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 6 huurappartementen in Odijk
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lekstedewonen
lekstedewonen is een middelgrote woningcorporatie uit Vianen. Wij hebben een 

bezit van ongeveer 3.300 woningen en ruim 800 studentenkamers en wij nemen deel in 

verschillende gezamenlijke huisvestingsprojecten in de regio.

lekstedewonen is een maatschappelijke onderneming die zorgt voor kwalitatief 

goede en betaalbare huisvestingsruimte. We werken aan gevarieerde woonmilieus in 

vitale wijken en buurten, met de nadruk op de gemeente Vijfheerenlanden en Bunnik.

Sinds eind 2013 zijn wij werkzaam in de gemeente Bunnik.

We richten ons primair op betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen 

en daarnaast op mensen met een middeninkomen. Ook kunnen mensen voor wie 

de huisvesting extra zorg vraagt op onze speciale aandacht rekenen, zoals starters, 

gezinnen en ouderen.

Wij zijn samenwerkend, verbindend, solidair, ondernemend en wij handelen vanuit 

eigenaarschap. Bij lekstedewonen werken ruim 40 mensen in een plezierige werk-

sfeer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie, (nieuwbouw)projecten en het 

aanmelden voor nieuwsbrieven op www.lekstedewonen.nl
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HET KANTEEL

LEKSTEDEwonen en Bunnik

In de gemeente Bunnik is er een groot tekort aan sociale 

huurwoningen. Er ligt een opgave om meer woningen te 

bouwen en in de ‘Visie op Wonen (2017 - 2022)’ heeft de 

gemeente hiervoor een aantal ambities geformuleerd.

Sinds eind 2013 is lekstedewonen werkzaam in de gemeente 

Bunnik. Wij hebben dat jaar met de gemeente een intentieover-

eenkomst gesloten voor de realisatie van sociale woningbouw. 

Ons woningbestand bestaat inmiddels uit 109 woningen: 

• 12 appartementen in Werkhoven (2013)

• 18 appartementen in Hof van Bunnik (2016)

• 30 (zorg)appartementen in ‘De Weijer’ (2020) 

• 10 appartementen aan de Stationsweg (2020)

• 27 appartementen in Rhijnhaeghe (2022)

• 12 appartementen in de Rozelaar Odijk (2022)

Februari 2022 is de bouw van zes appartementen aan de Oude 

Haven in Odijk gestart. Ook zijn er nog andere projecten in de ge-

meente in voorbereiding, waarbij sociale huurwoningen worden 

gerealiseerd.

Hiermee levert lekstedewonen een bijdrage voor een groter 

aanbod van betaalbare huurwoningen in de gemeente Bunnik. 

Daarnaast kijken wij bij ieder nieuwbouwproject naar de moge-

lijkheden om inwoners van de gemeente Bunnik (lokaal woning-

zoekenden) voorrang te verlenen bij de toewijzing van huur- 

woningen.

Rhijnhaeghe

De Rozelaar

Werkhoven

Stationsweg
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Omschrijving appartementen
Op de voormalige kantoorlocatie aan de Oude  

Haven Odijk worden nieuwe woningen gebouwd. In 

dit nieuwbouwproject komen 15 koopwoningen en 6 

huurappartementen, gebouwd in de karakteristieke 

jaren ’30 stijl. lekstedewonen  realiseert de zes huur-

appartementen in een gebouw van drie woonlagen. 

De woonoppervlakte van deze driekamerapparte-

menten varieert van 68 tot en met 82 m2. Woont u  

begin 2023 ook aan ‘De Oude Haven’ in Odijk? 

LEKSTEDEwonen realiseert
De bouw van de zes appartementen op de huisadressen Punter 

2 t/m 12 is februari 2022 gestart. Deze appartementen worden 

gebouwd door HSB Bouw uit Volendam. Het karakteristieke, 

kleinschalige woongebouw past naadloos in de dorpse schaal. 

Het gebouw telt slechts drie woonlagen waarbij de bovenste 

woonlaag gedeeltelijk is afgedekt met een kap. Het gebouw is 

klassiek van opzet (jaren 30 architectuur); een mooie baksteen 

met verticale raamkozijnen en een afgetimmerde dakgoot be-

palen het beeld.

Een rondleiding
• ruime entree, meterkast 

• lichte woonkamer met open keuken  ( 27 tot 38 m2)

• twee slaapkamers (van 7 tot 12,5 m2)

• toilet (hangend) met fonteintje

• badkamer met wastafel en douchehoek

• inpandige berging met technische installaties

• balkon of terras

• veel licht, ruimte en comfort

Buitenruimten
De appartementen zijn voorzien van een terras of een balkon. 

De appartementen op de begane grond (Punter 2 en 4) heb-

ben een terras van betontegels met een oppervlak van circa 6 

m2 en een lage beukenhaag als afscheiding. De appartementen 

Punter 6 t/m 12 hebben een balkon met een oppervlakte van 

circa 6 m2. 

Bergingen en installaties
Ieder appartement heeft een inpandige berging. Hier is een 

wasmachineaansluiting aangelegd en vindt u de technische 

installaties. De bergingen van de Punter 2 en 4 (begane grond) 

zijn zowel vanuit het appartement als vanaf de buitenzijde te 

bereiken. De appartementen Punter 6 t/m 12 hebben ook een 

individuele berging van circa 6 m2 voor het stallen van fiet-

sen en extra bergruimte. Deze bergingen bevinden zich op de  

begane grond en zijn bereikbaar via de hoofdentree van het  

appartementengebouw.  

Gemeenschappelijke ruimten
De hoofdentree van het appartementengebouw ligt aan de 

Punter. Hier zijn ook alle postbussen van de appartementen 

gesitueerd. Via de entree en/of het trappenhuis komt u bij de 

voordeur van uw appartement op de begane grond of verdie-

ping. Er is geen lift in het gebouw. 

Alle appartementen zijn voorzien van een intercominstallatie, 

zodat u kunt zien en horen wie er bij de hoofdentree staat. De 

gemeenschappelijke ruimte worden afgewerkt met hoogwaar-

dige materialen, passend bij het gebouw. 

Huurprijzen en servicekosten
De huurprijzen zijn vanaf € 633,-. Daarnaast moet u rekening 

houden met maandelijkse servicekosten. Onder de servicekos-

ten vallen het elektraverbruik algemene ruimten, de schoon-

maak algemene ruimten, onderhoud rondom het gebouw en 

een complexbeheerder (huismeester). In de servicekosten is 

ook een bedrag opgenomen voor het Glas- en Rioolfonds. Bij 

glasbreuk en rioolverstopping voeren wij de herstelwerkzaam-

heden dan kosteloos uit. De servicekosten zijn definitief vastge-

steld bij het afsluiten van de huurovereenkomst.

Ook heeft u de mogelijkheid om een serviceabonnement af te 

sluiten. Hiermee kunt u een groot deel van de kleine klusjes en 

reparaties (‘huurdersonderhoud’) door lekstedewonen laten 

uitvoeren. De kosten hiervan bedragen € 6,- per maand. Heeft 

u weinig tijd of bent u niet zo handig, kies dan voor gemak en 

zekerheid met het serviceabonnement.
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De keuken
De keuken is niet alleen de plaats waar wordt gekookt. De keu-

ken is een verlengstuk van uw interieur, een reflectie van uw 

stijl en smaak; een keuken mag tegenwoordig gezien worden. 

Het appartement wordt standaard voorzien van een Bruynzeel 

keukenblok van 170 cm met spoelbak, een mengkraan en drie 

bovenkasten.  Er is alleen een aansluiting voor elektrisch koken 

(twee fasen Perilex), want de appartementen zijn gasloos. In de 

keuken is er een loze aansluiting voor een vaatwasser of boiler, 

maar hiervoor is geen extra groep in de meterkast aangebracht.

U kunt kiezen uit meerdere kleuren voor zowel de deurtjes als 

het werkblad en u heeft de keuze uit verschillende deurgre-

pen. Ook zijn er standaard mogelijkheden om uw keuken uit te 

breiden, zoals extra kastjes, een verlengd aanrechtblad of een 

inbouwkoelkast. Deze keuzemogelijkheden zijn er indien u als 

nieuwe huurder tijdig uw wensen aangeeft.

Extra opties of uitbreidingen worden niet in de huur verwerkt, 

maar worden door Bruynzeel direct in rekening gebracht bij de 

nieuwe huurder. Op het moment dat u aangeeft het apparte-

ment te accepteren, geeft uw contactpersoon bij lekstede-
wonen aan of deze keuzen nog mogelijk zijn. U wordt hiervoor 

door Bruynzeel uitgenodigd.

Badkamer en toilet
De badkamer is voorzien van een wastafelcombinatie en een 

verdiepte douchehoek met mengkraan en glijstang. In de bad-

kamer en het toilet worden antraciet vloertegels (15 x 15 cm) 

en wit-glans wandtegels (20 x 25 cm staand verwerkt) aan-

gebracht. In het toilet worden de wandtegels tot circa 1.50m 

hoogte aangebracht, de wandtegels in de badkamer en in de 

douchehoek tot het plafond.  

Verwarming
De appartementen worden geheel verwarmd door middel van 

vloerverwarming. In de woonkamer, slaapkamers en badkamer is 

een thermostaat aangebracht voor het regelen van de tempera-

tuur. De badkamer is ook voorzien van vloerverwarming en heeft 

voor extra verwarming een elektrische handdoek radiator.

Afwerking vloeren, wanden en plafonds
De vloeren worden opgeleverd met een afwerkvloer waarop 

u vloerbedekking kunt aanbrengen. Voor het aanbrengen 

van een ‘harde’ vloerafwerking (bijvoorbeeld laminaat of PVC) 

moet de ondergrond wellicht eerst behandeld worden. U mag 

laminaat of parket aanbrengen, maar hieraan stellen wij wel 

voorwaarden qua ondervloer en geluidsisolatie. Als de onder-

vloer voldoet aan de NEN-EN-ISO 717-2 kan er in principe een 

laminaatvloer worden gelegd. Het is niet toegestaan om op de 

eerste en tweede verdieping een tegelvloer aan te brengen in 

verband met geluidsoverlast naar de buren.

In de badkamer wordt tegelwerk aangebracht tot aan het pla-

fond. De wandtegels in het toilet worden tot ongeveer 150 cm 

aangebracht met daarboven spuitwerk. De overige wanden in 

het appartement worden ‘behangklaar’ opgeleverd. Dat bete-

kent dat de wand gereed is voor behangwerk, nadat de wanden 

licht zijn opgeschuurd. De wanden zijn bij oplevering niet direct 

geschikt om te sauzen. Kleine gaatjes, luchtbellen of onvolko-

menheden op de muur kunnen zichtbaar zijn en dient u zelf af 

te werken voorafgaand aan het sauswerk. De plafonds van alle 

ruimten worden voorzien van spuitwerk in de kleur wit.

6
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Internet en vaste telefoon
De meterkast is voorzien van een kabel- en internetaansluiting 

en vijf elektragroepen. De aansluitingen in woonkamer zijn 

bedraad. De aansluiting in de slaapkamer dient u zelf door te 

trekken. Een vaste telefoonaansluiting (KPN) is niet langer stan-

daard opgenomen bij de oplevering van nieuwbouwwoningen. 

Indien u dit wenst, moet u dit zelf aanvragen.

Afwerking buitenzijde
Op de achtergevel van alle appartementen (balkon en terras) 

wordt standaard een aansluiting voor een buitenlamp aange-

bracht. De schakelaar van de buitenlamp bevindt zich in het 

appartement. De appartementen zijn voorzien van hardhouten 

kozijnen, waarvan de draaiende delen in draaikiep worden ge-

realiseerd. 

Openbaar terrein
Voor het appartementengebouw worden negen openbare 

parkeerplaatsen aangebracht. Voor het huisvuil worden onder-

grondse containers aangebracht.

Sleuteloverdracht en verzekering
Nadat u de huurovereenkomst heeft getekend, gaat u samen 

met de opzichter uw appartement inspecteren. Na de opleve-

ring van het appartement (‘aanvaarding’) vindt de sleutelover-

dracht plaats. Wij raden u aan om een inboedelverzekering met 

‘huurdersbelang’ af te sluiten. Vraag hiervoor advies bij uw tus-

senpersoon of verzekeringsmaatschappij.

Zelf veranderingen aanbrengen
Als bewoner wilt u straks van uw huis uw thuis maken. Binnen 

het appartement kunt u kleine veranderingen en toevoegingen 

aanbrengen, maar voor grotere veranderingen heeft u vóóraf 

schriftelijke toestemming nodig, denk hierbij aan het aanbren-

gen van zonwering.

Oplevering
De appartementen worden naar verwachting begin 2023 opge-

leverd. De exacte opleveringsdatum is nog niet bekend, maar 

de toekomstige bewoners ontvangen hierover tijdig bericht. Bij 

oplevering is het mogelijk dat de definitieve bestrating (wegen 

en trottoirs) nog niet is aangebracht. 

Bouwen is een intensief proces dat afhankelijk is van veel facto-

ren waaronder weersomstandigheden. Tijdens de bouw houden 

we u op de hoogte van de voortgang en geven wij een indicatie 

wanneer de appartementen worden opgeleverd. Aan de afgege-

ven prognoses kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
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Duurzaam wonen
lekstedewonen streeft naar duurzame en energie- 

zuinige woningen en het waar mogelijk toepassen 

van duurzame energiebronnen. Respect voor mens en  

milieu staat voorop en duurzaam bouwen is tegen-

woordig niet meer weg te denken uit de bouw- 

wereld. De appartementen zijn gasloos en voorzien van  

zonnepanelen, dus gereed voor de toekomst. Een 

energiezuinig appartement heeft een aangenamer 

woonklimaat, biedt meer wooncomfort en zorgt voor 

lagere woonlasten.

Energiezuinig
Alle appartementen krijgen minimaal een energielabel A toe-

gekend. De appartementen zijn volledig voorzien van dubbel 

glas (HR++). Daarnaast worden de appartementen gebouwd 

van duurzame materialen en voldoen aan de laatste eisen op 

het gebied van energiezuinigheid. De appartementen worden 

verwarmd door middel van vloerverwarming, waarvoor gebruik 

wordt gemaakt van een hybride warmtepomp.

De ventilatie wordt geregeld via een warmteterugwinsysteem 

(WTW-installatie). Dit ventilatiesysteem is aangebracht in de 

woonkamer/keuken, het toilet, de badkamer en de slaapkamers. 

De bediening van dit ventilatiesysteem bevindt zich in de woon-

kamer.

Zonnepanelen
Het dak van het appartementengebouw is voorzien van zonne-

panelen. Ieder appartement wordt aangesloten op zonnepane-

len. De opgewekte stroom kunt u gelijk gebruiken, dat is goed 

voor het milieu en u bespaart op uw energiekosten. De kosten 

van de zonnepanelen zijn verwerkt in de huurprijs. De opbrengst 

van de zonnepanelen komt volledig ten goede aan het energie-

verbruik van de woning en hiermee bespaart u op uw energiere-

kening. De opgewekte energie die u niet direct gebruikt, wordt 

teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Voor de teruglevering (via 

uw energieleverancier) geldt de salderingsregeling zonnepane-

len. Deze regeling loopt in ieder geval tot 2023 en word daarna 

jaarlijkse afgebouwd tot 2031.
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Type D1
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Type D2
huisnummer 6

Type D2 sp
huisnummer 8

mkmk

balkon balkon
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Type D3
huisnummer 10

Type D3 sp
huisnummer 12
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Voorgevel

Achtergevel

Doorsnede
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Type D1    begane grond
Punter 2 en 4

Woonoppervlak circa 68,5 m2

Woonkamer / keuken  circa 26,8 m2

Slaapkamer 1  circa 12,9 m2

Slaapkamer 2 circa 8,0 m2

Badkamer  circa 3,4 m2 

Berging / techniek  circa  5,8 m2

Terras  circa 6,0 m2
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Type D2    1e verdieping
Punter 6 en 8

Woonoppervlak circa 82,3 m2

Woonkamer / keuken  circa 38,8 m2

Slaapkamer 1  circa 12,9 m2

Slaapkamer 2 circa 10,2 m2

Badkamer  circa 3,4 m2 

Berging / techniek  circa 5,8 m2

Berging begane grond  circa  4,9 m2

Balkon  circa 6,0 m2
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Type D3    2e verdieping
Punter 10 en 12

Woonoppervlak circa 72,7 m2

Woonkamer / keuken  circa 29,4 m2

Slaapkamer 1  circa 8,4 m2

Slaapkamer 2 circa 6,1 m2

Badkamer  circa 3,4 m2 

Berging / techniek  circa 3,1 m2

Berging begane grond  circa  4,9 m2

Balkon  circa 6,0 m2
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Postbus 187 • 4130 ED  Vianen Ut

Hogelandseweg 44 • 4132 CW  Vianen Ut

(0347) 37 20 20 • www.lekstedewonen.nl

Oude Haven Odijk
In dit nieuwbouwproject worden 15 koopwoningen en 6 huurappartementen  

gebouwd in de karakteristieke jaren ’30 stijl. lekstedewonen realiseert de zes 

huurappartementen in een gebouw van drie woonlagen. De woonoppervlakte 

van deze driekamerappartementen varieert van 68 tot en met 82 m2. Er zijn drie 

verschillende appartementen (typen) en de huurprijzen zijn vanaf € 633,- per 

maand (exclusief servicekosten). Woont u begin 2023 ook in een nieuw apparte-

ment in Odijk?

Deze informatie is met zorg samengesteld aan de hand van de gegevens, verstrekt door 

de architect en de adviseurs van dit plan. Wij maken een voorbehoud ten aanzien van 

wijzigingen, voortvloeiend uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. Verder wij-

zen wij met betrekking tot de brochure op het volgende:

•  De op de tekeningen en plattegronden ingeschreven maten zijn “circa” maten.

•  Perspectieftekeningen, omgevingsschetsen en indelingsvoor-stellen zijn indicatief.

Wij hebben deze brochure met zorg samengesteld. Er kunnen geen rechten worden ont-

leend aan de inhoud van deze brochure.  lekstedewonen behoudt zich het recht voor 

de plattegronden en de inhoud van de brochure aan te passen.


