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Het voormalige CBR gebouw in Rijswijk, op de hoek van de P.C. Boutenslaan en de H. Colijnlaan is getransformeerd tot
appartementencomplex met 84 appartementen, bedrijfsruimten. BUROBEB maakte het ontwerp dat ook voorziet in een
2-laags parkeerdek op eigen terrein.

Toelichting BUROBEB

In het ontwerp  wordt het karakter en de bestaande bebouwingshoogte van de Colijnlaan als ‘de Rijswijkse plint’ ingezet als
sokkel voor de hoogbouw. Op deze plint van vier lagen komt een alzijdig georiënteerde toren van negen lagen met een geheel
eigen karakter en uitstraling. Op deze wijze worden de architectuurkenmerken van Rijswijk uit de jaren vijftig en zestig verenigd
en opnieuw geïnterpreteerd in een ontwerp met een contemporaine uitstraling.

https://www.dearchitect.nl/architectuur


In het complex bevinden zich 84 appartementen in 19 verschillende typen van 55 m2 tot 150 m2 met ruime buitenruimten. Op de
begane grond zijn bedrijfsruimten met een hoogte van vier meter.  De ‘Rijswijkse plint’ van 4 lagen bestaat uit een gevel van
rood metselwerk met uitkragende gemetselde balkons. De alzijdige toren bestaat uit witte gevel panelen en doorgaande witte
beton balkons voorzien van balustrades met extra helder glas en wit geëmailleerde  strepen erin verwerkt.
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Ontwerp en realisatie

Projecttitel Appartementencomplex De Colijn Rijswijk - BUROBEB

Aannemer Smit’s bouwbedrijf (SBB)

Netto vloeroppervlakte (m2) 14.400 m² excl. parkeerdek

Voorlopig ontwerp 2018-2019

Aanvang bouw 2019

Oplevering april 2021

Opdrachtgever Ontwikkelingscombinatie De Bouten CV

Ontwerpbureau BUROBEB

Eerste publicatie door - op 17 mei 2021

Laatste update 17 mei

advertorial
Onderscheidende design vloeren
Met de zeer sterke cementeuze Ultratop en harsgebonden Mapefloor vloersystemen biedt Mapei in zichtbare
en onzichtbare oplossingen voor de bouw voor ieder wat wils. Daarbij begeleidt het bedrijf architecten met
praktische adviezen. “We willen echt de partner van architecten zijn.”
Lees het artikel
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