
Op de meest bijzondere plek 
in RijswijkBuiten ontwikkelt 
Dura Vermeer het project 
Buitenplaats Syon. 

Buitenplaats Syon wordt een 
groen en waterrijk eiland. De 
woningen staan direct aan het 
park en worden omringt door 
water.  Dit bied mogelijkheden om 
uw eigen sloep aan te leggen in de 
achtertuin.

Nieuwsgierig? We vertellen je graag 
meer over deze bijzondere plek.

Een bijzondere historie van 
grandeur en allure

Dit is niet zomaar een nieuwbouw 

woning! Wonen in Buitenplaats Syon 

is wonen op een historische plek met 

de grandeur van toen en het comfort 

van vandaag.

In een karakteristieke bouwstijl 

met verwijzingen naar het 

rijke verleden van de locatie 

zullen Oranjerie woningen, 

Koetshuizen, Hofwoningen en 

het appartementengebouw ‘Het 

Buitenhuys’ verrijzen. 

Duurzaamheid

Buitenplaats Syon is duurzaam 

en gasloos. U woning is helemaal 

klaar voor de toekomst, terwijl 

u optimaal kunt genieten van 

comfort. RijswijkBuiten is de meest 

duurzame wijk van Nederland. 

Net als de andere woningen 

die reeds gerealiseerd zijn in 

RijswijkBuiten zullen deze woningen 

en appartementen voorzien worden 

van een warmtepompinstallatie met 

vloerverwarming en vloerkoeling, 

triple glas, een douche wtw en een 

uitgebalanceerd ventilatiesysteem. 

Stijlvol wonen op 
een historische plek.

Verwacht in 
RijswijkBuiten…

Aanzicht van Oranjerie woningen
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Blijf op  de hoogte!—

Registreer je op de website.

www.bu i tenpl a atssyon.nl
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KOE T SHU IS
KOE T SHU IS

Hoekwoningen van Oranjerie. Tussenwoningen van Oranjerie.

Hoekwoningen van Koetshuis.
Tussenwoningen van Koetshuis.

HOF WONING

Woningen van Hofwoning.

Bouwnummers: 1 / 4 / 5 / 8 / 9 / 12 / 13 / 16 

BEGANE
GROND 1e 2e

BEGANE
GROND 1e 2e

BEGANE
GROND 1e 2e

Bouwnummers: 2 / 3 / 6 / 7 / 10 / 11 / 14 / 15 

JACH THU IS

Woningen van Jachthuis.

Bouwnummers: 17 / 18 / 19

Bouwnummers: 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25

Indicatieprijs: € 600.000 – € 625.000 von Indicatieprijs: € 525.000 – € 550.000 von

Indicatieprijs: € 500.000 – € 525.000 von

Indicatieprijs: € 500.000 – € 525.000 von
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Wijzigingen voorbehouden. Deze krant is uitsluitend bedoeld ter informatie. Afbeeldingen, plattegronden, prijzen en overige inhoud zijn niet definitief en aan wijzigingen onderheven. Voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of wijzigingen kan 
Dura Vermeer dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze krant. Het is niet toegestaan de inhoud van deze krant te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen 
vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Dura Vermeer.

BUITENPLAATS SYON ZAL 
VERRIJZEN OP EEN LOCATIE 
MET EEN BIJZONDERE HISTORIE 
VAN GRANDEUR EN ALLURE. 

In de 15e eeuw stond hier het 

belangrijkste klooster van 

Holland: ‘Sancta Maria in Monte 

Sion’. Dit werd in de 16e eeuw 

echter afgebroken: men wilde 

absoluut niet dat de Spanjaarden 

zich in het grote klooster zouden 

vestigen om van hieruit de regio 

te overheersen. 

Toen in de 17e eeuw rijke 

stedelingen buitenplaatsen voor 

zichzelf gingen bouwen om zich te 

kunnen ontspannen en genieten 

van het leven op het land, verrees 

de mooiste buitenplaats op de 

plaats van het vroegere klooster. 

Fraaie tuinen en waterpartijen 

onderstreepten de allure van 

het luxueuze herenhuis. Kosten 

noch moeite werden gespaard 

om uitdrukking te geven aan 

de rijkdom van de bewoners. 

Zo lag er een rijkversierd 

miniatuurmodel van een VOC-

schip in een van de vijvers en 

werden de tuinen omgeven door 

hagen van wel zeven meter hoog.

Buitenplaats Syon zal aan deze 

historische locatie weer zijn 

vroegere grandeur, luxe en allure 

teruggeven.

Buitenplaats Syon  
kent een rijke historie.

Samen wonen 

Voor de ontwikkeling van het binnengebied is een 

participatieproces doorlopen waarbij volop gebruik is gemaakt 

van de kennis en ervaring van de huidige bewoners van 

RijswijkBuiten. Hun betrokkenheid bij de eigen woonomgeving 

is groot. Zij begrijpen als geen ander hoe belangrijk het is dat 

in zo’n nieuwe wijk een plek wordt gecreëerd waar jong en 

oud elkaar kunnen ontmoeten, waar kinderen naar hartenlust 

kunnen spelen en waar oog is voor de rijke historie van het 

gebied. Waardevolle kennis die wonen in Buitenplaats Syon 

nog extra bijzonder maakt. 

De perfecte locatie 
voor een woning in 
historische stijl!

DE DUURZAAMHEIDS- 
HYPOTHEEK
Rentekorting, lagere maandlasten, een 
hogere leencapaciteit, lage advieskosten 
en betere hypotheekvoorwaarden. 
Kopers van een woning in Buitenplaats 
Syon kunnen profiteren van de 
kennis en mogelijkheden van de 
Hypotheekspecialisten van NEXTHome, 
de hypotheekpartner van Dura Vermeer. 
De woningen in Buitenplaats Syon 
worden Energiezuinig gebouwd, wat onze 
kopers recht geeft op het afsluiten van 
een Duurzaamheidshypotheek. 

Meerdere banken geven kopers stevige 
hypotheekvoordelen bij aanschaf van een 
energiezuinige woning. Eén van de beste 
voorbeelden: de Klimaat Plus Hypotheek 
van Triodos, die je via NEXTHome kunt 
afsluiten. De 10-jaars basisrente voor 
de Klimaat Plus Hypotheek bedraagt 
momenteel: 1.45%.

Waarom naar NEXTHome voor 
je hypotheek?
•  Voorkom onjuiste of onvolledige 

informatie uit de commerciële 
hypotheekwereld, ga voor de perfecte 
koopervaring

•  Duurzaamheidshypotheek: alle 
voordelen gecombineerd

•  Bepaal zélf je ideale maandlast
•  Best-Buy hypotheek, onafhankelijk
•  Lage kosten, hoge service
•  Vrijblijvend en gratis aan tafel

Meer weten?
Bel NEXTHome op 0186 - 74 57 72 en 
vraag naar Daniëlle, Miriam of Marco. Dit 
zijn jouw Hypotheekspecialisten voor 
Buitenplaats Syon. Je kunt uiteraard ook 
mailen: info@nexthome.eu 

nieuwbouw@frisiamakelaars.nl
070 - 342 01 01

verkoop@duravermeer.nl
06 - 34 65 98 89

VOOR INFORMATIE EN VERKOOP: 
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