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Samen 
wonen 
Voor de ontwikkeling van het binnen gebied 
is een participatie proces 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. 

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

In 1433 vestigden de reguliere 
kanunniken van Delft hier een klooster 
met een eigen kerk en kerkhof in het 
ambacht Rijswijk. De Delftse ‘regulieren’ 
waren een groep fraters, behorende bij 
de orde ‘Reguliere Kanunniken van St. 
Augustinus’, die zich omstreeks 1403 
vestigden in Delft. De fraters waren 
actief in het onderwijs en schreven ook 
boeken.

Vermoedelijk woonden er in Sion ongeveer 
20 goed opgeleide broeders, die voor een 
hoog aanzien van hun klooster zorgden. 
In 1462 kreeg Sion het oppertoezicht over 
minstens 25 andere kloosters die zich 
tot de orde van reguliere kanunniken en 
kanunnikessen rekenden. Door zijn ligging 
bleef het klooster gespaard tijdens de grote 
stadsbrand van Delft in 1536. Echter, op 
30 januari 1544 werd het klooster in brand 
gestoken, waarschijnlijk door een kloosterling. 
Het religieuze enthousiasme was al geruime 
tijd aan het verminderen. De herbouw en 
reparatie kostte veel geld. In 1572 werd het 
klooster ontruimd en grotendeels afgebroken 
in opdracht van de stad Delft, uit angst voor 
de Spanjaarden (tijdens de 80-jarige oorlog) 
en ter voorkoming dat deze hun intrek zouden 
nemen in het klooster. Men wilde absoluut 
niet dat de Spanjaarden zich in het grote 
klooster zouden vestigen om van hieruit de 
regio te overheersen.

 

 
 
 
 

Na de oorlog van de Nederlanden met 
Spanje begonnen de Staten van Holland hun 
verworven eigendommen te verpachten en 
verkopen. In 1698 kwam Sion in bezit van 
Jacob Danckers en Jacob Quina (erfenis) en 
in 1710 van Gijsbert van Hogendorp, een 
Rotterdamse regent (aankoop). Hiermee brak 
ook de bloeitijd van het landgoed Sion aan.

In de 17e eeuw gingen rijke stedelingen 
buitenplaatsen voor zichzelf bouwen om 
zich te kunnen ontspannen en genieten 
van het leven op het land. Op de plaats van 
het vroegere klooster verrees de mooiste 
buitenplaats. 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. 

Opgravingen in 1979/1980 hebben o.a. 
funderingen van het herenhuis en het eerdere 
klooster blootgelegd. Duidelijk werd dat 
beide gebouwen ongeveer op dezelfde locatie 
stonden.

Buitenplaats Syon zal aan deze historische 
locatie weer zijn vroegere grandeur, luxe en 
allure teruggeven.

Van 1433 tot 1574 stond er het klooster 
‘Sancta Maria in Monte Sion’. In de 18e en 
19e eeuw was het een buiten plaats, waar 
de rijken hun vrije tijd doorbrachten met 
eten, poëzie, muziek of ander vermaak.  
De grond is later verkocht en gebruikt 
voor de kassenbouw. Nieuwbouwwijk Sion, 
waar Buitenplaats Syon een onderdeel 
van is, kent een zeer rijke en vooral 
gevarieerde historie. Voor architect 
Carmen Dirkx van het Rotterdamse 
bureau ByCarmen, werd het ontwerpen 
hierdoor makkelijker en beter.  

“Soms heb je ook wel eens projecten waar 
helemaal geen aanknopingspunten zijn”, zegt 
Dirkx. “Dan is het heel erg lastig. Nu heb ik 
gebruik kunnen maken van de rijke historie. Ik 
heb geprobeerd om de verschillende lagen van 
de geschiedenis in tact te houden en er in het 
project steeds weer naar te refereren.” 

Zo refereert het appartementencomplex van 
Buitenplaats Syon, naar het oude landhuis, 
dat ooit op deze plek heeft gestaan. Het 
stedenbouwkundige plan is nu zo opgezet, dat 
het een besloten hof met woningen er om heen 
wordt. “Dat is dus een mooie referentie naar 
het klooster-tijdperk”, aldus Dirkx. “Maar ook 
elementen van de tuinbouwperiode komen 
terug. Op het eiland hebben bijvoorbeeld 
veel kassen gestaan. We hebben één van 
de schoorstenen weten te behouden. De 
siermetselwerken die hierin voor komen, 
hebben we ook weer verwerkt in de woningen.” 

Verder is zorgvuldig naar de keuze van de 
materialen gekeken. “Ik denk dan aan de 
detaillering van de goot, de roedeverdeling in 
de raamkozijnen of de bijzondere voordeuren. 
En met ouderwetse bakstenen proberen we 
bijvoorbeeld een sfeer te creëren, alsof de 
gebouwen er al altijd al hebben gestaan. Wat 
ik ook bijzonder vind, is de handgemaakte 
klok op de gevel in het appartementen-
complex. Daarmee hebben we een icoon 
gecreëerd. Ik wilde perse een klok in de wijk, 
zodat mensen kunnen zien hoe laat het is, 
maar dat het tegelijkertijd een gevoel van 
‘thuiskomen’ geeft.” 

Speciaal voor dit project heeft typografisch 
ontwerpster Monice Janson een lettertype 
ontworpen. Dit lettertype wordt gebruikt 
voor Latijnse teksten, die in het metselwerk 
op de gevels komen te staan. De teksten 
zeggen iets over de geschiedenis van de plek 
of over de activiteiten die er plaats vinden. 
Zoals (Amicorum esse communia omnia - 
Onder vrienden is alles gemeenschappelijk) 
of (disputatio . risu . cibus . bibe . celebramus 
- praten . lachen . eten . drinken . feesten). 
“In Buitenplaats Syon komt namelijk een park 
waar alle bewoners van de wijk gebruik van 
kunnen maken. Ik hoop dat het een plek wordt 
waar de hele wijk kan samen komen. Dat er 
een wij-gevoel ontstaat. Een hechte buurt. Je 
ziet dat overigens steeds vaker terug in allerlei 
nieuwe projecten. Zeker ook hier, waar mensen 
in een groot participatie-traject vooraf al 
werden betrokken bij dit prachtige project.”

“Buitenplaats Syon 
wordt stijlvol wonen.” 

Bron:  J.W. Moerman, Klooster, Buitenplaats en tuinbouwgebied - De rijke historie van het Rijswijkse Sion.
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Een ideale 
ligging
Buitenplaats Syon ligt aan de buitenrand 
van RijswijkBuiten. Waar je kunt wonen 
in het park én aan het water. Het project 
is één van de laatste ontwikkelingen in 
de wijk.

Het historische centrum van Delft 
ligt om de hoek, en ook den Haag, 
Rotterdam en het strand van Kijkduin 
zijn niet ver weg. En in enkele 
minuten zit u op de A4 of de A13. Het 
winkelcentrum ‘In de Bogaard’ ligt op 
een goede vijf fietsminuten, het oude 
centrum van Rijswijk is iets verder 
fietsen.
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•  Bouwnummers: 42 / 45 / 46 / 49 
•  Woonoppervlakte: ca. 174 m2

•  Grondoppervlakte: ca. 235 – 320 m2

•  Privé parkeerplaats op eigen kavel
•  Extra privé parkeerplaats in mandelig gebied
 
•  Ruime living van ca. 52 m2

•  Vier slaapkamers op 1e verdieping van  
ca. 14, 12, 11 en 8 m2

•  Eén slaapkamer op zolder met dakkapel  
van ca. 8 m2

•  Berging in zijtuin van ca. 17 m2

•  Luxe keuken met inbouwapparatuur  
t.w.v. € 10.000,-

•  Twee toiletruimten en een badkamer met 
ligbad, inclusief tegelwerk, HansGrohe kranen 
en Villeroy & Boch sanitair

Bouwnummer 42 | 45 | 46 | 49   TYPE A1 
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•  Bouwnummers: 43 / 44 / 47 / 48 
•  Woonoppervlakte: ca. 155 m2

•  Grondoppervlakte: ca. 145 m2

•  Twee privé parkeerplaatsen in mandelig gebied
 
•  Ruime living van ca. 43 m2

•  Drie slaapkamers op 1e verdieping van  
ca. 16, 13 en 9 m2 

•  Eén slaapkamer op zolder met dakkapel  
van ca. 9 m2

•  Inpandige berging van ca. 5 m2

•  Luxe keuken met inbouwapparatuur  
t.w.v. € 10.000,-

•  Twee toiletruimten en een badkamer met 
ligbad, inclusief tegelwerk, HansGrohe  
kranen en Villeroy & Boch sanitair

A2

OR ANJER IE

BEGANE
GROND 1e 2e
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Bouwnummer 43 | 44 | 47 | 48   TYPE A2 
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•  Bouwnummers: 50 / 53 / 54 / 57 
•  Woonoppervlakte: ca. 184 m2

•  Grondoppervlakte: ca. 235 – 300 m2

• Privé parkeerplaats op eigen kavel
•  Extra privé parkeerplaats in mandelig gebied
 
•  Ruime living van ca. 52 m2

•  Vier slaapkamers op 1e verdieping van  
ca. 14, 12, 11 en 8 m2 

•  Eén slaapkamer op zolder met dakkapel  
van ca. 11 m2

•  Berging in zijtuin van ca. 17 m2. B3 heeft 
losstaande berging

•  Luxe keuken met inbouwapparatuur  
t.w.v. € 10.000,-

•  Twee toiletruimten en een badkamer met 
ligbad, inclusief tegelwerk, HansGrohe  
kranen en Villeroy & Boch sanitair

BEGANE
GROND 1e 2e

B1

KOE T SHU IS

B3
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Bouwnummer 50 | 53 | 54 | 57   TYPE B1 | B3 
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•  Bouwnummers: 51 / 52 / 55 / 56 
•  Woonoppervlakte: ca. 162 m2

•  Grondoppervlakte: ca. 125 – 135 m2

•  Twee privé parkeerplaatsen in mandelig gebied
 
•  Ruime living van ca. 43 m2

•  Drie slaapkamers op 1e verdieping van  
ca. 16, 13 en 9 m2 

•  Eén slaapkamer op zolder met dakkapel  
van ca. 10 m2

•  Inpandige berging van ca. 5 m2

•  Luxe keuken met inbouwapparatuur  
t.w.v. € 10.000,-

•  Twee toiletruimten en een badkamer met 
ligbad, inclusief tegelwerk, HansGrohe  
kranen en Villeroy & Boch sanitair

B2

KOE T SHU IS

BEGANE
GROND 1e 2e
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Bouwnummer 51 | 52 | 55 | 56   TYPE B2 
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BEGANE
GROND 1e 2e

C3

C1

JACH THU IS

C3

•  Bouwnummers: 58 / 60 
•  Woonoppervlakte: ca. 164 m2

•  Grondoppervlakte: ca. 150 – 170 m2

•  Eén privé parkeerplaats in mandelig gebied
•  Inclusief 1,2 m uitbouw
 
•  Ruime living van ca. 50 m2

•  Drie slaapkamers op 1e verdieping van  
ca. 16, 13 en 9 m2 

•  Eén slaapkamer op zolder van ca. 9 m2 met  
één dakkapel (C1) of twee dakkapellen (C3) 

•  Inpandige berging van ca. 5 m2

•  Luxe keuken met inbouwapparatuur  
t.w.v. € 10.000,-

•  Twee toiletruimten en een badkamer met 
ligbad, inclusief tegelwerk, HansGrohe  
kranen en Villeroy & Boch sanitair
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Bouwnummer 58 | 60    TYPE C1 | C3 
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•  Bouwnummer: 59 
•  Woonoppervlakte: ca. 169 m2

•  Grondoppervlakte: ca. 140 m2

•  Eén privé parkeerplaats in mandelig gebied
•  Inclusief 1,2 m uitbouw

•  Ruime living van ca. 43 m2

•  Drie slaapkamers op 1e verdieping van  
ca. 16, 13 en 9 m2 

•  Eén slaapkamer op zolder met dakkapel van 
ca. 11 m2

•  Inpandige berging van ca. 5 m2

•  Luxe keuken met inbouwapparatuur  
t.w.v. € 10.000,-

•  Twee toiletruimten en een badkamer met 
ligbad, inclusief tegelwerk, HansGrohe  
kranen en Villeroy & Boch sanitair

C2

JACH THU IS

BEGANE
GROND 1e 2e
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Bouwnummer 59   TYPE C2 
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•  Bouwnummers: 61 / 66 
•  Woonoppervlakte: ca. 150 m2

•  Grondoppervlakte: ca. 140 m2

•  Eén privé parkeerplaats in mandelig gebied
 
•  Ruime living van ca. 45 m2

•  Drie slaapkamers op 1e verdieping van  
ca. 15, 13 en 9 m2 

•  Eén slaapkamer op zolder met dakkapel van 
ca. 10 m2

• Berging in tuin
•  Met op zolder één dakkapel (type D1) of 

twee dakkapellen (type D3)

•  Luxe keuken met inbouwapparatuur  
t.w.v. € 10.000,-

•  Twee toiletruimten en een badkamer met 
ligbad, inclusief tegelwerk, HansGrohe  
kranen en Villeroy & Boch sanitair

D1

HOF WON ING

D3

BEGANE
GROND 1e 2e
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Bouwnummer 61 | 66   TYPE D1 | D3 
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•  Bouwnummers: 62 / 63 / 64 / 65 
•  Woonoppervlakte: ca. 158 m2

•  Grondoppervlakte: ca. 135 m2

•  Eén privé parkeerplaats in mandelig gebied

•  Ruime living van ca. 45 m2

•  Drie slaapkamers op 1e verdieping van  
ca. 15, 15 en 7 m2 

•  Eén slaapkamer op zolder met dakkapel van 
ca. 12 m2

• Berging in tuin

•  Luxe keuken met inbouwapparatuur  
t.w.v. € 10.000,-

•  Twee toiletruimten en een badkamer met 
ligbad, inclusief tegelwerk, HansGrohe  
kranen en Villeroy & Boch sanitair

D2

HOF WON ING

BEGANE
GROND 1e 2e
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Bouwnummer 62 | 63 | 64 | 65   TYPE D2 
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Disclaimer

Alle perspectieftekeningen en afbeeldingen in deze brochure geven een impressie weer en dienen als illustratie. Ondanks alle zorgvuldigheid die we hebben nagestreefd, kunnen aan deze tekeningen en afbeeldingen geen rechten worden ontleend. De 

afbeeldingen komen van de hand van een illustrator en worden daarom met recht “artist impressions” genoemd. De werkelijke kleuren van de gevels, schilderwerk en dakbedekking kunnen hiervan afwijken en sommige artist impressions zijn voorzien 

van opties. Ook de plattegronden in deze brochure kunnen opties bevatten, welke separaat worden aangeboden. De openbare ruimte is ter verbeelding ingericht. De plattegronden alsmede de afmetingen van sanitair en keuken van alle in deze brochure 

opgenomen woningen zijn indicatief. Hier is dus geen leveringsplicht aan verbonden. Deze brochure maakt geen deel uit van de contractstukken. Tijdens een eerste gesprek bij de makelaar worden de contractstukken van de woning verstrekt.  
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Frisia Makelaars
Javastraat 1A
2585 AA Den Haag

Tel: 070 342 01 01
E-mail: wonen@frisiamakelaars.nl

Dura Vermeer Bouw Zuid West B.V.
Rotterdam Airportplein 21
3045 AP Rotterdam

E-mail: verkoop@duravermeer.nl

Informatiecentrum RijswijkBuiten
Van Rijnweg 3B
2286 KC Rijswijk (ZH)
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