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Rijswijk, 11 september 2015 

 
 

Bouw de Eilanden van Sion van start in RijswijkBuiten 
 
 
Afgelopen donderdag 10 september heeft wethouder Ronald van der Meij van de gemeente Rijswijk 
samen met een van de aanwezige kinderen de feestelijke paal geslagen voor de bouw van het 
eerste eiland van De Eilanden van Sion in RijswijkBuiten. Voorafgaand aan het slaan van deze paal 
hebben de toekomstige bewoners een persoonlijke boodschap achtergelaten op deze paal.  
 
De Eilanden van Sion is een gezamenlijke ontwikkeling van VolkerWessels Vastgoed en AM. De 
bouw van deze woningen zal worden uitgevoerd door Boele & van Eesteren (VolkerWessels). Deze 
fase bestaat uit 27 duurzame eengezinswoningen in verschillende woningtypes, waarvan reeds 26 
woningen voor start bouw zijn verkocht. 
 
Zaterdag 17 oktober a.s. gaat het tweede eiland in verkoop. Geïnteresseerden kunnen die dag van 
11.00 tot 13.00 uur terecht in het informatiecentrum RijswijkBuiten. Het tweede eiland (de 
Waterlelie) bestaat uit 22 royale twee-onder-een-kap- en 31 rij- en hoekwoningen met prachtige 
hollandse details. Meer informatie is binnenkort te vinden op www.eilandenvansion.nl.  
 
RijswijkBuiten 
In de komende 10 jaar verandert de zuidkant van Rijswijk compleet. Tussen nu en 2023 worden er 
3.500 woningen gerealiseerd in Sion en ‘t Haantje. RijswijkBuiten wordt een wijk die in het oog 
springt. Een wijk voor en van iedereen, maar bovenal een duurzame wijk. Energiezuinig en dat ziet 
men terug in de energierekening. Maar ook duurzaam door de ruime opzet, standaard 2 
parkeerplaatsen per woning, de groene omgeving en het water in het gebied. www.rijswijkbuiten.nl 
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Noot voor de redactie  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Hans Borsje, regiomanager van 
VolkerWessels Vastgoed, (06) 50 22 31 65 of 088 – 186 68 68 of de persvoorlichtster van 
RijswijkBuiten (06) 11 78 42 97. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Over VolkerWessels Vastgoed 
Als zelfstandige, onafhankelijke en nationale werkmaatschappij binnen de VolkerWessels groep 
voelen wij ons optimaal thuis in de wereld van creatie, ontwikkeling en realisatie van kwalitatief 
hoogwaardige leef-, woon- en werkomgevingen. De combinatie van handelen in vrijheid, beschikken 
over de expertise van een hecht network aan ervaren specialisten binnen de groep en – zeker niet 
in de laatste plaats – gebruik maken van de gedegen marktpositie van onze moederorganisatie, 
maakt VolkerWessels Vastgoed een interessante en betrouwbare partner. Opdrachtgevers en 
andere partners ontdekken bij ons een brede expertise als het gaat om architectuur, bouwkunde, 
duurzaamheid, economie, infrastructuur, marketing, productontwikkeling en stedelijke vernieuwing. 
Ons team van ruim 30 specialisten werkt op nationale schaal vanuit Nieuwegein. 
www.volkerwesselsvastgoed.nl 
  
Over VolkerWessels 
VolkerWessels is een Nederlands bouwconcern met een decentrale organisatievorm en zo’n 120 
werkmaatschappijen. We zijn actief in drie gebieden: Nederland, Verenigd Koninkrijk en 
Canada/Verenigde Staten in drie marktsectoren: Bouw & Vastgoed, Infrastructuur en Energie & 
Telecom. VolkerWessels bouwt met zo’n 15.000 medewerkers aan wonen, werken, mobiliteit, 
energie & telecom. We ontwikkelen, ontwerpen, bouwen, financieren, beheren en exploiteren. Dit 
doen we voor onze stakeholders: klanten, medewerkers, aandeelhouders, leveranciers en de 
maatschappij in brede zin. VolkerWessels is een onderneming die kansen benut en duurzame 
innovaties introduceert. 
www.volkerwessels.com 
 
 


