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PERSBERICHT
Breukelen, 10 januari 2018

Feestelijke officiële start nieuwbouw Poort van Breukelen
De bouw van het eigentijdse bedrijfsverzamelcomplex Poort van Breukelen gaat donderdag 18 januari officieel
van start. Burgemeester Marc Witteman van de gemeente Stichtse Vecht verricht daarbij een symbolische
handeling. Aan de Amerlandseweg bij het NS Station in Breukelen vindt die dag een feestelijke bijeenkomst
plaats met onder meer alle nieuwe gebruikers van het te bouwen pand.
Tijdens de bijeenkomst op de bouwlocatie geeft burgemeester Witteman het officiële spectaculaire startschot.
Maarten Rövekamp van Rijn & Vecht Projectontwikkeling is blij met de start van de bouw. “Het mooie aan dit
project is dat alle kantoor- en bedrijfsmeters eigendom worden van de gebruikers of individuele investeerders.
Vaak is dit soort panden in eigendom van een institutionele belegger, hier is dat niet het geval. De gebruikers
zijn eigenaar en allen baas in eigen pand. Het is even geleden dat op zo’n toplocatie bouwruimte vrijkwam in
Breukelen.”
Honderd arbeidsplaatsen
Het nieuw te bouwen complex kent vijftien kantoor-/bedrijfsruimten. Het wordt een multifunctioneel gebouw
waarvan nog enkele units beschikbaar zijn voor koop of huur. Maarten Rövekamp is niet verbaasd over de
grote belangstelling voor deze bijzondere locatie. “In Breukelen heerst schaarste aan betaalbaar en toch
hoogwaardig bedrijfsonroerendgoed”, zegt hij over het nieuwe complex. In de Poort van Breukelen vestigen
zich regionale en lokale bedrijven. Er komen zo’n honderd mensen te werken. Romijn Bouw uit Kockengen
verzorgt de bouw in opdracht van Rijn & Vecht Projectontwikkeling.
Prominente locatie
De Poort van Breukelen komt te staan op een prominente locatie. Iedereen die van de A2 naar Breukelen gaat,
komt erlangs. In twintig minuten is zowel Amsterdam als Utrecht te bereiken en de locatie ligt pal aan het NS
Station. Aan de Amerlandseweg zijn op eigen terrein ruim voldoende parkeerplaatsen beschikbaar voor de
gebruikers en hun gasten.
Zonnepanelen
Bij de bouw worden duurzame en waar mogelijk onderhoudsvrije materialen gebruikt en het complex is
optimaal geïsoleerd. Op het dak is ruimte voor zonnepanelen om de stroomvoorziening duurzaam op te
wekken. De gebruikers van de Poort van Breukelen kunnen het pand in het vierde kwartaal van 2018
betrekken.
Kijk voor meer informatie op www.poortvanbreukelen.nl.
#Einde persbericht
Noot voor de pers: Vertegenwoordigers van de media zijn 18 januari vanaf 15.00 uur welkom bij de officiële start van de
bouw. Bijgevoegde afbeeldingen kunt u rechtenvrij voor publicatie gebruiken. Na afloop van de bijeenkomst is op aanvraag
een eveneens rechtenvrije foto van de openingshandeling beschikbaar.
Voor nadere toelichting: Rijn & Vecht Projectontwikkeling B.V., Maarten Rövekamp: 0346 264 904 of 06 515 600 22.
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