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Hoef en Haag. Leef je droom. 
Pal naast recreatieplas Everstein komt 

Hoef en Haag. Een geweldig nieuw 

dorp pal aan de Lek. Met respect voor 

de omgeving en haar rijke historie 

wordt hier een dorp gebouwd zoals 

een dorp hoort te zijn; sfeervol en met 

karakter. Gelegen op ongeveer  

15 autominuten van Utrecht en op  

circa 10 minuten fietsen van het 

gezellige centrum van Vianen wordt 

wonen bij het water hier werkelijkheid.

In de komende jaren worden hier circa 

1800 woningen gerealiseerd waarin 

water, groen en een goede woon

omgeving de boventoon voeren.  

Hoef en Haag bestaat uit drie delen. 

Het Dorpshart, Het Lint en De Erven.  

Het aanbod is niet alleen gevarieerd 

door de grote verscheidenheid aan 

woningtypen, maar ook aantrekkelijk 

doordat elke wijk haar eigen sfeer 

krijgt. Dorps met een oudHollandse 

sfeer zoals in Het Dorpshart of meer 

landelijk zoals in Het Lint.

De ontwerpen komen tot stand door 

actieve betrokkenheid van belangstel

lenden en omwonenden. Met een 

uitgebreid proces van klantconsultatie 

betrekken wij toekomstige bewoners 

bij de ontwikkeling van de wijk. Zo 

sluiten de woningen en de directe 

omgeving optimaal aan bij de behoef

ten van de toekomstige bewoners.  

Wij zijn blij met de eerste resultaten. 

Welkom in Hoef en haag!
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Een geweldige omgeving

De ligging dichtbij plas Everstein maakt 

Hoef en Haag tot een unieke locatie. Plas 

Everstein is een heerlijk recreatiegebied, 

waar van alles te doen is. Zo kun je hier 

zwemmen, surfen en kanoën. Bij camping 

Everstein kun je met mooi weer heerlijk 

toeven op de zonneweides en strandjes 

aan de plas. Of je gooit je hengel uit aan 

één van de oevers. En in de winter, 

wanneer de plas bevroren is, is het 

natuurlijk fantastisch om hier te schaatsen! 

Je leeft hier een lekker dorps leven. Maar 

dan wel met de wetenschap dat je alles bij de hand hebt. Je wandelt zo naar het 

karakteristieke dorp Hagestein en via de Lekdijk fiets je in 10 minuten naar het 

gezellige centrum van Vianen. Van kleine lokale ondernemers tot landelijke 

bekende winkelketens, je vindt ze in de Voorstraat en de straten daaromheen. 

Ook voor een terrasje, een kop koffie of een gezellige avond uit eten kun je prima 

terecht in Vianen. En wil je meer of wat anders? Met de auto rijd je in 15 minuten 

naar hartje Utrecht. 

Benieuwd waar Hoef en Haag ligt, hoe het eruit komt te zien en waar de nieuw

bouwwoningen komen? Maak eens een fietstochtje door Hoef en Haag. Het 

Kasteelterrein is de plek waar de middeleeuwse stad Hagestein ooit lag. Dat is 

straks het groene hart van Hoef en Haag. Een deel van de gracht rondom het 

terrein is al in ere hersteld. Op het terrein zijn ook bomen geplant, onder andere 

door wethouders André Landwehr en Frank Meurs van Vianen. Zij hebben samen 

met de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht ook het dorp Hoef en 

Haag geopend. Hier is de basis gelegd voor de start van een uniek nieuw dorp.

Het Kasteelterrein  
is de plek waar de 
middeleeuwse stad 
Hagestein ooit lag.

Wonen in het groen én  

bij het water. Dat maakt 

het leven elke dag anders.

Uniek aan Hoef en Haag is de ligging. Hier woon je pal aan  

de Lek en bij plas Everstein. Water krijgt een belangrijke rol  

in de nieuwe wijk. Het aanwezige water kleurt het gebied als 

meander van de Lek. Wandelen, fietsen, paardrijden of zwemmen 

in recreatieplas Everstein en varen door het rivierenlandschap. 

Het kan allemaal in Hoef en Haag. Hier voelt zelfs een 

doodgewone doordeweekse dag een beetje als vakantie. 
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Zo was het 
vroeger op 
de plek van 
Hoef en Haag
Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen, maar  

de plek heeft een interessante historie. Net als de 

architectuur van de omliggende dorpen en het 

waterrijke landschap, is de historie een inspiratiebron 

geweest voor de stedenbouwkundige opzet van  

Hoef en Haag.

Het bestaande dorp Hagestein is de opvolger van  

de middeleeuwse stad Hagestein. Die middeleeuwse 

stad bestaat al honderden jaren niet meer. De Arkelse 

oorlogen maakten een einde aan de stedelijke 

ontwikkeling van Hagestein. Na de inname van de  

stad in 1405 zijn de huizen en het kasteel door brand 

verloren gegaan.

Slechts de contour van de buitengracht van het kasteel 

is wat je nog ziet in het polderlandschap. Het voor

malige stadsgebied bestaat tegenwoordig vooral uit 

weilanden en akkers. Ook een aantal blokhuizen – dat 

is aangebracht voor de belegeringen – is nog zichtbaar. 

Eén van die blokhuizen ligt vlak bij de boerderij aan de 

Hoevenweg. Deze plek maken we weer herkenbaar en 

ook de volwassen eikenboom blijft behouden. En zo 

drukt ‘toen’ zijn stempel op het heden. Het voormalige 

kasteelterrein wordt in Hoef en Haag een mooie ‘Kasteel 

tuin’ met fruitbomen en een houten uitkijk toren. Een 

deel van de gracht die rond het kasteel lag, wordt in 

ere hersteld. In de nabije toekomst zal de invulling van 

het kasteelterrein nader bepaald worden in overleg 

met bewoners van Hoef en Haag en Hagestein.

Tip: Beklim de uitkijktoren en krijg een goed beeld 

van Hoef en Haag! 
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De woonsferen van Hoef en Haag

Het Dorpshart

Het Lint De Erven

Voor ieder wat wils 
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.

Hoe zou jij willen wonen? Welke sfeer spreekt je het meeste aan en wat voor  

huis zoek je? Ontdek de charme van de drie verschillende buurten van het  

nieuwste dorp aan de Lek. 

Het Dorpshart
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: het hart van de wijk waar voorzieningen komen en waar 

plaats is voor ontmoeten.

De huizen worden gebouwd in oudHollandse stijl. Aan elkaar 

gebouwd en toch heel afwisselend door de rijke detaillering en 

verschillende typologiën. Denk hierbij aan roedes in de ramen, 

dakkappelen en opvallend mooie voordeuren.

Parkeren in Het Dorpshart doe je op binnenterreinen. Daardoor zijn 

de straten en hofjes gezellig, autoluw en knus. Hier krijgen kinderen 

alle ruimte om vriendjes te maken en veilig buiten te spelen.

Het Lint
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 architectuur 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.

De Erven
De Erven zie je al vanuit Het Dorpshart door de lange zichtlijnen naar 

De Lek. De huizen staan iets verder van elkaar af en naast sfeervolle 

rijtjes zie je hier ook wat tweeondereenkapwoningen en een enkel 

vrijstaand huis. Lekker rustig wonen met alle voorzieningen van Het 

Dorpshart nog steeds om de hoek.

De huizen in De Erven hebben schuine daken die wisselen van 

richting. Ook verspringen de gevels van elkaar. De voortuintjes 

creëren afstand tussen openbaar en privé. Wat ziet het er hier 

gezellig dorps uit!

Groen speelt een grote rol in De Erven. Een aantal boomgaarden en 

groene erven geeft lucht en ruimte aan dit deel van Hoef en Haag.  

En wat helemaal uniek is, je woont hier op een steenworp afstand  

van rivier de Lek!
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De reikwijdte waar je van droomt 

Utrecht

Schoonhoven

Gorinchem

Zaltbommel

Culemborg

Breda Den Bosch

Hagestein

Wijk bij  
Duurstede

A27

A27

A15 A15

A2

A2

A12

LEK

A12

IJsselstein

Nieuwegein

Amsterdam

Houten
Vianen

Hoef en Haag

Ontspanning
De omgeving van Hoef en Haag kent een actief 

verenigingsleven, zoals SC Everstein en VV Vianen.  

De sportieve bewoner heeft hier sowieso keus genoeg.  

In de omgeving zijn genoeg sportscholen en het zwembad 

van sportcentrum Helsdingen is ook goed te bereiken.  

Wilt u een mooie wandelroute lopen of weten wat er op 

gebied van cultuur te doen is, breng dan een bezoek aan 

het VVV aan de Voorstraat 97 in Vianen. (www.vvvvianen.nl) 

Rust
Kom je thuis dan ervaar je de rust en ruimte van Hoef en Haag. 

Je woont hier temidden van het groen. En aan ontspannings

mogelijkheden geen gebrek. Je loopt hier zo de deur uit voor 

een prachtige wandeling langs het water, om te kunnen 

zwemmen in Plas Everstein, of om te kanoën in de Meander.  

Of strijk neer op een van de prachtige plekken aan het water 

voor een picknick met vrienden. Mogelijkheden genoeg!

Voorzieningen
Met een kleine 10 minuten fietsen sta je in de Voorstraat  

van Vianen. Een karakteristieke straat met goede winkel

Soms wil je rust, soms wil je leven.
Wat je ook nodig hebt, het is allemaal  

rondom Hoef en Haag te vinden. Van 

basisschool tot kinderdagverblijf, supermarkt, 

leuke winkelstraat, prachtige theetuin, 

gezellige cafeetjes, actieve sportverenigingen 

en recreatiemogelijkheden. Je loopt zo  

naar Hagestein, fietst in 10 minuten naar  

de gezellige Voorstraat in Vianen of pakt  

de auto om je 15 minuten later te vermaken  

in het levendige hart van Utrecht. 

voorzieningen en leuke restaurantjes. Bezoek hier op 

woensdag de markt voor de verse boodschappen. Ook 

kunst en cultuurliefhebbers komen aan hun trekken met  

het Stadshoftheater en het Stedelijk Museum Vianen.

Scholen
In totaal zijn er maar liefst elf basisscholen in de gemeente. 

Ook is er middelbaar en voortgezet onderwijs. Voldoende 

keus dus.

Bereikbaarheid
Hoef en Haag ligt heel centraal in Nederland, vlak bij de 

snelwegen A2 en A27. Wie met het openbaar vervoer naar 

Vianen wil, kan het beste kiezen voor de bus. Vianen heeft 

geen eigen NSstation, maar is toch goed bereikbaar. Je pakt 

de bus naar het CS in Utrecht en van daaruit neem je de trein. 

Met ruim een half uur ben je in Amsterdam, Rotterdam, Breda 

of Den Bosch. Het busstation ligt aan weerszijden van de A2.

Utrecht dichtbij
Zin om uitgebreid te winkelen? Met de auto rijd je in circa 

15 minuten naar Utrecht. Het gezellige historische centrum 

met de wandelkades langs de charmante Oudegracht,  

de bruggetjes en de typische straatjes. Utrecht heeft vele 

terrassen en restaurantjes. Tel daar de vele (culturele) 

evenementen, de schouwburg, theaters, muziekcentrum 

Vredenburg, bioscopen en winkels bij op en we mogen 

constateren dat Utrecht bruist.

Vrijstad Vianen, een sterk verhaal
In Vrijstad Vianen vinden historie, groen en 

water elkaar in het hart van Nederland. Een 

bereikbare stad waar (zoals de Vianees zelf 

zegt) van oudsher saamhorigheid heerst en 

inwoners betrokken zijn. Ondernemend,  

maar ook kritisch.  

Een eigenzinnige, gastvrije stad met onafhankelijke dorpen, 

waarvan we de historie willen delen met iedereen en we volop 

ruimte bieden aan nieuwe initiatieven en ontwikkelingen.



14 15

Ligging vrijstaande woningen

Bouwnummer 51

Bouwnummer 51

Bouwnummer 38

Bouwnummer 38

N

Hoef en Haag
Het Dorpshart
Het Dorpshart vormt niet alleen de entree van de wijk.  

De Brink is ook het kloppend hart van Hoef en Haag.  

Hier vind je alle voorzieningen. Kortom op het gezellige plein 

van Het Dorpshart gebeurt het en hiervandaan voeren de 

routes je naar de andere delen van de wijk. Als je straks 

rondloopt in Het Dorpshart zie je dat de opzet en architec

tuur doet denken aan de compacte stadjes in een rievieren

gebied. De straten zijn knus en de bebouwing is afwisselend 

in grootte en types. Het spreekt bijna voor zich dat huizen zijn 

ontworpen in oudHollandse stijl. Dat betekent dat er veel 

aandacht is besteed aan de detaillering. de ramen hebben 

een mooie roedeverdeling, er zijn opvallend mooie voor

deuren en veel huizen hebben een sfeervolle dakkapel.

Het Dorpshart heeft verborgen plekken zoals een mooi hof  

of rustig pleinje met een grote boom. Auto’s zie je maar 

weinig op straat. De parkeerplaatsen vind je meestal tussen 

de woningen.

Uitkijkpost

Meander

Meander

Meander

Plas Everstein

Kasteeltuin

Het Lint

Het Dorpshart

De Brink

Het Lint
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Vrijstaande woning in klassieke  
Hollandse architectuur.

Statigheid en grandeur spreken je aan. Je bent fan van het 

gezellige Vianen met zijn terrassen. Een plek waar geleefd 

wordt en waar je een goede bakker, de markt en restaurants 

vindt. Dit wordt een stukje paradijs, waar stokrozen tegen 

de muur groeien. Dit is een woninge met een authentieke 

look en een groot portie charme, een woning die met mooi 

weer tot leven komt, waar lekker wordt gekookt, geklust en 

getuinierd in de achtertuin. Gecombineerd met de ligging 

nabij plas Eversteijn en de Meander.

Bouwnummer 38
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Vrijstaande woning

Bouwnummer 38, eerste en tweede verdiepingBouwnummer 38, begane grond
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Bouwnummer 38

Eerste verdieping Tweede verdieping

Kenmerken

    Riante vrijstaande woning.

    Klassieke zijentree.

   Ruime living aan de straatzijde.

   Grote leefkeuken met dubbele 

openslaande deuren naar de 

achtertuin.

   Drie slaapkamers, waarvan de 

masterbedroom voorzien van een 

walk-in closet.

   Badkamer net tweede toilet en 

daglicht.

   Ruime vrij indeelbare tweede 

verdieping

   Vrijstaande garage

   Standaard voorzien van  

zonnepanelen.

Optionele mogelijkheden

    Uitbouw achterzijde woning.

    Uitbouw achterzijde garage.

    Bijkeuken.

   Alternatieve indeling eerste  

verdieping.

   Extra kamer(s) op de tweede 

verdieping.

   Veranda achterzijde woning.

   Extra berging in de achtertuin.

Kaveloppervlakte 

Oppervlakte circa 436 m² 

 

Woninginhoud

Hoofdgebouw circa 597 m³

Berging/garage circa 30 m³

Woningoppervlak

Hoofdgebouw circa 161 m²

Berging/garage circa 16 m³ Willem van Noortstraat

38
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P
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Bouwnummer 51

Stoer metselwerk met een 
voorname uitstraling

Je bent op zoek naar een nieuwe plek, een plek waar je echt 

thuiskomt na een dag hard werken. Waar je tot rust komt en 

kunt genieten van de gezellige dorpse omgeving. Maar wel 

in stijl en met klasse. Je hebt een zwak voor mooie spullen 

en waardevolle materialen. Als je deze woning ziet kriebelt 

het al om het liefst morgen al creatief aan de slag te gaan 

voor je nieuwe woning. Deze woning geeft je alle ruimte om 

je opgedane creativiteit en woonwensen tot uiting te 

brengen. Fraaie raampartijen met dito metselwerk en de 

brede gevel, geven de woning een voorname uitstraling.
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Vrijstaande woning

Bouwnummer 51, eerste en tweede verdiepingBouwnummer 51, begane grond
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Begane grond
Bouwnummer 51

Eerste verdieping Tweede verdieping

Kaveloppervlakte 

Oppervlakte circa 385 m² 

 

Woninginhoud

Hoofdgebouw circa 586 m³

Berging/garage circa 66 m³

Woningoppervlak

Hoofdgebouw circa 154 m²

Berging/garage circa 16 m³

1ste Graaf van Hollanddijk
M
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Kenmerken

    Riante vrijstaande woning.

    Ruime entree met garderoberuimte.

   Ruime living met grote raampartijen.

   Riante leefkeuken over de volledige 

breedte van de woning.

   Dubbele openslaande deuren in  

de keuken én eetkamer naar de 

achtertuin. 

   Drie slaapkamers, waarvan de 

masterbedroom voorzien van een 

walk-in closet.

   Bergkast op de verdieping.

   Badkamer net tweede toilet en 

daglicht.

   Ruime vrij indeelbare tweede 

verdieping

   Vrijstaande garage

   Standaard voorzien van  

zonnepanelen.

Optionele mogelijkheden

    Uitbouw achterzijde woning.

    Bijkeuken.

   Alternatieve indeling eerste  

verdieping.

   Extra kamer(s) op de tweede 

verdieping.

   Veranda achterzijde woning.

   Extra berging in de achtertuin.
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Regen in Hoef en Haag, je tuin rainproof
Wat doen we in Hoef en Haag?
*  Op veel plekken is het wegdek niet volledig bestraat en er 

zijn veel groene zones in Hoef en Haag. Daardoor kan het 

regenwater makkelijk weglopen. 

*  Holle straten maken het bovengronds afvoeren van water 

naar de Meander mogelijk. Deze  nieuwe Meander bergt 

niet alleen het water uit de wijk, maar ook uit de naast 

gelegen wijk De Hagen, waar een tekort is aan 

bergingscapaciteit. 

*  De Meander biedt  naast een aantrekkelijk wandelgebied 

voor bewoners   ook een duurzaam en ecologisch 

systeem dat piekbelastingen van regenwater goed kan 

opvangen. 

*  Het kwelwater vanuit de Plas Everstein zorgt voor een 

permanent goede waterkwaliteit. Ook is er hierdoor 

minder kans op droogte ’s zomers en wordt het 

voedselrijke water van de wijk verdund.

2. Groene daken
Beplant het dak van je tuinhuisje of schuur met een mix van 

Sedumplantjes. Het ziet er niet alleen mooi uit, maar werkt 

ook isolerend en verlengt de levensduur van je dak

bedekking.

1. Minder tegels
Leg bijvoorbeeld minder tegels en meer beplanting aan. 

Dan kan het regenwater na een stevige bui makkelijk 

wegzakken in de bodem.

4. Beplanting
Leg je tuin aan met streekeigen beplanting. Door veel 

bloeiende soorten toe te passen, voelen ook bijen en 

vlinders zich thuis in Hoef en Haag. 

3. Energieneutraal
Alle  woningen in Hoef en Haag zijn zeer energie zuinig. 

Daarnaast worden ze zo gebouwd dat toekomstige 

duurzaamheidsontwikkelingen ingepast kunnen worden, 

bijvoorbeeld door het opnemen van een ruime kast op 

zolder waar installaties een plek kunnen krijgen. Bij alle 

huizen in Hoef en Haag kun je daarnaast kiezen voor opties 

om je woning nu al volledig energie neutraal te laten 

bouwen. Informeer bij de aannemer naar de mogelijkheden.  

5. Stroken met grind
Grind en steenslag hebben als voordeel dat het beter water 

doorlaat ten opzichte van andere verhardingstypes zoals 

klinkers of tegels. Grind en steenslag kunnen gebruikt 

worden voor de oprit of een parkeerplaats, maar ook voor 

tuinpaden en terrassen. 

6. Groene hagen als erfafscheiding
Plaats een haag in plaats van een houten schutting. Er zijn 

diverse soorten  hagen en struiken die je kunt planten als erf

afscheiding. Bovendien bieden ze een  schuilplaats en 

voedsel aan veel  soorten vogels en insecten.  Daarnaast 

helpen ze de tuin koel te  houden en zijn ze goed voor de 

waterhuishouding van de stad. 

Meer weten? 

Download de app huisjeboompjebeter van 

Atelier GroenBlauw. Daarin staan nog veel 

meer tips om je woning en tuin duurzaam 

en klimaatbestendig te maken. 

Nu je een nieuw huis hebt gekocht in Hoef en Haag, droom je 

vast wel eens weg over je nieuwe interieur: waar komt de 

bank? Welke kleur komt er op de muur? Misschien heb je ook 

al nagedacht over de inrichting van je nieuwe tuin. Heerlijk in 

strandstijl, zodat je lekker kunt loungen op  warme dagen.  

Of juist romantisch, met veel bloemen en struiken. Wat je ook 

kiest; ga voor duurzaam! Daarvoor hoef je maar een paar 

kleine maatregelen te nemen. We helpen je graag op weg.

6 tips voor een duurzame tuin
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Stappenplan vrijstaande woningen

In het onderstaand stappenplan laten wij u onze werk

wijze zien en welke stappen u doorloopt vanaf het eerste 

contact tot aan de oplevering van uw droomhuis.

Oriëntatie
Samen met u inventariseren wij uw wensen en ideeën.  

Hoe u wilt wonen en welk  bouwbudget hierbij hoort.  

Ook nemen we de bebouwingsvoorschriften en het beeld

kwaliteitsplan door. Alle vragen die u heeft worden beant

woord. Als voorbereiding op dit gesprek kunt u gebruik 

maken van de plannen, foto’s en artist impressions. U kunt 

naar hartenlust combineren met alle elementen van 

verschillende woningtypen. Maar starten met een blanco  

vel papier kan natuurlijk ook.

Ontwerp en offerte
Samen met onze adviseur bespreekt u uw wensen die 

daarna op papier vertaald worden in een ontwerp op maat. 

Wilt u het huis groter, langer of breder? Een andere 

indeling, andere materialen, een open haard of een 

veranda? Erker of garage erbij, dakkapellen, uitbouw of 

andere ramen? Alles kan! 

Zodra uw wensen duidelijk zijn, gaat de ontwerper aan de 

slag met uw woning. Binnen enkel weken ontvangt u de 

tekening met de bijbehorende offerte.

Opdracht en financiering
Het ontwerp is rond, de overeenkomst is gemaakt en de 

financiering is geregeld. Met het plaatsen van uw hand

tekening maakt u uw keuze definitief.

De vergunning
Brummelhuis zorgt ervoor dat uw ontwerp getoetst wordt 

bij de gemeente en daarna wordt voorgelegd aan de wel  

stand. Als beide akkoord zijn wordt de omgevings ver gun

ning door ons ingediend. U gaat nu de bouwmaterialen 

uitzoeken zoals de stenen, dakpannen, tegels en sanitair.  

De bouwvoorbereiding begint, vloeren en kozijnen worden 

in productie genomen,  bouwwater en – stroom worden 

aangevraagd.

De bouw 
Nu gaat onze aannemer aan de slag met de bouw van uw 

woning. Peil en plaats van uw woning (het uitzetten) worden 

door de gemeente bepaald. Tijdens de bouw zijn (kleine) 

wijzigingen nog steeds mogelijk. 

We blijven flexibel ook tijdens de uitvoering. De aanneem

som betaalt u in termijnen. De oplevering vindt plaats 

binnen het aantal afgesproken werkbare dagen en conform 

de wettelijke regeling. Tijdens de bouw is het werk geheel 

verzekerd met Woningborggarantie. Zo bent u er van 

verzekerd dat uw woning bij een eventueel faillissement 

toch wordt (af)gebouwd conform alle gemaakte afspraken.

De oplevering van uw woning
Wanneer de bouw klaar is, wordt uw woning opgeleverd 

met een opleveringskeuring van de Vereniging Eigen Huis. 

Door deze nauwkeurige controle bent u er zeker van dat uw 

woning goed, degelijk en tot in detail is afgewerkt. Nu krijgt 

u de sleutel en kunt u beginnen aan de volgende, allerbe

langrijkste, stap: onbezorgd wonen en genieten!

Alles kan in Het Dorpshart
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Procedure koperskeuzen en kopersbegeleiding

Bot & van der Ham B.V. biedt uitgebreide kopersbege

leiding tijden het hele bouwproces (voorbereiding, 

tekenfase, materiaalkeuze, bouwtijd, nazorg). Met het 

“Thuis in Bouwen” Inspiratiecentrum, waar alles voor de 

bouw van nieuwe woningen te zien is, kunnen wij elke 

fase van het bouwtraject visualiseren.

Nadat u een koopovereenkomst heeft gesloten, wordt u 

door Bot & van der Ham uitgenodigd in het Inspiratie

centrum te Meerkerk voor een eerste gesprek. Tijdens dit 

eerste gesprek worden de ruwbouwopties doorgenomen 

met één van onze adviseurs. Wij beschikken hierbij over een 

hoge mate van flexibiliteit. Dit betekent dat al uw woon

behoeften bespreekbaar zijn. Wij vertalen dit dan naar een 

ontwerp, dat specifiek voldoet aan al uw woonwensen. 

Desgewenst is ook aanpassing van de Technische  

Omschrijving mogelijk. 

Ruwbouw
Tijdens de ruwbouwbespreking worden de “grote” aanpas

singen van de standaard woning, die van belang zijn voor 

de bouwkundige en constructieve opzet van de woning, 

met u doorgenomen (o.a. indeling van de woning, optie 

erker, optie dakkapel, etc.). 

De ruwbouwwijzigingen worden verwerkt op aangepaste 

bouwkundige tekeningen en in het ruwbouwverslag.

Voor dit bouwproject is de firma Middelkoop de leverancier 

van keuken, sanitair & tegelwerk. Naar aanleiding van het 

ruwbouwgesprek wordt u door firma Middelkoop uitgeno

digd hun showroom te Culemborg te bezoeken. Tijdens dit 

showroombezoek wordt u geadviseerd bij het uitkiezen van 

de keuken, het sanitair en het tegelwerk.

Keuken
Na het uitkiezen van een keuken verstrekt firma Middelkoop 

het installatieschema met keukentekeningen aan Bot & van 

der Ham, zodat de installatiewerken ten behoeve van de 

keuken in de bouwtekeningen en het bouwverslag kunnen 

worden opgenomen. Afhankelijk van de keukenkeuze 

kunnen er voor u (naast de aanschafkosten voor de keuken) 

ook extra installatie en/of montagekosten en/of bouwkun

dige kosten noodzakelijk zijn. Deze extra installatie en/of 

montagekosten dienen aan Bot & van der Ham worden 

doorgegeven, zodat dit in het werk kan worden opgenomen.

Sanitair
De indeling van badkamer(s) en toilet(ten) is op de ruw

bouwtekeningen vastgelegd. Daarna maakt u bij firma 

Middelkoop een keuze voor het sanitair. Afhankelijk 

van de sanitairkeuze kunnen er voor u (naast de aanschaf

kosten van het sanitair) nog extra installatie en/of montage

kosten en/of bouwkundige kosten noodzakelijk zijn. Deze 

extra installatie en/of montagekosten dienen aan Bot & van 

der Ham worden doorgegeven. Aan de hand van de 

badkamer & toilettekeningen, zullen de eventuele  bouw

kundige voorzieningen door Bot & van der Ham worden 

bepaald en in het afbouw verslag worden opgenomen.

Afbouw 
Nadat de keuken, sanitair en eventueel tegenwerk zijn 

uitgekozen wordt er een vervolgafspraak bij Bot & van der 

Ham gemaakt voor het bespreken van de afbouwopties. 

Tijdens deze afspraak komen o.a. de volgende onderwer

pen aan de orde:

• Elektra

• Vloer en wandafwerkingen (stucwerken)

• Trappen

• Vensterbanken

• Binnendeuren en kozijnen

• Hang en sluitwerk deuren

• Cvinstallatie

• Eventueel aircoinstallatie

• Eventueel haard

Electra
Voor de elektrainstallatie ( + evt. alarminstallatie + evt. 

klimaatsysteem) in de woning wordt  een apart verslag 

gemaakt. Dit elektraverslag wordt opgesteld n.a.v. de 

opgave + praattekeningen van de Elektrainstallateur.

Hiervoor maakt u een afspraak met de Elektricien. De elek

tricien neemt met u het volledige elektraschema door  

zoals dit op de ruwbouwtekeningen staat aangegeven.  

In dit gesprek komen ook de mogelijkheden voor inbouw

spots, diverse (dimmer) schakelingen, evt. voorzieningen 

t.b.v. audio of video installaties en een evt. alarminstallatie 

aan de orde.

•  Na goedkeuring van het keuken & elektraverslag + 

schema’s, worden deze door   Bot & van der Ham door

gestuurd naar de installateurs (elektricien en loodgieter).

•  De installateurs verwerken deze informatie op definitieve 

werktekeningen, welke  door u gecontroleerd worden.

•  Nadat u een goedgekeurde en ondertekende set tekenin

gen naar Bot & van der Ham retour heeft gestuurd, kan er 

gestart worden met de (afbouw)werkzaamheden in de woning.

Haarden
Om een haard in het bouwproces mee te kunnen nemen, 

moet ook hiervoor het offerte traject z.s.m. worden gevolgd 

bij een haardenspecialist. Bij betonnen verdiepingsvloeren 

Is de mogelijkheid voor een (gas)haard in de woning al 

tijdens de ruwbouwbespreking aangeven. Dit i.v.m. de 

nodige bouwkundige voorzieningen (sparingen t.b.v. 

rookgasafvoer).

Airconditioning
Indien een klimaatsysteem in de woning gewenst is, dient u 

dit zo spoedig mogelijk door te geven. Bij voorkeur alle ruim ten 

aangeven, welke van airco moeten worden voorzien, zodat 

het systeem tijdens de bouwfase geïnstalleerd kan worden. 

Voor de binnenunits van een klimaatsysteem, zijn o.a. 

condensafvoeren benodigd, die in een zo vroeg mogelijk 

stadium tijdens de bouw dienen worden opgenomen. 

Algemene informatie
Tijdens het hele bouwproces heeft u een vaste contactper

soon (werkbegeleider). Eventuele vragen en opmerkingen 

kunnen met de werkbegeleider worden besproken. Eventu

ele wijzigingen of aanpassingen aan de woning dienen altijd 

zo snel mogelijk aan de werkbegeleider worden doorgege

ven, teneinde meerkosten tot een minimum te beperken.

Energieweg 17

4231 DJ Meerkerk

T (0183) 35 13 34

info@thuisinbouwen.nl

www.thuisinbouwen.nl

Het huis wat jij wilt
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Ruimte voor een droomkeuken

Het uitkiezen van een keuken is iets heel 

persoonlijks. Iedereen gebruikt de keuken op 

zijn eigen manier en de keuken die je kiest 

moet precies bij jou en je gezin passen. Vraag 

jezelf dan ook af: “Hoe wil ik mijn keuken 

gebruiken?”, voordat je je laat verleiden door 

al het moois wat er te koop is.

De keuken: het moet een middelpunt zijn dat bruist van de 

huiselijkheid en waar de grenzen tussen kookruimte, 

eetkamer en living vervagen. 

Ideaal om meer gezelligheid in de keuken te brengen en 

hierdoor een eigen hoekje te creëren waar je je laatst 

aangeschafte kookboek rustig kunt bestuderen. Maar ook 

naar muziek kan luisteren of vrienden ontvangt; de keuken 

wordt een steeds centralere plek in onze woning.

Keukentrends
Ieder jaar zijn er weer nieuwe keukentrends. Zo is de groene 

duurzame keuken in opkomst en houden we steeds meer 

Energieweg 17

4231 DJ Meerkerk

T (0183) 35 13 34

info@thuisinbouwen.nl

www.thuisinbouwen.nl

Voorbeeld keuken bouwnummer 51

Voorbeeld keuken bouwnummer 38

rekening met het milieu. De woonkeuken krijgt een steeds 

belangrijkere plek in ons leven én gaan we naast gebruik 

van vintage accessoires ook zelf aan de slag met groenten 

en fruit uit eigen tuin.

Veelzijdig
Een nieuwe keuken moet passen bij je nieuwe woning maar 

zeker ook bij je gezinssamenstelling Je wilt er de kinderen 

helpen met hun huiswerk, uitgebreid kunnen ontbijten, je 

ingrediënten kunnen uitstallen tijdens het koken en lekker 

lang natafelen met je vrienden en familie.

Een fraai kookeiland met geïntegreerde tafel, een werkblad 

dat doorloopt in een lange eettafel of een hightec pano

rama met de fraaiste keukenapparatuur, jouw woning in 

Hoef en Haag geeft je deze ruimte.

Keuken

Jouw persoonlijke wensen  
tot in detail afgewerkt.

Tip
Ga van te voren goed na wat je verwacht van je 

nieuwe keuken. Betrek je je keuken graag bij de 

living of wil je liever een apart af te sluiten eetkeu

ken? De indeling en plaats van je huidige keuken kan 

hierin een leidraad zijn. Stel je keuken voorop en laat 

dit als rode draad bij het samenstellen en indelen 

van je keuken leiden.
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Een bijpassende stijlvolle badkamer

Standaard in de  
vrijstaande woningen

Een combinatie van klassiek en 
modern geeft extra karakter.

Praktisch en modern gestileerd, met elementaire waarden. 

Een doordacht en uiterst doelmatig design. Dankzij de 

heldere functionaliteit en de lichte stijl heeft de standaard 

uitgevoerde badkamer een aansprekende vormgeving.

Het design is zacht en licht. Het wandcloset is perfect 

passend bij de subtiele vormen van de wastafel. Optioneel 

beschikt de standaard serie over bijpassende meubels en 

baden die perfect aansluiten op het sanitair.

Upgrade tot luxe uitvoering
Aanpassend aan uw persoonlijke smaak en wensen is het 

mogelijk uw badkamer, tegen een meerprijs, te upgraden 

naar de luxe uitvoering. Stijlvol met een strak design, 

perfect afgewerkt en met de mooiste details. De luxe 

uitvoering wordt standaard voorzien van een dubbele 

wastafel en een comfortabel ligbad voor de ontspannen 

uurtjes in uw eigen wellness badkamer.

Vraag bij uw adviseur naar de mogelijkheden.

Badkamer

Luxe uitvoeringStandaard uitvoering
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Waarom nieuwbouw?

Kies voor een nieuwbouwhuis. Je koopt toch 

ook geen derdehandsschoenen? Kun je deze 

op het oog gekke vergelijking maken? Wij 

vinden van wel. De meeste mensen die iets 

kopen, kopen namelijk het liefst iets wat 

nieuw is. Waarom zou dat principe dan niet 

gelden voor een huis? We zetten de 

belangrijkste voordelen voor je op een rij. 

1. Nieuw is onbeschreven
Nieuw is een gevoel van fris, puur, mooi. Nieuw is écht 

helemaal van jezelf. Onbeschreven en onaan getast.  

Een nieuw bouwhuis heeft geen geschie denis. Het doet 

niet denken aan de smaak, keuzes of het leven van de 

vorige bewoners.

2. Nieuw is zorgelozer
Een nieuwbouwhuis is een huis zonder zorgen waar je 

geen omkijken naar hebt. Alles is nieuw, alles doet het.  

Op bijna alles zit garantie en onderhoudskosten heb je de 

eerste jaren vrijwel niet. 
 
3. Nieuw is energiezuiniger
Auto’s zijn de laatste 20 jaar veel zuiniger geworden,  

computers stukken sneller. Maar ook de bouwwereld heeft 

in de afgelopen jaren bepaald niet stilgezeten. Zo heeft  

een nieuwbouwhuis van nu energielabel A en is daarmee 

al gauw 30% zuiniger dan een woning die pakweg 25 jaar 

geleden is gebouwd. 

4. Nieuw is voordeliger
Als koper van een nieuwbouwhuis heb je een aantal 

financiële meevallers. Bij de koop hoef je bijvoorbeeld 

geen overdrachtsbelasting te betalen en qua energie

kosten ben je met een nieuw, duurzaam huis al gauw  

€ 800, per jaar goedkoper uit.

5. Nieuw is stiller
Voor veel mensen is hun huis een plek om tot rust te 

komen. Even weg uit de drukte en hectiek van alledag. 

Zeker in een nieuwbouwhuis kun je dat volop doen. 

Dankzij de modernste isolatie kun je in een nieuwbouw

huis iets horen wat in een druk land als Nederland zeer 

wel dadig kan zijn. De stilte.

6. Nieuw is duurzamer
Voor een nieuw huis worden tegenwoordig alleen duur

zame, milieuvriendelijke materialen en technieken 

gebruikt. En omdat een nieuwbouwhuis ook veel energie

zuiniger is, komt het in aanmerking voor het predicaat 

‘groen’. En dat is goed voor het milieu én je porte monnee. 

7. Nieuw is veiliger
Nieuwbouwhuizen zijn standaard uitgerust met een 

professioneel rookalarm. En met het modernste, inbraak

werend hang en sluitwerk. Je geniet van een veilige 

omgeving en houdt ongewenste bezoekers buiten.

8. Nieuw is aangenamer
‘Oude huizen zijn sfeervolle huizen’ hoor je weleens. Maar 

oude huizen kunnen ook koude huizen zijn. In de winter 

zijn ze niet warm te krijgen en in de zomer juist niet koel.  

Nieuwbouwhuizen daarentegen kenmerken zich door een 

aangename temperatuur, ongeacht de tijd van het jaar. 

Ze zijn voorzien van extra isolerend glas en zijn ook verder 

goed geïsoleerd. Zo heb je in de winter warme voeten en 

is het in de zomer lekker koel.

9. Nieuw is bloemrijker
Een nieuwbouwwoning is een huis in een prettige 

om geving. Een omgeving die ook zelf leeft.  

Waar bewoners en bezoekers zich welkom voelen.  

Want naast de ontwikkeling van huizen zijn we ook 

verantwoordelijk voor de inrichting van het gebied waarin 

ze staan. Zo komen we tot buurten met altijd voldoende 

perkjes en parken, met vijvers en speelplaatsen, met 

scholen, winkels en een goede ontsluiting.

10. Nieuw is persoonlijker
Wie een nieuwbouwhuis koopt, heeft alle vrijheid van de 

wereld. Je kiest je eigen badkamer, je eigen keuken en als 

je een extra kamer wenst, kan dat meegenomen worden 

tijdens de bouw. Een oud huis wordt nooit helemaal van 

jezelf. Of in elk geval, duurt het jaren voor je dat bereikt. 

Je blijft breken en verbouwen om het precies op maat en 

smaak te krijgen.

10 voordelen van  
een nieuwbouwhuis



Meer weten?
Kijk op www.hoefenhaag.nl

Voorbehoud verkoopdocumentatie
De verkoopdocumentatie is met de grootste zorg 
samengesteld, aan de hand van gegevens zoals die ten 
tijde van het samenstellen van deze brochure bekend 
waren. Desondanks maken wij een voorbehoud ten 
aanzien van eventuele wijzigingen die onder andere 
voortkomen uit eisen en wensen van overheden en/of 
nutsbedrijven. Hieraan kunnen geen rechten worden 
ontleend. Voor de juiste informatie wordt verwezen naar 
de tot de contractstukken behorende verkoop tekeningen 
en technische omschrijving.
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Hoef en Haag C.V. bestaande uit AM en BPD
Via Makelaardij
Klooster 2
4132 BG  Vianen
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info@viamakelaardij.nl
www.viamakelaardij.nl

De Keizer Nieuwbouw
Voorstraat 54
4132 AS  Vianen
0347 - 75 11 70
nieuwbouw@dekeizer.nl
www.dekeizer.nl 


