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In kern Alphen aan den Rijn is er over een 
aantal jaar onvoldoende ruimte om in de 
lokale woningbehoefte te voorzien. Ondanks 
onze inzet om binnenstedelijke locaties te 
benutten door transformatie, herstructurering 
en verdichting. Er zijn nieuwe locaties nodig 
waar wij het suburbane woonmilieu toe 
kunnen voegen.

Dit heeft te maken met de aard van onze 
woningbehoefte. Een belangrijk deel van 
de behoefte bestaat uit de vraag naar 
woningen in een “suburbaan woonmilieu”. 
Dit zijn voornamelijk grondgebonden 
woningen in een rustige buurt in de directe 
nabijheid van stedelijke voorzieningen. 
Rustig groen wonen voor een gunstige prijs/
kwaliteitverhouding op een plek met een goed 
voorzieningenaanbod is dé woonkwaliteit van 
de kern Alphen aan den Rijn. Hoewel in de 
dorpen in onze gemeente voldoende ruimte is 
voor woningbouw, vormt dit geen alternatief. 
Wonen in een dorp is echt wat anders, zodat 
de suburbane woningbehoefte hier niet kan 
landen. 

Ook de binnenstedelijke kantoren- en 
bedrijfslocaties zijn over het algemeen 
geen optie voor suburbaan wonen. Deze 
locaties lenen zich vrijwel allemaal voor de 
realisatie van het stedelijke woonmilieu: 
buurten met relatief veel appartementen in 
een hoge dichtheid. Tegelijkertijd vormen 
de maakindustrie en logistiek belangrijke 
economische sectoren voor onze gemeente. 

Tot slot zijn er in kern Alphen aan den Rijn nog 
een aantal groene plekken te vinden. Met het 
oog op klimaatadaptatie en de leefbaarheid 
van buurten is het over het algemeen 
onverstandig om “het laatste trapveldje”, een 
deel van een park of groene long te bebouwen. 
Om ook in de toekomst een aantrekkelijke 
gemeente te blijven voor onze inwoners, 
zoeken we in en aan de randen van de kern 
Alphen aan den Rijn naar nieuwe locaties om 
het suburbane woonmilieu toe te voegen. 
Deze locaties hebben de potentie om 
naast de woningbouwopgave ook andere 
maatschappelijke opgaven op te lossen. 
Zoals als het versterken van de groen/blauwe 
verbindingen. Kwalitatief groen en blauw 
draagt bij aan de klimaatadaptatie, betere 
recreatieve verbindingen tussen stedelijk 
gebied en het Groene Hart en karakteristieke 
groene Alphense entrees. Kwalitatief 
groen in de  openbare ruimte nodigt uit tot 
gezond gedrag en heeft positieve effecten 
op het welbevinden van onze inwoners. Al 
met al redenen om deze locaties nader te 
onderzoeken. Uitgangspunt is dat we deze 
locaties pas bebouwen als de binnenstedelijke 
mogelijkheden voor suburbane woningbouw 
benut zijn. 

Dit boekje geeft een overzicht van de 
gerealiseerde, lopende en potentiële 
ontwikkellocaties in kern Alphen aan den 
Rijn. De grafieken geven de urgentie aan 
van het zoeken naar nieuwe locaties, omdat 
de binnenstedelijke ontwikkellocaties voor 
suburbaan wonen over een aantal jaren zijn 
benut.  
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De Jozef



De Jozef 
Prins Bernhardlaan/Hoflaan

‘De Jozef’ is een voormalige verzorgingstehuis van Activite, dat 
getransformeerd is naar huisvesting ten behoeve van Flexwonen. Tot de 
doelgroep behoren spoedzoekers, die hier tijdelijk (tot maximaal 2 jaar) 
een 1- of 2 kamerstudio kunnen huren. Tezamen met het aangrenzende 
gebouw ‘Hof van Alphen’ wordt een besloten, semi-openbare 
binnentuin omsloten.

transformatie
• voorheen 
verzorgingstehuis

• 75 1/2 kamerstudio’s
• huur
• stedelijk
• opgeleverd 2017
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Rijnstaete



Transformatie
• voorheen kantoor
• 130 appartementen
• sociale huur
• stedelijk
• opgeleverd 2017

Dit voormalige kantoorgebouw, gelegen aan een drukke kruising, 
is getransformeerd naar 130  kleine betaalbare huurwoningen. Aan 
de gevels zijn buitenruimten toegevoegd. Het kantoorgebouw met 
kent een aantal vleugels. Parkeren vindt plaats in de half verdiepte 
parkeergarage onder het gebouw. 

Rijnstaete
Prins Bernhardlaan/Tolstraat
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Belastingkantoor



Transformatie
• voorheen kantoor
• 24 appartementen
• huur
• stedelijk
• opgeleverd 2016

Het voormalige belastingkantoor gelegen op een cruciale plek 
tussen station en Stadshart, is getransformeerd tot starters 
huurappartementen. In de plint zijn horeca en detailhandel gevestigd; 
wat de levendigheid in het gebied ten goede komt. Parkeren vindt 
plaats aan de achterkant; in de “oksel” van het gebouw.

Belastingkantoor
Prins Bernhardlaan/Stationsstraat
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Schoolwoningen



Transformatie
• voorheen school
• 6 grondgebonden 
woningen met mix van 
zorg

• huur
• suburbaan
• opgeleverd 2017

Deze schoolwoningen zijn eind vorige eeuw gebouwd met een 
flexibele stedenbouwkundige opzet. Dit met het oog op een 
eenvoudige transformatie van basisschool naar woningen, zodra het 
leerlingenaantal zou teruglopen. Het gebouw is getransformeerd naar 
twee onder een kap woningen.

Schoolwoningen
Marokkostraat
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1616

Scala college



Transformatie
• voorheen school
• 28 appartementen
• (middel)dure koop
• stedelijk
• opgeleverd 2017

Bestaand oud schoolgebouw (HBS) in een gemeentelijk monument 
gelegen aan het historische Burgemeester Visserpark is 
getransformeerd naar 5 bijzonder luxe appartementen.
In een nieuwe vleugel achter het gebouw zijn 23 terrasvormige 
appartementen gerealiseerd. Het gebouw ligt in een parkachtige 
setting en vormt klein besloten ensemble met een deels collectieve 
binnentuin. Beide gebouwen zijn omringd door groen en met elkaar 
verbonden door een middenpad. Er zijn  riante buitenruimtes 
gecreëerd, zowel in de oud bouw als in de nieuwbouw. Half onder het 
gebouw vindt het parkeren plaats, die op de eerste verdieping weer 
gebruikt wordt als buitenruimtes voor de nieuwbouwappartementen. 
De woningen in het Scala project zijn levensloopbestendig en  op 
loopafstand van het Alphense centrum.

Scala college
Burgemeester Visserpark
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Henry Dunantweg 18 



Transformatie
• voorheen kantoor
• 23 appartementen
• sociale huur
• suburbaan
• opgeleverd 2017

Bestaand kantoorpand aan de Henry Dunantweg dat is getransformeerd 
naar 23 appartementen. Het is het eerste kantoorpand in de omgeving 
dat is  getransformeerd naar wonen.
De gevel van het pand is hierbij nagenoeg ongewijzigd gebleven, mede 
doordat de appartementen klein zijn en geen buitenruimte hebben. 
Parkeren vindt plaats op het bestaande achterterrein

Henry Dunantweg 18
Henry Dunantweg
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2020

Baronie-fase I



Transformatie
• voorheen 
fabrieksterrein

• 120 appartementen
• sociale huur en koop
• stedelijk
• opgeleverd 2016

De Baronie is een oude chocoladefabriek. In en rondom dit 
monumentale complex is een nieuw winkelcentrum met kantoren 
gebouwd. Dit is deels aangevuld met wonen op de verdieping, 
in aansluiting op het parkeerdak. Direct ten zuiden van het oude 
fabriekscomplex is aan de Eikenlaan ‘ de Grote Eik’ gerealiseerd. Deze 
moderne galerijflat opent zich aan de oostzijde met een bijzonder 
hoekaccent naar de stad. Een hogere woontoren markeert de Baronie in 
zijn wijdere omgeving. Bouwblok E bestaat uit zorgappartementen op 
een commerciele plint, en begrensd de zuidzijde van het ‘Swaneveld en 
Goslingaplein’. 

Baronie-fase I
Eikenlaan/Prinses Beatrixlaan
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2222

Peter Langhout



Transformatie
• voorheen 
kantoorlocatie

• 45 zorgappartementen
• huur
• suburbaan
• opgeleverd 2016

Woonlocatie Castorstraat in Alphen aan den Rijn is een 
appartementencomplex. Hier wonen cliënten met een verstandelijke 
en/of lichamelijke beperking en cliënten met niet-aangeboren 
hersenletsel.
Nabij voorzieningen (Ridderhof) op kruispunt van wegen.
In het complex zijn een aantal gezamenlijke ruimtes met verschillende 
functies: woonkamer, trefpunten, vergaderruimte.

Peter Langhout
Castorstraat
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De blauwe reiger



Transformatie
• voorheen school
• 10 grondgebonden 
woningen

• goedkope koop
• suburbaan
• opgeleverd 2015

Transformatie van een school naar 10 grondgebonden woningen in 
een woonhof. DE woningen bevinden zich op loopafstand van het 
gerenoveerde centrum. Het woonhof betreft twee tegenover elkaar 
liggende korte rijen met woningen met geprononceerde kappen, die op 
de hoeken door uitbouwen en schuren zijn gesloten. De woningen op 
de hoek hebben door de uitbouwen een overhoekse uitstraling.

De blauwe reiger
Reigerstraat
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Aquarijn



Transformatie
• voorheen zwembad
• 36 appartementen
• middeldure koop
• suburbaan
• opgeleverd 2012

Het nieuwe wonen in een complex met een zwembad en een 
tandartspraktijk wordt gericht op de groene dijkrand met zuidoriëntatie. 
Het wonen is rond een hof gegroepeerd. 

Aquarijn
Paddestoelweg-Cantharel
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Hotel Toor



Transformatie
• voorheen hotel
• 145 appartementen
• 122 sociale huur
• 33 vrije sector huur
• stedelijk
• opgeleverd 2017

In het centrum van Alphen aan den rijn, direct naast het station is een 
woningcomplex ontwikkeld op de voormalige locatie van Hotel Toor. 
Deze forse massa geeft enerzijds begrenzing aan de noordelijke zijde 
van het stationsplein en ‘de Verbinding’. Anderzijds leidt de gekromde 
gevel de route in richting het stadscentrum. In de plint aan deze route 
zijn (stationsgerelateerde) commerciële ruimtes opgenomen.   

Hotel Toor
Prins Bernhardlaan-Stationsplein
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3030

Vestastraat



Transformatie
• voorheen school
• 7 grondgebonden 
woningen

• middeldure koop
• suburbaan
• opgeleverd 2016

Op een voormalige locatie van primair onderwijs zijn 7 grondgebonden 
woningen. Voor de deur bevinden zich een speelplek en een 
parkeerpleintje.

Vestastraat
Vestastraat
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Gerard Doustraat



Transformatie
• voorheen bedrijf
• 11 grondgebonden 
woningen

• huur
• suburbaan
• opgeleverd 2013

Half gesloten bouwblok met grondgebonden woningen op de locatie 
van een voormalig garagebedrijf. Het project vormt een overgang 
tussen de historische woningen uit de Ruisdaelstraat en Rembrandtlaan 
en de nieuwbouw in Nieuwe Sloot in deelgebied Park 100.. Aan de 
Gerard Doustraat wordt het bouwblok in vier bouwlagen geaccentueerd. 
De hoekwoningen hebben hierbij een speciaal programma: hierin is een 
aantal begeleid wonen woningen gerealiseerd. 

Gerard Doustraat
Gerard Doustraat
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Raadhuisstraat 88-98  



Transformatie
• voorheen kantoor
• 21 appartementen
• huur
• stedelijk
• opgeleverd 2016

Voormalig kantoorgebouw getransformeerd tot appartementen. De 
uitstraling van de appartementen is matig en vormt geen toevoeging 
in het straatbeeld. Appartementen zijn van geringe omvang, waardoor 
ze geen buitenruimte behoeven. Het benodigde parkeren is achter en 
onder het gebouw op eigen terrein gerealiseerd.

Raadhuisstraat 88-98
Raadhuisstraat
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3636

Bloemhofstraat



Herstructurering
• voorheen verouderde 
woningen

• 36 grondgebonden 
woningen

• sociale huur
• suburbaan
• opgeleverd 2012

Deze karakteristieke eengezinswoningen zijn in 2012 gebouwd, als 
vervanging van de bestaande huurwoningen. Ze hebben het historische 
karakter van de woningen die hier vroeger stonden, gekarakteriseerd 
door de afwisseling in kappen. De woningen liggen op loopafstand 
van het (winkel)centrum van Alphen aan den Rijn. Aan de westzijde 
van de Bloemhofstraat  grenzen ze  tevens aan de Voormalig Joodse 
Begraafplaats, die als openbare plek is ontworpen

Bloemhofstraat
Bloemhofstraat
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Stadshart LZ-Centrum



Herstructurering
• voorheen woon-
winkelgebied

• 171 appartementen
• 24 grondgebonden 
woningen

• sociale huur, 
goedkope en (middel)
dure koop

• stedelijk
• opgeleverd 2017

Het voormalige centrumgebied is ontwikkeld tot nieuw winkel- en 
woongebied. Het nieuwe Thorbeckegebouw markeert de grens met 
centrumgebied. Het nieuwe centrumgebied wordt gekenmerkt door 
revitalisering van de Kromme Aar. De kleine haven bevindt zich 
ten zuiden van het Nutsgebouw, een monumentaal pand waarin 
diverse horecagelegenheden zijn gevestigd. Langs de Oude Rijn is 
een nieuwe wandelkade ontwikkeld. Dit wordt begrensd door het 
woonblok Rijnzijde Zuid, dat een alzijdig karakter heeft gekregen. 
Alle woningbouw in dit project wordt gekenmerkt door de individuele 
uitstraling per pand; een leidend motief voor de aansluiting op de 
historische Alphense bebouwingstypologie. Langs de Rijn en in het 
Thorbeckeblok in de vorm van  appartementen, in de Triangel in een  
grondgebonden  woonproject, dat voorziet in een grote behoefte aan 
stadswoningen. De woningen aan de Groen van Prinstererstraat zijn 
deels behouden gebleven.

Stadshart LZ-centrum
Rijnkade/Hooftstraat/Thorbeckeplein/
Anne Frankkade/Vest

3939
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Stadshart LZ-Nachtegaal



Herstructurering
• voorheen woongebied, 
sloop en vervangende 
nieuwbouw

• 128 appartmenten
• sociale huur
• stedelijk
• opgeleverd 2017

Onderdeel van de revitalisering van het Centrum Lage Zijde is 
de nieuwe stadsentree vanaf de Oranje Nassausingel. De nieuwe 
parkachtige centrumentree naar het centrum wordt begeleid door 
nieuwe woongebouwen (Stadspoort (in aanbouw) en de Nachtegaal. 
Hierin zijn 128 huurwoningen gerealiseerd. Dit complex bestaat uit 
twee delen die elk pandsmatig zijn opgezet in de vorm van aparte 
appartementencomplexen. Het tweede deel is nagenoeg gereed. De 
complexen grenzen met een verhoogd dek aan de achterzijde aan de 
groenzone rondom de Kromme Aar. Het dek is toegankelijk middels een 
trappartij vanaf de nieuwe Thorbeckestraat en herbergt het parkeren 
voor de woningen.

Stadshart LZ-Nachtegaal
Oranje Nassausingel/Thorbeckelaan
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Mooi Irene



Herstructurering
• voorheen school en 
woningbouw

• 67 appartmenten
• goedkope koop
• suburbaan
• opgeleverd 2016

Het complex Mooi Irene heeft 67 appartementen en is onderdeel van 
het stedenbouwkundig plan voor de hoek Prinses Irenelaan en Prinses 
Beatrixlaan. Dit plan voorziet in de huisvesting van de basisschool 
‘Samen op Weg’ en appartementen, die het kruispunt vlak voor het 
complex de baronie markeren.
Het complex bestaat uit twee rechte woonblokken die los van elkaar 
staan maar op de begane grond met elkaar verbonden zijn door 
een parkeergarage. Het appartementengebouw heeft een robuuste 
baksteen architectuur, met zeer ruime balkons. De parkeergarage op 
de begane grond maakt dat het gebouw op maaiveld weinig uitstraling 
heeft op de omgeving.

Mooi Irene
Prinses Irenelaan-Prinses Beatrixlaan
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Hoek Rijnkade



Herstructurering
• voorheen opslagruimte
• 3 appartementen
• koop
• stedelijk
• opgeleverd 2016

Op hoek van de Alphense Brug en de van Boetzelaerstraat heeft het 
pand boven de huidige winkels een kleine transformatie ondergaan 
naar een drietal stadsappartementen. De gevel van het pand is meer 
geopend door balkons toe te voegen en de gevel is geschilderd. Op het 
dak is een extra appartement gerealiseerd met een daktuin. 

Hoek Rijnkade 
van Boetzelaerstraat/Rijnkade
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Nieuwe Sloot



Inbreiding
• voorheen weiland/
reservering 
doorsteekkanaal

• 198 grondgebonden 
woningen

• 27 appartmenten
• goedkope en (middel)
dure koop

• suburbaan
• opgeleverd 2015-2017

In deelgebied Tuin zijn 82 grondgebonden woningen in een groene, 
waterrijke omgeving gerealiseerd. In deelgebied Holland is de 
bebouwing langs de Planetensingel en op drie van de vijf eilanden 
gesitueerd. Het gebied wordt  gekenmerkt door water, groen en 
woonbebouwing. De woningen zijn gericht op het water. Bij de 
woningen aan de Planetensingel zijn ecologische oevers en onder 
architectuur ontworpen vlonders gerealiseerd.  De drie wooneilanden 
zijn aangewezen tot welstandsvrij gebied. Het appartementengebouw 
verbindt deelgebied Tuin met het Scala College en het politiebureau. 
Het gebouw is L-vormig met galerijen aan de binnenzijde en de 
buitenruimtes aan de buitenzijde, uitkijkend over de rest van Nieuwe 
Sloot.

Nieuwe Sloot
Kees Mustersstraat/Pim Mulierstraat/
Planetensingel
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‘De Staart’



Inbreiding
• voorheen braakliggend
• 144 appartmenten
• goedkope en 
middeldure koop

• stedelijk
• opgeleverd 2016-2017

‘De Staart’ is een langgerekte strook grond tussen Aziëlaan en Spoorlijn. 
In het  masterplan stationsomgeving zijn hier sculpurale woonblokken 
geprojecteerd, omgeven door groen en water. In de vormgeving sluiten 
alle appartementengebouwen op elkaar aan als één familie. Parkeren 
vindt half verdiept onder het gebouw plaats. In deze reeks zijn ‘ la 
GaRe’ (blok 27) en ‘le Couchette’ (blok 28) opgeleverd en bewoond. 
De verdere realisatie van ‘de Staart’ (blok 29 t/m 32 is in uitvoering  of 
voorbereiding. 

‘De Staart’
Aziëlaan
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Burggooi



Inbreiding
• voorheen braakliggend
• 200 grondgebonden 
woningen

• dure koop
• suburbaan
• opgeleverd 2014-2018

Villapark Burggooi bestaat voornamelijk uit  vrijstaande en twee- 
onder-een-kap woningen aan de zuidrand van Alphen aan den Rijn. 
Burggooi is ruim opgezet, grenst aan de zuidzijde aan een grote 
waterpartij en de geluidswal naar de N11. De wijk zelf oogt ruim door 
de losse bebouwing met ruime tuinen. De klassieke kappenachitectuur 
is leidend geweest voor deze wijk.

Burggooi
Norbertijnenlaan e.o.
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5252

KLOP fase II & III



Inbreiding
• voorheen braakliggend
• 337 grondgebonden 
woningen

• 112 appartementen
• koop en huur in 
diverse prijsklassen

• suburbaan
• opgeleverd 2010-2018

De ontwikkeling van deelgebieden K, L, O en P is het slotstuk van 
de ontwikkeling van Kerk en Zanen, die halverwege de jaren ‘90 zijn 
aanvang had. De wijk is opgespannen aan de radiale structuur van Kerk 
en Zanen en wordt gekenmerkt door kleinere buurten, elk gegroepeerd 
rondom een eigen plantsoen. Aanvankelijk had elke deelgebied zijn 
eigen uitgesproken beeldkwaliteitskader, maar na het uitbreken van 
de economische crisis is teruggevallen op algemene welstandskaders. 
Sindsdien is de grond in kleinere tranches gestaag verder uitgegeven 
aan diverse ontwikkelaars, de woningbouwstichting en aan particuliere 
zelfbouwers, zowel in collectief als in individueel opdrachtgeversschap.
KLOP kent overwegend grondgebonden woonmilieus gericht op 
doorstroming in de woningmarkt. Maar ook is ruimte geboden aan 
(collectief) particulier opdrachtgeversschap, sociale huurwoningen 
en de vrije sector huur.  Langs de rand bevinden zich enkele 
appartmentengebouwen die de toegangen tot de wijk markeren. 

KLOP fase II & III
Zwanebloem/Watermunt/Veenpluis e.o.

5353
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5656

City side appartments



Transformatie
• voorheen kantoor
• 155 appartementen
• goedkope huur
• stedelijk
• oplevering 2018

Het voormalige Kluwergebouw in de Stationsomgeving wordt binnen 
de opzet van het kantoorpand getransformeerd naar kleine betaalbare 
appartementen voor 1 persoonshuishoudens (38-66 m2). De woningen 
hebben een  royaal gemeenschappelijk dakterras inclusief meubilering, 
een inpandige fitnessruimte , een beveiligde fietsenstalling en een 
afgesloten parkeerkelder.  

City side-appartments
Zuidpoolsingel

5757

lopende projecten



5858

Bonifacius



Transformatie
• voorheen school
• 10 appartementen
• 5 dure koop
• 5 middeldure koop
• stedelijk
• oplevering 2018

Dit oude monumentale schoolgebouw voor primair onderwijs bevindt 
zicht in een historisch kerkelijk ensemble, midden in de binnenstad. 
Samen met de kerk, pastorie, school, Pancratius en begraafplaats 
vormen de woningen het Bonifaciuskwartier.  

Bonifacius
Zuidpoolsingel

5959

lopende projecten



6060

Limonadefabriek



Transformatie
• voorheen kantoor
• 6 grondgebonden 
woningen en 
appartementen

• dure koop
• stedelijk
• oplevering 2019

Met de transformatie van de eerste Coca-Cola fabriek in Nederland 
blijft dit pand behouden. Het pand heeft monumentenstatus en staat 
midden in het centrum aan de Oude Rijn en het omloopkanaal. De kade 
aan de Oude Rijn is  geprivatiseerd. 

Limonadefabriek
Julianastraat

6161

lopende projecten



6262

Julianastraat 10



Transformatie
• voorheen kantoor
• 5 appartementen
• (middel)dure koop
• stedelijk
• oplevering 2019

Het vervallen pand aan de Julianastraat nummer 10 wordt 
getransformeerd tot vijf appartementen met detailhandelsfunctie op de 
begane grond. Aan de Rijnzijde wordt een collectieve tuin gerealiseerd, 
die tevens dienst doet voor de appartementen in de voormalige 
Limonadefabriek.

Julianastraat 10
Julianastraat

6363

lopende projecten



6464

Kluwer-Rijnhaven



Transformatie
• voorheen kantoor
• 116 appartementen
• goedkope huur
• suburbaan
• oplevering 2021

Het kantoorgebouw van voormalige Kluwer –uitgeverij in het 
Rijnhavengebied biedt momenteel tijdelijke huisvesting aan het Groene 
Hart Leerpark. Na verhuizing van het Leerpark naar de nieuwbouw aan 
de Beatrixlaan (2020) zal het Kluwerpand ruimte gaan bieden aan  ca. 
116 kleine  startersappartementen en –studio’s. 

Kluwer-Rijnhaven
Prinses Margrietlaan

6565

lopende projecten



6666

Aarkade 2-5



Transformatie
• voorheen kantoor
• 1 appartement
• dure koop
• stedelijk
• oplevering 2019

Het bestaande kantoorpand  aan de Aarkade 2-5 wordt getransformeerd 
naar een gebouw waar een combinatie van horeca, wonen en werken 
plaatsvindt. Hierbij wordt nadrukkelijk aansluiting gevonden bij de 
nieuwe ontwikkelingen van het centrum aan de Lage Zijde.

Aarkade 2-5
Aarkade

6767

lopende projecten



6868

Rabobank



Transformatie
• voorheen kantoor
• 44 appartement
• sociale huur
• stedelijk
• oplevering 2019

De voormalige Rabobank aan de Laan der Continenten was gehuisvest 
in een objectmatig kantoorpand net buiten het centrum,. Dit 
gebouw wordt ontwikkeld tot 44 sociale huurappartementen voor 
woningzoekenden die met spoed een woning nodig hebben, maar 
geen urgentieverklaring krijgen; de zogenaamde spoedzoekers op de 
woningmarkt. 

Rabobank
Laan der Continenten

6969

lopende projecten



7070

Salvatorikerk



Transformatie
• voorheen kantoor
• 27 zorgappartementen
• 35 koopappartementen
• huur en koop
• stedelijk
• oplevering 2019

Op de plek van de Salvatorikerk en het uitvaartcentrum aan de 
Ambonstraat worden nieuwe woningen gerealiseerd. Als accent van 
twee ontsluitingswegen en gelegen tegenover de Stadhouder en 
Rijnstaete. De nieuwbouw biedt straks plek aan 35 koopappartementen 
en 27 zorgwoningen. Onder het complex komt een parkeergarage.

Salvatorikerk
Ambonstraat

7171

lopende projecten



7272

Provincielocatie 



Transformatie
• voorheen kantoor
• 12 woningen 
(grondgebonden/app.)

• (middel)dure koop
• suburbaan
• oplevering 2019/2020

Op de hoek van de twee vaarwegen (Oude Rijn en de Gouwe) wordt 
een kleinschalig woonproject ontwikkeld op de voormalige locatie 
van het kantoor van de provincie. De locatie ligt al geruime tijd braak. 
De ontwikkeling zal aansluiten op de woningbouw uit het buurtschap 
Gouwsluis. De precieze invulling is nog niet bekend. Op de hoek van 
de locatie zal een nieuw openbare plek komen die de veiligheid op de 
kruising van vaarwegen zal bewerkstelligen.

Provincielocatie
Gouwsluisseweg

7373

lopende projecten



7474

Parkschool



Transformatie
• voorheen school
• 4 geschakelde villa’s
• dure koop
• suburbaan
• oplevering 2019

Op de plek waar voorheen de Parkschool in Park Rijnstroom 
stond, worden aan de Raadhuisstraat vier dure geschakelde villa’s 
gerealiseerd. 
De woningen worden haaks op de Raadhuisstraat gebouwd langs de 
Cornelis Geellaan met een carport. Aan de parkkant blijft een  sterke 
relatie tot het park,  waarbij de monumentale bomen behouden blijven.

Parkschool
Raadhuisstraat

7575

lopende projecten



7676

Zuidervaart



Transformatie
• thans tijdelijk 
verzorgingstehuis

• ca. 33 grondgebonden 
woningen

• (middel)dure koop
• suburbaan
• oplevering 2021

Deze locatie is gelegen binnen deelgebied KLOP in Kerk en Zanen, 
en biedt al bijna 20 jaar plaats aan het (tijdelijke) verzorgingshuis 
‘Zuidervaart’. Na gereedkoming van het nieuwe Rijnzate in 2019 in het 
Bospark komt deze locatie beschikbaar voor invulling met woningbouw.  
Planvorming is in voorbereiding voor een bijzonder grondgebonden 
woonmilieu rondom een verkeersluw plantsoen. Het plantsoen vormt 
het slotstuk van de Krabbescheer en brengt de groene kwaliteit van de 
Molenwetering de wijk binnen. 

Zuidervaart
Zuiderkeerkring/Waterscheerling

7777

lopende projecten
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noordgevel - zijgevel

b.k. afg. vloer
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b.k. afg. vloer
4000+P

o.k. betonvloer
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o.k. betonvloer
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o.k. betonvloer
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b.k. afg. vloer
PEIL

b.k. afg. vloer
4000+P

o.k. betonvloer
3700+P

o.k. betonvloer
6650+P

o.k. betonvloer
9600+P

o.k. betonvloer & o.k. goot
12550+P

b.k. afg. vloer
6950+P
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9900+P

b.k. dakrand
13150+P

maximale bouwhoogte incl. 15%
13800+P

4975

25400

4975 4975 4975 4975

tussen gebouwen dichtzetten
met aluminium zetwerk RAL9005,
100mm terugliggend

#01 #02

#03

#05

#05

#06

#02

#02#07

#08

#01

#02

1000mm plint

kozijnen

Belgisch hardsteen

Aluminium kozijn - Schüco

naturel, licht gezoet

mat zwart gepoedercoat

materialenstaat

#03 metselwerk Van Dijk gevelsteen type S1936 Type S1936, monster bij Freyr Architecten

#04 zetwerk aluminium zetwerk mat zwart gepoedercoat

#05 hard glas hard glas met bloemmotief t.p.v. kopgevel brandwerend

#06 balustrade hard glas met bloemmotief in stalen frame zwart gemoffeld

#07 Trespa Brooklyn Luna Diffuse verlijmd volgens opgaaf leverancier

#08 dakrand prefab beton afgewerkt met een matte, transparante epoxycoating

D01

D02D03

D02D03

D04D05

D06D07

D13 D14

D15

#10 blinde panelen donkergrijs RAL7015 donkergrijs RAL7015

#09 stalen frame stalen kolommen n.t.b. constructeur mat zwart gemoffeld

#10

27-06-2018

Versie Datum Omschrijving

Freyr Architecten
Bezoekadres 
Kantoorgebouw Lionsgate
A. van Leeuwenhoekweg 38b10 2408 AN - 
Alphen a/d Rijn 
  

Contactinformatie
www.freyr.eu
info@freyr.eu
0172 - 786123  

KvK 28115700
NL18TRIO0254705030
NL817909606B01  

Nieuwbouw van een verswinkel en 15 appartementen

Projectgegevens
kerkstraat te Alphen aan den Rijn

Opdrachtgever(s)
Deza

Projectnummer 17-023

Schaal

Formaat A1

Tekeningnaam

2

Getekend ir. M.J. van der Neut

Datum

Fase Vergunningsaanvraag - aanvullingen

noordgevel - zijgevel

Maten in het werk te controleren / bepalen

1 : 50

Onderdeel

17023-Kerkstraat-2018-06-27-GEVELS

Blad

Gecontroleerd

2 Vergunningsaanvraag - aanvullingen

Niet geschikt voor uitvoering

Op alle opdrachten is van toepassing De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhoudingen opdrachtgever-architect (DNR 2005). Het is niet toegestaan deze tekening en/ of dit ontwerp te verveelvoudigen, openbaar te maken en te verwezenlijken zonder toestemming van Freyr Architecten.

Kerkstraat / Paradijslaan

27-06-2018

noordgevel - zijgevel

27-06-2018

DEZA - KERKSTRAAT

beton

250mm hoogbouwelement

214mm kalkzandsteen

150mm kalkzandsteen

100mm kalkzandsteen

70mm gasbeton

140mm Kooltherm K12 dubbellaags

75mm Kooltherm K108

100mm metselwerk
Monster Van Dijk Gevelsteen
typemonster S1936

vloeren

woningscheidende wanden

dragende wand as 1 & 6

wand as B

wand as A

niet-dragende binnenwanden

gevel as B

gevel as 1, 6 & A

schil

soort positie

balkon
kolommen

rapport V. Rossum 10-04-2018

rapport V. Rossum 10-04-2018

rapport V. Rossum 10-04-2018

rapport V. Rossum 10-04-2018

rapport Peutz 31-05-2018

rapport Peutz 31-05-2018

Berekening Freyr: Rc=4,56 m2.K/W

Berekening Freyr: Rc=4,57 m2.K/W

goedgekeurd opdrachtgever

status

n.n.b. constructeur
n.n.b. constructeur

bouwkundig renvooi

ir. M.J. van der Neut

7878

Juliana- en Kerkstraat



300

noordgevel - zijgevel

b.k. afg. vloer
PEIL

b.k. afg. vloer
4000+P

o.k. betonvloer
3700+P

o.k. betonvloer
6650+P

o.k. betonvloer
9600+P

o.k. betonvloer & o.k. goot
12550+P

b.k. afg. vloer
6950+P

b.k. afg. vloer
9900+P

b.k. dakrand
13150+P

maximale bouwhoogte incl. 15%
13800+P

4975 4975 4975 4975 4975

b.k. afg. vloer
PEIL

b.k. afg. vloer
4000+P

o.k. betonvloer
3700+P

o.k. betonvloer
6650+P

o.k. betonvloer
9600+P

o.k. betonvloer & o.k. goot
12550+P

b.k. afg. vloer
6950+P

b.k. afg. vloer
9900+P

b.k. dakrand
13150+P

maximale bouwhoogte incl. 15%
13800+P

4975

25400

4975 4975 4975 4975

tussen gebouwen dichtzetten
met aluminium zetwerk RAL9005,
100mm terugliggend

#01 #02

#03

#05

#05

#06

#02

#02#07

#08

#01

#02

1000mm plint

kozijnen

Belgisch hardsteen

Aluminium kozijn - Schüco

naturel, licht gezoet

mat zwart gepoedercoat

materialenstaat

#03 metselwerk Van Dijk gevelsteen type S1936 Type S1936, monster bij Freyr Architecten

#04 zetwerk aluminium zetwerk mat zwart gepoedercoat

#05 hard glas hard glas met bloemmotief t.p.v. kopgevel brandwerend

#06 balustrade hard glas met bloemmotief in stalen frame zwart gemoffeld

#07 Trespa Brooklyn Luna Diffuse verlijmd volgens opgaaf leverancier

#08 dakrand prefab beton afgewerkt met een matte, transparante epoxycoating

D01

D02D03

D02D03

D04D05

D06D07

D13 D14

D15

#10 blinde panelen donkergrijs RAL7015 donkergrijs RAL7015

#09 stalen frame stalen kolommen n.t.b. constructeur mat zwart gemoffeld

#10

27-06-2018

Versie Datum Omschrijving

Freyr Architecten
Bezoekadres 
Kantoorgebouw Lionsgate
A. van Leeuwenhoekweg 38b10 2408 AN - 
Alphen a/d Rijn 
  

Contactinformatie
www.freyr.eu
info@freyr.eu
0172 - 786123  

KvK 28115700
NL18TRIO0254705030
NL817909606B01  

Nieuwbouw van een verswinkel en 15 appartementen

Projectgegevens
kerkstraat te Alphen aan den Rijn

Opdrachtgever(s)
Deza

Projectnummer 17-023

Schaal

Formaat A1

Tekeningnaam

2

Getekend ir. M.J. van der Neut

Datum

Fase Vergunningsaanvraag - aanvullingen

noordgevel - zijgevel

Maten in het werk te controleren / bepalen

1 : 50

Onderdeel

17023-Kerkstraat-2018-06-27-GEVELS

Blad

Gecontroleerd

2 Vergunningsaanvraag - aanvullingen

Niet geschikt voor uitvoering

Op alle opdrachten is van toepassing De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhoudingen opdrachtgever-architect (DNR 2005). Het is niet toegestaan deze tekening en/ of dit ontwerp te verveelvoudigen, openbaar te maken en te verwezenlijken zonder toestemming van Freyr Architecten.

Kerkstraat / Paradijslaan

27-06-2018

noordgevel - zijgevel

27-06-2018

DEZA - KERKSTRAAT

beton

250mm hoogbouwelement

214mm kalkzandsteen

150mm kalkzandsteen

100mm kalkzandsteen

70mm gasbeton

140mm Kooltherm K12 dubbellaags

75mm Kooltherm K108

100mm metselwerk
Monster Van Dijk Gevelsteen
typemonster S1936

vloeren

woningscheidende wanden

dragende wand as 1 & 6

wand as B

wand as A

niet-dragende binnenwanden

gevel as B

gevel as 1, 6 & A

schil

soort positie

balkon
kolommen

rapport V. Rossum 10-04-2018

rapport V. Rossum 10-04-2018

rapport V. Rossum 10-04-2018

rapport V. Rossum 10-04-2018

rapport Peutz 31-05-2018

rapport Peutz 31-05-2018

Berekening Freyr: Rc=4,56 m2.K/W

Berekening Freyr: Rc=4,57 m2.K/W

goedgekeurd opdrachtgever

status

n.n.b. constructeur
n.n.b. constructeur

bouwkundig renvooi

ir. M.J. van der Neut

Transformatie
• thans parkeerterrein
• 15 appartementen
• goedkope huur
• stedelijk
• oplevering 2019

Op hoek van Kerkstraat en Paradijslaan wordt aan de achterzijde van 
het pand dat aan de Julianastraat staat een appartementengebouw 
ontwikkeld. Hierin worden kleine wooneenheden, kleiner dan 50m2  
gerealiseerd. Daarmee wordt een  begin gemaakt aan een nieuw front 
aan de Paradijslaan.

Julianastraat/Kerkstraat
Kerkstraat/Paradijslaan

7979

lopende projecten



8080

Nieuwe Havenstraat



Transformatie
• voorheen gasfabriek/
busstation

• 22 grondgebonden 
woningen

• 9 apppartementen
• (middel)dure koop
• stedelijk
• oplevering 2020

Binnen het project Stationsomgeving wordt het deelgebied 
Molenvlietkwartier ontwikkeld. De woningen worden als een U-vormig 
project ontwikkeld aan  een nieuw aan te leggen weg, dat tevens het 
P&R-terrein bij het station ontsluit.
Met het bebouwen van de gebied verdwijnt de zichtbaarheid van de 
industrie (gas)  die er in het verleden was gevestigd. 
De te bouwen woningen bestaan uit verschillende woningtypes, met 
een diversiteit in uitstraling, voor verschillende doelgroepen. Onder het 
pand wordt een half verdiepte parkeergarage aangelegd.

Nieuwe Havenstraat
Havenstraat/prins Bernhardlaan

8181

lopende projecten



8282

Nuonlocatie



Transformatie
• voorheen bedrijf
• 121 (zorg)
appartmenten

• huur
• stedelijk
• oplevering 2020

Op de locatie waar voorheen het Nuon-gebouw stond, wordt 
een appartementencomplex ontwikkeld met 121 woningen: 63 
zorgwoningen en 58 huurwoningen.
Het nieuwbouwplan sluit aan op de rest van de bebouwing rond het 
station. Door de organisatie als alzijdige gesloten bouwblok ontstaat 
er een besloten, geluidsluw (verhoogd) binnenhof. Voor de buitenzijde 
geldt n wordt elke zijde  en is eveneens als krijgt op de begane grond 
ruimte voor dienstverlenende bedrijven. Parkeren vindt plaats op eigen 
terrein.

Nuonlocatie
Prins Bernhardlaan

8383

lopende projecten



8484

Rijnhaven-oost



Transformatie
• thans bedrijfsterrein 
• ca. 500 
• (middel)dure koop en 
vrije sector huur

• stedelijk
• oplevering 2019-2022

In Rijnhaven-oost is ruimte voor een organische doorontwikkeling naar 
een gemengd woon-, werk- en vrijetijdsmilieu. Het omgevingsplan 
maakt deze nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Alle denkbare woon- en 
gemengde programmavormen zijn mogelijk, met als gemeenschappelijk 
kenmerk de organisatie in gesloten bouwblok in een vrij hoge 
dichtheid. Lopende of in studie zijnde woningbouwprojecten binnen 
Rijhaven zijn de Baronie fase II en III, de Harmonie, DOK 2404,  de 
Rijnhaven-oeverstrook en delen van de oevers van de Oude Rijn. 
Planvorming gaat overwegend uit van gestapelde woonvormen voor 
diverse doelgroepen, in verschillende prijsklassen.  
Met de transformatie van Rijnhaven-oost wordt een intensief bebouwd 
stedelijk woonmilieu beoogd waarin de haven een betekenis voor de 
gehele stad krijgt. Daarnaast kan Rijnhaven-oost de rol als schakelstuk 
tussen het stadscentrum en een eventuele ontwikkeling in de 
Gnephoek vervullen. 
 

Rijnhaven-oost
Energieweg e.o.

8585

lopende projecten



8686

Pliegerpand



Transformatie
• (perifere) 
detailhandel

• 3 grondgebonden 
vrijstaande woningen

• duur
• suburbaan
• oplevering 2019-20...

Het al langer leegstaande pand van Plieger is niet rendabel en 
verouderd. Er hebben inmiddels verschillende tijdelijke huurders 
onderdak gevonden. Momenteel zit hier een meubelwinkel.
Er is een bestemmingsplantraject doorlopen om het bedrijfspand 
te slopen en hiervoor in de plaats drie vrije kavels ten behoeve van 
vrijstaande woningen te  realiseren. De woningen krijgen een tuin 
langs de Oude Rijn en parkeerplaatsen op eigen terrein. De woningen 
zullen verder van de weg af liggen dan het huidige pand, in lijn met 
de aangrenzende woningen. De uitstraling van de Hoorn zal daarmee 
aanzienlijk verbeteren. 

Pliegerpand
Hoorn

8787

lopende projecten



8888

Lupinehof/-singel



Transformatie
• voorheen 
zorginstelling

• 26 grondgebonden 
woningen 

• 20 appartementen
• koop en huur
• suburbaan
• oplevering 2018

Ontwikkeling met grondgebonden woningen en een combinatiegebouw 
(Lupinehof) van appartementen  en  een multidisciplinair 
gezondheidscentrum in een parkachtige omgeving op de voormalige 
Gemivia-locatie aan de Lupinesingel.
De Lupinehof is een gebouw waar wonen en zorg samenkomen en 
voegt veel toe aan de kwaliteit van zorg in de wijk. 

Lupinehof/-singel
Lupinesingel

8989

lopende projecten



9090

Concertweg



Transformatie
• voorheen kantoor 
• 11 grondgebonden 
woningen

• sociale huur
• suburbaan
• oplevering 2018

Voormalige kantoorlocatie van de Woonforte, die wordt ontwikkeld tot 
project van 11 energieneutrale, grondgebonden huurwoningen, die  
casco worden  geplaatst met een zeer korte bouwtijd. 
Met de  woningen wordt het bestaand stedenbouwkundig 
stratenpatroon afgemaakt.
 

Concertweg
concertweg

9191

lopende projecten



Op alle opdrachten is van toepassing de DNR, Rechtsverhoudingen opdrachtgever-architect. Het is niet toegestaan deze tekening en/ of dit ontwerp te verveelvoudigen, openbaar te maken en te verwezenlijken zonder toestemming van Freyr Architecten.

april 21, 2018

Versie Datum Omschrijving

Teken-Visie i.s.m. Freyr Architecten
Bezoekadres 
Kantoorgebouw Lionsgate
A. van Leeuwenhoekweg 38A10 
2408 AN - Alphen a/d Rijn 
  

Contactinformatie
www.teken-visie.nl
info@teken-visie.nl
0172 - 700 569  

KvK 28115700
NL18TRIO0254705030
NL817909606B01  

Pand Hofzichtstraat te Alphen a/d Rijn

Projectgegevens
Verbouwing van voormalige Bristol / Witte Prijzenhal aan de Hofzichtstraat

Opdrachtgever(s)
-

Projectnummer 17068

Schaal

Formaat A3

Tekeningnaam

1

Getekend ir. M.J. van der Neut

Datum

Fase Omgevingsvergunning

Hoogtes

Maten in het werk te controleren / bepalen

1 : 200

Onderdeel

17068 - HOOGTES - 2018-04-21

Blad

1.0 T.b.v. aanvraag Omgevingsvergunning - Aanvullingen

Niet geschikt voor uitvoering

21 april 2018

Verbouwing pand aan de Brederodestraat / Hofzichtstraat te Alphen aan den Rijn

Onderdeel: Bouwhoogtes

9292

Bristol locatie



Op alle opdrachten is van toepassing de DNR, Rechtsverhoudingen opdrachtgever-architect. Het is niet toegestaan deze tekening en/ of dit ontwerp te verveelvoudigen, openbaar te maken en te verwezenlijken zonder toestemming van Freyr Architecten.

april 21, 2018

Versie Datum Omschrijving

Teken-Visie i.s.m. Freyr Architecten
Bezoekadres 
Kantoorgebouw Lionsgate
A. van Leeuwenhoekweg 38A10 
2408 AN - Alphen a/d Rijn 
  

Contactinformatie
www.teken-visie.nl
info@teken-visie.nl
0172 - 700 569  

KvK 28115700
NL18TRIO0254705030
NL817909606B01  

Pand Hofzichtstraat te Alphen a/d Rijn

Projectgegevens
Verbouwing van voormalige Bristol / Witte Prijzenhal aan de Hofzichtstraat

Opdrachtgever(s)
-

Projectnummer 17068

Schaal

Formaat A3

Tekeningnaam

1

Getekend ir. M.J. van der Neut

Datum

Fase Omgevingsvergunning

Hoogtes
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Onderdeel: Bouwhoogtes

Transformatie
• voorheen winkelpand 
• 12-14 appartementen
• stedelijk
• oplevering 2019

Binnenstedelijke ontwikkeling van appartementen  in een voormalige 
historische, maar later tot winkelpand verbouwde loods. Het 
gebouw wordt verhoogd, de kap wordt gewijzigd ten gunste van het 
woonprogramma. Parkeren vindt plaats op eigen terrein en in de 
omgeving

Bristol locatie
Hofzichtstraat
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lopende projecten



9494

V&D locatie



Transformatie
• voorheen winkelpand
• ca. 23 appartementen 
en dekwoningen

• oplevering 2020

Deze ontwikkeling betreft Sloop-nieuwbouw op de locatie van de 
voormalige V&D vestiging aan de van Boetzelaerstraat in het centrum. 
Na het failliet van V&D is er geen definitieve functie in dit pand 
gekomen. Beoogd wordt een ontwikkeling die past binnen de kleine 
korrel van het centrum aan de Lage Zijde en een goede overgang biedt 
naar het omliggende kleinschalige woonmilieu. Met behoud van de 
winkelfunctie p de begane grond is er binnen deze ontwikkeling ruimte 
voor zo’n 20 tot 25 woningen. 

V&D locatie
van Boetzelaerstraat
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Oliehandel DGV



Transformatie
• thans bedrijfslocatie
• 23 grondgebonden 
woningen

• dure koop
• suburbaan
• oplevering 2021

In aansluiting op de Gouwsluisbuurt ligt aan de oostrand van de stad 
de locatie van oliehandel de Groot-Verschuur. In lijn met de in het 
bestemmingplan opgenomen wijzigingingsbevoegdheid worden hier 
ca. 23 grondgebonden woningen gerealiseerd. Centraal in het gebied 
wordt een onbebouwde, groene ruimte aangehouden als zichtvenster 
op de Oude Rijn, en als ontmoetingsplek voor de buurt. Een groot 
deel van de woningen beschikt over een tuin, liggend aan het water. 
Ter plaatse van het zichtvenster is het water publiek toegankelijk. 
Aandachtspunten bij deze ontwikkeling zijn een bodemsanering en 
verkeersgeluid.  

Oliehandel DGV
Steekterweg
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lopende projecten



9898

Aarhof



Transformatie
• thans winkelcentrum
• ca.80 appartementen
• stedelijk
• oplevering ntb

Voor de ontwikkeling van de bibliotheek is er een urgentie om de 
functionele aansluiting met de Aarhof vorm te geven. Daarnaast is de 
ruimtelijke winst groot: door de Aarhof te voorzien van straatwanden 
ontstaat een betere aansluiting op de omgeving. De straatwanden 
worden bereikt door woningen toe te voegen op het parkeerdek van de 
Aarhof en de Aarhof te voorzien van een nieuwe gevel, die aansluit bij 
het pandsmatige karakter van de belendingen. Nieuwe gevels zijn het 
meest gewenst aan de  Aarkade en de Vest. Mogelijk wordt een accent 
toegevoegd aan de van Boetzelaerstraat om de Aarhof te markeren en 
het plan rendabel te maken. De plannen hebben nog een voorlopige 
status, maar worden wel in de vorm van een anterieure overeenkomst 
bekrachtigd.

Aarhof
Aarkade/de Vest
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100100

Rijnzate



Herstructurering
• voorheen ouderenzorg
• 85 zorgappartementen
• huur
• suburbaan
• oplevering 2019

Op de plek van het voormalige Rijnzate aan de Magnoliastraat aan 
het Bospark wordt een nieuw zorgcomplex voor ouderen met een 
lichamelijke zorgvraag ontwikkeld. 
Er worden 85 zorgappartementen gerealiseerd, waarvan 8 voor 
kortdurende opname. Daarnaast komen er ruimtes met een meer 
algemene functie, zoals bijvoorbeeld kantoren en een steunpunt voor 
de thuiszorg.
Ruimtelijk gezien vormt het  gebouw de bescheiden markering van de 
zuidelijke entree naar het Bospark. 

Rijnzate
Magnoliastraat
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Stadshart lage zijde



Herstructurering
• woongebied
• 134 appartementen
• 89 grondgebonden 
woningen

• (middel)dure koop
• stedelijk
• oplevering 2019-2021

Het nieuwbouwproject aan de zijde van de Voormalig Joodse 
begraafplaats, het Aarkadekwartier, bestaat uit ruim honderd woningen 
in een aanbod van appartementen, stadswoningen, herenhuizen en 
hofwoningen. Het project bevindt zich in de nabijheid van een nieuw 
te realiseren bibliotheek en revitalisering van het winkelcentrum de 
Aarhof. Met deze ontwikkeling wordt een nieuwe woonkwaliteit aan 
het centrum toegevoegd. Laatste locatie (blok 3) ten noorden van het 
Aarkadekwartier moet nog worden ontwikkeld tot nieuwe herenhuizen 
met op de kop appartementen in een parkachtige omgeving. Deze 
bebouwing begeleidt de Kromme Aar en de parkzone langs de oever 
van de Aar. Door middel van een half verhoogd dek wordt de overgang 
tussen prive en openbaar vormgegeven.
Aan het begin van de nieuwe Thorbeckestraat wordt een 
appartementengebouw: de stadspoort gerealiseerd dat tezamen met 
de sociale woningbouw in de Nachtegaal als toegangspoort van het 
centrum Lage Zijde fungeert.

Stadshart lage zijde
Aarkade/Aarplein/de Vest
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Werfkade



Herstructurering
• verouderd woongebied, 
al geruime tijd 
braakliggend

• 21 grondgebonden 
woningen

• (middel)dure koop
• suburbaan
• oplevering 2018

Na een zeer lange tijd braak gelegen te hebben worden in het project 
‘de Werfkade’ in totaal 21 woningen gebouwd. Aan de Gouwsluisseweg 
komen  13 rijwoningen in de goedkopere prijsklasse gebouwd. 
Met deze meer aangesloten bebouwing wordt het karakteristieke 
straatprofiel van de dijkstraat weer hersteld.  De  rijwoningen worden 
onderbroken door handhaving van één bestaande woning en door twee 
toegangswegen naar de achterliggende Drossaardstraat. Deze straat 
geeft toegang tot een gevarieerd palet aan  2/1-kap- en vrijstaande 
woningen. Deze woningen hebben met de tuin een direkte ligging aan 
de Oude Rijn. Ook is in het plan een stukje openbare oever langs de Rijn 
vrijgehouden, waardoor het water beleefbaar blijft. 

Werfkade
Drossaardstraat/Gouwsluisseweg
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106106

Rode Dorp



Herstructurering
• thans woongebied, 
sloop en vervangende 
nieuwbouw

• 172 grondgebonden 
woningen

• sociale huur
• suburbaan
• oplevering 2025

Sloop en herbouw van grondgebonden vooroorlogse en naoorlogse 
woningen in een cultuurhistorisch waardevolle wijk. De woningen 
worden met behoud van zoveel mogelijk specifieke kenmerken 
vernieuwd naar de huidige eisen.

Rode Dorp
Jan Nieuwenhuijzenstraat e.o.
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Raadhuisstraat 147-151



Herstructurering
• thans woningen en 
garage

• 2 grondgebonden 
woningen

• 1 apparmtement
• dure koop
• suburbaan
• oplevering 2021

Herstructurering van twee bestaande woningen en een garage tot 
een project met drie luxe woningen, waarbij het bebouwingspatroon 
langs de Raadhuisstraat wordt vervolgd. De woningen grenzen met hun 
achterzijde aan de Oude Rijn.

Raadhuisstraat 147-151
Raadhuisstraat
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110110

Koekebakkerssteeg



Herstructurering
• thans wonen en 
winkels

• 6 appartementen
• dure koop
• stedelijk
• oplevering 2020

Ontwikkeling van 6 appartementen, uitbreiding van een winkel 
en horeca op de begane grond aan het water. Met dit plan wordt 
er een nieuwe voorkant geïntroduceerd aan de Oude Rijn met een 
terrasfunctie aan de Rijnkade. De erachter gelegen winkel wordt 
naar achteren uitgebreid. Tevens wordt een bestaande transformator 
inpandig in het bouwvolume opgenomen.

Koekebakkerssteeg
Rijnkade 

111111
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Raadhuisstraat 185-193



Herstructurering
• voorheen woongebied
• 10 appartementen
• dure koop
• stedelijk
• oplevering 2019

Naast pand Swaenswijkbrug dat momenteel gebouwd als vervanging 
van de bestaande panden aan de Rijn. Het betreft een ontwikkeling 
tussen twee eerder gerealiseerde nieuwbouwprojecten. De volledige 
diepte van de kavels tussen de Raadhuisstraat en de Rijn wordt benut. 
Onder het gebouw komt een volledig verdiepte parkeerkelder, die in dit 
gedeelte van de Raadhuisstraat wordt  ontsloten.

Raadhuisstraat 185-193
Raadhuisstraat
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114114

Swaanswijkplaats



Inbreiding
• thans groengebied
• 7 grondgebonden 
woningen

• 1 hoekappartement
• dure koop
• stedelijk
• oplevering 2020

Nieuw pandsgewijs opgezette straatwand die de noordelijke zijde van 
de Prins Hendrikstraat begrenst ter plekke van de Swaenswijkbrug. 
Hiermee vindt er een aansluiting plaats op de bestaande omgeving en 
wordt een nieuw front geboden aan de Swaenswijkbrug en de Oude 
Rijn. Parkeren vindt plaats op het achterterrein. De bestaande bomen 
blijven behouden.

Swaenswijkplaats
Prins Hendrikstraat
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116116

‘De Staart’



Inbreiding
• thans braakliggend
• 198 appartementen
• (middel)dure koop en 
vrije sector huur

• suburbaan
• oplevering 2018-2021

Dit betreft de voortzetting van de reeds ingezette ontwikkeling van 
de Staart, als uitvloeisel van het masterplan Stationsomgeving. Blok 
29 vormt een duo met blok 28 (reeds opgeleverd), gekoppeld door 
een gezamelijke halfverdiepte parkeerbak. Dit gaat ook op voor 
blok 30 en 31. Blok 32 vormt de laatste in de reeks en staat weer op 
zichzelf.  Niettemin vormen alle bouwblokken  tezamen één familie 
in architectuur en verschijningsvorm. Elk blok biedt ruimte aan 49 
appartementen. 

‘De Staart’
Aziëlaan

117117

lopende projecten



118118

KLOP fase III



Inbreiding
• thans braakliggend
• 40 appartementen
• 36 grondgebonden 
woningen

• dure koop
• suburbaan
• oplevering 2019

Onder de noemer ‘Puur Wonen’ wordt Kerk en Zanen aan de zuidzijde 
definitief afgerond. In navolging van de rest van de stadsrand 
wordt de entree (Speenkruid) geflankeerd door twee hogere 
appartmentengebouwen. Deze terrasappartmenten hebben robuuste, in 
de architectuur geintegreerde voorzieningen voor groen en zeer ruime 
terrassen.  De bijzondere plattegronden gaan contact met de straat aan 
door de appartmenten op de begane grondlaag individuele voordeuren 
te geven.  Grondgebonden waterwoningen geven vorm aan de rest 
van de stadsrand, en zijn voorzien van een collectieve, halfverdiepte 
parkeerbak. Aan de Speenkruid wordt met  16 geschakelde villa’s 
gereageerd op de meer open bebouwing van de vrije kavels daarachter.  
Het totale plan is energieneutraal maar ook sociale duurzaamheid krijgt 
aandacht door ruimte te geven aan een collectieve ontmoetingsruimte 
in één van de appartementencomplexen.

KLOP fase III
Lisdodde/Speenkruid
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120120

Park 100



Inbreiding
• thans braakliggend
• 101 grondgebonden 
woningen

• (middel)dure koop
• suburbaan
• oplevering 2018

Park 100 bestaat uit ruim honderd koopwoningen, waaronder 
parkbungalows, verandawoningen en herenhuizen die in een gebied 
met een parkachtig karakter staan.. De wijk is ontworpen met aandacht 
voor groen met hofjes en kronkelende paadjes. Enkele woningen 
hebben een veranda die overvloeit in het omliggende park.

Park 100
Hendrick Avercampstraat
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122122

Burggooi



Inbreiding
• thans braakliggend
• ca. 180 grondgebonden 
woningen

• dure koop
• suburbaan
• oplevering 2018 e.v.

Vervolg van de al ingezette ontwikkeling aan de zuidzijde van kerk en 
Zanen, binnen de geluidwal. Merendeels vrijstaande en twee onder een 
kap woningen. Het openbaar gebied is beperkt qua omvang.

Burggooi
Renaissancelaan e.o.
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124124

De Genie



Transformatie
• voorheen kantoorpand
• 244 1-kamer-
appartementen

• suburbaan
• opgeleverd 2018

Het bestaande kantoorpand op het industrieterrein wordt 
getransformeerd tot 250 kleine wooneenheden (kamerverhuur). Het 
bestaande industriële pand blijft hierbij intact.  Dit gebouw dient als 
opvanglocatie voor  arbeidsmigranten, dat nogal afgelegen ligt ten 
opzichte van anere woonfuncties en voorzieningen.

De Genie
Genielaan-Hoorn

125125

lopende projecten



Dit hoofdstuk verbeeldt de 
potentiële ontwikkellocaties van 
kern Alphen aan den Rijn. Per 
potentiële ontwikkellocatie is op de 
linker pagina een aantal beelden 
opgenomen. Deze beelden gelden 
ter inspiratie voor de kansen die de 
ontwikkeling biedt.

126126



127127
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128128

Raoul Wallenbergplein



Transformatie
• thans kantoor
• ca. 15 appartementen
• stedelijk
• kansrijk

Door de transformatie van het AD-pand kan de huidige gedateerde 
architectuur een nieuw en fris (meer extravert) gezicht krijgen. 
Daarnaast liggen er mogelijkheden om de entree van het centrum 
verder te vergroenen. Herinrichting van het bijbehorende private 
parkeerterrein biedt kansen om het openbaar gebied op te knappen 
en de gedempte oude waterloop van de Molenwetering weer in ere te 
herstellen.

Raoul Wallenbergplein
Raoul Wallenbergplein
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130130

ING Castellumstraat



Transformatie
• thans kantoor
• ca. 15 appartementen
• stedelijk
• kansrijk

De transformatie van het ING-gebouw heeft een grote 
ontwikkelpotentie. Transformatie biedt kans om zowel een voorkant 
naar de Castellumstraat als naar Bonifaciuskwartier te realiseren. 
Achter het gebouw tussen de huidige en oude Bonifaciusschool ligt 
een groene ruimte, die de woonkwaliteit ten goede komt. Tevens biedt 
transformatie een kans om het pand een eigentijdsere, pandsmatige 
uitstraling te geven, passend bij de rest van het stadshart (Hoge Zijde). 

ING Castellumstraat
Castellumstraat
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toekomstige projecten



132132

Weteringpad VTL



Transformatie
• thans (deels 
onbebouwd) 
bedrijfsterrein

• ca. 40 grondgebonden 
eengezinswoningen

• suburbaan
• weinig kansrijk

Dicht tegen het stadscentrum gelegen, biedt deze ontwikkeling 
kansen voor een eerste aanzet tot transformatie van bedrijfsterrein 
Molenwetering met een redelijke ontwikkelpotentie. De groene 
omgeving van de Molenwetering is te benutten voor nieuwe 
woonkwaliteit. Ontwikkeling is afhankelijk van bedrijfsverplaatsing en 
onderhevig aan milieubeperkingen.

Weteringpad VTL
Kamerlingh Onnesweg

133133

toekomstige projecten



134134

Volvo/Kwikfitgarage



Transformatie
• thans kantoor
• ca. 12 appartementen
• stedelijk
• weinig kansrijk

Ontwikkeling van het bestaande Kwikfit en Volvo garage-locatie houdt 
in dat er twee bedrijven en een brandstofvulpunt zouden moeten 
worden verplaatst. Op deze plek is het dan mogelijk door middel van 
een bescheiden accent het hoekpunt van de Willem de Zwijgerlaan 
met de Oranje Nassausingel te benadrukken. Het biedt ruimte voor 
een aansluiting in appartementen op onderwijslocatie de Meerkoet 
enerzijds als op de Marnixstraat anderzijds. Stedelijk door nabijheid 
centrum. 

Volvo/Kwikfitgarage
Meerkoetstraat
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136136

Bos Beton



Transformatie
• thans (watergebonden) 
bedrijfsterrein

• ca. 150 grondgebonden  
eengezinswoningen

• ca. 50 appartementen
• suburbaan
• kansrijk

Al geruime tijd wordt er gesproken over een transformatie van het 
voormalige terrein van Bos Beton op bedrijventerrein Heimanswetering.  
Deze ontwikkeling met een redelijke ontwikkelpotentie wordt gezien 
als startpunt van de transformatie van het totale bedrijfsterrein 
Heimanswetering en om aan de oever van de Heimanswetering  een 
nieuw watergeorienteerd woonmilieu  te maken. Het biedt kansen om 
een openbare route langs het water aan te leggen (in aansluiting op 
het Weteringpark en de haven en woningbouw van Aquaplan), voor 
een kleine haven en een straatgerichte verkaveling met herenhuizen 
met routes gericht op het water. Dubbel grondgebruik in de vorm 
van  parkeerplaatsen die worden opgelost onder de bouwblokken, 
als onderdeel van een integrale gebiedsontwikkeling. Het aantal 
appartementen blijft, om zoveel mogelijk contact te maken met het 
maaiveld beperkt. 
Thans zijn er rondom betreffende locatie nog milieubeperkingen die de 
ontwikkeling onmogelijk maken alsmede een bedrijfsverplaatsing. 

Bos Beton
Kalkovenweg

137137

toekomstige projecten



138138

Heijmanswetering



Transformatie
• thans bedrijfsterrein
• ca.300 woningen
• kansrijk op de 
langere termijn

Het bedrijventerrein Heimanswetering heeft potentie om plotgewijs 
te verkleuren naar een watergebonden woonwerkmilieu. De huidige 
structuur is een prima drager om het gebied fasegewijs te ontwikkelen. 
Het water van de Heimanswetering biedt kansen om een goed 
waterfront te realiseren, waarbij wonen en werken is georiënteerd op 
het water. Om deze transformatie te laten slagen, is het van belang de 
huidige milieubelemmeringen weg te nemen. 

Heijmanswetering
Kalkovenweg
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140140

Ashram college



Transformatie
• thans VO-school 
• ca. 40 grondgebonden 
eengezinswoningen

• suburbaan
• kansrijk

Nieuwbouw van het Ashram College op een andere locatie speelt 
deze perifeer gelegen locatie vrij voor de aanvulling met een nieuw 
woonmilieu. De locatie van het Ashramcollege biedt kansen om een 
duurzaam en karakteristiek suburbaan laagbouw woonmilieu te 
realiseren. De woningen hebben een kap. Dit suburbane milieu is een 
goede aanvulling  op de bestaande woonbebouwing van Ridderveld. 
De groene openbare ruimte is een karakteristieke drager voor deze 
ontwikkeling. 

Ashram college
Marsdiep
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OBS Oudshoorn



Transformatie
• thans basisschool
• ca. 12 grondgebonden 
eengezinswoningen

• suburbaan
• kansrijk

Deze voormalige basisschool en gymzaal ligt midden in de 
groenstructuur van Ridderveld. De plek biedt kansen om een 
eigentijdse toevoeging op het woonmilieu van Ridderveld te maken. 
Deze nieuwbouw kan worden ingezet om de schaalsprong naar een 
kleinschalige woonomgeving te maken. De drielaagse grondgebonden 
woningen zijn vorm gegeven als ensemble in een groene omgeving.  

OBS Oudshoorn
marsdiep
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144144

Rijnstreekhal



Transformatie
• thans sporthal
• ca. 20 grondgebonden 
eengezinswoningen of 
30 appartementen 

• suburbaan
• kansrijk

De locatie van de Rijnstreekhal aan de Dillenburg komt binnen 
afzienbare tijd vrij. De plek biedt kansen om een (fiets)verbinding te 
maken tussen het dynamische gebied rond de Baronie / Rijnhaven 
en het Bospark/Stadscentrum, als onderdeel van de integrale 
ontwikkelingszone (Structuurvisie 2031). De locatie zelf beslaat 
echter een compact oppervlak. Het verdient daarom de voorkeur om 
breder te kijken, en ook een deel van de openbare ruimte of wellicht 
naastgelegen kavels mee te nemen in één totaalontwikkeling.  
Te denken valt aan gestapelde bouw in de vorm van een stedelijk blok 
of aan een compact opgezet grondgebonden woonmilieu. Belangrijk 
daarbij is dat er een heldere, door voorkanten begrensde routing 
tussen Bospark en Baronie ontstaat. Een deel van het omliggende 
parkeerterrein moet daarvoor mogelijk wijken of in gebouwde vorm 
worden gerealiseerd.   

Rijnstreekhal
Dillenburg
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Krijtfabriek



Transformatie
• thans bedrijf
• ca. 12 grondgebonden 
eengezinswoningen

• suburbaan
• kansrijk

De voormalige krijtfabriek in het centrum kan getransformeerd worden 
tot circa 12 grondgebonden woningen. De woningen hebben een kap 
en als buitenruimte een patio of stadstuin. Het gebouw biedt kansen 
om een deel van het cultuurhistorisch erfgoed te behouden. Er kan een 
ensemble ontstaan met een eigentijdse vertaling van de historische 
bedrijfsbestemming. Belangrijk is dat er zowel een duidelijke voorgevel 
aan de kant van de Raadhuisstraat als aan de kant van de Oude Rijn 
ontstaat.

Krijtfabriek 
Raadhuisstraat
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148148

Remiseterrein/P&R



Transformatie
• thans parkeerterrein 
en spoorweg

• ca.40 dekwoningen en 
appartementen 

• stedelijk
• kansrijk

Het matig gebruikte P&R terrein en de naastgelegen, in onbruik 
geraarkt remise terrein kan benut worden voor dubbel grondgebruik 
voor zowel wonen als (reizigers)parkeren.  Met een gesloten bouwblok 
kan de ingezette structuur van stedelijke bouwblokken worden 
doorgezet richting het spoor. Door toepassing van een gebouwde 
parkeervoorziening in of onder het pand kan de parkeercapaciteit van 
het P&R terrein gehandhaafd blijven. Wellicht kan voordeel behaald 
worden in dubbel gebruik van de parkeerplaatsen, voor zowel forensen 
als voor bewoners. Door deze af te kleden met deels grondgebonden 
rugwoningen en dekwoningen kan elke zijde een representatief 
gevelbeeld krijgen. De informele fietsroute over de Dwarsligger wordt 
hiermee ruimtelijk begeleid en geformaliseerd.  
rugwoningen Op de dan vrijgekomen locatie is een stedelijk 
woonmilieu met bijvoorbeeld hoge (4-laagse) grondgebonden 
herenhuizen denkbaar, georganiseerd in bouwblokvorm.

Remiseterrein/P&R
Dwarsligger
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150150

Scala en Diamantflat



Transformatie
• thans VO school en 
galerijflat

• ca.70 grondgebonden 
en dekwoningen

• suburbaan
• kansrijk

Sloop en vervangende nieuwbouw van de Lange Diamant in combinatie 
met de herontwikkeling van het Scala-college bieden kansen om dit 
gebied integraal te ontwikkelen. 
De plek van de Lange Diamant geeft ruimte om grondgebonden sociale 
huurwoningen te realiseren. Bij een eenzijdige ontwikkeling van de 
Diamantlaan vergen de overgangen tussen openbaar en privégebied 
bijzondere aandacht. 
Om effectief met de ruimte om te kunnen gaan, kan voor de Scala 
locatie gedacht worden aan grondgebonden dekwoningen in een 
gesloten bouwblokvorm. Het parkeren kan daardoor onder het leefdek 
worden gerealiseerd. De Diamantstraat wordt begeleid met voorkanten 
en individuele adressen. 

Scala en Diamantflat
Diamantstraat
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Euromarkt



Herstructurering
• thans perifeer 
detailhandelsgebied

• ca.50 stadswoningen 
en appartementen 

• suburbaan
• kansrijk

De Euromarkt is een perifere detailhandelslocatie en gedeeltelijk 
kantoorgebied, in de nabijheid van stadscentrum en hoogwaardig 
openbaar vervoer (treinstation).  Het gebied kent een relatief lage 
bebouwingsintensiteit, wordt gedomineerd door parkeerplaatsen 
op het maaiveld. Het ligt met de rug  gekeerd  naar het groengebied 
van de Molenwetering. In samenspraak met lokale ondernemers en 
vastgoedeigenaar wordt nagedacht over een nieuw (winkel)profiel 
voor het gebied. Woningen bovenop de winkels zijn goed voorstelbaar. 
Denkbaar is een typologie van quasi-grondgebonden stadswoningen 
op een groen dek, aangevuld met enkele bescheiden woontorens. 
De groene omgeving van de Molenwetering benut kan worden als 
bijzondere woonkwaliteit. De verkleuring naar gemengd woongebied 
is met het daVinci complex in zekere zin al ingezet.  Aandachtpunten 
zijn o.a. externe veiligheid en milieucontouren van bedrijfsterrein 
Molenwetering. 

Euromarkt
Euromarkt
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Bospark GHL



Transformatie
• thans VO school
• ca. 30 grondgebonden 
woningen 

• suburbaan
• kansrijk

Op een deel van de locatie van het Groene Hart Leerpark ligt de 
potentie, een statig woonmilieu te realiseren. Gedacht kan worden 
aan individuele herenhuizen, georganiseerd in gesloten bouwblokken. 
Het karakter is verkeersluw, en het plan heeft een duidelijke oriëntatie 
op het Bospark. Het Bospark krijgt daarmee ook aan de westzijde een 
duidelijk gezicht, waarmee de sociale veiligheid van het park verbeterd 
wordt. 

Bospark GHL
Bosparkweg
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Blok 22/23



Inbreiding
• thans parkeerterrein
• ca. 140 woningen en 
appartementen 

• stedelijk
• kansrijk

Vanuit het Masterplan Stationsomgeving was ter plaatse van blok 22 
25.000 m2 kantoorruimte gereserveerd. In de recente kantorenmarkt is 
hiervoor geen behoefte gebleken. Het naar woningen getransformeerde  
kantoorpand van WoltersKluwer is wat dat betreft veelzeggend. De 
nu nog lege locatie kan ingezet worden als stedelijk bouwblok ten 
behoeve van wonen, voortbordurend op de woningbouwontwikkelingen 
van blok 24 en 25 en 26. De relatief ondiepe blokmaat van 40 meter 
én de gewenste alzijdigheid (gezicht naar zowel het spoor als naar het 
plantsoen) vraagt om een inventief plan met bijvoorbeeld rug-aan-
rugwoningen of een half-open binnenhof op een verhoogd maaiveld. 
Hierin passen nadrukkelijk ook grondgebonden stadswoningen. 
Aandachtspunt is de nabijheid van het spoor, die speciale 
voorzieningen tav geluidsoverlast zal vereisen.  Daarnaast is het de 
wens om blok 23 als solitaire woontoren te laten vervallen, en deze 
in blok 22 te incorporeren. Dit hoogteaccent kan het beste gesitueerd 
worden aan de zijde van de onderdoorgang. 

Blok 22/23 
Noordpoolsingel
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Rijnhaven-oost



Herstructurering
• thans bedrijfsterrein
• max. 1120 woningen  
• stedelijk
• kansrijk

De woningbouwontwikkeling in Rijnhaven zit in momenteel in een 
stroomversnelling. Naast de al lopende projecten is de potentie voor 
nieuwe woningbouwontwikkeling in Rijnhaven-oost echter nog lang 
niet uitgeput.  De beoogde organische ontwikkeling maakt dat er 
geen exact woonprogramma en -aantal is gedefinieerd. De mate van 
programmamenging  en de woningtypologie bepaalt uiteindelijk 
hoeveel woningen er daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden. 
Het omgevingsplan stelt daarvoor wel een plafond tot maximaal 
1120 woningen voor het gehele plangebied. Dit is inclusief de al 
bestaande woningen van de Baronie. Naar verwachting wordt dit 
plafond ruimschoots gehaald. Vooral als ook de gebieden rondom de 
Nijverheidslaan en van Foreestlaan planologisch beschikbaar komen 
voor woningbouw. (het huidige omgevingsplan voorziet hier nog niet 
in). Een verruiming van dit plafond is daarom erg wenselijk.  
 

Rijnhaven-oost
Energieweg/van Forreestlaan e.o.
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Op deze kaart worden de 
ontwikkellocaties getoond, die 
weinig tot geen potentie hebben voor 
woningbouwontwikkeling. Veelal 
omdat deze locaties zich in het groen 
bevinden. Woningbouwontwikkeling 
op deze plekken gaat ten koste van 
de leefbaarheid en/of stedelijke 
groenstructuur. Ook worden locaties 
niet kansrijk beoordeeld als deze 
de groei van de stedelijke economie 
(maakindustrie en logistiek) 
belemmeren. 

160160



161161

toekomstige projecten
(niet kansrijk)



Gemeente Alphen aan den Rijn
Stadhuisplein 1
Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn
Telefoon 14 0172
gemeente@alphenaandenrijn.nl
www.alphenaandenrijn.nl

7 juli 2018

162162


