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Overzicht deelprojecten In de Bogaard

Samen naar een ‘levendig woon-, winkel- en verblijfsgebied: jouw nieuwe
stadscentrum’. Dat is de ambitie die we als bewoners, ondernemers, eigenaren en
gemeente samen hebben uitgesproken, en die is vastgelegd in het Masterplan 'In
de Bogaard en omgeving' dat op 17 december 2019 is vastgesteld.
En daar wordt volop aan gewerkt!
U ontvangt deze digitale nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.
In deze nieuwbrief leest u het laatste nieuws.

Stand van zaken deelprojecten
Steeds meer deelprojecten
gaan van start. Om overzicht en
duidelijkheid te bieden is er een
globaal stappenplan opgesteld.
Zo kunt u per deelproject zien
welke stappen al doorlopen zijn,
in welke fase het deelproject
zich nu bevindt en wat er nog
volgt. Elk project doorloopt
veelal dezelfde stappen: van
een schets tot en met de
uitvoering buiten.
Zodra een belangrijke stap is
bereikt, melden wij dat in
deze nieuwsbrief en op de
website.

In sommige gevallen worden
stappen parallel of in een net
iets andere volgorde doorlopen.

Stappenschema

Deelproject: De Generaal
Stap 6
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de bouw van de Generaal weer in volle gang is. Met hoge
kranen zijn de balkons aan twee zijdes van het gebouw opgehangen. Inmiddels is ook de gevel volledig hersteld
en hebben zelfs al de eerste bewoners hun intrek in het gebouw genomen. In totaal zijn er 200 appartementen
opgeleverd, waarvan 165 huur- en 35 koopwoningen. Ondertussen werkt de aannemer aan het afmaken van
het buitenterrein, dit betekent de bestrating, de parkeervakken, de beplanting en het straatmeubilair. Ook het
fietspad zal naar verwachting komende weken weer worden vrijgegeven.
Meer informatie over De Generaal

Deelproject: Bogaardplein
Stap 6
Inmiddels is de aannemer alweer 4 maanden aan de slag met de herinrichting van Bogaardplein. Het opnieuw
ingerichte plein moet straks het groene ontmoetingspunt zijn te midden van de bestaande en nieuwe winkels en
woningen. Bij de uitvoering wordt gewerkt in verschillende fases, op de website en in de BouwApp kunt u deze
faseringstekening bekijken. Afgelopen maanden is gewerkt aan in de hoek bij de speeltuin (fase 1), de terrassen
(fase 2) en inmiddels ook rondom de Fietswacht (3a) en de entree van Albert Heijn XL, Gall & Gall en Hoog
Bogaard (3b). Ook het nieuwe fietspad is bijna klaar. De entrees van de horeca, winkels en woningen blijven
gedurende de uitvoering bereikbaar. We verwachten dat de werkzaamheden rond mei 2021 klaar zijn (uitloop
van 1 maand).
Meer informatie over Bogaardplein

Download de BouwApp en blijf
op de hoogte
Met de BouwApp kunt u tijdens de herinrichting van het Bogaardplein
op de hoogte blijven van actuele werkzaamheden, afsluitingen en
omleidingen en andere ontwikkelingen. Daarnaast kunt u makkelijk
contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen heeft. U kunt
de BouwApp op uw mobiele telefoon of tablet downloaden, door
de QR-code te scannen, of in de appstore de gratis app te
downloaden.
in de app te zoeken naar ‘Bogaardplein’
het project te openen en op ‘volgen’ te klikken

Deelproject: Herinrichting Openbare Ruimte
Stap 2
Naast het (ver)bouwen van woningen, winkels, horeca en andere voorzieningen, wordt ook de openbare ruimte
van In de Bogaard op termijn opnieuw ingericht. Dat gaat om de bestaande straten en het Bomenplein, de
nieuwe ‘Leefstraat’ (dwars door de voormalige V&D), het Steenvoordeplein en het Beatrixpark. Bureau Bosch
Slabbers werkt in opdracht van de gemeente aan een schetsontwerp voor al het openbaar gebied, in en rond
het winkelcentrum, met uitzondering van het Bogaardplein. In december en januari is er een online enquête
gehouden om Rijswijkers en bezoekers uit omliggende gemeenten te vragen wat zij belangrijk vinden voor de
nieuwe inrichting van de openbare ruimte. De online enquête is inmiddels afgerond. In totaal hebben 322
deelnemers de enquête beantwoord. Op de website vindt u de resultaten terug van de peiling.
Meer informatie over de Herinrichting Openbare Ruimte

Deelproject: De Terp
Stap 3
De planvorming voor de herontwikkeling van De Terp is inmiddels zo ver dat een ontwerpbestemmingsplan ter
inzage ligt. Tussen de ontwikkelaar Reshape en de gemeente zijn de afspraken contractueel vastgelegd in de
vorm van een zogenaamde Anterieure Overeenkomst. De plannen voor De Terp zijn volledig in lijn met het
vastgestelde Masterplan In de Bogaard. Een groot deel van de bestaande gebouwen wordt gesloopt, met name
het pand waarin vroeger de V&D was gevestigd. Hiervoor in de plaats komt een wooncomplex terug met twee
torens van circa 47 en 71 meter hoog. Een deel van de bebouwing langs de Generaal Spoorlaan en de Prinses
Beatrixlaan wordt ‘gestript’ en getransformeerd. Hierin komt een bijzonder type woningen terug. Tussen de
transformatiedelen, de nieuwbouw en het bestaande woonblok aan de Prins Johan Frisopromenade (waarvan
de onderste twee bouwlagen een andere functie krijgen) komt een grote groene binnentuin. Door de sloop van
de V&D komt er ook ruimte voor een nieuwe ‘Leefstraat’, een route voor langzaam verkeer dwars door In de
Bogaard.
Het ontwerpbestemmingsplan voor De Terp ligt met ingang van vrijdag 5 maart 2021 tot en met donderdag 15
april 2021 ter inzage. Op maandag 22 maart vindt een digitale informatieavond plaats, waarbij de plannen
worden gepresenteerd en u de gelegenheid krijgt vragen te stellen aan de gemeente en de ontwikkelaar. Meer
informatie over de ter inzagelegging van het plan en de informatieavond vindt u via onderstaande link.
Meer informatie over De Terp

Jos Paardekooper, directeur Reshape Properties (links) en wethouder Armand van de Laar (rechts) tekenden op 10 maart de
anterieure overeenkomst voor De Terp

Deelproject: De Sterpassage
Stap 3
Op 25 februari jl. heeft 3W real estate een intentieovereenkomst met de gemeente Rijswijk gesloten over de
herontwikkeling van de Sterpassage. Dit was een formele bekrachtiging van de gesprekken die al lange tijd
worden gevoerd tussen 3W en de gemeente. 3W is als ontwikkelaar van plan de huidige Sterpassage te slopen
en twee nieuwe complexen te ontwikkelen, gescheiden door een nieuw plein. Dit plein vormt een onderdeel van
de nieuwe route voor langzaam verkeer door In de Bogaard, tussen de Ministerbuurt en het station
(Pyramideplein). De twee nieuwe complexen aan dit plein, met gebouwen van circa 55, 40 en 75 meter hoog,
bieden ruimte aan circa 485 appartementen en aan winkels, horeca en andere commerciële en/of sociaalmaatschappelijke voorzieningen op de begane grond. Een groot deel van de woningen worden middeldure
woningen. Het schetsontwerp is in een eerder stadium al eens gepresenteerd aan de direct omwonenden langs
de Steenvoordelaan en wordt momenteel verder uitgewerkt. Ook hier is een herziening van het
bestemmingsplan nodig, waarvoor de procedure naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 zal worden
gestart.
Meer informatie over de Sterpassage

Jaco Meuwissen, directeur 3W Ontwikkeling (links) en Armand van de Laar, wethouder gemeente Rijswijk (rechts)
tekenen op 25 februari jl. de intentieovereenkomst.

Impressie Sterpassage

Deelproject: Prinsenpassage
Stap 0
Afgelopen maand heeft SB Real Estate, een samenwerking tussen HAL Investments, Heino Vink en Marcel
Kokkeel, de Prinsenpassage gekocht van Wereldhave. SB Real Estate heeft het voornemen om dit deel van In
de Bogaard in lijn met de uitgangspunten van het Masterplan te herontwikkelen om de winkelruimtes te
verbeteren en ook woningen toe te voegen. Omdat dit voornemen nog geen concrete plek heeft in het in 2019
vastgestelde Masterplan, zal hier natuurlijk eerst afstemming over worden gezocht met de gemeente(raad),
omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden. De komende periode werkt SB Real Estate daartoe
haar plannen verder uit.

Deelproject: Herinrichting Prinses Beatrixlaan
Stap 3
Het project herinrichting van de Prinses Beatrixlaan tussen de Generaal Spoorlaan en de A4 is gestart. Hiermee
worden onder andere de doorstroming van het verkeer, oversteekbaarheid en het groene karakter van de
Prinses Beatrixlaan verbeterd. Bovendien wordt door de herinrichting ruimte gemaakt voor de
(woningbouw)ontwikkelingen van In de Bogaard. Binnenkort begint de aanbesteding voor een ingenieursbureau
die het ontwerp verder gaat uitwerken. Medio 2021 wordt gestart met de nadere uitwerking van het ontwerp. Bij
het uitwerken van het ontwerp wordt ook de omgeving betrokken. Wilt u op de hoogte gehouden worden van dit
project? Dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief via onderstaande link.
Meer informatie over Herinrichting Prinses Beatrixlaan

Meer weten of vragen?
Meer informatie over alle ontwikkelingen vindt u op: www.rijswijk.nl/projecten/bogaardenomgeving. Wilt u meer
weten of heeft u vragen, neemt u dan contact op met Rosanne van Vliet, omgevingsmanager van In de
Bogaard. Bereikbaar via telefoonnummer 070 326 10 86 of per mail indebogaard@rijswijk.nl

Facebook

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u webredactie@rijswijk.nl toe aan uw adresboek.

