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WAAR WONEN GENIETEN IS  Dit najaarsmagazine van 
Hoef en Haag staat in het teken van de herfst. Koud buiten,  
lekker warm binnen. Geniet van de verhalen van bewoners 
en ondernemers van Hoef en Haag. Kruip in de hoek van de 

bank en laat je inspireren voor je badkamer, keuken of  
een warme herfststyling voor in huis. Met de kinderen samen 
de natuur in, lekker vies worden en een heuse schatkist  
verzameling maken. Genoeg te lezen en te kijken!

10 wonen in Hoef en Haag, is genieten van alle voorzieningen dichtbij  25 een herfsttafel  
stylen doe je zelf 66 pure badkamer decadentie 56 ruimte om te spelen en lekker vies worden
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een eigen stek voor ons 
       en de kinderen

gezellig met vrienden
  een terrasje pakken op 
       het dorpsplein

een droom is een wens die
     jouw hart voor je heeft gemaakt

in Hoef en Haag
mijn thuis is



WONEN IN HOEF EN HAAG
14 voor ieder wat wils in Hoef en Haag 18 Wist je dat... 
leuke weetjes over Hoef en Haag 30 met De Brink krijgt  
het dorp een hart 52 De Erven, een wijk waar je je snel 
thuisvoelt
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werken aan Hoef en Haag DIY IDEEËN & TIPS
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6 interview met Chrétien van Essen: projectdirecteur  
Hoef en Haag 8 Wim Groeneweg, burgemeester van Vianen  
20 Pieter Perry, gemeentelijk projectleider 40 Jean-Paul 
van Haastert, communicatie & informatie dorpscomité Hoef  
en Haag 68 Peter Hup, projectleider Civiel Hoef en Haag

EN OOK
*  overzichtkaart Vianen pag 12 

*  feiten en cijfers Hoef en Haag pag 17

*  samen mee ontwerpen aan de  nieuwe wijk De Erven pag 52 

zij wonen in hoef en haag
*  familie van Rij, van Viaanse binnenstad naar Het Dorpshart pag 28 

*  Sonja en Michiel Janssen, nog steeds voelt elke dag een beetje als vakantie pag 48
 

ondernemend  
hoef en haag en vianen
*  BSO Wijs, ga je mee op avontuur? pag 56 

*  Ivo zet de bloemetjes buiten pag 58

*  Albert Steehouder, een bakker met passie pag 62

*  Knip&Scheer, mannen met baarden, hoofd- massages en kletspraat pag 64
 

zie ook
*  pak je cadeautje in in dit papier! pag 19 

* herfstposter om in te lijsten pag 34 

* creatief met pompoen   pag 45

*  recept voor een heerlijke pompoensoep  met Kerry pag 50

* inspirerende badkamer ideeën   pag 66

 

25 DIY: je eigen stijlvolle herfsttafel 24 met de kin-
deren het bos in en zoeken naar herfstschatten 39 voor de 
heb: leuke styling elementen voor in huis 44 DIY: vazen 
van katoen 60 cooking in style of 2019

8 20

6

68

de DIY-ideeën herken je aan dit schaartje                de tips aan dit zonnetjevoorzieningen herken je aan dit symbooltje

5024

3945

52

Een nieuw huis kopen is leuk en het inrichten is een feest. Je mag 
immers een blanco canvas gaan vullen met jouw ‘kleuren’. Een huis, 
gevormd naar jouw leven. Maar van niets iets maken is best lastig. 
Wie een huis koopt in Hoef en Haag, dat gebouwd wordt door  
BAM Wonen, wordt volop inspiratie geboden om van dat nieuwe  
huis zo snel mogelijk een persoonlijk thuis te maken. 

36 Beleef je huis alsof het al gebouwd is.

40
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wie Chrétien van Essen WAT projectdirecteur Hoef & Haag 

INTERVIEW

Dit magazine is gevuld met verhalen 
van (toekomstige) bewoners, onder-
nemers en mensen die aan het dorp 
bouwen. Ik heb ze met plezier gele-
zen en was geroerd door het verhaal 
van Sonja en Michael. Zonder het 
te weten, spraken ze bijna letterlijk 
onze droom uit. Zij ervaren het  
wonen in Hoef en Haag op de ma-
nier zoals wij het bedoeld hebben.

DIT IS MOOI OM TE ZIEN!
Ik ben zelf opgegroeid in een dorp 
aan een rivier. En vanuit die ervaring 
weet ik dat een dorp pas een dorp  
is als de mensen er voor elkaar zijn 
en met elkaar dingen ondernemen.  
Dat gebeurt in Hoef en Haag! Er is  
een dorpscomité opgericht, bewo-
ners helpen elkaar met het inrichten 
van hun tuinen en klanten blijven 
gezellig hangen voor kletspraat 
bij herenkapsalon Knip & Scheer. 
Verder was de eerste burendag 
een groot succes en buren hebben 
zich samen hard gemaakt voor de 
bereikbaarheid. Dat soort initiatie-
ven zie je ook bij ons in het dorp. 
Mensen signaleren iets en maken 
zich er met elkaar hard voor. 

WAAR ONTMOET JE ELKAAR?
In het dorp vind je een aantal 
ontmoetingsplekken, zoals plein-
tjes, speeltuintjes en ook op het 
Kasteelterrein treffen bewoners 
elkaar. Op het Kasteelterrein 

maken bewoners nu gezamenlijk 
speelvoorzieningen en tijdens de 2e 
editie van de ZomerWeideZaterdag 
stonden er zo’n 35 kramen. Voor mij 
hét bewijs dat Hoef en Haag leeft. 
Straks is natuurlijk ook de brink in 
het Dorpshart the place to be. Hier 
haal je je kind uit school, doe je een 
boodschap, ga je naar de dokter en 
zit je op het terras bij het plaatselijke 
eetcafé, dat tijdelijk ook de plek van 
onze woonwinkel wordt. In mijn 
eigen dorp ben ik voorzitter van het 
dorpshuis waar ruimte is voor sport, 
spel, educatie, feest en recreatie. 
Hier ontmoeten mensen elkaar en 
worden verhalen uitgewisseld.  
Hoef en Haag kan straks deze 
functies gedeeltelijk vervullen in 
de te realiseren brede school, maar 
ook in het dorpshuis van Hagestein. 
Hoe mooi zou het zijn als bewoners 
uit Hoef en Haag in het dorpshuis 
van Hagestein integreren en dat 
de bewoners van Hagestein hun 
boodschappen straks doen in Hoef 
en Haag. Wat mij betreft trekken we 
samen op, laten we grenzen vervagen 
en versterken we elkaar binnen de 
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

EEN DORP IS EEN PLEK WAAR JE 
JE NOOIT ALLEEN VOELT
Typisch voor een dorp is dat het ook 
in fysieke zin meebeweegt met de 
behoefte van de bewoners. In deze 
jonge wijk zie je allerlei kinderrijke 

initiatieven, terwijl in het oudere 
dorp waar ik woon, juist sprake is 
van vergrijzing. We zetten ons in om 
bijvoorbeeld jeu-de-boulesbanen te 
maken op de plekken van speel-
tuintjes. Wat ik hiermee wil zeggen, 
is dat het belangrijk is dat je je met 
elkaar ergens hard voor maakt. 
Dan kom je in een positieve spiraal 
terecht die je dorp goed doet. Het 
met elkaar feesten, rouwen en her-
denken hoort daarbij. Hoef en Haag 
telt nu al legio verhalen. Mooie en 
helaas ook trieste verhalen. Onze 
gedachten gaan uit naar diegenen 
die steun kunnen gebruiken. 

Voor ik het woord aan de burge-
meester geef, wil ik de bewoners  
bedanken! Wonen in een nieuw 
dorp is ontzettend leuk, maar het 
vraagt ook iets van je geduld, aan-
gezien er nog volop wordt gebouwd 
wat voor overlast zorgt. De bewo-
ners van Hoef en Haag zijn veelal 
optimistisch, enthousiast en begrip-
vol en dat waarderen wij enorm.

Ik wens je veel leesplezier!

Chrétien van Essen
Projectdirecteur

WAAR  WE  VAN        DROOMDEN, 
ZIEN IK NU gebeuren

Hoef en Haag is voor mij geslaagd als mensen zich thuisvoelen en deze plek als hun dorp zien,  
vertelde ik in het vorige magazine. Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder. Ik zie het dorp groeien.  

In fysieke zin door de huizen, het groen, de bruggen en wegen die er inmiddels zijn.  
En nog belangrijker: het dorp komt tot leven door de mensen die er wonen.  

Ik vind het echt fantastisch om te zien dat de enorme inspanning die we met z’n allen  
geleverd hebben, hiertoe heeft geleid. 
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WELKOM

Beste lezer,

Voor je ligt de tweede uitgave van 
LEEF. Een prachtig magazine dat 
gevuld is met verhalen van mensen 
die verbonden zijn aan Hoef en Haag.  
In het vorige LEEF-magazine sloot  
voormalig wethouder André Landwehr  
zijn interview af met een prachtige 
zin: ‘Het zijn de bewoners die het 
dorp een ziel geven!’ Ik deel zijn  
mening en vanuit deze gedachte 
neem ik je graag even mee in mijn 
visie op Hoef en Haag. 

Toen ik voor het eerst over de 
plannen hoorde om een compleet 
nieuw dorp te realiseren, had ik 
mijn bedenkingen. Toen nog was ik 
ervan overtuigd dat een dorp oud, 
organisch gegroeid en gemêleerd 
is van samenstelling. Drie zaken 
die voor Hoef en Haag niet gelden. 
Vooral bij de mogelijke monotone 
bewonerssamenstelling zette ik 
vraagtekens. Wat nou als hier alleen 
maar mensen in dezelfde levens-
fase zouden komen wonen? Zou het 
dan wel goed komen met de sociale 
cohesie?

Wat ben ik blij om te zien dat ik 
ongelijk had! Hoef en Haag begint 
ondanks zijn bescheiden vorm nu al 
echt een dorp te worden. Dat vooral 
(jonge) gezinnen in de bloei van hun 
leven zich aangetrokken voelen tot 
het dorp, blijkt dus geen probleem. 
In tegendeel, het doet me denken 
aan toen ik een jongetje van 5 jaar 
was. Mijn ouders kochten - nu 55 jaar 
geleden - een huis in de Uithoornse 
nieuwbouwwijk Zijdelveld. Iedereen 
kwam er tegelijk wonen en ik had 
ontzettend veel vriendjes. Mijn ouders 
maakten snel contacten en er werd 
veel gezamenlijk ondernomen.  
Ik heb me hier heel gelukkig gevoeld. 

Woongeluk is voor mij je thuis 
voelen vanaf het moment dat je de 
wijk inrijdt. Je omgeving is gezond 
en veilig. Buren helpen elkaar waar 
nodig en je hebt leuke sociale con-
tacten. Je weet: hier hoor ik, hier wil 
ik mijn kinderen grootbrengen, hier 
voel ik me veilig, hier wil ik feesten, 
hier voel ik me thuis. Kortom, precies 
wat ik vroeger als kind ervaarde, 
zie ik nu gebeuren in Hoef en Haag. 
Mensen verbinden zich aan elkaar, 
er worden vriendschappen gesloten 
en bewoners strijden samen voor 
voorzieningen en organiseren events 
voor de hele buurt. In dit magazine 
lees je er mooie verhalen over.

Voor de toekomst hoop ik dat be-
woners Hoef en Haag steeds meer 
als hun dorp gaan zien. Dat ze zich 
verantwoordelijk voelen en ook ver-
antwoordelijkheid nemen om er fijn 
te wonen. Ik wil bewoners oproepen 
vooral initiatief te nemen. Vertel ons 
vervolgens wat je wilt en hoe je dat 
denkt te gaan doen. Dan zijn wij be-
reid te helpen. Het is tenslotte ‘jouw’ 
dorp! Ook lijkt het me mooi als er 
een kruisbestuiving ontstaat tussen 
alle dorpen van de gemeente. Dat 
dorpsbewoners elkaar helpen bij fes-
tiviteiten, elkaars winkels bezoeken 
en zich aansluiten bij de sportclub 
waar ze zich thuis voelen. Laten we 
openstaan voor elkaar, ons mengen, 
elkaar blij maken en vooral gelukkig 
zijn. Dat maakt namelijk een nieuw 
dorp tot een echt dorp.

Ik wens je veel leesplezier!

Hartelijke groet,
Burgemeester Wim Groeneweg 

wie Wim Groeneweg WAT burgemeester van Vianen 

IK WIL  
BEWONERS 
OPROEPEN 

VOORAL  
INITIATIEF 

TE NEMEN. 
VERTEL ONS 

VERVOLGENS 
WAT JE WILT 

EN HOE JE 
DAT DENKT TE 

GAAN DOEN.
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Alleslekkerdichtbij
In Hoef en Haag is alles lekker dichtbij.  
Van basisschool tot supermarkt, kinderdag
verblijf en recreatiemogelijkheden. Je loopt zo 
naar  Hagestein, fietst in 10 á 15 minuten naar  
de Voorstraat in Vianen of pakt de auto om je 
20 minuten later te vermaken in het levendig  
hart van Utrecht. 

ALLES LEKKER DICHTBIJ
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RECREATIEPLAS  
DE PUT

BLANKENSTEIN
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HAGESTEIN

LEGENDA

Sport en beweging

 Voetbalvereniging

 Handbalvereniging Omega

 Tennisvereniging LTV Vianen

 Hockeyclub HMC Vianen

 Wellness & Healthclub Newstyle

 Zwembad Helsdingen

 Fitnesscentrum Fit2Go

 Manege

 Jachthaven

 Wandelroute

 Fietsroute

Algemeen

 Horecavoorzieningen

 Winkels

 Supermarkt

 Bibliotheek

 Medisch Centrum / Apotheek

 Camping

 Park

 Hotel  / Bed and Breakfast

 Veerdienst

 Lijndienst Openbaar Vervoer

Onderwijs instellingen

1  Meester Vos 

2  De Voorhof

3  Speciaal onderwijs De Brug

4  Tijl Uilenspiegel

5  De Ark

6  De Rank

7  De Wegwijzer

8  Egbertus

9   Oosterlicht College  

(voortgezet onderwijs)

10  Jenaplanschool De Wiekslag

11  Basisschool Hoef en Haag

VOORZIENINGEN
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VOOR                   WAT WILS

DE WOONSFEREN

DE WOONSFEREN VAN  
HOEF EN HAAG

Hoef en Haag heeft straks drie  verschillende 
woonsferen. Elk met hun eigen karakter door de 
ligging, de opzet en het  woningaanbod. Je kunt 
wonen in Het Dorpshart, Het Lint en De Erven.  
Waar je ook woont, bijna overal is het even 
groen en waterrijk. Elk buurtje heeft zijn eigen 
identiteit. Verschillende  soorten  huizen en 
bouwstijlen zorgen voor een prettige variatie. 
Precies zoals je dat ziet in oude dorpjes.

het dorpshart

het lint

het lint

het dorpshart het lint

de erven

HET DORPSHART
Het Dorpshart is het levendige hart 
van de wijk en vormt niet alleen  
de entree van de wijk. Binnen Het 
Dorps  hart ligt De Brink, het kloppend 
hart van Hoef en Haag. Hier vind je 
 voorzieningen en het gezellige dorps-
plein. Hiervandaan voeren de routes 
naar de andere delen van de wijk. 

Als je straks rondloopt in het Dorps-
hart zie je dat de opzet en architec-
tuur doet denken aan de compacte 
stadjes in een rivierengebied, zoals 
Heukelum aan de Linge of Buren aan 
de Maurikse Wetering. 
De straten zijn knus en de bebouwing 
afwisselend in grootte en types. Het 
spreekt bijna voor zich dat huizen zijn 
ontworpen in oud-Hollandse stijl.  
En dat betekent dat er veel aandacht 
is besteed aan de detaillering.  
De ramen hebben een mooie roede-
verdeling, er zijn opvallend mooie 
voordeuren en veel huizen hebben  
een sfeervolle dakkapel. Het Dorpshart 
heeft verborgen plekken zoals een 
mooi hof met een grote boom, leuke 
pleintjes en gezellige doorkijkjes. 

HET LINT
Het Lint staat voor ultiem landelijk 
wonen met een dorps sfeertje.  
Daar is het hele plan op  ingericht. 
Langs de ´linten´ staan veel 
 verschillende huizen die pronken  
met hun rijk gedetailleerde gevels 
zoals dat vroeger in een Lintdorp  
was. Hier zie je  vooral veel twee- 
onder-een-kapwoningen en vrijstaande 
huizen. Achter de ´linten´ vind je  
de wat informele buurtjes waar  
ook  rijtjeshuizen komen.  

De  architectuur van de huizen vindt 
ook hier weer zijn oorsprong in het 
verleden. Huizen van nu met de sfeer 
en detaillering van de bebouwing uit 
een oud-Hollandse waterstadje.  
Veel woningen in het Lint hebben een 
voortuin en ook de  achtertuinen zijn 
lekker ruim.  Diverse huizen hebben 
een parkeerplaats op eigen terrein. 
En anders parkeer je je auto in de 
parkeer hoven tussen de woningen. 

DE ERVEN
Deelgebied De Erven vind je richting  
de Lek in het verlengde van Het 
Dorps hart. Hiervandaan ben je echt  
zo op de dijk en geniet je van je 
 landelijke woonomgeving en het vrije 
zicht op het water. Als je vanuit het 
Dorpshart richting de Erven rijdt,  
zie je dat de sfeer landelijker wordt. 
De huizen staan verder van elkaar 
af en er is meer ruimte voor groen. 
Vooral de prachtige boomgaarden 
vallen op. Ze geven letterlijk en 
figuurlijk lucht aan dit deelplan. 
In de Erven komen sfeervolle rijtjes 
met eengezinswoningen, grotere 
twee-onder-een-kapwoningen, 
een enkel vrijstaand huis en een 
 zorgvuldig ingepast kleinschalig 
appartementengebouw. 

WIL JE IN DE ERVEN WONEN?  
Dan moet je nog heel even  
geduld hebben. In 2019 start  
de verkoop van de woningen. 

ieder
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HOEF EN HAAG

dekronkelendemeander
SPELEN BIJ HET WATER
Water speelt een belangrijke rol in Hoef en Haag. Het helpt bij de  afwatering  
in de wijk en draagt bij aan een goede ecologie. Bijzonder is het nieuwe land-
schappelijk element, de Meander. Deze unieke watergang biedt ook ruimte 
voor recreatie en draagt bij aan de waterveiligheid in het gebied.
De Meander zorgt voor ruimte in het dorp en scheidt de verschillende woon-
sferen op een natuurlijke manier van elkaar. Zie het voor je, hoe hier straks  
een vlot van de ene kant naar de andere kant  wordt getrokken.

feiten en cijfers

stand tot nu toe

START BOUW  2016
OPLEVERING rond 2030
AANTAL WONINGEN ongeveer 1.800
TOTALE OPPERVLAKTE 95 hectare

AANTAL WONINGEN  312 woningen in Het Dorpshart
 258 woningen in Het Lint
STRAATNAMEN 47

VAN HOEF EN HAAG

Hoef en Haag houdt ook na voltooiing een sterke band met de  
omgeving. Naast het middeleeuwse kasteelterrein zijn kenmerkende 
elementen uit het rivierenlandschap, zoals een oude boerderij, enkele 
boomgaarden en een rij knotwilgen, in de structuur van het dorp  
opgenomen. Zelfs de watergeul sluit aan op de geschiedenis van de 
plek. Waar over enkele jaren kinderen spelevaren en in de winter 
schaatsen, liep ooit een oude zijarm van de Lek.

PLAS EVERSTEIN

MEANDER

Leef, beleef en geniet16 Leef, beleef en geniet 17



Wistje dat

WEETJES

*... de uitkijktoren  op het kasteelterrein  

2,7 meter hoog is? *... er langs de  Berchmansweg een  

paddenpoel is aangelegd waar de  kikkers 
 
en padden  

die nu in het gebied een nieuw leefgebied krijgen?  

*... er een speciaal brugontwerp is die geïnspireerd is  

op de golven van het water en waarin het vignet van  

Hoef en Haag in is verwerkt? *... elk jaar een gezellige  

 wordt gehouden op het kasteelterrein. Met foodtrucks,  

streekproducten en muziek? *... er minimaal 1800   

worden  gepland in Hoef en Haag: voor elk huis één? *...  dat 

Maikel, Inge en Sam van der Linden de allereerste bewoners 

zijn van Hoef en Haag? *... dat plas Everstein ongeveer  

37 ha. groot is en circa 25 meter diep en gebruikt wordt 

door  ? *... een huisartsenpraktijk krijgt? *... een 

eigen platform heeft voor sport- en bewegingslessen: Hoef en 

Haag Actief? *... het kasteelterrein een pop-up speelplek 

krijgt waar  kinderen zelf bepalen hoe zij gaan spelen?

diy idee! gebruik dit papier om 
een klein cadeautje in te pakken

Leef, beleef en geniet18
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VAN IDEE 
NAAR 
DAADWERKELIJKE 
REALISATIE 
VAN HET DORP

dat nou?
Hoegaat

wie Pieter Perry WAT gemeentelijk projectleider

Vianen wilde groeien, want een groter bewonersaantal is goed voor de voorzieningen. Immers hoe meer 
bewoners, hoe meer klanten. Ooit lag er een plan om 600 extra huizen te bouwen. Dit werd later uitgebreid 
tot 1800. Met deze ambitie op zak zocht de gemeente naar een geschikte locatie. Die werd gevonden tussen de 
snelweg en de Lek. Maar wat bleek? 70% van de grond hadden de boeren al verkocht aan twee ontwikkelaars 
en de plaatselijke woningbouwvereniging. Geen probleem. Sterker nog, dit was de start van een heel mooie 
samenwerking tussen Hoef en Haag CV en de gemeente.

Pieter Perry werkt sinds 2007 bij 
de gemeente. In 2009 werd hij 
gemeentelijk projectleider en dus  
heeft hij bijna zijn gehele ambts-
periode gegeven aan Hoef en Haag. 
Van idee tot realisatie. Maar hoe 
gaat dat nou in zijn werk? Hoe werk 
je samen, welke stappen moet je 
doorlopen en bovenal, hoe doe je 
dat op een prettige manier?  We 
spreken deze innemende man op 
één van zijn laatste werkdagen. 
Inmiddels is hij met pensioen en 

heeft hij het Hoef en Haag-stokje 
overgedragen aan een collega.

WE HADDEN ELKAAR NODIG 
“Hoewel wij geen grondpositie  
hebben, hadden we wel een duide-
lijke visie op de ontwikkeling.  
Zo wilden we bijvoorbeeld te allen 
tijde voorkomen dat de bouw stag-
neerde. Starten betekent doorgaan.  
Ook wilden we graag een stuk 
sociale koop en huur in het dorp 
terugzien. Ook de kwaliteit van de 
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INTERVIEWINTERVIEW

openbare ruimte was ons stok-
paardje en we wilden graag iets 
vinden van de wijze waarop het 
dorp werd vormgegeven. Hoef en 
Haag hoort tenslotte bij de gemeen-
te Vijfheerenlanden. Wij hadden dus 
zo onze wensen en de Hoef en Haag 
CV had ons nodig voor de contacten 
met de provincie en het rijk over de 
bestemmingsplanwijziging.”

BEMIDDELING WERKT
Een samenwerking was dus nood-
zakelijk. Pieter wilde echter koste 
wat het kost dat er met respect 
werd omgaan ten aanzien van 
ieders wensen, belangen en risico’s. 
Een samenwerking nieuwe stijl, 
noemt hij het. “Dat is gelukt!’, zegt 
Pieter enthousiast. “Natuurlijk heb-
ben we wel eens een stevig gesprek 
moeten voeren, maar uiteindelijk 
kijken we nu allemaal terug op een 
heel succesvolle samenwerking. En 
dat is niet alleen te danken aan de 
bereidwilligheid. Klaas Rus heeft 

hierin een belangrijke rol gespeeld. 
Deze intermediair was door de 
gemeente aangetrokken, omdat hij 
ontwikkelervaring heeft en weet 
hoe hij de neuzen dezelfde kant op 
moet krijgen.” 

ZO BEGIN JE
De gemeente sloot eerst met de 
grondeigenaren een intentieover-
eenkomst. Daarin werd afgesproken 
om samen te onderzoeken of wat 
je wil bereiken ook haalbaar is. Als 
dat positief zou uitpakken zou er 
een samenwerkingsovereenkomst 
volgen. “Deze overeenkomst was 
gericht op een nieuw bestemmings-
plan. Het ‘groen licht’ om met de 
nieuwbouw te kunnen starten”, licht 
Perry toe. “Voor de samenwerking 
maakten we ook afspraken over de 
grondexploitatie, de financiën en de 
ruimtelijke ontwikkelingen, zoals 
groen, recreatie, waterberging en 
infrastructuur.”

IN ÉÉN JAAR TIJD EEN 
BESTEMMINGPLAN MAKEN
Toen het team van start ging, hing 
hen gelijk een deadline boven het 
hoofd. De raadswissel in 2014! Voor-
dat die plaatsvond, wilden ze dat de 
raad een akkoord zou geven op de 
samenwerkingsovereenkomst én 
meteen ook op het nieuwe bestem-
mingsplan. “Dat had wat voeten in 

aarde”, vertelt Perry. “We hadden 
op de kop af een jaar! Vanuit het 
in 2012 goedgekeurde masterplan 
moesten we een stedenbouwkun-
digplan maken. Daarin staat hoe 
we omgaan met verkeer, milieu, 
veiligheid en water en hoe de hui-
zen over de wijk worden verdeeld, 
de zogenaamde verkaveling. SVP 
Architectuur en Stedenbouw had 
een heel waardevolle inbreng en 
het hele team werkte keihard om 
alles voor elkaar te krijgen. Je kunt 
je vast voorstellen hoe blij we waren 
dat we deze missie met goed gevolg 
afrondden. Dat was voor mij één 
van de mooiste momenten. Volledig 
in ridderstijl - geïnspireerd op het 
kasteelterrein - ondertekenden we 
bij Stal Bosgoed de samenwerkings-
overeenkomst. Ik vind het belang-
rijk dat je dit soort momenten met 
elkaar viert. Het was een feest om 
nooit te vergeten. Wat was dat leuk 
zeg. Kort daarna werd het bestem-
mingsplan ook vastgesteld.” 

LUCKY TIMING
Toen eenmaal het bestemmings-
plan akkoord was, kon het team 
door. Het was vooral de Hoef en 
Haag CV die moesten doorpakken. 

Waar zouden ze beginnen met 
bouwen, welke type huizen en 
welke architectuurstijl moest er 
komen. Pieter: “Ik vind dat ze een 
prachtig plan hebben neergelegd. 
De historiserende bouwstijl is 
onderscheidend ten opzichte van 
andere nieuwbouwwijken en ook 
de openbare ruimtes worden heel 
aantrekkelijk vormgegeven. Het 
mooie is dat de kopers mijn mening 
deelden. Nog voor er een gedrukte 
brochure lag, waren de woningen al 
verkocht, bij wijze van spreken. De 
crisis was voorbij en de woningnood 
groot. We hadden te maken met 
een lucky timing.”

HET WAS MOOI. BEDANKT!
Pieter kijkt terug op een fantasti-
sche periode. “Door écht samen 
te werken hebben we van Hoef en 
Haag een succes kunnen maken. 
Mijn mooiste moment was dus het 
akkoord op het bestemmingsplan 
maar ook de vele bijeenkomsten die 
we in Stal Bosgoede hadden met 
het team, omwonenden en andere 
belanghebbenden waren voor mij 
heel waardevol. En weet je wat ik 
ook heel bijzonder vind? Dat we het 
voor elkaar kunnen krijgen om van 

Hoef en Haag echt een eigen post-
codegebied te maken. Dat maakt 
het nog meer tot dorp met een 
eigen identiteit. Als ik nu zie hoe 
het dorp zich echt begint te vormen 
en hoe fijn mensen er wonen, doet 
me dat heel goed. Dat is uiteindelijk 
waar we het allemaal voor doen.” 

“WE KIJKEN 
TERUG OP 
EEN HEEL 

SUCCES VOLLE 
SAMEN

WERKING.”
Bedankt!
Namens Hoef en Haag CV wil ik Pieter Perry  
bedanken voor de enorme inzet van de afgelopen 
8 jaar. Hij begaf zich op het speelvlak tussen  
praktijk en politiek en mede dankzij zijn vertrou-
wen, vasthoudendheid en manier van samen-
werken is Hoef en Haag een succes geworden.  
In dit magazine geven we Pieter Perry met plezier 
een podium om zijn verhaal te vertellen.

Chrétien van Essen
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Met spulletjes die je in de herfst in het bos tegenkomt - zoals kastanjes  
en eikeltjes - en wat takjes uit je eigen tuin kun je grappige figuurtjes  
knutselen. Een stappenplannetje heb je eigenlijk niet nodig om zelf  
zo’n figuurtje te maken. Kijk goed naar dce foto, combineer je materialen 
en maak jouw eigen versie van een kastanjemannetje, zo’n poppetje,  
een hert van kastanjes en eikeltjes of maak een hondje.

DIY: EIERDOOS SCHATKIST

Laten we de herfst vieren met een herfstwande-
ling! En zo’n wandeling is nooit compleet zonder 
een bezoekje aan het bos op zoek naar de mooiste 
herfstschatten. Op Pinterest vonden we een ge-
weldig leuk ideetje voor kleuters: een herfstwan-
deling met eierdoos om je leukste herfstschatten 
te zoeken en mee te nemen naar huis.

DIY: HERFSTTAFEL STYLING

De herfst is net begonnen dus het is tijd voor 
een echte gestijlde herfsttafel in huis!

Mooi hè die sfeervol gestylde tafels? Maar hoe 
style je zelf je diner tafel zo mooi dat de sfeer 
compleet over komt voor je dinertjes of, zodat je 
huis altijd gezellig en sfeervol is? 
Verdiep je in foto’s op bijvoorbeeld Pinterest 
en Instagram en zoek de juiste items bij elkaar 
zodat je dezelfde herfsttafel styling kan creëren. 
Met de juiste items is het helemaal niet zo  
moeilijk, zodat je het resultaat gaat bereiken 
en jouw style compleet kunt maken. De gehele 
aankleding maak je af met verse witte herfst-
bloemen en herfsttakken.

Laat je kinderen zoeken naar de afbeeldingen die 
je op de eierdoos gekleefd hebt en ze beleven een 
geweldige herfstnamiddag en leren ondertussen 
van alles bij over kastanjes, eikels of andere herfst-
schatten.

Maak van een walnoot en een herfstblad een leuk 
bootje. In de plassen op straat kunnen de kinderen 
een heuse zeilwedtrijd houden!

We kennen het vast allemaal wel, 
het ‘echte herfstgevoel’. Druilerig, 
gladde wegen met herfstbladeren, 
de hond die geen zin heeft om  
‘s avonds de laatste ronde te lopen 
en ga zo maar door. Maar eigenlijk is 
de herfst prachtig, de natuur maakt 
zich op voor een nieuw seizoen:  
de winter.

LEKKER NAAR BUITEN
Heerlijk buiten zijn in de herfst 
met zijn prachtige herfskleuren en 
geuren geven een voldaan gevoel. 
Samen met je hond, vrienden en  
kinderen maken de wandelingen 
extra aangenaam.  

Met de kinderen is het leuk om de 
mooiste en grootste bladeren te 
zoeken en die thuis te laten drogen 
of, heel klassiek, samen kastanjes en 
eikeltjes verzamelen om poppetjes 
of diertjes te maken.

WARMTE VAN BINNEN
Al die geuren en kleuren geven je 
ook inspiratie om het warme herfst-
gevoel naar binnen te halen.  
De rijke schakering van de herfst-
kleuren geven inspiratie voor de 
kleuren in huis. Lekker onderuit 
zakken op de bank in een warm en 
temperamentvol interieur!

Herfst
seizoen van        kleur en geur

HERFST IDEETJES
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HetDorpshart
In Het Dorpshart van Hoef en Haag is het gezellig 
druk. Ideaal voor mensen die prijs stellen op  
sociale contacten. Hier woon je rondom De Brink 
of aan het water: het hart van de wijk waar  
voorzieningen komen en waar plaats is voor 
ontmoeten.

De huizen worden gebouwd in oud-Hollandse stijl 
met rijke detaillering. Denk hierbij aan roedes in 
de ramen, dakkappelen, erkers, opvallend mooie 
voordeuren en doorkijkjes. De straten en hofjes zijn 
gezellig en knus. Hier krijgen kinderen alle ruimte 
om vriendjes te maken en veilig buiten te spelen.

HOEF EN HAAG
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INTERVIEW

wie Familie van Rij WAT bewoners woning Het Dorpshart

“We verruimden onze blik. En zo kwamen 
we in Hoef en Haag terecht.” Met een 
heerlijk enthousiasme vertelt Rebekka 
haar verhaal.

Help. We hebben een huis!
“Eerlijk, we waren anti nieuwbouw.  
De eenzijdige nieuwbouwwijken met 
blokkige huizen vinden we niet aantrek-
kelijk. Zo wilden we echt niét wonen.  
Het was de bouwstijl en dorpse opzet van 
Hoef en Haag die ons aansprak. Dit is een 
oud dorp, maar dan in een nieuw jasje. 
Echt onderscheidend ten opzichte van 
andere nieuwbouwwijken en dat voel je in 
alles terug. ‘Weet je wat’, zeiden we tegen 
elkaar, ‘we gaan gewoon eens kijken.’  
Dus als ‘probeerseltje’ bezochten we de 
informatieavond voor de verkoop van  
het Dorpshart. Een inschrijving en loting 
verder hadden we de Meanderwoning - 
een schitterend ruim herenhuis aan het 
water - in handen. Help!, was de eerste 
gedachte, daarna ging de knop om en 
groeide ons enthousiasme. Vooral voor 
de wijk!”

Dat hielp echt
“Om een weloverwogen keuze te kunnen 
maken zijn we ook door de wijk gaan 
rijden. Die moet echt nog gaan groeien, 
maar je krijgt er wel meer idee bij.  
Wat ons echt overtuigde van ons besluit, 

was het bezoek aan diverse Hoef en 
Haag-inwoners. Via Facebook ben ik in 
contact gekomen met bewoners en daar 
mochten we binnenkijken. Ja, bijzonder 
hè, maar het gebeurt heel veel. Ik heb 
geen ruimtelijk inzicht en op deze manier 
kon ik me er een betere voorstelling 
bij maken. Ideaal. Dit was voor ons ook 
aanleiding om te kiezen voor een uitbouw. 
Als je ziet hoeveel extra ruimte je dat 
oplevert, ben je om.”

Bloggen over Hoef en Haag
“Ik ben tekstschrijver en toen we dit huis 
kochten, had ik het idee om erover te 
gaan bloggen. Eens even iets heel anders 
dan het redactiewerk dat ik veelal doe. 
Niet alleen onze persoonlijke ervaringen 
en verhalen over het kopen van een 
nieuwbouwhuis deel ik op het blog, ik in-
formeer lezers ook over praktische zaken. 
En dat spreekt aan. Zo gaaf om te zien 
dat mijn artikelen door zo’n 500 mensen 
worden gelezen. Door dit blog heb ik zo 
veel mensen gesproken die verbonden 
zijn met het nieuwe dorp. Van huisartsen 
tot bewoners, iedereen is even enthou-
siast. Je merkt dat er een enorm groot 
saam horigheidsgevoel is in de wijk. En dat 
stemt mij positief voor de toekomst. Nu 
plaats ik ongeveer één keer per week een 
artikel. Dat blijf ik doen. De bouw is inmid-
dels gestart, dus inspiratie te over.”  

Op een andere manier levendig
“Onze jongens zijn 7 en 10 jaar. Ze vinden 
het idee van verhuizen leuk. Zelf kijken we 
er ook enorm naar uit. Van de binnenstad 
van Vianen naar het Dorpshart van Hoef 
en Haag. Het zal op een andere manier 
levendig zijn. Hier wonen veel jonge 
gezinnen en een aantal voorzieningen zijn 
binnen handbereik. Dat vinden we fijn. 
Het huis kun je compleet afgewerkt laten 
opleveren. Met muren, vloeren en noem 
maar op. Wij kiezen voor een zo casco 
mogelijke oplevering. We hebben zo onze 
eigen ideeën over hoe we dingen willen en 
dus gaan we alles zelf uitzoeken. Fijn dat 
je die keuze hebt!”

De toekomst
“Ons leven is hectisch en hier in Hoef en 
Haag hopen we een rustpunt te vinden 
door de ruimte in en om ons huis. Ik had 
een werkruimte buitenshuis, straks krijg 
ik in huis mijn eigen werkkamer. Wat 
een luxe. Mijn man krijgt een volledig 
geïsoleerde muziekkamer waar hij naar 
hartenlust kan drummen. Laat het bouw-
jaar maar snel voorbij zijn, dan kunnen 
we gaan genieten van ons nieuwe leven in 
Hoef en Haag.”

HetDorpshart
    Van de Viaanse  
binnenstad 
         naar

Al 15 jaar wonen Rebekka van Rij en haar man 
met ontzettend veel plezier in de binnenstad van 
Vianen. Maar met het groter worden van hun twee 
zoons, werd het huis te klein. Een paar jaar zochten 
ze in de buurt naar een bestaand huis met meer 
ruimte. Zonder succes. Te duur of te bouwvallig.

OOK DE BLOG VAN REBECCA VOLGEN?     
IKGANAARHOEFENHAAG.NL
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LEVENDIG CENTRUMLEVENDIG CENTRUM

DE BEWONERS GEVEN HOEF EN HAAG EEN ZIEL

MET DE KOMST VAN 

KRIJGT HET DORP 
OOK EEN                  !

Kun je je voorstellen hoe leuk het 
straks op De Brink in het Dorpshart 
is? Rond het centrale plein komen  
appartementen en winkels, een 
school en enkele voorzieningen.  
Als je de kinderen naar school brengt, 
doe je gelijk een boodschap en vanaf 
het terras van het eetcafé zie je de 
kinderen gezellig spelen. Hier komen 
gemak en gezelligheid samen. Hier 
ontmoet je buren, leg je nieuwe con-
tacten en bovenal, hier voel je je thuis.

De Brink:  
het bruisend hart van het dorp
De opzet van De Brink is kleinschalig.  
Passend bij de grootte van het dorp 
en precies groot genoeg om te voor-
zien in de dagelijkse levensbehoefte. 
Voor de ambachtelijke slager of 
kledingwinkel fiets je even naar de 
Voorstraat in Vianen. De positie van 
het dorpshart is heel bewust geko-
zen. Midden tussen de huizen, want 
dat versterkt de kans op ontmoeting 
tussen dorpsbewoners.

Met leuke plekken om te zitten
De eerste schetsen heeft land-
schapsarchitect Haver Droeze al op 
papier gezet. Natuurlijk krijgt het 
geheel een dorpse uitstraling.  
De architectuur van de pandjes rond-
om het plein helpt hierbij. Misschien 
komt er op het plein wel zo’n prieeltje 
waar muziek wordt gemaakt. Dit is 
een idee dat nader uitgewerkt moet 
worden. Wel is al duidelijk dat er 
een mooie, groene plek komt voor 

De Brink
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LEVENDIG CENTRUM

 Mocht je interesse hebben, dan kun 
je contact opnemen met de Hoef en 
Haag CV. De contactgegevens staan 
achterin dit magazine. 

Paviljoen aan de Meander
Het leuke is dat je vanaf De Brink via 
een knus straatje zo naar de Meander 
wandelt. Aan de waterkant komt een 
paviljoen: een superleuke plek voor 
horeca, ontmoeting en recreatie.  
De inrichting van het paviljoen wordt 
waar mogelijk afgestemd op  
de behoeften van de ondernemer. 
Ook hier laat je je kinderen straks 
lekker spelen. Met een touwvlot  
steken ze de Meander over en be-
geven zich dan in vrij land. Op avon-
tuur in je eigen dorp. Een ijssalon, 
kanoverhuur of theehuisje, wat zal  
er komen? Wie zich hier vestigt,  
is nog niet bekend. 

Deze circa 75 m² oppervlakte 
vraagt om het leukste idee.  
Heb jij dat? Neem contact met  
ons op via verkoop@bpd.nl.

de school met kunst. Dit geeft het 
geheel een vriendelijke uitstraling. 
Natuurlijk komen er bankjes of  
zitplekken en is er voldoende  
parkeergelegenheid. 

Er is al wat te zien
De contouren beginnen al zichtbaar 
te worden. Een deel van de panden 
staat al en ook het terras voor de 
nieuwe Woonwinkel en het toekom-
stig eetcafé is al ingericht. Op het 
moment dat dit magazine gemaakt 
wordt, zijn we in gesprek met een 
aantal supermarkten die samen met 
de huis artsen invulling willen geven 
aan het voorzieningenhart. Tevens 
zijn we in gesprek met een horeca-
onderneemster die in de Woonwinkel 
voor enkele dagen in de week start 
met o.a. gezonde lunches en kook-
workshops. Af is De Brink nog niet, 
maar nu al is het leuk om even te 
kijken.   

Deze voorzieningen komen 
er aan De Brink
Naast de Woonwinkel, het eetcafé en 
het kinderdagverblijf komen er een 
bloemist en een kapper. In 2020/2021 
opent de supermarkt de deuren 
en de huisartsenpraktijk Hoef en 
Haag. Het ligt in de planning van de 
gemeente en schoolbesturen om ook 
rond die tijd de school op De Brink te 
realiseren. Er zijn nog enkele ruimten 
beschikbaar voor voorzieningen of 
winkels.  

1 lekker even bijkomen op het bankje aan het plein. 2 schetstekening van De Brink met de school, 
het groene plein en ruimte voor de markt. 3 binnenkort gemakkelijk de dagelijkse boodschappen dichtbij. 
4 misschien een eigen waterpomp op het dorpsplein? 5 leren en spelen doe je in Hoef en Haag. 6 en 7 
even de dag doornemen, wachten op een vriendin of gewoon samen genieten van een lunch. De Brink is the 
place to be!

CONTOUREN 
VAN 

DE BRINK 
WORDEN 
AL GOED 

ZICHTBAAR

1 2

3 4 5

76
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halloherfst
Heeft in de herfst een prachtige 
kleurschakering van geel naar 
oranje tot oranje-rood. WEETJEs: 

uit de suiker esdoorn wordt ook 
stroop gemaakt (ahornsiroop).

Autumn Leaves

ACER SACCHARUM
SUIKERESDOORN



BELEEF JE HUIS  

ALSOF HET  

AL GEBOUWD IS

Om je te helpen, heeft BAM Home-
studios bedacht. Dit is werkelijk een 
walhalla voor iedereen die een nieuw-
bouwhuis heeft gekocht. Homestudios 
gaat all the way om jou te informeren, 
inspireren en begeleiden onderweg 
naar je nieuwe thuis. En als je het wilt, 
kun je jouw huis compleet woonklaar 
op laten leveren.

ZO WERKT HET!
Als je interesse hebt in een woning in 
Hoef en Haag kun je online in ‘Mijn 
Homestudios’ al voor jouw voorkeurs-
bouwnummers bekijken, wat de 
mogelijke opties zijn, hoe je huis er 
dan uit komt te zien en wat de kosten 
zijn. Zo maak je weloverwogen een 
keuze voor een paar bouwnummers. 
Als je dan uiteindelijk een huis koopt, 
wordt jouw account omgezet naar een 
kopersaccount en daar ga je je reis 
verder vervolgen. Om jezelf voor te 
bereiden op je eerste gesprek met de 
woonadviseur, verkent de uitbouw-, 
indelings- en afwerkingsmogelijk-
heden voor jouw nieuwe woning. 
Deze sla je op en dan... ga je naar het 
Homestudios experience center om 
tot in de puntjes je keuzes te bepalen 
en met eigen ogen te zien wat jouw 
keuzes tot gevolg hebben. Natuurlijk 
doe je dit niet alleen. Jouw persoonlij-
ke woonadviseur staat je van begin tot 
eind bij om je te helpen bij het maken 
van persoonlijke keuzes. 

JE WEET PRECIES WAAR JE  
VOOR KIEST
Het Homestudios experience center 
is geen showroom waar je alleen maar 

uit diverse keukens en sanitair kunt 
kiezen. Homestudios is een beleving. 
Hier begin je met een adviesge-
sprek waar wensen in kaart worden 
gebracht aan de hand van de manier 
waarop je leeft of wilt leven. De woon-
adviseur neemt hier alle tijd voor. Ze 
laat je bijvoorbeeld ook real life zien 
wat het gevolg is van een uitbouw of 
een dakkapel. De keuzes die je moet 
maken komen echt tot leven, zodat je 
precies weet waar je voor kiest. 

LEREN OVER DE  
MOGELIJKHEDEN DIE JE HEBT
Na het eerste adviesgesprek ga je naar 
de kennisstudio. Hier ‘leer’ je meer 
over de zaken waar je uit kunt kiezen. 
En dat is veel! Op een heel  
interactieve wijze bepaal je je voor - 
keuren, bijvoorbeeld koken op gas, 
inductie of keramisch. Ook laten 
ze in de kennisstudio zien wat voor 
soort keukenkastdeurtjes er allemaal 
zijn, wat verlichting boven, naast of 
achter je badkamerspiegel voor effect 
heeft en je kunt kijken hoe hoog je de 
toiletpot wilt ophangen. Dingen waar 
je misschien niet direct over nadenkt, 
maar die straks wél invloed hebben op 
je woonplezier. 

JOUW DROOMKEUKEN
Ook een kookdemo hoort bij een be-
zoek aan het Homestudios experience 
center. Een professionele kok laat 
zien wat een stoomoven voor je doet 
en hoe verschillende afzuigkappen 
functioneren. Natuurlijk wordt het 
klaargemaakte eten lekker opgegeten 
ter plaatse. Na deze lunch ga je met de 

HOMESTUDIOSHOMESTUDIOS

Een nieuw huis kopen is leuk en het inrichten is een feest. Je mag immers een blanco canvas gaan vullen  
met jouw ‘kleuren’. Een huis, gevormd naar jouw leven. Maar van niets iets maken is best lastig. 

Wie een huis koopt in Hoef en Haag, dat gebouwd wordt door BAM Wonen, wordt volop inspiratie geboden  
om van dat nieuwe huis zo snel mogelijk een persoonlijk thuis te maken. 

1 luxe, warmte en stijlvol slapen in hollywood glamour stijl. 2 hier leer je alle mogelijkheden die 
je hebt. 3 eindeloze keuze aan afwerkingen en kleuren. 4 in het Homestudios experience center zijn  
11 huizen nagebouwd.

2

1

3

4
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HOMESTUDIOS

keukenspecialist om de tafel zitten 
en jouw droomkeuken samenstellen. 
De woonadviseur heeft de keuken-
specialist al gebrieft, dus je hoeft niet 
je hele verhaal opnieuw te doen. 

Ben je er dan? Nee, er is nog een 
tweede inspiratiedag. Dan bestel je 
de keuken definitief en ga je meer 
de diepte in. Je gaat de keuze maken 
voor de deuren, het beslag, elektra-
punten, positie van de wanden én 
mogelijk de afwerking van het huis. 

EEN WARM THUISGEVOEL,  
GEWOON OMDAT ALLES KLOPT!
En nu komt het leukste. In het 
Homestudios experience center zijn 
11 huizen nagebouwd en deze huizen 
of appartementen zijn compleet 
ingericht in heel verschillende woon-
stijlen. Ikea is er niets bij.  
Hier word je geïnspireerd en zie je 
wat het effect is van bepaalde keuzes. 
Stel, je kookt graag of bent graag 
lang in de keuken met vrienden, het 
gezin of een goede vriendin. Dan wil 
je daar de ruimte voor. Wat nou als 
je je keuken niet aan de voorzijde 
van het huis plaatst, maar op de plek 
waar traditioneel gezien de woon-
kamer vaak zit. Dan creëer je echt 
een heel ander huis dat past bij jouw 
leefstijl. In de inspiratiewoningen zie 
je dat dit heel goed mogelijk is. 
 
Het is maar één voorbeeld, zo zijn 
er nog veel meer dingen die inspire-
ren om het anders te durven doen. 
Anders, zodat het past bij jou en je je 
écht thuisvoelt in je nieuwe huis.

JE ZIET HET GELIJK, DIT IS MOOI!
Als je ervoor kiest om je huis woon-
klaar op te laten leveren, kun je in 
de inspiratiehuizen je keuzes maken 
voor de muurkleur, soort vloeren de 
afwerking van de trap. Het handige 
is dat je niet alles los hoeft uit te zoe-
ken, met het risico op een mismatch. 
De vloer kun je bij je keukenfrontjes 
leggen. Je ziet het. Geeft dit jou dat 
gevoel waar je naar op zoek bent? 
Overigens zijn de verschillende inte-
rieurs ook superleuk om te bewon-
deren als je zelf aan de slag gaat. Een 
real life VT-Wonen magazine, waar 
je samen met specialisten doorheen 
wandelt. Wat wil je nog meer? 

KLAAR? BIJNA!
Als je hebt bepaald hoe je je huis 
uitbouwt, indeelt en afwerkt, wordt 
het tijd om het resultaat te bekijken. 
Ook dat doe je in het Homestudios 
experience center. In een 3D-studio 
begeef je je in een enorme ruimte 
waar jouw compleet ingerichte huis 
getoond wordt. Je kunt er rondlopen 
en kijken. Zoals we al zeiden, je be-
leeft je nieuwbouwhuis alsof het al 
gebouwd is. Geen verrassingen, geen 
spanning, alleen maar verheugen op 
het moment dat je de sleutel krijgt 
en je van je woning in Hoef en Haag 
kunt gaan genieten.

BePureHome.com

Marcel Wanders

HKLiving.nl

Fritz Hansen

Blauw is hip! Donker ‘blauwen’ als koningsblauw, 
marineblauw of jeansblauw kunnen zo ontzettend 
mooi zijn op een wand in plaats van het grijs. Voor 
mensen die houden van een groots effect, ga eens 
aan de slag met blauwtinten. Deze kleuren geven 
je al snel een compleet andere uitstraling.

VOOR DE HEB

hurricane  
vloerlamp

eden
queen

wilgenhouten 
bakje

egg
chair

interieur  
kleur blauw

Walter Knol
SmithfieldJoco
flos

styling
5

6

7

5 city chic, een stijl met hoogwaardige afwerkingen met een vleugkje glamour. 6 lekker stoer en 
landelijk met een mooie grijs-beige mix. 7 modern van opzet met veel wit en mooie hout accenten.
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INTERVIEWINTERVIEW

wie Jean-Paul van Haastert WAT Communicatie & informatie dorpscomité Hoef en Haag

Toen Hoef en Haag ontworpen werd door AM en BPD, lag er een duidelijke ambitie. Dit moest niet alleen  
in fysieke zin een compleet nieuw dorp worden, maar vooral in sfeer, samenhang en verbondenheid.  
Toen de eerste huizen er stonden en zo’n 250 huishoudens hun weg naar Hoef en Haag gevonden hadden,  
vatte de ontwikkelaars de koe bij de horens. 

Hoef
Haagen

ons
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Ze organiseerden een bijeenkomst 
en vertelden hoe zij het dorp voor 
zich zagen en vroegen de aanwezigen 
naar hun mening. Wat daaruit volgde, 
overtrof de verwachtingen. Er ontston-
den interessante discussies en aan het 
einde van de bijeenkomst werden de 
eerste plannen voor een dorpscomité 
gemaakt. We geven het woord aan 
Jean-Paul van Haastert. 

Met elkaar kunnen we echt iets  
betekenen voor het dorp
“Ik was één van de bewoners die naar 
de bijeenkomst kwam. De grote op-
komst en het enthousiasme waarmee 
de projectontwikkelaar vertelde over 
wat zij voor ogen had voor Hoef en 
Haag, gaf een warm gevoel. Het doel 
van de bijeenkomst was het delen van 
een visie, te onderzoeken of er dorps-
bewoners waren die het ambitie-stokje 
wilden overnemen én een ambitie 
uit te spreken naar de toekomst. Die 
animo was er. Sterker nog, bewoners 
hadden zich al gegroepeerd, maar 
daar hing geen officiële status aan. Nu 
kregen we de kans om een comité op te 
richten dat ook daadwerkelijk iets kan 
betekenen voor het dorp.”

Iedereen draagt op zijn eigen manier 
een steentje bij
“Er vonden zo’n vier bijeenkomsten 
plaats, voordat de definitieve groep 
werd gevormd. Tien mensen gaven 
zich op om bestuurslid te worden van 
het dorpscomité. Vrijwel niemand had 
ervaring als bestuurslid, maar allemaal 
hebben we onze eigen expertise en op 
die manier dragen we iets bij. Op de 
website van Ons Hoef en Haag stelt 
iedereen zich voor. Ik heb als focus 
‘marketing en communicatie. Ik geef 
interviews, lees en kijk mee als andere 

bestuursleden interviews geven en zorg 
voor de berichtgeving op de website 
en social media. Weet je wat trouwens 
bijzonder is? Veel bestuursleden wonen 
nog niet eens in Hoef en Haag. Ik ook 
niet. En toch voelen we ons al echt 
dorpsbewoner.”

Wat doen we wel en  
wat doen we niet?
“Het comité werd begin mei 2018 
opgericht. Alle (inmiddels 300) huis-
houdens mogen gratis lid worden. De 
contributie wordt het eerste jaar door 
de ontwikkelaar betaald. Volgend jaar 
zal dit voor de deelnemende huishou-
dens ongeveer een tientje per jaar 
kosten. Het geld komt uiteraard weer 
ten goede aan dorpsactiviteiten. De 
officiële benoeming van de bestuursle-
den moet nog plaatsvinden. Dat gaan 
we bij de komende algemene ledenver-
gadering doen. We hopen dat nog meer 
(toekomstige) bewoners zich bij de 
vereniging aanmelden. In deze fase zijn 
we vooral druk met de manier waarop 
we de vereniging willen vormgeven. 
Daarmee bedoel ik dat we moeten 
bedenken wat onze rol is, hoe we met 
het geld omgaan en wie waarvoor 
verantwoordelijk is. Welke activiteiten 
willen we bijvoorbeeld bekostigen en 
welke niet. Het is slim om daar vooraf 
goed over na te denken, zodat we daar 
duidelijk en open over kunnen zijn. 
Geen ruis op de lijn graag, alleen maar 
positiviteit.”

“Het opstarten van een vereniging is 
een hele klus. Naast de statuten moest 
er ook een focusplan komen waarin 
op hoofdlijnen is aangegeven welke 
activiteiten er zoal georganiseerd 
gaan worden maar vooral ook waar de 
vereniging niet voor bedoeld is. We zijn 

er bijvoorbeeld niet om te bemiddelen 
bij een burenruzie. Daarnaast werken 
we ook aan een huishoudelijk regele-
ment. Dit kan gezien worden als een 
nadere aanvulling en uitwerking van de 
statuten.”

Burendag groot succes
“De eerste activiteit die vanuit het 
dorpscomité georganiseerd is, is de 
burendag. Dit is een mooi voorbeeld 
van één van onze rollen. Wij waren de 
initiator. Maar dat hoeft niet altijd zo 
te zijn. We kunnen helpen bewonersi-
nitiatieven mogelijk te maken door te 
helpen met vergunningen, sponsoring 
en communicatie. Natuurlijk kunnen 
we dit niet zonder vrijwilligers uit het 
dorp die mee willen doen om deze dag 
tot een succes te maken. Maar het feit 
dat het dorp één helder aanspreek-
punt heeft, werkt goed. De burendag 
was een waanzinnig succes. Ruim 150 
buren waren aanwezig.”

Samen kun je het verschil maken
“De activiteiten die we organiseren 
voor het dorp, zorgen voor een grote 
sociale cohesie, maar er zijn ook ande-
re zaken waar we ons als comité ‘hard’ 
voor maken. Onveilige of onprettige 
situaties die het hele (of een groot 
deel) van het dorp treffen bijvoorbeeld. 
Laatst meldde zich iemand bij ons die 
vertelde dat er op de fietsroute over 
het industrieterrein naar het dorp een 
onveilig kruispunt was. Wij spraken af 
met wethouder Van Tilburg en die er-
kende de situatie. Er is gelijk wat groen 
weggeknipt, de kwaliteit van het fiets-
pad wordt aangepakt en nu wordt nog 
onderzocht of ook de doorstroom bij 
de stoplichten verbeterd kan worden. 
Dit is een heel mooi voorbeeld, waaruit 
blijkt dat je als comité meer body hebt 

en daardoor echt iets voor het dorp kan 
betekenen.”

What’s in it for you?
Hoewel Jean-Paul ‘slechts’ als spreek-
buis fungeert namens het comité, zoals 
hij zelf zegt, zijn we toch benieuwd naar 
zijn beweegredenen om bestuurslid 
te worden. Dus Jean-Paul, vertel eens 
iets over jezelf. “Ik vind het heel leuk 
om dingen te regelen en daarmee iets 
voor een ander te kunnen betekenen. 
Wat dat betreft, kan ik mijn ei wel kwijt 
in Ons Hoef en Haag. Begin 2019 zullen 
mijn vriend en ik in Hoef en Haag wo-
nen en dan gaat het dorpsgevoel waar-
schijnlijk nog meer leven. We hebben 
daar heel bewust voor gekozen. Ik kom 
uit Zoetermeer, dat was ooit een dorp 
en dat karakter is ondanks de groei be-
waard gebleven. Een dorp in de stad en 
dat was heel fijn. Hoef en Haag staat op 
zichzelf, maar de stad is toch dichtbij. 
Dat stukje thuisgevoel vind ik hier dus 
terug. Het is trouwens grappig om te 
zien dat ik hier nu al meer mensen ken 
dan in IJsselstein waar ik al jaren woon.”

Ik kan niet wachten
“Er staat nu nog maar een klein stuk 
van het dorp. Ik - en met mij velen - 
kijk uit naar het moment dat het dorp 
gebouwd is en er in het dorpshart 
voorzieningen zijn. Dat is het enige wat 
er nu nog ontbreekt en die winkeltjes, 
voorzieningen en horeca gaan het 
gebied echt een boost geven. Hierdoor 
krijgt Hoef en Haag de dynamiek die bij 
een dorp hoort. Nu waaiert iedereen 
nog uit. Straks ontmoet je elkaar als 
vanzelf op het schoolplein, bij de kassa 
of als je op het terras zit. Ik kan niet 
wachten!” 

OPVALLEND  
IS HOE  
BETROKKEN 
IEDEREEN 
ZICH VOELT

1 fun voor het hele gezin; Zomerweide Zaterdag. 2 proeven van de eigen streekproducten. 3 de barista is 
de populaire plek om samen te zijn 4 fikkie stoken en marshmallows roosteren op de burendag.

Uitgelicht!
Wil je meer weten over dorpscomité Ons Hoef en 
Haag en kennismaken met de bestuursleden?  
Kijk dan eens op de site www.onshoefenhaag.nl  
Hier vind je informatie terug over de activiteiten én 
kun je je aanmelden als lid. 
Maar leuker nog: kom in eerste kwartaal van 2019 
naar de Algemene Ledenvergadering. De datum 
wordt bekend gemaakt op de website. 

2

1

3

4

INTERVIEWINTERVIEW

Leef, beleef en geniet42 Leef, beleef en geniet 43



DIY

Herfst, hét seizoen bij uitstek om  
het binnen nog gezelliger te maken.  

Terwijl de wind waait en de regen  
tegen het raam tikt, gaan we het  

binnen gezellig maken met de  
kaarsen aan en kruipen we in  

de hoek van de bank, tussen de  
kussens en een warme plaid,  

met een boek en een kop thee.  
Tover je huis om met deze vier  

ideeën tot een warm nest.

zelfmaken
Blazen hoeft niet, maar met de juiste ingrediënten 
draai je van katoendraad zo een fles in elkaar. Deze 
zelfmaker bewijst dat je van de basics in huis een-
voudig iets bijzonders kunt maken. Aan de slag!

NODIG
• lege wijnfles, schoongemaakt
• vershoudfolie €0,83 (ah.nl)
•  waterglas (waterdicht plakmiddel)  

500 ml €1,85 (deonlinedrogist.nl)
• garen katoen wit €1,99 (xenos.nl)
• kwastje
• hamer
• theedoek
• lap stof

ZO GA JE TE WERK
STAP 1: Verwijder de etiketten van de fles. Maak de 
fles vanbinnen en vanbuiten goed schoon. Wikkel 
het vershoudfolie strak om de fles.

STAP 2: Wikkel het katoen om de fles, en smeer dit 
in met waterglas. Wikkel weer een laag, en smeer 
dit ook in met waterglas. Ga zo door tot er een 
groot deel bedekt is, maar er wel nog stukjes van 
de fles te zien zijn. Laat 24 uur drogen.

STAP 3: Leg de fles neer, en wikkel er een doek  
omheen. Sla met de hamer voorzichtig het glas 
stuk. Trek rustig de folie met het glas uit de  
onderkant van de fles.

bron ariadne at home

Voor de echte doe-het-zelf-er een iets moeilijker opdracht. 
verzamel in het bos of eigen tuin takken van verschillende 
diktes. Deze zaag je naar wens in diverse hoogtes. Met een 
boor en beitel hol je de stammetjes uit. Laat wel een bodem 
er in zitten van het waxinelichtje!
Als laatste maak je in verschillende vormpjes zoals hartjes, 
gaten in de zijkant van de boomstronkjes. Met een paar bij 
elkaar staan deze kandelaars leuk op een bijzettafel. 

Herfst is ook de tijd van Halloween. Hoewel het in 
Nederland nog lang niet zo populair is als in Amerika, 
vult menig etalage zich met Halloween-decoraties.  
En als je aan Halloween denkt, denk je natuurlijk aan 
pompoenen. Er zijn oneindig veel manieren om  
creatief aan de slag te gaan met een pompoen en  
wij hebben een aantal leuke DIY’s op een rijtje gezet 
ter inspiratie.

glas met katoen

waxinelichtjes  
van boomstronk

Creatief met pompoenen

homeyohmy

smulwebmomtastic homeyohmy

sugar and cloth studio diy

fabfitfunstyle and cheek

a cup of life

design dining & diapers

homeyohmy

DIY

geurende herfstbloemen
De dagen in de herfst worden korter en het weer wordt 
nat en guur. Dan is niets leuker om een mooie fleurige 
bos bloemen tuis of op je werkplek te hebben staan. 
Dankzij de talrijke fleurige herfstboeketten krijgt je  
huis ongetwijfeld een warme positieve uitstraling.  
En, ondanks het slechte weer, jouw humeur vrolijk.

Bloemen zijn er in alle kleuren en soorten, maar welke 
bloemen zijn er nou typisch herfstbloemen? Typische 
herfstboeketten bestaan vaak uit de kleuren rood, 
oranje en geel en worden aangevuld met eikenbladeren, 
takken met besjes en zogenoemde lampionnetjes.

In herfstboeketten kom je vaak prachtige chrysanten 
tegen, één van de meest bekendste herfstbloemen.  
Ze zijn erg sterk, blijven mooi lang staan en zijn er in 
allerlei kleuren. Maar ook de rozen, anjers, lelies,  
gerbera’s en zonnebloemen komen vaak voor in deze 
boeketten vanwege de veelzijdige kenmerken  
en kleuren.
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HetLint
In Het Lint is het rustig en dorps wonen.  
Landelijk én met heerlijk veel water om je heen. 
Op de oeverwal groeit een nieuw dorpslint met 
verschillende woningen en groene doorzichten 
richting plas Everstein en de aan te leggen  
watergeul Meander.

Tussen de woningen is veel ruimte en de architec-
tuur is gevarieerd, dorps én landelijk. Hier heb je 
veel te kiezen: er komen verschillende woningtypes 
in diverse groottes. Natuurlijk allemaal met een 
schuine kap om de dorpse sfeer van Hoef en Haag 
te benadrukken. Opvallend aan Het Lint is dat alle 
woningen een ruime voor- en achtertuin hebben.

HOEF EN HAAG
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INTERVIEWINTERVIEW

Sonja en haar man Michiel 
hadden helemaal geen verhuis
plannen. Nog niet! Wel zeiden ze 
tegen elkaar: als we verhuizen 
dan wordt het weer een nieuw
bouwhuis. Niemand had kunnen 
vermoeden dat ze twee jaar later 
in Hoef en Haag zouden wonen. 

We woonden in Vianen, dus Hoef en 
Haag kruiste geregeld ons pad. We 
lazen erover en het leek heel aantrek-
kelijk. Maar als één van de eersten in 
een nieuw dorp gaan wonen, wilden 

we niet. Laat het eerst maar een dorp 
worden, dan trekken we er misschien 
ook naartoe.”

En toen waren we verkocht
De nieuwsgierigheid won en dus 
haalde het stel een brochure op bij de 
makelaar voor De Hoffelijkheid in het 
Lint. “Ons oog viel gelijk op dit huis en 
de vrije locatie. De Hoffelijkheid ligt 
aan het kasteel terrein en dus genieten 
we hier blijvend van een vrij uitzicht. 
We waren om, deze kans moeten we 
pakken, zeiden we tegen elkaar. We 

hadden geluk en kregen het huis van 
onze eerste keuze toegewezen! Inmid-
dels wonen we er alweer bijna een  
jaar en het bevalt ontzettend goed.”

Lekker rustig en  
supermooie bouwstijl
Het leuke aan Hoef en Haag vinden  
we het dorpse karakter. Het is hier rus-
tiger dan in Vianen en het voelt lande-
lijker. Hiervandaan fiets je zo de dijk op 
of maak je een wandeling rond de plas. 

Daar maken we gretig gebruik van.  
Het fijne is dat je nog wel in 10 minuten 
naar Vianen fietst. Handig voor ons  
en voor Bart en Mark, onze zoons van  
16 en 18. 
Ook de bouwstijl vind ik supermooi en 
de diversiteit maakt het nog mooier. 
Van een vrijstaand huis tot een rijtje en 
tweekappers, je ziet het hier allemaal. 
Ook is er variatie in architectuur en 
kleuren huizen. Wij vielen als een blok 
voor dit witte huis.”

Nieuwe contacten zijn zo gelegd
“Het dorpse gevoel ervaar ik ook door 
het sociale aspect in de wijk. Dat is het 
grote voordeel van een nieuwbouwwijk. 
Met elkaar ga je iets nieuws opbou-
wen. We hebben best veel contact 
met elkaar en als je buitenkomt, groet 
je en maak je een praatje. Er worden 
veel activiteiten georganiseerd en dat 
vergroot het saamhorig heidsgevoel. 
Iedereen wil er het beste van maken 
en is gemotiveerd om de wijk netjes te 
houden. Je loopt niet de deur bij elkaar 
plat, maar je bent er voor elkaar. Heel 
gemoedelijk allemaal!” 

Wat een geluk!
“Je springt in het diepe. En dat is best 
spannend. Doe je er goed aan? Is dit 
echt het huis van je dromen? We 
hebben geen seconde spijt. We wonen 
hier nu een jaar en het voelt nog steeds 
alsof we elke dag op vakantie zijn. We 
horen dit ook van onze buren. Je kijkt er 
heel lang naar uit. Steentje voor steen-
tje werd er gebouwd aan onze droom 
en uiteindelijk dan krijg je de sleutel. 
Elke keer denken we nog ‘wauw, dit is 
van ons’. Hier wonen we. We voelen ons 
bevoorrecht en zijn heel gelukkig hier.”

“AAN HET  
EINDE VAN 
MIJN WERKDAG 
WORD IK AL  
BLIJ VAN HET 
IDEE DAT IK 
WEER NAAR 
ONS MOOIE 
NIEUWE HUIS 
IN HOEF EN 
HAAG MAG.” 

wie Sonja en Michiel Janssen WAT bewoners woning Het Lint

vakantieNog steeds voelt elke dag een beetje als
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pompoen
Deze mooi oranje bol is niet  
alleen erg lekker, ook zit ‘ie boor
devol gezonde voedingsstoffen. 
De pompoen is rijk aan vitamine 
A, C, E, B1, B3, B11, mineralen,  
ijzer en omega 3 vetten. 
Ook zitten er veel vezels in de 
pompoen, die zorgen voor een 
verzadigd gevoel. En niet geheel 
onbelangrijk, er zitten heel  
weinig calorieën in! Kortom,  
wie is nou niet dol op deze  
groente? Niet alleen vanwege  
alle gezonde voordelen, maar ook 
omdat het zo makkelijk te berei
den is. Binnen een handomdraai 
heb je bijvoorbeeld een lekker, 
vers en vooral heel verantwoord 
soepje op tafel staan.  

BEREIDINGSWIJZE  
POMPOEN KERRIE SOEP
1.  Halveer de pompoen in de 

lengte. Verwijder de zaden en 
de draderige binnenkant van 
de pompoen en snijd met een 
scherp mes de schil eraf. Snijd 
het vruchtvlees van de pompoen 
in blokjes van 2 cm. Wees voor-
zichtig – voor je vingers!

2.  Doe vervolgens een liter water in 
een pan. Voeg de pompoen toe, 
en breng het aan de kook tot de 
pompoen beet gaar is (als je er 
met een vork makkelijk in kunt 
prikken is het goed).

3.  Voeg daarna de rest van de  
ingrediënten toe en laat deze  
5 minuten mee koken.

4.  Pureer vervolgens alle ingre-
diënten tot een glad mengsel.  
En proef even of ‘ie goed smaakt. 
Je kan altijd nog wat extra water, 
zout, peper, snufje kerrie of knof-
look toevoegen. Wat jij wilt!

EET SMAKELIJK!

Ingrediënten
pompoen kerrie soep
1 pompoen
1 liter water
snufje peper en zout
1 theelepel kerriepoeder
1 teentje geperste knoflook
2 bouillonblokjes
1 eetlepel dille

Voor 4 personen
Je kunt dit gerecht heel gemakkelijk bewaren in de 
vriezer of koeling.

Voorbereiding: 25 min  
Bereiding: 35-45 min

RECEPT

kerrie soep

Makkelijk & gezond
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DE ERVENDE ERVEN

deErven
EEN WIJK WAAR JE JE SNEL THUISVOELT

Elke wijk in Hoef en Haag heeft zijn eigen karakter. Als het dorp straks af is, proef je overal een andere sfeer. 
Maak een rondje op de fiets of wandel rond en geniet van alles wat dit nieuwe dorp aan de Lek in zich heeft. 
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DE ERVENDE ERVEN

De Erven is de derde woonsfeer in  
Hoef en Haag die ontwikkeld en ge-
bouwd wordt. Hier voel je de landelijk-
heid van de omgeving in alles terug. 
Op grote groene erven staan de huizen 
lekker vrij, in de boomgaarden spelen 
kinderen en buren ontmoeten elkaar 
in de voortuin en af en toe wordt er een 
buurtbarbecue georganiseerd. De sfeer 
is ontspannen, dat brengt de ruimtelij-
ke opzet met zich mee. 

Kom je buitenspelen?
De Erven is speels ingericht. De kleine 
paadjes leiden je naar de erven, boom-
gaarden en straten naar de huizen met 
grote voortuinen. Hier word je verleid 
om lekker buiten te zijn. Je zult hier 
maar mogen opgroeien. De architec-
tuurstijlen verschillen en overal zijn 
er plekken om elkaar te ontmoeten. 
Hier leef je echt samen. Dorps! Om het 
groene beeld niet te verstoren parkeer 
je je auto op je eigen erf of op speciaal 
aangelegde parkeerterreinen. Geen ge-
parkeerde auto’s in de straat dus. Wat 
ziet het er hier gezellig dorps uit! 

Zo kun je wonen in de Erven
De Erven staat garant voor ultiem rus-
tig wonen, maar wel met de voorzienin-
gen van het Dorpshart en Vianen om 
de hoek. De eerste 2 fases bestaan uit 
circa 100 woningen. Er komen tussen- 
en hoekwoningen, vrijstaande wonin-
gen en twee-onder-een-kapwoningen. 
Hoe de wijk er exact uit komt te zien is 
echter nog niet volledig bepaald. 

Eén deel van De Erven wordt gecreëerd 
in samenwerking met de toekomstige 
bewoners. Jij kunt je stem laten gelden 
door ons te vertellen hoe jij wilt dat het 
erf wordt ingericht waaraan je komt te 
wonen. Maken we hier een gezamen-
lijke moestuin of juist een plek waar je 
je creativiteit kwijt kunt op gebied van 
kunst? Misschien willen jullie wel liever 
een speelplek voor de kinderen. Ook 
dat kan. Met elkaar ga je de sfeer en 
invulling bepalen. Datzelfde geldt voor 
de architectuur van de huizen. We zijn 
op dit moment aan het uitschrijven hoe 
we dit ‘co-designing’-traject vormge-
ven. Op www.hoefenhaag.nl/de-erven 
lees je er binnenkort meer over. 

EEN AANTAL  
BOOM

GAARDEN EN 
GROENE  

ERVEN  
GEVEN LUCHT 

EN RUIMTE 

OOK HELPEN AAN DE INRICHTING VAN DE ERVEN? SCHRIJF JE DAN IN OP
HOEFENHAAG.NL/DE-ERVEN
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BSO WIJS

“VIES 
WORDEN 

MAG, NEE, 
MOET!”

GA JE MEE OP
Ravotten in het gras, hutten bouwen, 
parcoursje afleggen, bomen klimmen 
en tikkertje in het bos. Daar word je 
toch blij van? Lekker buiten op  
avontuur. Dat is wat de kinderen 
van BSO Wijs doen als ze uit school 
gehaald worden. Helen van Nunen  
is locatiemanager. De passie waar-
mee zij vertelt over haar werk, Hoef 
en Haag én toekomstdromen werkt 
aanstekelijk.

“Veel kinderen uit Hoef en Haag gaan 
nu nog in Hagestein naar school.  
Wij halen ze op uit school en dan 
gaan we op avontuur. Buiten!  
Want indoorspelen doen we alleen 
maar als het écht niet anders kan. 
We noemen onze binnenlocatie in 
Sportcentrum Helsdingen ook ‘onze 
schuillocatie’. Slecht weer bestaat 
niet, vinden wij. Slechte kleding 
wel. Alle kinderen die bij ons na 
school worden opgevangen, hebben 
regenkleding, een warme jas en goed 
schoeisel. Vies worden mag, nee, 
moet!”

ZO GROEIT JE  
ZELFVERTROUWEN
“Ik heb echt de leukste baan van de 
wereld. Ik mag buitenspelen, kind 
zijn en anderen blij maken. Natuur-
lijk is de fun-factor in mijn werk 
heel belangrijk en dat is ook wat de 
kinderen zullen ervaren, maar ‘stie-
kem’ brengen we ze ook heel veel 
vaardigheden bij. Zoals samenwer-
ken. Kindjes van 4 en 8 jaar bouwen 
samen een hut. Hoe help je elkaar? 

Maar ook omgaan met teleurstelling 
als je verliest in een spel. En wat 
dacht je van zelfvertrouwen. Dat 
groeit als ze letterlijk en figuurlijk 
obstakels overwinnen. Buitenspe-
len met andere kinderen leert je zo 
veel. Misschien wel meer dan in de 
lesbanken.”

BETROKKEN BIJ HOEF EN HAAG
“We proberen veel in de wijk te zijn 
en de buurt te ondersteunen met 
sport- en spelactiviteiten. We vinden 
het leuk en belangrijk om ook onze 
avontuurlijke bijdrage te leveren in 
de wijken waar ‘onze kinderen’ leven. 
Leuk trouwens om te zien hoe Hoef 
en Haag groeit tot een dorpje. Ik vind 
het steeds gezelliger worden en de 
dynamiek tussen de buurtbewoners 
is erg prettig. Dat ervaarde ik tijdens 
de Burendag. Daar organiseerden 
we activiteiten. Eén daarvan was het 
maken van een kampvuur. Dat doen 
we ook met onze BSO-kids. Ja, vanaf 
8 jaar mag je bij ons fikkie stoken. 
Hoe gaaf is dat. Dat doen we, zodat 
we gecontroleerd kunnen uitleggen 
hoe het moet en waar het gevaar 
ligt. Samen zoeken we materialen in 
het bos. Ontdekken, avontuur, leren 
en ontwikkelen gaan speels hand in 
hand. 

www.bsowijs.nl

Op avontuur met de naschoolse opvang
Fikkie stoken, hutten bouwen, in bomen klim-
men, spannende parcoursen afleggen in het bos 
en voetballen op het kasteelterrein. Bij BSO Wijs 
speel je buiten en daardoor groeit je zelfvertrou-
wen, leer je samen oplossingen te vinden, ontdek 
je van alles over jezelf en de natuur. Elke dag 
komt er iets nieuws op je pad en die onverwachte 
dingen stimuleren je creativiteit en incasserings-
vermogen. BSO Wijs heeft vestigingen in Vianen, 
Leidsche Rijn, Terwijde en Driebergen. Mogelijk 
dat er ooit een vestiging opent in het Dorpshart 
van Hoef en Haag. Een mooie toekomstdroom.

avontuur?

1 samen op avontuur in Hoef en Haag. 2 plezier en lekker vies worden. 3 rennen, ravotten en spelen, 
daar wordt je blij van! 4 waterdiertjes zoeken. 5 genoeg te zien in Hoef en Haag!

1 2 3

3

4 5

wie Helen van Nunen WAT Locatiemanager BSO Wijs
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IVO ZET DE  

                                BUITEN
Ivo heeft al bijna 18 jaar een bloemen-
zaak op de Voorstraat en een stand-
plaats bij de Lijnbaan. Daarvoor 
bestond Krijnen wealth of flowers 
ook al, maar toen waren ze nog aan 
de Keizerstraat gevestigd en werd  
de zaak nog gerund onder de bezie-
lende leiding van Ivo’s vader. Helaas 
overleed hij onverwacht, nog voor de 
nieuwe zaak geopend was. Maar op 
prachtige wijze heeft Ivo de passie 
van zijn vader voortgezet. “Jammer 
dat hij dit nooit heeft kunnen zien.”

EEN BEETJE OPSCHEPPEN MAG
Als Ivo eenmaal begint te vertellen 
over wat hij allemaal in zijn zaak 
heeft en wat hij daarnaast nog doet, 
is hij niet meer te stoppen. We 
hebben de beste kwaliteit dagverse 
bloemen. Oh, dat mag ik misschien 
niet over mezelf zeggen, hè. Maar 
het is wel zo”, lacht Ivo. “Daarnaast 
verkopen we vazen en potten van 
glas en keramiek van heel goede 
merken. Daarmee haal je echt iets 
bijzonders in huis.”

DIT NIEUWE DORP  
HOORT ER GEWOON BIJ
Voor ons is de komst van Hoef en 
Haag een aanwinst voor Vianen.  
Net als Hagestein en Everdingen zie 
ik dit dorp als onderdeel van Vianen. 
We bezorgen er bloemen en komen 
er geregeld voor advies. De nieuwe 
bewoners van Hoef en Haag kennen 
ons soms al als ze uit Vianen komen. 

Ze vragen ons langs te komen, voor 
bloem- en plantadvies. We kijken 
welke planten qua kleur, vorm en 
stijl bij het interieur passen. Ook 
de positie en ondergrond van de 
planten nemen we mee. Superleuk 
om te doen. Natuurlijk zorgen we 
ook voor de levering en plaatsing van 
het groen.”

WIE WEET…
“Afgelopen weekend was ik nog in 
Hoef en Haag en zag daar toch echt 
wel een paar heel aantrekkelijke  
woningen staan. Ik heb het thuis 
maar eens ter sprake gebracht.  
Verhuizen naar Hoef en Haag zou 
een flinke stap zijn, maar het heeft 
wel een aantal grote pluspunten. 
Alles gloednieuw en nog steeds 
heel dicht bij onze zaak. Het is maar 
een gedachte hoor, maar de manier 
waarop het dorp is opgezet en de 
sfeer spreken ons wel erg aan.  
Wie weet dat we daar ooit onze 
woning boven de winkel voor  
willen verlaten.”

GEEF KLEUR AAN JE LEVEN
Of Ivo en zijn vriendin zich door 
Hoef en Haag laten verleiden, is niet 
bekend. Maar we zien hem vast nog 
vaker in het dorp voor zijn werk.  
Als je nou een nieuw huis hebt ge-
kocht in het dorp en goed advies wilt 
over het groen in je huis, loont het 
zeker om eens contact op te nemen 
met Krijnen wealth of flowers. 

INTERVIEW

Leuk om te weten
1.  De oudste bloem ter wereld 

De oudste bloem ter wereld werd in 2002 door 
wetenschappers ontdekt in het noordoosten 
van China. Deze oudste bloem ter wereld 
bloeide ongeveer 125 miljoen jaar geleden en 
had veel weg van een waterlelie. De bloem 
heet Archaefructus Sinensis. De bloeiende 
planten die je nu overal ter wereld ziet zijn 
waarschijnlijk uit deze kruidachtige water-
plant voortgekomen.

2.  De rozenfamilie 
Rozen zijn bij veel mensen favoriet. Maar wist 
je dat ook vruchtenplanten als de aardbei, de 
framboos, de peer, de appel en de pruim tot  
de rozenfamilie horen?

3.  Saffraan: het rode goud 
Uit de bloem Crocus Sativus, wordt saffraan 
gewonnen; een specerij. Saffraan wordt ook 
wel rood goud genoemd, want de prijs van  
een kilo saffraan is hoger dan die van een  
kilo goud…

wie Ivo Krijnen WAT Krijnen wealth of flowers Vianen

Nog voordat het gros van Vianen ontwaakt, is Ivo op pad richting  
de bloemenveiling. “Je moet zelf gezien hebben wat je verkoopt”,  

zegt hij stellig. De keurmeester doet dat op de veiling,  
maar ik loop voor de klok start ook altijd even een rondje.  

Ondanks het feit dat ik dat bijna dagelijks doe, blijft het een  
prachtig moment van de dag.”

bloemetjes
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TRENDS TRENDS

Cooking
stylein

Keukens moeten tegenwoordig naast praktisch ook trendy zijn voor veel mensen. De keuken is 
echt de eyecatcher van het huis geworden. En je moet er natuurlijk Instagram waardige beelden 
kunnen schieten. De hashtag #kitchendesign heeft niet voor niets meer dan 2,2 miljoen berichten. 
De keuken wordt als het ware een meubel en hierbij is styling natuurlijk niet geheel onbelangrijk. 
Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om een nieuwe keuken in te richten. Strak, speels, stijlvol, 
donker of licht. Wat kies jij? Om het je wat makkelijker te maken, staan hieronder de vier  
keukentrends van 2019.

Keukens met groene tinten, een natuurlijke feeling en een warme sfeer 
zijn erg populair. In combinatie met hout en grafische elementen, ont-
staat een landelijke keuken waar je een nostalgisch gevoel bij krijgt. Met 
planten in de keuken komt dit natuurlijke effect nog meer naar voren. 
Een groene muur of groene accessoires voor de keuken geven nog een 
extra gevoel van buiten zijn. Hout draagt hier ook aan bij, in de vorm 
van planken, een aanrechtblad of meubels in de keuken. Zo wordt de 
keuken een plek om tot rust te komen.

2 Natuurlijk en warm

Een van de keukentrends is een wat stoerdere keuken. Met geoxideerd 
ijzer en donkere tinten, begeef je je in een robuuste omgeving. Visgraat- 
patronen maken deze keukenstijl af. Je ziet ook veel metaal in de keuken, 
zoals een grove lamp of metalen handgrepen. Zelfs een metalen fruit-
schaal past bij deze trend. De kleuren zijn vaak grijstinten. Niet voor niets 
is “grijs het nieuwe wit” in de wereld van keukens in 2019.

Metalen kastjes, behang met grafische print en warm groen zor-
gen voor een jonge keuken. Dit is bijvoorbeeld een slimme optie 
als de keuken overloopt in de woonkamer. De woonkeuken zelf 
is ook steeds vaker te zien. De keuken wordt dan een meubel 
van de woonkamer, helemaal als het gecombineerd wordt met 
de eethoek. Een zwarte kraan en zwart blad en draadglas geven 
de keuken een neutrale maar toch moderne uitstraling. 
Het kenmerkende van een hippe keuken is vooral niet veel 
poespas. Strak, simpel, licht en modern. Hoge deuren, warme 
materialen en een dun blad zie je vaak terug in deze keukens.

De laatste keukentrend is nu al mateloos populair in Nederland. Rustig, 
simpel, maar wel stijlvol en modern. Kastjes en lades zonder grepen en 
een nis met planken maken dit type keuken erg gewild. Op de planken kun 
je zetten wat je maar wilt. Je kunt er je kruidenverzameling op kwijt, maar 
ook keukengereedschap. In de nis of op andere muren in de keuken kan 
behang geplakt worden. Het behang kan naar wens worden aangepast. 
Druk of juist rustig, kleurrijk of neutraal, dat kies je zelf.

1 Robuust en stoer 3 Hip en trendy 4 Persoonlijk en naar eigen smaak

of 2019

2

3

41

KitchenAid

nespresso
machine

Ariete

vinatge
broodrooster
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EEN BAKKER MET PASSIE
Albert is een echte bakker. Ambacht 
en liefde voor pure producten staan 
bij hem centraal. Samen met zijn 
vriendin Jacoline runt hij het bedrijf. 
Jacoline staat samen met een hecht 
team winkeldames in de winkel. 
Enthousiast vertelt het stel over hun 
leven, hun bedrijf en natuurlijk ook 
over hun binding met Hoef en Haag.

EVEN SNEL HEEN EN WEER
“Doordat we dicht bij de winkel en 
de bakkerij wonen, kunnen we snel 
schakelen tussen het werk en thuis. 
En dat is heel handig als er twee 
kleine kinderen rondlopen. Dit geeft 
ons de gelegenheid om ondernemen 
en ouderschap goed met elkaar te 
combineren en 100 procent van de 
kinderen te kunnen genieten.” 

De Voorstraat in een modern jasje
“Naast onze winkel op de Voorstraat, 
is er ook een winkel in de Monniken-
hof. Dit samen zorgt voor een groot 
verzorgingsgebied in Vianen. Met 
de komst van Hoef en Haag, wordt 
dit alleen maar groter. Niet alleen 
komen er mensen uit het dorp in de 
winkel, we bezorgen ook bij klanten 
thuis in het nieuwe dorp”, vertelt 
Jacoline. “Als ik er rondrijd, word ik 
blij. Ik vind de wijk nu al prachtig. 
Echt van toegevoegde waarde voor 
Vianen. De bouwstijl is een beetje 
hetzelfde als de huizen op de Voor-
straat, maar dan in een modern jasje. 
Leuk ook dat je hier zo heerlijk rustig 
woont, met alle belangrijke zaken 
dichtbij. Ja, we hebben zeker over-
wogen om in Hoef en Haag een huis 
te kopen, maar uit praktisch oogpunt 
hebben we dat niet gedaan.” 

Hoef en Haag brengt veel goeds
“Het leuke is dat de Voorstraat nu 
onder handen genomen wordt. Net 
als Hoef en Haag staan we niet stil, 
we groeien en gaan met onze tijd 
mee. Deze upgrade in combinatie 
met het toenemende bewonersaan-
tal door de komst van Hoef en Haag 
zorgt ervoor dat het bedrijfsleven 
floreert. Er openen nieuwe winkels 
en dat brengt in alle opzichten meer 
gezelligheid in de straat en in Vianen. 
Daar zijn we heel blij mee.”

MAAK KENNIS
Ben je nieuw in Vianen en ken je 
Steehouder de Echte Bakker nog 
niet? Laat je verleiden in één van 
onze ambachtelijke winkels. Want 
naast de verkoop van ambachtelijke 
producten uit eigen bakkerij, kun 
je hier ook gezellig lunchen, een 
kop koffie drinken, dorpsbewoners 
ontmoeten, ijs eten of taartjes snoe-
pen. Ook kun je bij de Echte Bakker 
een cursus brood- en pizzabakken 
volgen, een kinderfeestje vieren én 
een heerlijke taart bestellen.
bakkervianen.nl

INTERVIEW INTERVIEW

Gekmetbrood TIP
langer vers

Bleekselderij
De ultieme tip om het brood langer vers te hou-
den. Het enige ‘geheime’ ingrediënt dat je namelijk 
nodig hebt om het brood langer vers te houden, is 
een stuk bleekselderij! Het klinkt misschien raar, 
maar je zult zien dat het brood een stuk langer 
houdbaar is als je bleekselderij in de zak bij het 
brood stopt. Bleekselderij geeft namelijk vocht af 
en houdt het brood dus zacht en vers, zónder dat 
het de smaak aantast. Handig trucje, toch? 

Albert Steehouder, Jacoline Lammers & hun kinderen.

wie Albert Steehouder WAT Ambachtelijke bakker in Vianen

De geur van vers brood is de geur van passie die al meer dan 50 jaar 
door de aderen van de familie Steehouder stroomt.  

Een aroma dat doet denken aan alle fijne herinneringen uit het  
verleden, maar ook aan grote  beloftes voor de toekomst.  

Albert Steehouder is de  derde generatie die aan het roer staat van  
het ambachtelijke familiebedrijf in hartje Vianen.

WAT  Steehouder 
De Echte Bakker 

WIE  Albert Steehouder &  
Jacoline Lammers 

WAAR  Voorstraat 95 in  Vianen

bakkervianen.nl

Hotspot
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INTERVIEW

wie Chantal Hoving WAT Herenkapsalon Knip & Scheer

                         MET BAARDEN, 
HOOFDMASSAGES EN 
KLETSPRAAT

ADRES
Hoevesteinse Lint 24
4125 RG  Hoef en Haag
Telefoon 06 42304416

OPENINGSTIJDEN (OP AFSPRAAK)
dinsdag 09.00 - 12.00 / 18.00 - 21.00
donderdag 09.00 - 21.00
zaterdag 08.00 - 14.00

FACEBOOK
Herensalon-KnipScheer

“MIJN DROOM VAN  
EEN EIGEN  
HERENKAPSALON  
AAN HUIS KWAM UIT  
IN HOEF EN HAAG.”

Chantal Hoving wilde al jaren haar 
eigen herenkapsalon. Met de koop 
van hun nieuwe huis aan het  
Hoevesteinse Lint 24 werd deze 
droom werkelijkheid. Inmiddels 
knipt en scheert ze zo’n beetje alle 
mannen uit de straat en ook veel 
andere mannelijke dorpsbewoners 
weten haar salon te vinden. En 
dat is niet alleen voor een special 
treatment met heerlijke baard-
olie, warme handdoeken en een 
ontspannende hoofdmassage. Bij 
Herensalon Knip&Scheer is het 
namelijk ook heel gezellig. 

“Er komen mensen even langs 
voor een praatje en na een knip- en 
scheerbeurt is het heel gebruikelijk 
om even te blijven hangen.” Chan-
tal neemt je heel even mee in haar 
kappersleven. “Eind 2017 zijn we in 
het Lint van Hoef en Haag komen 
wonen. En dat bevalt echt super. 
Het gaat hier zo gemoedelijk aan 
toe en je ziet dat nieuwe bewoners 
elkaar op allerlei manieren weten te 
vinden. Via Facebook, buurtdagen 
én ook in mijn kapsalon. Heel dorps 
dus.”

VERLIEFD OP HOEF EN HAAG
“Voordat we hier een huis kochten, 
hebben we ook bij andere nieuw-
bouwprojecten gekeken. Maar dat 
was het niet. Op Hoef en Haag waren 
we op slag verliefd door de architec-
tuur van de huizen. We hadden 
misschien wel in Vianen kunnen 
blijven, maar ik wilde graag eens iets 
compleet nieuws. Nieuwe mensen, 
nieuwe omgeving én een stuk lande-
lijker en dat is ook fijn. Onze dochter 
is 4 jaar, die kan hier heerlijk groot 
groeien.” 

WAAROM NIEUWBOUW?
“Een nieuwbouwhuis helemaal naar 
onze hand kunnen zetten, zonder 
eerst te slopen of de smaak van  
anderen te verwijderen. Daarbij is 

alles nieuw en hoeven we ons de  
eerste jaren niet druk te maken 
om het onderhoud. We kozen heel 
bewust voor dit huis met garage, 
want toen wist ik al dat ik hier mijn 
eerste eigen herenkapsalon wilde 
beginnen. 

AANDACHT EN TIJD
“Ik zag een kans om hier een succes 
van te maken. De wijk is nieuw en 
straks staan er 1800 huizen. Het 
leuke is dat het nu al goed loopt en 
dat ook mensen van buiten Hoef en 
Haag mij weten te vinden. Dat komt - 
vermoed ik - omdat mijn klanten het 
zo heerlijk vinden dat ik echt de tijd 
voor ze neem en eerlijk advies geef. 
Daarbij doe ik naast het knippen, 
scheren en baard trimmen ook altijd 
een ontspannende hoofdmassage. 
En dat nieuws gaat kennelijk als een 
lopend vuurtje.” 

WIL JIJ OOK?
Knip & Scheer is open op:  
dinsdag van 09.00 tot 12.00 en van 
18.00 tot 21.00 uur, donderdag van 
09.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 
08.00 tot 14.00 uur. Je kunt even 
op de Facebookpagina kijken. Daar 
staat nog veel meer informatie op. 
En mocht je zo’n heerlijk verwen-
behandeling willen… bel dan even, 
want Chantal werkt op afspraak.

Mannen
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Deze puur katoenen handdoeken zijn anders gemaakt dan traditionele. 
Elk stuk is patroon-achtig als een kledingstuk, op maat gesneden, 
omzoomd en vervolgens geverfd. Comfortabele eenvoud met een uniek 
karakter, dit is pure badkamer decadentie. www.abodeliving.com

Indrukwekkend, dit decoratieve behang! Het motief bedekt de hele 
muur en benadrukt de liefde voor kunst. Het is belangrijk dat het  
behang geschikt is voor natte ruimtes en dat zelfs enkele  
druppels water het niet kunnen schaden.

Duurzaamheid is nog steeds een belangrijk punt in de badkamer.  
De beste en gemakkelijkste manier is om waterbesparende kranen en 
douchekoppen te installeren. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan 
het milieu en zijn toch chic en praktisch.

Als je weinig ruimte in de badkamer hebt, zul je blij zijn met deze oplos-
sing! Nissen passen ook in 2018 prima in hippe en trendy badkamers!  
Ze zien er niet alleen stijlvol uit, maar creëren ook opslagruimte, bij-
voorbeeld in de douche. Zodoende is er geen wankel kastje meer nodig.

Gouden accenten in het interieur blijven voorlopig nog even in beeld. 
En dit mag gevierd worden. Een luxe uitstraling creëer je gemakkelijk 
door gouden accessoires toe te voegen. Denk aan een gouden kraan, 
een gouden douchekop of een gouden handdoekring; het kan allemaal. 
De Tone Gold collectie van Geesa is een stijlvolle en gracieuze collectie 
vol badkameraccessoires. De sierlijke lijnen zijn subtiel en krachtig en 
passen zowel in een strak modern, als een weelderig interieur.  
Gegarandeerd een luxueuze aanvulling voor de sanitaire ruimte.
www.geesa.com

3 Italiaanse zachtheid van Abode 5 Waterdicht behang 7 Waterbesparende kranen

3

4 Nissen voor objecten

2 Goud

TRENDS

We
badkamer

5

6

7

Zeer dunne randen van niet meer dan 5 mm met porcelein van hoog-
waardige kwaliteit. Met een ontwerp van Philippe Starck weet je dat 
je kwaliteit in huis hebt staan. Een origineel ontwerp en een tijdloze 
uitstraling. www.duravit.nl

Badkamers in retro-chic zijn ook in dit jaar faforiet. Geglazuurde tegels, 
verkrijgbaar in allerlei kleuren en afwerkingen, combineren perfect met 
moderne sanitaire elementen. Samen vormen ze een modern, retro- 
geïnspireerd ontwerp.

1 Extra dun keramiek

6 Geglazuurde tegels

De combinatie van 
transparant en industrieel 
doet het ‘m

2

4
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Peter Hup is namens Hoef en Haag CV  
Projectmanager Civiel in Hoef en 
Haag. Hij houdt zich bezig met alles 
wat het openbare gebied betreft. Van 
de riolering en het kabelwerk/leiding-
werk nutsbedrijven tot de bruggen, 
straten, verlichting en het groen.  
Dat klinkt nog wat abstract, maar als 
Peter begint te vertellen gaat het al 
snel meer leven. Kort samengevat 
komt het erop neer dat Peter het  
verband tussen techniek en mensen 
legt in het nieuwe dorp aan de Lek.

“Ik ben van A tot Z bij de realisatie van 
Hoef en Haag betrokken. Dat begint 
met het adviseren over het steden-
bouwkundig ontwerp. Als er een 
voorlopig plan ligt voor de positie van 
huizen, groen en wegen, kijk ik mee om 
te zien of hetgeen bedacht is, ook veilig, 
uitvoerbaar en functioneel is. Ook 
tijdens en na de uitvoering heb ik een 
actieve rol, vooral in de aansturing.” 

JE MOET HIER VANAF DAG ÉÉN 
FIJN KUNNEN WONEN
Peter legt uit hoe het werkt: “Je moet 
je voorstellen dat er heel veel verschil-
lende partijen werken aan de bouw van 
Hoef en Haag. Als de civiele aannemer 
klaar is, komt de aannemer die de hui-
zen bouwt en als die klaar is, start de 
civiele aannemer met de aanleg van de 
straten en het groen. Dat alles volgens 
planning verloopt en dat partijen prettig 
samenwerken, is cruciaal. Want Hoef 
en Haag CV heeft als doel om ervoor te 
zorgen dat je een stoep en straat voor 
je huis hebt, als je hier komt wonen. 
Ik zie dat als mijn taak om daarvoor te 
zorgen. Eén keer per vier weken zitten 
we met alle betrokken aannemers om 
de tafel en dat werkt heel goed. Je ziet 
dat iedereen ondertussen goed snapt 
dat we hier met elkaar bouwen aan 
een heel bijzonder plan. Een compleet 
nieuw dorp! Ondertussen ben ik ook 
in contact met de bewoners als er 
‘klachten’ zijn over een situatie in de 
openbare ruimte.”

SNEL HANDELEN!
“Ik schakel op alle niveaus en dat 
maakt mijn werk ontzettend leuk. De 
mooiste werkdagen zijn die waarop je 
merkt dat alles wat je bedacht hebt, 
ook zo loopt, dat aannemers elkaar 
weten te vinden, planningen gehaald 
worden en bewoners blij zijn, omdat 
je hun ‘probleem’ verholpen hebt. We 
worden niet vaak gebeld hoor, maar als 
een bewoner zich bij ons meldt, nemen 
we dit heel serieus. We onderzoeken of 
de klacht of vraag reëel is. Als dat zo is, 
gaan we het zo snel mogelijk oplossen. 
Een mooi voorbeeld is de bereikbaar-
heid van Hoef en Haag. Tot voor kort 
was er maar één toegangsweg. Die liep 
nog wel eens vast en dat zorgde voor 
frustratie. Dat heeft ons doen besluiten 
eerder dan gepland een tweede toe-
gangsweg en fietspad te realiseren.”

IK ZIE HET DORP TOT  
LEVEN KOMEN
“Ik werk nu een jaar in Hoef en Haag. 
Toen ik begon, stonden er huizen in 
Het Dorpshart en Het Lint. Met de rea-
lisatie van Hagenborg en Hoevesteinse 
Lint wordt alles met elkaar verbonden 
en zie je het dorp ontstaan. De bouw-
stijl spreekt mij erg aan en ik vind ook 
de diversiteit aantrekkelijk. Van luxe 
villa’s tot mooie huurhuizen en alles 
daartussen. Het trekt een gevarieerde 
groep bewoners aan en dat is leuk om 
te zien. Ik merk dat deze bewoners 
zich heel betrokken voelen bij hun 
buurt door de vragen die ze ons stellen. 
Laatst had het hard gewaaid en was er 
wat plastic uit de containers ontsnapt. 
Dat wordt gemeld, want ‘we willen de 
wijk graag mooi en schoonhouden’. De 
aannemer die daar aan de slag was, 
heeft het gelijk opgelost. Ook daar is 
die betrokkenheid goed voelbaar. Mooi 
is dat. Echt dorps ook wel. Overal hoor 
ik ook hoe populair Hoef en Haag is. 
Dat doet me goed. Want met elkaar zijn 
we er toch elke dag druk mee om hier 
iets heel bijzonders neer te zetten.” 

wie Peter Hup WAT Projectmanager Civiel Hoef en Haag

INTERVIEW

“IK MERK  
DAT DE  
BEWONERS 
ZICH  
BETROKKEN 
VOELEN BIJ 
HUN BUURT“

Hoef
Haagen

Ik bouw 
mee aan
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Bezoek onze woonwinkel voor het laatste 
nieuws over nieuwbouwplan Hoef en Haag. 
Van het gebied is ook een  maquêtte gemaakt.  
Ideaal want zo kun je een nog betere indruk 
krijgen van misschien wel jouw toekomstige 
 woonomgeving.

Meer weten over nieuwbouwplan  
Hoef en Haag?
Je bent van harte welkom op de Voorstraat 45 

in Vianen. Loop even binnen om je te laten 
informeren over de nieuwbouwwoningen in 
Het Dorpshart, Het Lint en De Erven.  
Of misschien wil je wel meer weten over de 
kans om zelf je droomhuis te (laten) bouwen 
op één van de vrije bouwkavels in ‘t Lint.  
Wat voor vraag je ook hebt over nieuw-
bouwplan Hoef en Haag, er is altijd iemand 
aan wezig om je te helpen. Elke zaterdag 
geopend van 11.00 - 13.00 uur.

Woonwinkel Vianen

WIJ GAAN VERHUIZEN

Een aandeel in elkaar

Vraag een gratis oriëntatiegesprek aan bij 
Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden via (0183) 61 26 12. 

Met het Rabobank Hypotheekdossier berekent u in 30 minuten hoeveel u kunt lenen.

Zo legt u zelf eenvoudig de basis voor uw nieuwe hypotheek bij de Rabobank. Een

lokaal betrokken bank in uw (nieuwe) woonplaats Vianen.

Rabobank Hypotheekdossier

Maak uw hypotheekdossier aan op rabobank.nl/hypotheekdossier

Nu al weten
wat
betaalbaar is.

Straks wonen
in Hoef en

Haag.

Trotse sponsor van:
Stedelijk Museum

Mixed Hockeyclub Vianen
Voetbalvereniging Brederodes 

Voetbalvereniging Everstein
Stichting Welzijn Vianen

Stichting Nationale 
Sleepbootdagen Vianen

COLOFON
REDACTIE Hoef en Haag CV 
TEKSTEN Sannaschrijft
FOTOGRAFIE  Corné Bastiaanse  
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ONTWERP burobnp.nl

VOORBEHOUD MAGAZINE
Dit magazine is met de grootste zorg samengesteld, aan de hand van gegevens 
zoals die ten tijde van het samenstellen van dit magazine bekend  waren. 
Desondanks maken wij een voorbehoud ten  aanzien van eventuele wijzigingen 
die onder andere  voortkomen uit eisen en wensen van overheden.  Hieraan  
kunnen geen rechten worden ontleend.  © december 2018
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