
Nieuwsbrief 03 Het Havenhuys 

Wonen aan de promenade van de Rijnhaven 

 

Welkom bij de 3e nieuwsbrief van Het Havenhuys. In deze nieuwsbrief laten wij u kennis maken met een 

unieke service ‘de Bringme box’ en informeren wij u over de voorbereidingen. Daarnaast treft u nieuwe 

impressies en een specificatie van de verschillende typen woningen in Het Havenhuys. Wij wensen u 

veel leesplezier! 

 
Interieurimpressie appartement  type ‘Wijde Aa’ met terras 

 
Voorbeeld appartement ‘type Kaag’ met dubbele frontligging 

  



De appartementen in het Havenhuys 

In Het Havenhuys is nagedacht over hoe u als consument in een appartement wilt wonen. We kunnen 

daarom met trots vertellen dat elk appartement in Het Havenhuys zijn eigen specifieke kwaliteit heeft. 

Elk appartement beschikt in de basis al over een parkeerplaats in de stallingsgarage en een separate 

fietsenberging.   

Op de ‘begane grond’ van Het Havenhuys is het straks heerlijk genieten aan en van de Rijnkade. Zowel 

de prominente hoekappartementen als de tussengelegen appartementen nemen u mee in de sfeer 

alsof u de stuurman bent van Het Havenhuys. De appartementen op deze laag variëren van 88 m² tot 

112 m² woonoppervlakte. Dit zijn in de basis 3-kamerappartementen waarvan de hoekappartementen 

desgewenst eenvoudig om te turnen zijn tot mooie 4-kamerappartementen. 

Op de hoger gelegen verdiepingen kunt u zelf kiezen op welke hoogte u wilt genieten van het uitzicht 

op de haven. Op deze verdiepingen heeft u de keuze uit verschillende 3-kamerappartementen van 

105 tot 112 m² en heel royale 4-kamerappartementen met een dubbele frontligging van 120 m². 

Helemaal bovenop, als blikvangers op het gebouw zijn 4 penthouses gesitueerd van ca. 155 m². De 

beleving van de ruimte en hoogte komt in het bijzonder tot z'n recht door de fantastisch vormgegeven 

bogen in de  sheddaken. Wonen optima forma zoals u zelf wilt en ook hier kunnen de grote terrassen 

natuurlijk niet ontbreken, die bij de penthouses variëren van 24 tot wel 48 m²! 

Meer weten over de appartementen in Het Havenhuys? Kom gerust langs bij de makelaars  voor een 

kop koffie. 

  



 
View Rijnhaven (beeld: Rijn Biesjou) 

 

 

Fabriekshallen Rijnhaven gaan leven 

In het AD van 22 september jl. stond een leuk artikel over diverse startende, creatieve bedrijfjes. Deze 

zorgen voor nieuw leven in de oude fabriekshallen in de Rijnhaven. Het oude ambacht keert terug op 

deze markante plek. 

Zo is er een kunstenaar annex meubelontwerper die zijn winkel en werkplaats hier heeft. De in Zuid-

Afrika geboren meubelontwerper is een getogen Alphenaar. Verder is in het naastgelegen pand sinds 

kort een boekbinder actief en is er ook een winkel in jaren '60 meubels in de Rijnhaven te vinden: 

Vintalage. Deze winkel wordt nog ingericht met in het voorste gedeelte een winkel en het achterste 

deel twee werkplaatsen. Zo wordt de Rijnhaven steeds levendiger. 

Bron: AD 



 

Comfortabel wonen  

Primeur in Het Havenhuys!: de Bringme box 

In beide entreehallen van Het Havenhuys wordt een Bringme HOME met 19 

brievenbussen/pakketvakken geplaatst voor haar bewoners. Naar het postkantoor rijden voor een 

gemiste levering is hiermee voorgoed verleden tijd. Met een Bringme box in Het Havenhuys kunt u 

pakketten altijd laten bezorgen, ook als u niet thuis bent. Zelfs een online aankoop retourneren of 

pakketjes en (aangetekende) post verzenden kan vanaf nu gewoon thuis. In de nieuwste Bringme 

HOME serie wordt uw eigen brievenbus gecombineerd met een pakketvak.  

  



 
De promenade en voorzieningen in voorbereiding.. 

Aan de slag met voorzieningen! 

De nutsbedrijven gaan tussen oktober en februari 2019 hun kabels en leidingen omleggen.  Dit 

geschiedt fasegewijs, waarbij de telecombedrijven hun kabels eerst omleggen, later gevolgd door gas, 

water en elektra. Voordat zij met hun werkzaamheden kunnen beginnen wordt door de gemeente het 

nieuwe nutstracé vrijgemaakt.  

 

 

  



 

Impressie  van de promenade aan de Rijnhaven 

 

 

Wonen aan de promenade van de Rijnhaven 

Nadat het appartementencomplex gerealiseerd is, zal dit deel van de Rijnhavenkade als 

voetgangerspromenade worden ingericht.  De woningen op de ‘begane grond’ bevinden zich ruim 

boven het voetgangersniveau, zodat u als bewoner ook op deze etage een uniek uitzicht geniet! 




