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Ten Brinke levert twee woongebouwen aan het Leeghwaterplein in Den Haag op
Ten Brinke heeft deze week de sleutels van project Vijverhof blok 2 en 3 aan het Leeghwaterplein in
Den Haag overgedragen aan Vastgoedbelegger Altera Vastgoed NV. De twee gebouwen bestaan uit
155 huurappartementen, commerciële- en algemene ruimtes. Bijzonder is dat de appartementen van
blok 3 met een enorme overspanning over de ingang van de ondergrondse Q-Parkgarage zijn
gebouwd. De gebouwen zijn gasloos, voorzien van zonnepanelen en aangesloten op het warmtenet.
Plan Vijverhof
De gebouwen zijn ontwikkeld door Ten Brinke Slot Projectontwikkeling en maken deel uit van het project
Vijverhof in de wijk Laakhaven-Hollands Spoor. Met de oplevering van de appartementen aan Altera
kan plan Vijverhof worden afgerond. Eerder werd al de woontoren voor DUWO met 481
studentenwoningen opgeleverd. Het project, vlakbij station Hollands Spoor, biedt een optimale mix aan
groen, stedelijke dynamiek met voorzieningen en faciliteiten zoals een parkeergarage – Q-Park
Laakhaven – onder het plein en winkelcentrum Megastores op loopafstand.
[citaat]
Erwin Wessels, CIO Altera: “De herontwikkeling van het voormalige haven- en industriegebied rondom
Laakhavens-Hollands Spoor heeft geleid tot een moderne en gevarieerde wijk waarin wonen, werken,
winkelen en recreëren uitstekend worden gecombineerd. Met het project Vijverhof geven we verder
invulling aan duurzame betaalbare huurwoningen voor starters.”
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Toelichting voor de pers
Ten Brinke is een internationale succesvolle onderneming op het gebied van projectontwikkeling, bouw en assetmanagement.
In bijna 120 jaar is Ten Brinke uitgegroeid tot ontwikkelende bouwer met vestigingen in Nederland, Duitsland, Spanje, Portugal
en Griekenland, die alle facetten van de onroerendgoedmarkt beheerst. Samen met circa 1.200 medewerkers werken wij aan
zeer diverse projecten. Optimaal voldoen aan de persoonlijke wensen en eisen van onze klant en/of partner is onze hoogste
prioriteit. We streven hierbij naar een probleemloze afwikkeling van alle te doorlopen (bouw)processen.
Altera Vastgoed biedt institutionele beleggers toegang tot Core vastgoedbeleggingen in de sectoren woningen en winkels. De
portefeuilles bestaan uit kwalitatief hoogwaardig en duurzaam vastgoed met stabiele rendementsverwachtingen. Altera heeft
circa € 2,6 miljard onder beheer, maakt geen gebruik van vreemd vermogen en kent een laag kostenniveau. Meer informatie
over Altera vindt u op www.alteravastgoed.nl of op LinkedIn.
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