, er groeit mos op het dak!’
Heb je een woning met een berging?
Kijk even op het dak: daar ligt sedum.
Het is een mossoort die erom bekend
staat veel water te kunnen opnemen en
vasthouden. Die sedumdaken vertragen
dus een eventuele waterval. Als die 
al zou voorkomen, want met al deze 
maatregelen zit je lekker droog!

15



WOONWERK LOFTS
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SFEERIMPRESSIE
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WONEN MET ALLE VRIJHEID
VAN INDELING
Ken je dat gevoel van ultieme vrijheid?  
Vier muren en binnen die muren de vrijheid om  
je eigen ideeën erop los te laten? Dan kies 
je voor een van de Lofts in De Vlinderpoort. 
Woningen die je helemaal naar je eigen smaak 
kunt indelen. En dan is het maar net hoeveel 
ruimte je wilt hebben. Lofts zijn er in twee-, 
drie- en zelfs vierlaags. Alle mogelijkheden 
dus om wonen te combineren met je werk. Met 
een praktijkruimte. Met een kantoor. Met een 
privéfitnessruimte. Met een... verzin het maar.  
Jij bent immers de co-architect! En doordat 
alle lofts anders gelegen zijn, kun je zelf kiezen 
wanneer je zon hebt op je balkon.

KENMERKEN WOONWERK LOFTS:
• Bouwnummers 1, 2, 3 en 24 t/m 27
• Beschikbaar met een woonoppervlakte tussen 93 – 143 m2

• Keuze uit twee-, drie- of vierlaagse Lofts
• Gelegenheid voor bedrijf aan huis
• Vrij indeelbaar
• Buitenruimtes variërend tussen 6 en 63 m2 
• Privé berging op de begane grond met sedumdak (bouwnummers 1, 2, 3)
• Gemeenschappelijke fietsenberging (bouwnummers 24 t/m 27)

BNR. 4 BNR. 7 BNR. 8 BNR. 16 BNR. 17 BNR. 20 BNR. 21

Kenmerken Herenhuizen:
• Bouwnummers 4, 7, 8, 16, 17, 20 en 21

BNR. 5 BNR. 6 BNR. 18 BNR. 19

BNR. 15

BNR. 23BNR. 22
BNR. 9
BNR. 10
BNR. 11
BNR. 12
BNR. 13
BNR. 14

gezamelijke
fietsenstalling

BNR. 1

BNR. 3 BNR. 2

BNR. 25
BNR. 27

BNR. 24
BNR. 26

gezamelijke
fietsenstalling

Kenmerken appartementen:
• Bouwnummers 9 t/m 15, 22 en 23

Kenmerken Stadvilla’s:
• Bouwnummers 5, 6, 18 en 19

Kenmerken WoonwerkLofts:
• Bouwnummers 1, 2, 3 en 24 t/m 27

BOUWNUMMERS

WOONWERK LOFTS

Woonwerk Lofts
Nummers: 1, 2, 3 en 24 t/m 27

Kijk voor de plattegronden van alle bouwnummers op: devlinderpoort.nl
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BEGANE GROND / ENTREE

1E VERDIEPING

INSPIRATIEPL ATTEGROND |  4 L A AGSE LOFT |  BOUWNUMMER 3
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WOONWERK LOFTS

2E VERDIEPING
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3E VERDIEPING

INSPIRATIEPL ATTEGROND |  4 L A AGSE LOFT |  BOUWNUMMER 3
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STADSVILLA'S

SFEERIMPRESSIE
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SFEERIMPRESSIE
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VÓÓR- OF ACHTERKANT
EXTRA BREED: HET IS AAN JOU

De stadsvilla’s zijn familie van de 
herenhuizen. Met één groot verschil: het zijn 
woningen in een L-vorm. Je kunt dus kiezen: 
aan de voorkant een extra brede woning 
of juist aan de achterzijde. Ruimte heb je in 
beide gevallen meer dan genoeg. Want met 
hun woonoppervlakte van 169 vierkante 
meter hebben we het over het grootste 
woningtype in De Vlinderpoort. Op alle drie 
de woonlagen vind je hier veel vierkante 
meters. Ideale woningen voor een gezin dus. 
En met een tuin om van de zon te genieten.

KENMERKEN STADVILLA’S:
• Bouwnummers 5, 6, 18 en 19
• Unieke woningen in een L-vorm
• Keuze voor een extra brede voor- of achtergevel
• Maar liefst 169 m2 woonoppervlakte
• Extra verdiepingshoogte van 2,90 op de begane grond
• Tuinligging op het NoordOosten
• Inclusief berging in de achtertuin met sedumdak

BNR. 4 BNR. 7 BNR. 8 BNR. 16 BNR. 17 BNR. 20 BNR. 21

Kenmerken Herenhuizen:
• Bouwnummers 4, 7, 8, 16, 17, 20 en 21

BNR. 5 BNR. 6 BNR. 18 BNR. 19

BNR. 15

BNR. 23BNR. 22
BNR. 9
BNR. 10
BNR. 11
BNR. 12
BNR. 13
BNR. 14

gezamelijke
fietsenstalling

BNR. 1

BNR. 3 BNR. 2

BNR. 25
BNR. 27

BNR. 24
BNR. 26

gezamelijke
fietsenstalling

Kenmerken appartementen:
• Bouwnummers 9 t/m 15, 22 en 23

Kenmerken Stadvilla’s:
• Bouwnummers 5, 6, 18 en 19

Kenmerken WoonwerkLofts:
• Bouwnummers 1, 2, 3 en 24 t/m 27

STADSVILLA'S

Stadvilla's
Nummers: 5, 6, 18 en 19

BOUWNUMMERS Kijk voor de plattegronden van alle bouwnummers op: devlinderpoort.nl
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BEGANE GROND

INSPIRATIEPL ATTEGROND |  BOUWNUMMER 6
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STADSVILLA'S

1E VERDIEPING
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INSPIRATIEPL ATTEGROND |  BOUWNUMMER 6

2E VERDIEPING

2 7



S F E E R I M P R E S S I E  D E  V L I N D E R P O O R T
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Eén of tweelaagse 
appartementen

KENMERKEN APPARTEMENTEN:
• Bouwnummers 9 t/m 15, 22 en 23
• Keuze uit een- of tweelaags appartement
• Variërend van 67 - 124 m2 woonoppervlakte
• Tuin of balkon met diverse zon oriëntatie
• Appartement in het Poortgebouw bereikbaar met lift
• Buitenruimtes variërend van 6 - 81 m2

• Begane grond appartementen hebben extra verdiepingshoogte van 2,90 cm
•   Privé berging op de begane grond met sedum dak  

voor appartement Poortgebouw

Het is een klein appartementengebouw dat je tegenkomt in  
De Vlinderpoort. Maar wat een mogelijkheden als je voor het 
gemak van gelijkvloers wonen kiest! Een ‘gewoon’ appartement 
of een topappartement, op de vierde woonlaag?  
Wil je graag werken aan huis? Dit kan uiteraard ook. En je kunt 
zelfs kiezen voor een tweelaags appartement: een appartement 
over twee woonlagen.

Eén ding is zeker: tussen 67 en 124 vierkante meter is er altijd 
een woning die bij je woonwensen past. Altijd met een
ruim balkon en beneden zelfs een eigen tuin. En veel van de 
appartementen zijn zelfs op het ideale zuidwesten gelegen,  
dus maximaal genieten van de zon.

APPARTEMENTEN

30



BNR. 4 BNR. 7 BNR. 8 BNR. 16 BNR. 17 BNR. 20 BNR. 21

Kenmerken Herenhuizen:
• Bouwnummers 4, 7, 8, 16, 17, 20 en 21

BNR. 5 BNR. 6 BNR. 18 BNR. 19

BNR. 15

BNR. 23BNR. 22
BNR. 9
BNR. 10
BNR. 11
BNR. 12
BNR. 13
BNR. 14

gezamelijke
fietsenstalling

BNR. 1

BNR. 3 BNR. 2

BNR. 25
BNR. 27

BNR. 24
BNR. 26

gezamelijke
fietsenstalling

Kenmerken appartementen:
• Bouwnummers 9 t/m 15, 22 en 23

Kenmerken Stadvilla’s:
• Bouwnummers 5, 6, 18 en 19

Kenmerken WoonwerkLofts:
• Bouwnummers 1, 2, 3 en 24 t/m 27

ZÓVEEL KEUS
IN ÉÉN GEBOUW?

KIES MAAR UIT!

Appartementen:
Nummers: 9 t/m 15, 22 en 23

SFEERIMPRESSIE

BOUWNUMMERS Kijk voor de plattegronden van alle bouwnummers op: devlinderpoort.nl
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APPARTEMENTEN
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INSPIRATIEPL ATTEGROND |  EENL A AGS |  BOUWNUMMER 14
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Drie laagse Herenhuizen
Nummers: 4, 7, 20 en 21

Vier laagse Herenhuizen
Nummers: 8, 16 en 17

DE CHIQUE VAN DE STAD
VIND JE OOK IN DE VLINDERPOORT

Het zijn blikvangers in de stad. Huizen met de 
blik omhoog. Meerdere lagen, architectuur 
met aandacht voor details. Herenhuizen.  
Je komt ze ook in De Vlinderpoort tegen.  
En dan is het maar net hoeveel ruimte je 
nodig hebt. Kan het in drie woonlagen?  
Of liever vier met de luxe van een vide?  
Op die vier lagen heb je alle ruimte - ja,  
tot wel 155 vierkante meter – om je herenhuis 
zelf in te delen. Met al die ruimte kan  
de aparte werkkamer in huis er met gemak 
komen. Of wil je graag eens de mogelijkheid 
hebben voor een hobby? Deel maar in!  
Alle herenhuizen hebben het plezier van een 
tuin.

KENMERKEN HERENHUIZEN:
• Bouwnummers 4, 7, 8, 16, 17, 20 en 21
• Keuze uit drie- of vierlaagse Herenhuizen
• Extra verdiepingshoogte van 2,90 op de begane grond
•  De vierlaagse hebben standaard een prachtige vide en dakterras 

aan de voorzijde
• De drielaagse hebben een verbreede beukmaat
• Keuze in 143 of 155 m2 woonoppervlakte
• Diverse uitbouwmogelijkheden

BNR. 4 BNR. 7 BNR. 8 BNR. 16 BNR. 17 BNR. 20 BNR. 21

Kenmerken Herenhuizen:
• Bouwnummers 4, 7, 8, 16, 17, 20 en 21

BNR. 5 BNR. 6 BNR. 18 BNR. 19

BNR. 15

BNR. 23BNR. 22
BNR. 9
BNR. 10
BNR. 11
BNR. 12
BNR. 13
BNR. 14

gezamelijke
fietsenstalling

BNR. 1

BNR. 3 BNR. 2

BNR. 25
BNR. 27

BNR. 24
BNR. 26

gezamelijke
fietsenstalling

Kenmerken appartementen:
• Bouwnummers 9 t/m 15, 22 en 23

Kenmerken Stadvilla’s:
• Bouwnummers 5, 6, 18 en 19

Kenmerken WoonwerkLofts:
• Bouwnummers 1, 2, 3 en 24 t/m 27

HERENHUIZEN
DRIE EN VIERLAAGSE 

BOUWNUMMERS Kijk voor de plattegronden van alle bouwnummers op: devlinderpoort.nl
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SFEERIMPRESSIE
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BEGANE GROND

HERENHUIZEN
DRIE EN VIERLAAGSE 
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1E VERDIEPING

INSPIRATIEPL ATTEGROND |  V IERL A AGSE MET VIDE  |  BOUWNUMMER 17
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2E VERDIEPING

HERENHUIZEN
DRIE EN VIERLAAGSE 
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3E VERDIEPING

INSPIRATIEPL ATTEGROND |  V IERL A AGSE MET VIDE  |  BOUWNUMMER 17
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De ideale keuken moet passen 
bij jouw leefsituatie en specifieke 
wensen. We heten je graag 
welkom in onze compleet 
vernieuwde showroom in 
Delft. In Delft staan wij met 
een enthousiast en ervaren 
team en willen wij jou als 
koper graag meenemen in de 
mogelijkheden en ontzorgen 
in het keukenvraagstuk. Omdat 
wij vanaf een vroeg stadium 
betrokken zijn bij het project 
De Vlinderpoort zijn wij volledig 
op de hoogte van de mogelijk- 
heden binnen dit project.

Project aanbieding
Zo hebben wij voor elk type woning 
of appartement binnen dit project 
een aanbiedingskeuken ontworpen, 
passend bij de stijl en keukenruimte in 
de woningen. Niet alleen is gekeken naar 
een functionele indeling, maar ook naar 
duurzame materialen en apparatuur. In een 
speciale keukenbrochure brengen we je 
op de hoogte van dit ontwerp en de vele 
keuzemogelijkheden.

Ontspannen kiezen, zonder onderhandelen
Wil je een andere keukenopstelling, 
materialen of apparatuur? Dit is natuurlijk 
ook mogelijk. Samen met jou ontwerpen 
wij de ideale keuken. Wij nemen je 
uitgebreid mee in de mogelijkheden en 
stellen een keuken samen passend bij 
jouw stijl, leefsituatie en budget. Ontvang 
vrijblijvend advies, een 3D-keukenontwerp 
en een transparante offerte.

Online, thuis of in de winkel
Bij Bruynzeel Keukens Delft vind je de 
nieuwste keukeninspiratie: van kleuren 
en materialen tot de meest handige 
kastindelingen. Stel de kleurcombinatie 
van jouw wens samen in het keukenatelier 
of maak gebruik van de digitale 
informatieschermen. Deze vind je bij 
elke keukenopstelling en bieden je meer 
informatie over keuzemogelijkheden en de 
prijs van de keuken.  In de ontwerpstudio 
is het daarnaast mogelijk om het 3D 
keukenontwerp van jouw keuken op ware 
grote te aanschouwen. 

Alvast nieuwsgierig naar de 
mogelijkheden? Laat je inspireren op 
www.bruynzeelkeukens.nl! Bekijk onze 
uitgebreide keukencollectie, ga aan de slag 
met de Moodboard Maker, blader door het 
inspiratieboek of kom langs in de winkel. 

Tot snel bij Bruynzeel Keukens Delft!

BRUYNZEEL KEUKENS
EEN KEUKEN DIE PAST BIJ JOU
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I N H O U D S O P G A V E I N F O R M AT I E

AANNEMER
De Langen & van den Berg
secretariaat@delangenvdberg.nl
www.delangenvdberg.nl

ARCHITECT
Zeinstra Veerbeek Architecten
info@zeinstraveerbeek.nl
www.zeinstraveerbeek.nl

INFORMATIECENTRUM
RijswijkBuiten
rijswijkbuiten@rijswijk.nl
www.rijswijkbuiten.nl

ONTWIKKELAAR, VERKOOP & INFORMATIE
Wonen à la Carte
woonconsulent@wonenalacarte.nl
www.devlinderpoort.nl

Deze brochure is met zorg door ons samengesteld en geproduceerd. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken voor kleine (maat)afwijkingen 
en/of wijzigingen en eventuele zet- en drukfouten. De informatie is bedoeld om kandidaat kopers globaal te informeren, de brochure is dus geen 
contractstuk. De plattegronden in de brochure zijn ter inspiratie, de definitieve verkooptekeningen worden verstrekt bij toewijzing. De illustrator heeft 
naar eigen inzicht opties verwerkt en de meubels zijn vanzelfsprekend niet inbegrepen. Er kunnen daarom aan de artist impressies, tekeningen, 
maatvoering (niet op schaal), foto’s en teksten in deze brochure geen rechten worden ontleend.
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