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Realisatie 39 huurwoningen in Hoef en Haag
Overeenkomst LEKSTEDEwonen en BAM Wonen getekend
De nieuwbouw van huurwoningen in Hoef en Haag gaat een nieuwe fase in. In opdracht
van LEKSTEDEwonen is BAM Wonen deze week gestart met de bouw van 39 woningen in
de wijk ‘Het Dorpshart’. Ed de Groot (directeur-bestuurder LEKSTEDEwonen) en Martijn van
der Knaap (directeur Utrecht & Noordoost bij BAM Wonen) tekenden hiervoor onlangs de
realisatieovereenkomst. De verhuur start eind januari 2019 en de woningen worden
waarschijnlijk najaar 2019 opgeleverd. De 39 woningen vormen een mooie toevoeging
aan de al gebouwde huurwoningen in het nieuwe dorp aan de Lek.
Verdere groei Hoef en Haag
Het nieuwe dorp aan de Lek is afgelopen twee jaar fors gegroeid: van polder naar een echt dorp. Met een
mix van verschillende woningtypen, huur- en koopwoningen in de wijken ‘Het Dorpshart’ en ‘Het Lint’.
Inmiddels zijn er al bijna 500 woningen opgeleverd of in aanbouw genomen. De 39 nieuwe huurwoningen
worden gerealiseerd in ‘Het Dorpshart’. Alle woningen krijgen een schuine kap en tuin om het dorpse
karakter van dit deel van Hoef en Haag te benadrukken. Aan de Buitengrachtsteeg komen 17 woningen
en aan de Bastionstraat en de Lekstraat de overige 22 woningen.
Er is een grote belangstelling voor de woningen in Hoef en Haag, zowel in de koop- als huursector.
LEKSTEDEwonen vindt met de bijna 5.500 ingeschreven woningzoekenden in Vianen het nieuw bouwen
van huurwoningen ‘noodzakelijk’.

Gevarieerd woningaanbod
Ed de Groot: “In de afgelopen twee jaar hebben wij 73 huurwoningen opgeleverd in Hoef en Haag en dit
vormt een mooie volgende stap. De woningen zijn ook nu bestemd voor verschillende doelgroepen en
hebben woonoppervlakten van 100 tot 115 m2. Een gevarieerd aanbod zorgt ervoor dat verschillende
bewoners er met plezier én betaalbaar kunnen wonen. Het bouwconcept van BAM Wonen zorgt voor
kwalitatief hoogwaardige woningen met betaalbare huurprijzen.”

Bouw en verhuur
Martijn van der Knaap: “BAM Wonen heeft van LEKSTEDEwonen de opdracht gekregen om het complete
plan te ontwerpen en te realiseren. In totaal worden 31 woningen uitgevoerd uit de BAM Wooncollectie;
het concept van BAM Wonen voor grondgebonden woningen. Acht levensloopbestendige woningen zijn
speciaal ontworpen met als basis de referentiewoning van BAM Wonen. De gevels zijn een ontwerp van
Benedict Kraus, architect bij BAM”.
Deze week is de bouw gestart en naar verwachting worden de woningen najaar 2019 opgeleverd. Eind
januari start LEKSTEDEwonen met de verhuur van de woningen en dan is ook alle verhuurinformatie
beschikbaar. Belangstellenden die op de hoogte willen blijven van de laatste ontwikkelingen en start
verhuur, kunnen zich inschrijven voor de LEKSTEDEwonen ‘Nieuwsbrief Hoef en Haag’ op
www.lekstedewonen.nl..
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Over LEKSTEDEwonen
LEKSTEDEwonen

is een woningcorporatie met zo’n 3.900 verhuureenheden in de gemeenten Vianen, Bunnik, Houten,
Leerdam en Utrecht (studentenhuisvesting). LEKSTEDEwonen is sinds 1911 de sociale huisvester in de gemeente
Vianen. Hier hebben wij dan ook het grootste deel van onze woningen staan. Sinds 2016 verzorgen we ook sociale
huisvesting in Hoef en Haag.
LEKSTEDEwonen staat voor kwalitatief goede en betaalbare woningen. We werken aan gevarieerde woonmilieus in
vitale wijken en buurten en richten ons primair op mensen met een laag inkomen. Verbindend, solidair & betrokken en
ondernemend zijn onze kernwaarden. Wilt u meer weten over LEKSTEDEwonen, kijk dan op www.lekstedewonen.nl.

Over BAM wonen
BAM Wonen staat voor topkwaliteit tegen de beste prijs. Met innovatieve, duurzame en onderscheidende producten
en diensten zetten we de toon in de wereld van wonen. Dankzij onze kennis, schaal en integrale aanpak maken we
aangenamer wonen toegankelijk voor iedereen. Samenwerking is wat ons drijft. Door goed te luisteren naar de
wensen en behoeften van onze (toekomstige) bewoners, opdrachtgevers en partners, garanderen we premium
kwaliteit. En daar profiteert iedereen van. Vandaag én morgen. Welkom bij BAM Wonen. Welkom thuis!

