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6. Gebiedsgerichte uitwerking  

Inzoomen op de woonmilieus 

In de vorige paragraaf hebben we het gewenste bouwprogramma bepaald en 
aangegeven welke resterende opgave er ligt. Deze opgave zal uiteindelijk in de wijken 
van Rijswijk gerealiseerd moeten worden. Daarom werken wij de zaken die in de visie 
verwoord zijn concreter uit naar de woonmilieus van Rijswijk. We richten ons daarbij 
zowel op bestaand stedelijk gebied als op het buitengebied Ten aanzien van de 
toekomstige ontwikkeling is een aantal zaken van belang: 
• De ontwikkelingsrichting of koers (consolideren, transformeren); 
• De randvoorwaarden voor ontwikkeling binnen de gekozen koers; 
• Het bekende programma voor woningbouw en transformatie; 
• Kansen om de koers kracht bij te zetten; 
• Eventueel aanvullingen op het programma. 
 
Woonmilieu-indeling 

Op landelijk en regionaal niveau worden verschillende woonmilieu-indelingen gehanteerd. 
Deze zijn op lokaal niveau niet altijd goed toepasbaar. Zeker de landelijke indeling is te 
grofmazig om op Rijswijks niveau verschillen te kunnen duiden.  
In deze woonvisie maken we gebruik van een woonmilieu-indeling die zoveel mogelijk 
aansluit bij die van de Regionale Woonvisie Haaglanden (zie voor een overzicht bijlage 
2). 
 
Figuur 6.1: Gemeente Rijswijk. Kaart met overzicht van (toekomstige) woonmilieus 
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6.1. Klein stedelijk, dorps 

Beschrijving: vooroorlogs centrum, kleinstedelijk milieu, met menging van 

functies, en een hoge bevolkingsdichtheid 
Wijken in Rijswijk:  Oud Rijswijk 

 
Veel voorzieningen, gemengde wijk 

In Oud-Rijswijk is het allemaal begonnen… Hier is het historische centrum en hier staan 
dan ook de oudere woningen; vooroorlogse beneden- en bovenwoningen, rijwoningen en 
herenhuizen, met af en toe ook naoorlogse invullingen zoals portiekflats. Een mix van 
allerlei typen woningen én voorzieningen. En een hoge bevolkingsdichtheid, met vooral 
veel kleine huishoudens tussen 25 en 45 jaar. Er wonen vrij weinig 65-plussers, in 
vergelijking met Rijswijk als geheel.  

 
Tabel 6.1: Gemeente Rijswijk. Oud Rijswijk. Kerncijfers per 1-1-2004 

Bevolking Huishoudens Woningvoorraad 

2.390 inwoners 1.190 huishoudens 1.215 woningen 

9.920 personen per km2 Gem. huishoudensgrootte:  2,0 Woningwaarde index: 102 (gem: 100) 
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Koop en particuliere huur:  

Woningen corporaties: 

(tot €508,= 

(tot €605,= 

(meer dan €605,= 

865 

350 / 29% 

345) 

0) 

5) 

   
Bron: CBS, 2006 

 
In onderstaande kaart geven we aan welke ontwikkelingen (die relevant zijn in het kader 
van deze woonvisie) er zijn in het betreffende woonmilieu. 
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Figuur 6.2: Gemeente Rijswijk. Oud Rijswijk 

 
 

De koers: consolideren 

Consolideren van bestaande kwaliteiten (mix, voorzieningen) is de inzet. Incidentele 
toevoegingen zijn welkom, vooral als deze (ook) geschikt zijn voor mensen met een 
beperking. Mits behoud of versterking van de bestaande kwaliteit en het karakter is 
gewaarborgd.  
 

Thema wonen Uitwerking voor dit woonmilieu 
Bekend programma 
2006-2012 

+ 31 middeldure koopappartementen (ERL-locatie) 
+ 3 appartementen (Pand Bosman) 
+       8 wooneenheden begeleid wonen 

Randvoorwaarden, 

kansen en aanvullingen 

• Bij initiatieven: levensloopbestendig bouwen. 
• Verhogen niveau zorg. Welzijnsaanbod is voldoende. Behoefte 

aan zorgaanbod lift mee op planvorming rondom Onderwatershof. 
• Behoud van kleinschalig, historisch karakter en variatie. 
• Versterken wonen boven winkels. 
• Grondgebonden woningen in middeldure segment door 

samenvoeging. 

• Maatwerk voor specifieke doelgroepen ter versterking kleinschalig, 

historisch karakter. 

 

Thema duurzaamheid Uitvoeren 

isolatieprogramma 

Plaatsen zonneboiler 

en of mini WKK’s 

Aansluiten warmtenet 

met duurzame warmte 

Bestaande voorraad Stimuleren m.b.v. 

project energieloket 

Stimuleren m.b.v. 

project energieloket 

n.v.t. 

Nieuwbouw n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
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6.2. Stadswonen mix 

Beschrijving: Vooroorlogs kleinstedelijk woonmilieu rond het centrum, sterkere 

woonfunctie, en een hoge bevolkingsdichtheid.  
Wijken in Rijswijk:  Buurten rondom Oud Rijswijk 
 

In de buurten rondom Oud Rijswijk vinden we vooral vooroorlogse boven- en 
benedenwoningen, afgewisseld met enkele naoorlogse invullingen. In de plinten van 
bouwblokken zijn vrij veel detailhandelsvoorzieningen te vinden. De mensen wonen in 
relatief hoge dichtheden en de woningen zijn gemiddeld vrij klein en goedkoop. Zowel de 
huur- als koopwoningen vallen vaak in het goedkope segment. Bij sommige 
woningcomplexen zit de sleet er behoorlijk in. In deze wijken wonen veel 
eenpersoonshuishoudens: bijna de helft van de bewoners woont alleen, en zij zijn relatief 
vaak tussen 25 en 45 jaar oud.  
 
Tabel 6.2: Gemeente Rijswijk. Buurten rond Oud Rijswijk. Kerncijfers per 1-1-2004  

Bevolking (1-1-2004) Huishoudens (1-1-2004) Woningvoorraad (1-1-2006) 

9.400 inwoners 5.030 huishoudens 5.120 woningen 

8.625 personen per km2 Gem. huishoudensgrootte:  1,9 Woningwaarde index: 91 (gem: 100) 
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Koop en particuliere huur:  

Woningen corporaties: 

(tot €508,= 

(tot €605,= 

(meer dan €605,= 

3.980 

1.140 / 22% 

1.140) 

0) 

0) 

  
Bron: CBS, 2006 
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Figuur 6.3: Gemeente Rijswijk. Klein stedelijk, rond  centrum 

 
 

De koers: consolideren/transformeren, kansen pakken voor senioren 

De huidige variatie is een kwaliteit om te behouden. Consolidatie betekent ook: 
vasthouden van het aandeel sociale voorraad in deze gebieden. Senioren vinden dit 
gebied een aantrekkelijke woonlocatie. Bij verandering van / toevoeging aan de 
woningvoorraad wordt hiermee rekening gehouden. Voor hen is toevoeging van 
geschikte woningen in het middensegment een welkome aanvulling. Daarnaast zal 
rekening gehouden moeten worden met de wens van gezinnen om zich hier te vestigen. 
Twee kansrijke locaties worden hier beschreven: 
 

Onderwatershof en Florence 

Deze locatie leent zich als uitvalsbasis voor zorg voor het oude deel van de stad, 
gecombineerd met wonen. Het is een bij ouderen gewilde locatie. Nu al zitten hier enkele 
belangrijke zorgvoorzieningen, zoals Onderwatershof en Florence. De locatie heeft de 
potentie uit te groeien tot een volwaardig centrum voor wonen, welzijn en zorg: een 
potentiële 3e woonservicezone (of "zorgboulevard"). 
 

Havengebied 

Het Havengebied bestaat uit verschillende deelgebieden, waarvan het deelgebied 
Havenkwartier een onderdeel is. Het Havenkwartier biedt qua ligging en ruimtelijke 

structuur kansen voor het realiseren van een eigen, uniek woonmilieu in Rijswijk. 
Daarmee kan een bredere vraag bediend worden dan alleen die van het woonmilieu 
waarin het gebied gelegen is. Het heeft een bijzondere positie, waar: 
• Aansluiting gevonden kan worden op de verdere ontwikkeling langs de Churchilllaan; 
• Kansen liggen voor stedelijk georiënteerde grondgebonden woonmilieus in relatie 

met wonen/werken aan het water. 
• De discussie over de vraag bij welke typologie het gebied het beste aansluit 

(bestaande kleinschalige bebouwing van Oud-Rijswijk, of de belangrijke stedelijke as 
die zich leent voor hoogstedelijk wonen) reikt verder dan woningtypen alleen en 
vraagt een afweging op stedelijk en stedenbouwkundig niveau. Enkele 
uitgangspunten gedacht vanuit het wonen zijn wel te geven: 
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• Op stedelijk niveau biedt de locatie kansen om de behoefte aan grondgebonden 
woningen deels in te vullen.  

• Qua woningtypologie zijn appartementen in het middeldure segment een aanvulling 
op het aangrenzende woonmilieu.  

• Een accent op jonge huishoudens (tot circa 55 jaar) ligt voor de hand. Daarin wijkt 
het Havenkwartier af van het accent voor dit woonmilieu als geheel.  

• Behalve een 'gouden kans' is dit ook een locatie waarbinnen voor sociale 
woningbouw een plek moet zijn. 

 
Thema wonen Uitwerking voor dit woonmilieu 
Bekend programma 
2006-2012 

• 26 goedkope eengezins huurwoningen (Vliethaven) 
• 69 dure eengezins koopwoningen (Vliethaven) 
• 8 dure eengezins koopwoningen (voormalige locatie Snijderschool) 
• 23 dure huurappartementen (Onderwatershof) 
• 36 goedkope huurappartementen (Onderwatershof) 
• Circa 200 woningen Havenkwartier (nader in te vullen) 

Randvoorwaarden, 

kansen en aanvullingen 

• Behoud van kleinschalig karakter en variatie.  
• Op kleine schaal transformatie (projectmatig). Herontwikkeling niet 

courante, sleetse portiekwoningen 
• Bij initiatieven: levensloopbestendig bouwen. Toevoegen of 

opplussen van woningen die ook geschikt zijn voor senioren en / of 
mensen met een beperking is een zinvolle aanvulling op het 
programma en speelt in op vraag uit de wijk  

• Verhogen niveau zorg op en nabij Onderwatershof (3e 
woonservicezone?).  

• Havenkwartier e.o., biedt kansen op stedelijk niveau. Deels nader 
in te vullen (zie tekst boven). Vraagt om zorgvuldige afweging. 

• Upgraden kleine eengezinswoningen. 

 

Thema duurzaamheid Uitvoeren 

isolatieprogramma 

Plaatsen zonneboiler 

en of mini WKK’s 

Aansluiten warmtenet 

met duurzame warmte 

Bestaande voorraad Boven- en 

benedenwoningen:  

- door verhuurders  

- particulieren via 

energieloket 

Hoogbouw:  

- door verhuurders 

Boven- en 

benedenwoningen:  

- door verhuurders  

- particulieren via 

energieloket 

Hoogbouw: 

onderzoeken 

haalbaarheid  

Nieuwbouw Onderzoeken 

mogelijkheden extra 

lage EPC (passief 

bouwen) 

Optie Onderzoeken 

haalbaarheid 
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6.3. Stedelijk wonen, duur 

Beschrijving: vooroorlogs milieu nabij het historisch centrum, 

eengezinswoningen, herenhuizen 
Wijken in Rijswijk:  Leeuwendaal 

 
Leeuwendaal heeft als woonmilieutypering ‘Stedelijk - duur’, en terecht. De gemiddelde 
woningwaarde ligt hier bijna twee keer zo hoog als in de meeste andere wijken van 
Rijswijk. De wijk wordt gekenmerkt door vooroorlogse eengezinswoningen, waaronder 
veel herenhuizen. Qua voorzieningen richten de bewoners zich voornamelijk op het 
nabijgelegen centrum van Rijswijk of op Den Haag. 
 
Tabel 6.3: Gemeente Rijswijk. Leeuwendaal. Kerncijfers per 1-1-2004 

Bevolking Huishoudens Woningvoorraad 

2.500 inwoners 1.000 huishoudens 1.000 woningen 

9.615 personen per km2 Gem. huishoudensgrootte:  2,5 Woningwaarde index: 183(gem: 100) 
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Koop en particuliere huur:  

Woningen corporaties: 

(tot €508,= 

(tot €605,= 

(meer dan €605,= 

995 

5 / <1% 

5) 

0) 

0) 

   
Bron: CBS, 2006 
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Figuur 6.4: Gemeente Rijswijk. Stedelijk duur 

 
 

De koers: voortzetten van kwaliteit 

Consolideren van bestaande kwaliteiten (in Rijswijk unieke vooroorlogse grondgebonden 
kwaliteit).  
 

Uitwerking voor dit woonmilieu 
Thema wonen Uitwerking voor dit woonmilieu 
Bekend programma 
2006-2012 

• 20 dure koopappartementen (Geestbrugkade III). 

Randvoorwaarden, 

kansen en aanvullingen 

• Beperkte ruimtelijke mogelijkheden; maatwerk.  
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n.v.t. 
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6.4. Tuinsteden1 

Beschrijving: het dominante woonmilieu in Rijswijk. Deze wijken worden in 

hoofdzaak gekenmerkt door veel en vaak grootschalig 
(openbaar) groen. De woningvoorraad bestaat voornamelijk uit 
portiekflats en hoogbouwflats gemixt met een beperkte 
hoeveelheid eengezinswoningen.  

Wijken in Rijswijk:  Te Werve, Kleurenbuurt, Steenvoorde, Muziekbuurt, 

Artiestenbuurt 
 
Onder de noemer ‘Tuinstad Rijswijk’ vallen vele wijken van Rijswijk, vooral grote delen 
van Steenvoorde en Te Werve. Bijna de helft van de inwoners van Rijswijk woont hier.  
De waarde van de woningen ligt onder het gemeentelijk gemiddelde. Voorzieningen zijn 
grootschalig geclusterd in bijvoorbeeld wijkwinkelcentra en sportcomplexen. In Tuinstad 
Rijswijk wonen veel 65-plussers en het aandeel kinderen ligt lager dan het gemeentelijk 
gemiddelde. Er wonen relatief weinig gezinnen.  
  
Tabel 6.4: Gemeente Rijswijk. Tuinstad Rijswijk. Kerncijfers per 1-1-2004  

Bevolking Huishoudens Woningvoorraad 

23.820 inwoners 12.250 huishoudens 12.395 woningen 

4.325 personen per km2 Gem. huishoudensgrootte:  1,9 Woningwaarde index: 91(gem: 100) 
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(tot €508,= 

(tot €605,= 

(meer dan €605,= 

6.195 

6.200 / 50% 

5.610) 

545) 

45) 

 
Bron: CBS, 2006 

 
Koers: fysieke en sociale wijkaanpak 

In dit woonmilieu concentreert zich de fysieke en sociale aanpak in het kader van de 
Stedelijke vernieuwing. In samenspraak met corporaties, bewoners en organisaties zijn 
voor de wijken Te Werve, Steenvoorde-Zuid, Kleuren- en Artiestenbuurt2 en Muziekbuurt 
wijkontwikkelingsplannen (WOP's) opgesteld, met concrete maatregelen. Deze WOP's 
hebben een planhorizon tot 2010. De programma's tot 2010 worden voortgezet. De 
woonvisie kijkt verder vooruit en geeft aan waar het nodig is om het programma na 2010 
'op te plussen'.  
De wijken binnen dit woonmilieu worden hieronder separaat behandeld. 

                                                      
1  Komt overeen met het woonmilieu Groenstedelijk, Parkstad uit de regionale woonvisie Haaglanden 
2 De Artiestenbuurt maakt in de woonmilieuverdeling deel uit van het woonmilieu ‘hoogstedelijk wonen’ maar 

wordt hier wel behandeld. 
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Te Werve: betaalbaar wonen voor kleine huishoudens 

In Te Werve wonen relatief veel kleine huishoudens, relatief vaak tussen 25 en 45 jaar. 
De woningen zijn er het goedkoopst van heel Rijswijk. Toch bestaat een relatief groot 
deel van de voorraad uit koopwoningen.  
 
Tabel 6.5: Gemeente Rijswijk. Te Werve. Kerncijfers per 1-1-2004 

Bevolking Huishoudens Woningvoorraad 

4.800 inwoners 2.660 huishoudens 2.705 woningen 

3.485 personen per km2 Gem. huishoudensgrootte:  1,8 Woningwaarde index: 80(gem: 100) 
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Koop en particuliere huur:  

Woningen corporaties: 

(tot €508,= 

(tot €605,= 

(meer dan €605,= 

1.700 

1.005 / 37% 

1.000) 

5) 

-) 

Bron: CBS, 2006 

 
Figuur 6.5: Gemeente Rijswijk. Tuinsteden: Te Werve 

 
 

De koers: transformatie naar een gemêleerde wijk , voor senioren én gezinnen 

Te Werve is een wijk waarin veel senioren wonen, die vaak sterk aan hun wijk gebonden 
zijn. Het huidige woningaanbod  (appartementen maar ook grondgebonden woningen) 
biedt kansen om startende gezinnen een plek te bieden. Doel is om het accent te 
verleggen van een wijk met primair kleine huishoudens naar een gemêleerde wijk met 
ook gezinnen. Daarmee wordt aangesloten op het wijkontwikkelingsplan tot 2010 en deze 
koers wordt ook na 2010 ingezet. Dit betekent: 
• Opplussen tot, of nieuw bouwen van nultredenappartementen (vooral in de 

middeldure huurcategorie), als antwoord op de veranderende vraag van senioren in 
de wijk. Dit bevordert bovendien de doorstromingsmogelijkheden van senioren 
binnen de wijk en schept ruimte voor jonge doorstromers. 

• Realiseren van grondgebonden woningen waar ruimte is of komt 
• Bij sloop / nieuwbouw van appartementen mag enige verdunning optreden. De 

voorraad appartementen wordt gecompenseerd door initiatieven aan de rand van Te 
Werve, in Plaspoelpolder.  
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• Er wordt rekening gehouden met de stedenbouwkundige structuur: grondgebonden 
stedelijk in het binnengebied; hoogstedelijk wonen langs de randen van het gebied 
als deel van de stedelijke assen.  

 

Uitwerking voor dit woonmilieu 
Thema wonen Uitwerking voor dit woonmilieu 
Bekend programma 
2006-2012 

• 147 woningen (45 sociaal en 102 markt, waarvan 50 eengezins, Te 
Werve West) 

• 24 dure eengezins koopwoningen (zwembadlocatie, Parc Te 
Werve) 

• 117 dure huur- en 118 dure koopappartementen (Ter Nieuburgh, 
landgoederenzone)  

• 14 eengezinswoningen (10 markt, 4 sociaal, Idenburglaan) 

Randvoorwaarden, 

kansen en aanvullingen 

• Vergroten aanbod voor jonge doorstromers door vergroten 
voorraad grondgebonden woningen waar mogelijk.  

• Ontwikkelen meer grondgebonden wonen voor gezinnen 
• Kwaliteitsverbetering, bestaande uit levensloopbestendig maken 

van bestaande of nieuwe woningen, om groep senioren te 
faciliteren. 

• Verhogen groenbelevingswaarde park Te Werve 
• Transformatie restdeel voorraad portieketagewoningen 
• De Artiestenbuurt transformeert richting een hoogstedelijker 

karakter 
• Op gemeentelijk niveau is zekere overmaat aan plannen dure 

koopappartementen. Te Werve en Stationskwartier hebben daarin 
een belangrijk aandeel. In samenhang met deze (118 
appartementen) en de andere plannen bepalen waar 
programmabijstelling wenselijk en mogelijk is. 

 

Thema duurzaamheid Uitvoeren 

isolatieprogramma 

Plaatsen zonneboiler 

en of mini WKK’s 

Aansluiten warmtenet 

met duurzame warmte 

Bestaande voorraad Door verhuurders Optie Onderzoeken 

haalbaarheid 

Nieuwbouw Onderzoeken 

mogelijkheden extra 

lage EPC (passief 

bouwen) 

Optie Onderzoeken 

haalbaarheid 
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Kleurenbuurt 

De Kleurenbuurt is een ‘grijze’ buurt: het aandeel 65-plussers ligt hier hoog en het 
aandeel kinderen laag. Dat is ook te merken aan de huishoudenssamenstelling: veel één- 
en tweepersoonshuishoudens. Opvallend is dat vrij veel woningen door één particuliere 
verhuurder worden aangeboden.  
 
Tabel 6.6: Gemeente Rijswijk. Kleurenbuurt. Kerncijfers per 1-1-2004 

Bevolking Huishoudens Woningvoorraad 

2.250 inwoners 1.310 huishoudens 1.345 woningen 

5.160 personen per km2 Gem. huishoudensgrootte:  1,7 Woningwaarde index: 89(gem: 100) 
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Koop en particuliere huur:  

Woningen corporaties: 

(tot €508,= 

(tot €605,= 

(meer dan €605,= 

1.000 

345 / 25% 

345) 

0) 

0) 

Bron: CBS, 2006 

 
Figuur 6.6: Gemeente Rijswijk. Tuinsteden: Kleurenbuurt 
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De koers: behoud van mix aan doelgroepen, maar kansen voor kwaliteit pakken 

In deze wijk staan woningen die schikt zijn voor zowel jonge als oudere mensen, in 
verschillende prijscategorieën. Qua ligging nabij voorzieningen is de wijk geschikt voor 
senioren. Vermeldenswaard is daarbij, dat in deze wijk relatief veel woningen van 
Vesteda staan: duurdere galerijflats en koopwoningen. Er is sprake van 2 verschillende 
sferen binnen de wijk. 
De mix aan woningtypen is waardevol. Daarbinnen wordt eraan gewerkt om de kansen 
voor starters en "doorstarters" (jonge gezinnen en jonge kleine huishoudens) te 
vergroten.    
Voor starters is de sociale voorraad al geschikt; doorstroming in de wijk is voor hen de 
sleutel tot een woning. Om de kansen voor "doorstarters" te vergroten worden bovendien 
op beperkte schaal huurwoningen verkocht. Langs de stedelijke as Generaal Spoorlaan 
behoort transformatie tot de koers: aansluiting bij het hoogstedelijk wonen. 
 

Uitwerking voor dit woonmilieu 
Thema wonen Uitwerking voor dit woonmilieu 
Bekend programma 
2006-2012 

• 25 goedkope eenheden begeleid wonen (Berkenhof) 
• Mogelijk vindt er een functieverandering plaats in de flat aan de 

Hilvoordestraat / Generaal Spoorlaan, van verouderde 
seniorenwoningen naar startersappartementen (complex van 
Vesteda / Florence). 

• Verkoop van circa 60 sociale huurwoningen. 

Randvoorwaarden, 

kansen en aanvullingen 

• Behoud van mix, kansgebied voor starters, meer kansen voor 
doorstarters 

• Verkoop mag, mits behoud  voldoende sociaal karakter 
woningvoorraad 

• Kwaliteitsverbetering bestaande voorraad als impuls 

• Ontwikkeling hoogwaardig stedelijk wonen in grensgebied 

Artiestenbuurt langs de Generaal Spoorlaan 

 

Thema duurzaamheid Uitvoeren 

isolatieprogramma 

Plaatsen zonneboiler 

en of mini WKK’s 

Aansluiten warmtenet 

met duurzame warmte 

Bestaande voorraad - Particulier 

stimuleren m.b.v. 

project energieloket 

i.s.m. evt. VVE 

- Door verhuurders 

- Particulier: 

stimuleren m.b.v. 

project energieloket 

i.s.m. evt. VVE  

- Verhuurders: optie 

- Particulier: 

onderzoek 

haalbaarheid i.s.m. 

VVE’s  

- Verhuurders: 

onderzoek 

haalbaarheid 

Nieuwbouw Onderzoeken 

mogelijkheden extra 

lage EPC (passief 

bouwen) 

Optie Onderzoeken 

haalbaarheid 
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Steenvoorde: groen en hoogbouw met een mix van huishoudenstypen 

Steenvoorde is een groene wijk; er staat veel echte hoogbouw met daartussen en aan de 
rand van de buurten ruime groenzones. Steenvoorde Zuid is daarbij wat recenter en 
grootschaliger van opzet met grotere complexen en grootschaliger groen en Steenvoorde 
Noord wat kleinschaliger, met meer middelhoogbouw.  
De huurwoningen in Zuid zijn er vaak wat ruimer dan in de andere tuinstadwijken in 
Rijswijk en ook wat beter geschikt voor gezinnen.  
 
Tabel 6.7: Gemeente Rijswijk. Steenvoorde. Kerncijfers per 1-1-2004 

Bevolking Huishoudens Woningvoorraad 

12.960 inwoners 6.160 huishoudens  Woningen 6.210 

4.015 personen per km2 Gem. huishoudensgrootte:  2,1 Woningwaarde index: 100(gem: 100) 
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Koop en particuliere huur:  

Woningen corporaties: 

(tot €508,= 

(tot €605,= 

(meer dan €605,= 

2.625 

3.585 / 57% 

3.055) 

485) 

45) 

Bron: CBS, 2006 

 
Figuur 6.7: Gemeente Rijswijk. Tuinsteden: Steenvoorde 

 
 
De koers voor  Steenvoorde-Zuid: uitvalsbasis wonen, welzijn, zorg 

Steenvoorde Zuid ontwikkelt zich tot uitvalsbasis voor wonen, welzijn en zorg. Het 
centrale gebied van Steenvoorde-Zuid wordt een belangrijke woonservicezone. Dit 
betekent ook inzet op een gevarieerde wijk, met verbetering van de woonkwaliteit voor 
senioren en / of mensen met een beperking. Blijvend voldoende sociale voorraad is een 
belangrijk uitgangspunt. 
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Het opwaarderen van woningen tot nultredenwoningen leidt ook tot doorstroming vanuit 
de eengezinswoningen die ook in de wijk aanwezig zijn. Daarmee worden kansen 
geboden aan jonge huishoudens. Enige vergroening treedt dan op, hoewel de wijk vooral 
veel oudere bewoners zal blijven kennen.  
 
De koers voor  Steenvoorde Noord: mix met gezinnen 

Steenvoorde-Noord krijgt een profiel waarin ruimte is voor meer startende gezinnen en 
kleine jonge huishoudens, naast senioren. Hier spelen twee overwegingen die bij 
initiatieven in samenhang bekeken moeten worden: 
• Voor starters biedt de goedkope voorraad goede kansen binnen Rijswijk; 
• Zowel voor senioren en gezinnen is het woningaanbod nu kwalitatief te beperkt. 

Opwaardering van verouderde of minder gewilde appartementen of vervanging door 
nieuwe appartementen of grondgebonden woningen is dan een optie, die echter ook 
een prijskaartje heeft.  

De mate waarin de goedkope voorraad in omvang afneemt in deze wijk is afhankelijk van 
de ontwikkelingen in andere wijken in Rijswijk.  
Langs de stedelijke assen wordt geïnvesteerd in gestapeld, stedelijk wonen, gericht op 
(ook jonge) doorstromers. Aan de andere kant van de wijk, grenzend aan de suburbane 
gebieden De Strijp en Vrijenban, is een vloeiender overgang naar het suburbane wonen 
gewenst.   
 
De Ministerbuurt, die onderdeel uitmaakt van Steenvoorde Noord, verdient aparte 
vermelding: 
• Kansen bij herontwikkeling portiekwoningen voor stedelijk georiënteerde 

grondgebonden woonmilieus in het middeldure segment (koop en huur). 
• Randen langs de Beatrixlaan: centrumstedelijke woonmilieus, in het dure segment en 

middelduur vanaf de aftoppingsgrens. 
• Betaalbare woningen voor senioren (bereikbaar, nultreden). 
 
Uitwerking voor dit woonmilieu 
Thema wonen Uitwerking voor dit woonmilieu 
Bekend programma 
2006-2012 

• 12 goedkope huurappartementen, 92 dure koopappartementen, 28 
dure huurappartementen (De Drie Torens)  

• 400 appartementen (HBG-locatie, samenstelling nog onbekend) 
• Verkoopprogramma sociale huurwoningen. 
• Daarnaast passen corporaties diverse hoogbouwcomplexen aan 

om deze geschikt te maken voor senioren. 
• Eikelenburg (83 sociaal, 192 markt, type nog onbekend, 

programma nog in ontwikkeling)  

Randvoorwaarden, 

kansen en aanvullingen 

Steenvoorde-Zuid 

• Consolideren, opplussen.  
• Ontwikkeling woonservicezone "Stervoorde"  
Steenvoorde-Noord 

• Groter aanbod grondgebonden woningen (transformatieopgave, 
voor gezinnen) én kwaliteitsverbetering (levensloopbestendig 
maken) appartementen. 

• Zoeken naar mogelijkheden in de bestaande voorraad, maar sloop 
van delen van de portiekflats is bespreekbaar. 

• Uitbreiding koopsector en gematigde huurontwikkeling. 
• Ontwikkeling hoogwaardig stedelijk wonen in grensgebied 

Artiestenbuurt langs de Prinses Beatrixlaan (HBG locatie)  
• Op termijn: mogelijke ontwikkeling 4e woonservicezone 

Steenvoorde-Noord (Strijplaan) 
Eikelenburg 

• Grondgebonden en/of appartementen, levensloopbestendig (ook 
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geschikt voor senioren), gebied met hoge belevingswaarde van het 
groen, volgens een speciaal concept.  

 

Thema duurzaamheid Uitvoeren 

isolatieprogramma 

Plaatsen zonneboiler 

en of mini WKK’s 

Aansluiten warmtenet 

met duurzame warmte 

Bestaande voorraad Door verhuurder 

wanneer noodzakelijk 

Optie Onderzoeken 

haalbaarheid 

Nieuwbouw Onderzoeken 

mogelijkheden extra 

lage EPC (passief 

bouwen) 

Optie Onderzoeken 

haalbaarheid 

 

Muziekbuurt: interessante wijk voor jongeren  

De Muziekbuurt is een afspiegeling van de tuinstadwijken als geheel: veel 65-plussers, 
weinig kinderen, veel relatief goedkope woningen. Tussen veel gestapelde bouwblokken 
staan grondgebonden woningen.  
 
Tabel 6.8: Gemeente Rijswijk. Muziekbuurt. Kerncijfers per 1-1-2004 

Bevolking Huishoudens Woningvoorraad 

4.080 inwoners 2.120 huishoudens 2.135 woningen  

7.695 personen per km2 Gem. huishoudensgrootte:  1,9 Woningwaarde index: 82 (gem: 100) 
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Koop en particuliere huur:  

Woningen corporaties: 

(tot €508,= 

(tot €605,= 

(meer dan €605,= 

870 

1.265 / 60% 

1.205) 

60) 

1) 

Bron: CBS, 2006 

Figuur 6.8: Gemeente Rijswijk. Tuinsteden: Muziekbuurt 
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De koers:  doorstroming en transformatie 

Voor de Muziekbuurt is als onderdeel van de wijkontwikkelingsplannen een impulsenplan 
vastgesteld. Daarbij wordt aangesloten.  
Een hoge mutatiegraad en daarmee instroom van lage inkomens maken dat de 
bevolkingssamenstelling verandert. Om een gevarieerde bevolkingssamenstelling te 
borgen wordt er in nieuwbouw en bestaande voorraad gedifferentieerd, zoals het 
‘upgraden’ van galerijwoningen, samenvoeging en verkoop van portieketagewoningen, 
nieuwbouw en sloopnieuwbouw van (sociale) huur en koop. 
 

Thema wonen Uitwerking voor dit woonmilieu 
Bekend programma 
2006-2012 

• Citerstraat: 32 woningen marktsegment, 18 sociaal, deels 
eengezins, deels appartementen 

• 52 goedkope huurappartementen, 52 dure huurappartementen, 52 
dure koopappartementen, sloop 160 goedkope (nieuwe 
Paulineburgh) huurappartementen. Inclusief zorgsteunpunt en 
zorgeenheden. 

• 32 middeldure huur en koopappartementen (Waldhoornplein) 
• Huisvesting bijzondere doelgroepen (zorgsteunpunt). 
• Samenvoeging en verkoop van portieketagewoningen  
• ‘Upgraden’ van galerijwoningen (levensloopbestendig maken 

Risantwick). 

Randvoorwaarden, 

kansen en aanvullingen 

• Gedifferentieerd programma, geen specifieke randvoorwaarden 
• Kansgebied voor jongeren; deze kwaliteit benutten. 
• De grondgebonden woningen in de Muziekbuurt vallen in een prijs- 

/ kwaliteitscategorie die aantrekkelijk is voor jonge gezinnen. 
Doorstroming van senioren vanuit deze woningen naar 
nultredenwoningen biedt kansen. 

• Transformatie Parkzicht in relatie met toekomstige ontwikkeling 
Zuidrand. 

Het programma sluit aan op de koers. Aanvullend is verkoop van 

huurwoningen aan instromende jonge gezinnen een optie. 

 

Thema duurzaamheid Uitvoeren 

isolatieprogramma 

Plaatsen zonneboiler 

en of mini WKK’s 

Aansluiten warmtenet 

met duurzame warmte 

Bestaande voorraad Door verhuurders Optie n.v.t. 

Nieuwbouw N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
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6.5. Hoogstedelijk wonen3 

Beschrijving: centrumstedelijk woongebied, modern (ten opzichte van 

historisch centrum), veel stedelijke voorzieningen met regionale 
functie, stedelijke assen (Hoogbouwvisie) 

Wijken in Rijswijk:  Stationskwartier en Artiestenbuurt 

 
De Artiestenbuurt is, met de ontwikkeling van winkelgebied In de Bogaard de laatste 

jaren, getransformeerd tot een centrumstedelijk woongebied, met veel voorzieningen op 
stedelijk en regionaal niveau en een zeer stedelijke uitstraling.  
Het Stationskwartier heeft ook centrumstedelijke kenmerken, vooral door het 

vernieuwde ondertunnelde station en spoor. 
In deze wijken staan nu veel appartementengebouwen met een woningwaarde die het 
laagst is van de gemeente Rijswijk. Slechts een klein deel van de bevolking bestaat uit 
gezinnen. Er wonen vooral weinig kinderen en jongeren, maar veel kleine huishoudens, 
in alle leeftijden boven 25 jaar. 
 
Tabel 6.9: Gemeente Rijswijk. Stationskwartier en Artiestenbuurt. Kerncijfers per 1-1-2004 

Bevolking Huishoudens Woningvoorraad 

2.610 inwoners 1.600 huishoudens 1.630 woningen 

6.115 personen per km2 Gem. huishoudensgrootte:  1,6 Woningwaarde index: 79(gem: 100) 
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Koop en particuliere huur:  

Woningen corporaties: 

(tot €508,= 

(tot €605,= 

(meer dan €605,= 

870 

760 / 46% 

745) 

0) 

15) 

  
Bron: CBS, 2006 

 

De koers:  afronden Artiestenbuurt … 

De Artiestenbuurt heeft al een forse transformatie ondergaan. De komende jaren staan in 
het teken van het afronden van deze transformatie. In het Stationskwartier zijn er ook 
kansen voor ontwikkeling naar een hoogstedelijk woonmilieu. De corporaties zullen actief 
investeren in deze koers. 
 

… woonservicezone in Stationskwartier 

In het Stationskwartier wordt bovendien ingezet op senioren met behoefte aan zorg en 
service, aansluitend op de bestaande voorzieningen. In het Stationskwartier worden de 
voorzieningen uitgebreid tot een tweede woonservicezone, naast Steenvoorde-Zuid. 
 

                                                      
3 Deze betiteling komt overeen met het woonmilieu Stedelijk wonen / centrum uit de regionale woonvisie 

Haaglanden 
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Figuur 6.9: Gemeente Rijswijk. Hoogstedelijk wonen.  

 
 
Thema wonen Uitwerking voor dit woonmilieu 
Bekend programma 
2006-2012 

• 10 dure eengezins koopwoningen, 38 goedkope huurappartementen, 30 
dure huurappartementen, 50 dure koopappartementen, sloop 66 
goedkope huurappartementen (Braakensieklaan / De Sfinx) 

• 84 dure huurappartementen (nu kantoorlocatie) 
• zorgappartementen, koopappartementen, sociale huurappartementen 

(Benedictuslocatie, totaal circa 50 woningen) 
• Mogelijk 120 appartementen (type onbekend, schoollocatie IMC) 
• 34 goedkope wooneenheden huur (vml. VROM-gebouw) 
• Verkoop 80 sociale huurwoningen 

Randvoorwaarden, 
kansen en 
aanvullingen 

• Ontwikkelingen aansluitend op ontwikkelingen laatste jaren: 
centrumstedelijk wonen.  

• Bij transformatie is hoogstedelijk woonmilieu richtinggevend. 
• Verknopen randen en assen aangrenzende buurten met Artiestenbuurt 

(Churchilllaan, Prinses Beatrixlaan, Generaal Spoorlaan) 
• Levensloopbestendig bouwen, versterking van functie als 

woonservicezone. 
• Ontwikkeling woonservicezone Stationskwartier  
• Kwaliteitsslag goedkope voorraad 
• Toevoegen van appartementen in het middeldure huursegment is een 

zinvolle aanvulling (in te vullen capaciteit van 120 appartementen IMC in 
overweging meenemen). 

• Herontwikkeling portieketagewoningen. 
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6.6. Suburbane wijk 

Beschrijving: suburbane woongebieden uit de jaren 80 en 90. Veel 

eengezinskoopwoningen, weinig voorzieningen 
Wijken in Rijswijk:  De Strijp en Vrijenban 

 
Aan de randen van Rijswijk zijn in het afgelopen decennium suburbane woongebieden 
gerealiseerd. Hier zijn vooral eengezinskoopwoningen gebouwd, maar ook 
appartementen in huur en koop. Het grote aandeel eengezinswoningen is ook terug te 
zien in de gemiddelde woningprijs: circa anderhalf keer hoger dan gemiddeld in Rijswijk.  
Voor gezinnen en (wat oudere) huishoudens zonder kinderen zijn dit zeer aantrekkelijke 
woongebieden, en dat blijkt ook uit de samenstelling van de bevolking: bijna de helft 
gezinnen, heel veel kinderen en weinig 65-plussers. Qua voorzieningen leunt De Strijp 
aan op de aangrenzende Tuinstadwijken, met hun uitgebreide winkelcentra en andere 
voorzieningen.  
 
Tabel 6.10: Gemeente Rijswijk. De Strijp, Vrijenban. Kerncijfers per 1-1-2004 

Bevolking Huishoudens Woningvoorraad 

5.540 inwoners 2.020 huishoudens 1.985 woningen 

5.425 personen per km2 Gem. huishoudensgrootte:  2,7 Woningwaarde index: 143(gem: 100) 
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Koop en particuliere huur:  

Woningen corporaties: 

(tot €508,= 

(tot €605,= 

(meer dan €605,= 

1.520 

465 / 23% 

455) 

10) 

1) 

   
Bron: CBS, 2006 
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Figuur 6.10: Gemeente Rijswijk. Suburbaan: De Strijp en Vrijenban 

 
 

De koers: uitvoeren van de afrondende projecten 

In deze suburbane buurten geldt als koers: afronding van de resterende projecten. In 
deze buurten zijn dan zowel eengezinswoningen gerealiseerd als appartementen die ook 
geschikt zijn voor mensen met een beperking. Recent zijn nog 85 
eengezinskoopwoningen gereedgekomen.  
 
Thema wonen Uitwerking voor dit woonmilieu 
Bekend programma 
2006-2012 

• 25 dure koopappartementen (Endezant). 
• 85 dure eengezins koopwoningen (Endezant). 
• 9 dure koop, 9 middeldure eengezins huurwoningen (De Ruijt II). 

Randvoorwaarden, 

kansen en aanvullingen 

• Behoud woonmilieu, inclusief differentiatie 

• Door ontwikkeling van Rijswijk Zuid kan Vrijenban een betere 

aansluiting krijgen. De nu enigszins geïsoleerde ligging wordt 

daarmee opgeheven 
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project energieloket  
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haalbaarheid 

Nieuwbouw N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  
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6.7. Werken en Wonen 

Tabel 6.11: Gemeente Rijswijk. Werken en Wonen. Kerncijfers per 1-1-2004 

Bevolking Huishoudens Woningvoorraad 

280 inwoners 160 huishoudens 145 woningen 

230 personen per km2 Gem. huishoudensgrootte:  1,8 Woningwaarde index: 133(gem: 100) 
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Koop en particuliere huur:  
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Bron: CBS, 2006 
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Figuur 6.11: Gemeente Rijswijk. Plaspoelpolder. 

 
 

De koers: transformatie/functiewijziging aan de randen 

Het werkgebied Plaspoelpolder wordt versterkt, zoals in 2006 is vastgesteld in het 
Stedelijke Structuurvisie Plaspoelpolder. Uitwerking van concrete plannen volgt. Enkele 
voor het wonen belangrijke elementen zijn: 
• Opwaardering van de kwaliteit en uitstraling van het gebied. 
• Een hoogwaardige werklocatie met ook ruimte voor wonen. 
• Stedelijk karakter: appartementen met allure. 
• Gericht op doorstromers uit Rijswijk en de regio. 
Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden, zal een deel van het Havenkwartier 
onderdeel gaan uitmaken van dit woonmilieu. 
 
Thema wonen Uitwerking voor dit woonmilieu 
Bekend programma 
2006-2012 

• 126 appartementen marktsegment, prijsklasse onbekend 
(Productschap VVE) 

• 120 appartementen marktsegment, prijsklasse onbekend (IMC 
School). 

Randvoorwaarden, 

kansen en aanvullingen 

• Zie Stedelijke Structuurvisie Plaspoelpolder 
• Transformatie/functiewijziging langs de randen. 
• Bijzonder woonwerkmilieu aan de randen van het businesspark. 
• Landtong: mogelijkheden voor wonen en werken 
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Nieuwbouw Onderzoeken 

mogelijkheden extra 

lage EPC (passief 

bouwen) 

Optie Onderzoeken 

haalbaarheid 
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Zorgcluster 
 
 

Verbinden van het groen 
en de stad 
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6.8. Landelijk-stedelijk 

Beschrijving: stadsrandzone, met veelheid aan verschillende functies, (nu 

nog!) weinig woningen. 
Wijken in Rijswijk:  Rijswijk zuid (SION, 't Haantje, Pasgeld, Wilhelminapark, 

Elsenburg) 
 
Rijswijk Zuid is een omvangrijk gebied met diverse functies: bedrijven (industrie, 
kantoren, kassen, etc.), open ruimte en nu nog beperkt: wonen. Daarnaast vallen de 
gebieden Wilhelminapark en recreatiegebied Elsenburg in dit gebied.   
 
Tabel 6.12: Gemeente Rijswijk. Landelijk stedelijk. Kerncijfers per 1-1-2004 

Bevolking Huishoudens Woningvoorraad 

1.150 inwoners 490 huishoudens 490 woningen 

310 personen per km2 Gem. huishoudensgrootte:  2,3 Woningwaarde index: 154 (gem: 100) 
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Bron: CBS, 2006 

 

Figuur 6.12: Gemeente Rijswijk. Landelijk stedelijk. 
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De  koers: woonfunctie versterken met nieuwe woonmilieus 

Zoals in de kadernota is omschreven, geldt Rijswijk Zuid als potentiële "parel voor de 
toekomst": een zoekgebied voor kwalitatief goede woonmilieus met nadruk op 
grondgebonden wonen, maar ook ruimte voor gestapeld wonen. Locaties als Sion, 't 
Haantje, TNO en Pasgeld kunnen in de nabije toekomst een belangrijke rol spelen in het 
opvangen van de vraag naar deze woningen.  
Ontwikkeling van het gebied tot woonmilieu kan gepaard gaan met een algemene 
kwaliteitsverbetering van dit deel van Rijswijk. Niet alleen als het gaat om wonen, maar 
ook om het groen, zoals opwaardering en vergroten van de gebruikswaarde van 
bijvoorbeeld het Wilhelminapark. 
In de regionale woonvisie wordt het volgende gemeld over de kwaliteit van 
uitbreidingslocaties: 
• Wil die nieuwe wijk (…) meer zijn dan de leniging van de huidige woningvraag ('elke woning 

verkoopt'), dan zullen ze meer identiteit moeten krijgen. Er is vraag naar verschil, naar identiteit 

en eigenheid. Verschillen tussen en binnen wijken maken de toekomst. 

• Ook hier geldt  dat de vraag niet moet worden misverstaan. Suburbaan is er niet alleen  voor 

de (jonge) gezinnen. Genoeg alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens, en genoeg 

ouderen, geven nu juist voorkeur aan een meer suburbaan woonmilieu. 

Dit stuurt aan op een differentiatie met weliswaar een groot aandeel grondgebonden 
koopwoningen, mede in aansluiting op de tekorten in Rijswijk, maar een beperkt 
percentage appartementen is ook gewenst. Kengetallen bij een woonprogramma zijn, 
aansluitend op de regionale woonvisie: 
• 20% sociale huur, 10% overige huur, 10% sociale koop, 60% overige koop; 

• Daarbinnen een herkenbare inzet op het dure segment en het topsegment; 

• En een verklaarbare en aanvaardbare prijs-kwaliteitverhouding. 

Rijswijk-zuid wordt opgenomen in de op te stellen structuurvisie voor Rijswijk. Inmiddels 
is voor de locaties Sion en 't Haantje de wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) ingesteld. 
Binnen twee jaar wordt een ontwerp bestemmingsplan gepresenteerd. 
 
Thema wonen Uitwerking voor dit woonmilieu 
Bekend programma 
2006-2012 

• 43 dure koopappartementen (2 sloop) (dropfabriek) 
• Capaciteit 200 woningen (Pasgeld) 
• TNO-locatie (programma onbekend) 
• Sion, ’t Haantje (programma onbekend) 

Randvoorwaarden, 

kansen en aanvullingen 

• Opstellen kader voor ontwikkeling, waarin vanuit het wonen en de 
woonmilieus aandacht voor: 

o Differentiatie (mix, nadruk op eengezins). 
o Mogelijke aansluiting op ontwikkelingskansen rand Delft. 
o Verhouding groen / bebouwing op schaal van Rijswijk. 
o 15 tot 30 woningen per ha. 

• Realiseren van een onderscheidend kwalitatief "landelijk-stedelijk" 
woonmilieu, als aanvulling op de bestaande milieus in Rijswijk. 

• Elsenburgerbos en Wilhelminapark ontwikkelen zich tot centrum 
(stads-)parken. 

• TNO-locatie 
• Start opstellen ontwikkelingskader voor Rijswijk Zuid. 

   
Thema duurzaamheid Uitvoeren 

isolatieprogramma 
Plaatsen zonneboiler 
en of mini WKK’s 

Aansluiten warmtenet 
met duurzame warmte 

Bestaande voorraad Stimuleren m.b.v. 
project energieloket 
i.s.m. evt. VVE 

Stimuleren m.b.v. 
project energieloket 
i.s.m. evt. VVE 

N.v.t. 

Nieuwbouw Onderzoeken 
mogelijkheden extra 
lage ÈPC (passief 
bouwen) 

Optie N.v.t. 
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7. Focus op gebieden 

Enkele locaties of gebieden in Rijswijk staan hoog op de agenda. Dit zijn locaties die voor 
Rijswijk extra belangrijk zijn, omdat zij iets bijzonders toevoegen aan de kwaliteit van het 
wonen en leven in Rijswijk en cruciaal zijn voor het realiseren van de doelstellingen van 
de woonvisie. Het gaat om de volgende locaties en gebieden: 
• De twee pilots voor woonservicegebieden (in Steenvoorde en Stationskwartier) 
• Stedelijk wonen met kwaliteit in het Havengebied (transformatie) 
• Naast het Havengebied tevens transformatie Te Werve en Steenvoorde Noord (nog 

op kaart aangeven!).  
• "Landelijk-stedelijk" Rijswijk Zuid. 
• Wonen + werken in Plaspoelpolder. 
• Hoogstedelijk wonen langs belangrijke stedelijke assen en in Stationskwartier en 

Artiestenbuurt. 
• Verbinden van groen in en met de stad (ten behoeve van de kwaliteit van Groen 

Rijswijk). 
De locaties en gebieden zijn uitgelicht op de kaart hierna. 
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Bijlage 1. Woonmilieu-indeling Regionale Woonvisie 
Haaglanden 

De woonmilieu-indeling uit de regionale woonvisie Haaglanden is gebruikt als handvat 
voor een indeling in deze gebiedsgerichte uitwerking. Het specifieke karakter maakt dat 
op enkele punten is afgeweken. De definities en de afwijkingen worden in de tabellen 
hierna weergegeven. 

 

Tabel 1: Schakeltabel woonmilieus regionale woonvisie Haaglanden en deze gebiedsgerichte uitwerking 

Woonmilieus gebiedsgerichte uitwerking Woonmilieus Haaglanden 

Paragraaf / benaming Benaming  

1. Kleinstedelijk, dorps Kleinstedelijk, dorps 

2. Stads wonen, mix Stads wonen, mix 

3. Stedelijk wonen, duur Stedelijk wonen, duur  

Villawijk 

4. Tuinsteden Groenstedelijk, tuinstad  

Groenstedelijk, parkstad 

5. Hoogstedelijk wonen Stedelijk wonen, centrum 

6. Suburbane wijk Suburbane wijk 

7. Werken en wonen -  

8. Landelijk stedelijk Suburbane wijk  

Groene randen 

 
Tabel 2: de woonmilieu-indeling volgens de regionale woonvisie Haaglanden 

Woonmilieus Dichtheid  Marktsegmenten  Differentiatie 

 Woningen / ha. huur Koop eengezins meergezins 

Stedelijk wonen, centrum 80 45%  55% € 140.000 – 300.000 10 90 

Stedelijk wonen, duur 50 20%  80% € 220.000 – 400.000 45 55 

Stads wonen, mix 60 45%  55% € 140.000 – 220.000 40 60 

Groenstedelijk, tuinstad 33 20%  80% € 180.000 – 300.000 80 20 

Groenstedelijk, parkstad 50 40%  60% € 140.000 – 300.000 40 60 

Suburbane wijk 42 40%  60% € 140.000 – 300.000 60 40 

Groene randen 25 10%  90% € 220.000 – 400.000 95 5 

Villawijk 10-15 0% 100% boven € 400.000 95 5 

Kleinstedelijk, dorps 30 20%  80% gevarieerd 90 10 

Bron: regionale woonvisie Haaglanden, 2002 
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Bijlage 2. Indicatief bouwprogramma totaaloverzicht 

Gemeente Rijswijk. Indicatief bouwprogramma periode 2006-2012, totaaloverzicht 

2006-2012  

 

Eengezins  Meergezins Onbe-

kend 

Totaal 

 GK MD D Totaal GK MD D Totaal   

Huur 30 0 0 30 197 34 300 531 - 561 

Koop 0 0 224 224 0 31 403 434 - 658 

Planstatus zacht* - - - - - - - - 1720 1720 

Totaal nieuwbouw 30 0 224 254 197 65 703 965 1720 2939 

Sloop     -554   -554  -554 

Saldo toevoeging 30 0 224 254 -357 65 703 411 1720 2385 
*  Planstatus zacht wil zeggen: differentiatie naar financieringscategorie en/of woningtype is nog vrij invulbaar 
NB: Exclusief Sion en ’t Haantje en TNO locatie 
Bron: Gemeente Rijswijk, 2007 

 


