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lekstedewonen
lekstedewonen is een middelgrote woningcorporatie uit Vianen. Wij hebben een 

bezit van ongeveer 3.150 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 huisvestings-ruimte. We werken aan gevarieerde woonmilieus in 

vitale wijken en buurten, met de nadruk op de gemeente Vijfheerenlanden en ook in 

de regio (gemeente Bunnik). Zo bouwen wij sinds 2017 de sociale huurwoningen in 

het nieuwe dorp Hoef en Haag. 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, ouderen, gehandicapten en ook studenten.

Verbindend, solidair & betrokken en ondernemend zijn onze kernwaarden. Bij 

lekstedewonen werken ruim 40 mensen in een plezierige werksfeer. Kijk voor meer 

informatie over onze organisatie, (nieuwbouw)projecten en het aanmelden voor 

nieuwsbrieven op www.lekstedewonen.nl
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HET KANTEEL

Wonen in De Rozentuin

24 appartementen 
In Hoef en Haag worden over een periode van 15 jaar in totaal 

1.800 woningen gebouwd, waarvan 360 sociale huurwoningen 

van lekstedewonen. In de wijk ‘Het Dorpshart’ realiseren wij 

momenteel 24 huurappartementen in ‘De Rozentuin’. 

De bouw van de 24 appartementen aan de Dijkstraat is decem-

ber 2021 gestart. Deze appartementen worden gebouwd door 

Trebbe en het ontwerp is van SVP Architecten. Woont u eind 2022 

ook in De Rozentuin in Hoef en Haag?

lekstedewonen realiseert
• 24 appartementen met vijf verschillende indelingen

• Twee en driekamerappartementen

• Woonoppervlakten circa 62 tot en met 72 m2

• Tuin, balkon of loggia

• Comfortabel en energiezuinig

• Geschikt voor 1 t/m 3 personen

• Huurprijzen vanaf € 630 (exclusief servicekosten)

• Oplevering eind 2022

Het Dorpshart

De Erven

De Rozentuin
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In Hoef en Haag realiseert lekstedewonen 24 huurapparte-

menten met hedendaags comfort. De ligging van Hoef en 

Haag is uniek. Binnen een paar minuten zijn de A2 en de 

A27 bereikbaar. De voorzieningen voor dagelijkse bood-

schappen en basisscholen zijn in de buurt. De sportvelden 

en recreatieplas Everstein liggen in de directe omgeving 

en vanuit huis zijn diverse mooie fietstochten te maken. En 

wat dacht u van de Lek(dijk) met haar uiterwaarden? Lan-

delijk wonen met de grote stad binnen handbereik, kan in 

Hoef en Haag. 

Hoef en Haag
In het nieuwe dorp aan de Lek worden over een periode van 15 

jaar in totaal 1.800 woningen gebouwd, waarvan 360 sociale 

huurwoningen van lekstedewonen. Hoef en Haag bestaat uit 

drie verschillende wijken, namelijk ‘Het Dorpshart’, ‘Het Lint’ en 

‘De Erven’. Iedere wijk heeft een eigen karakter en sfeer. Sinds 

2017 is de polder veranderd in een nieuwe woonwijk en Hoef en 

Haag groeit komende jaren hard. De nieuwbouw verloopt voor-

spoedig en inmiddels zijn er al bijna 900 huur- en koopwoningen 

gerealiseerd. 

lekstedewonen wonen heeft al 186 woning in Hoef en Haag 

opgeleverd. In ‘Het Dorpshart’ staan 102 woningen en 22  

appartementen, in ‘De Erven’ staan 25 woningen en in ‘Het Lint’ 

37 woningen. Momenteel bouwen wij in ‘Het Dorpshart’ aan de 

24 appartementen in ‘De Rozentuin’, rond de zomer van 2022 

worden er 39 gezinswoningen opgeleverd en starten wij met de 

bouw van de volgende serie huurwoningen.

Het Dorpshart
In Het Dorpshart van Hoef en Haag is het gezellig druk. Ideaal 

voor mensen die prijs stellen op sociale contacten. Hier woont u 

rondom de Brink: het hart van de wijk, waar voorzieningen ko-

men en waar plaats is voor ontmoetingen. Aan het plein zijn nu 

een kapper, een dorpswinkel voor vers brood en ‘De keuken van 

Hoef en Haag’ te vinden. Dit jaar worden de basisscholen en de 

supermarkt aan de Brink opgeleverd. De straten en hofjes zijn ge-

zellig, autoluw en knus. Hier krijgen kinderen ruimte om vriend-

jes te maken en veilig buiten te spelen.

Uitstekend bereikbaar
Hoef en Haag ligt in het zuiden van de provincie Utrecht, binnen 

het groene hart van Nederland. De centrale ligging in het midden 

van het land maakt van Hoef en Haag een ideale uitvalbasis naar 

de rest van Nederland. Met de snelwegen A2 en A27 zijn de grote 

steden snel en gemakkelijk bereikbaar. Via de A27 bent u binnen 

20 minuten in hartje Utrecht.

Vijfheerenlanden
Hoef en Haag bestaat sinds mei 2016 toen symbolisch de eer-

ste paal van het nieuwe dorp aan de Lek werd geslagen. Het 

dorp was onderdeel van de gemeente Vianen, net zoals de dor-

pen Everdingen, Hagestein en Zijderveld. Vanaf 1 januari 2019 

vormen de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik de nieuwe  

gemeente Vijfheerenlanden. Sindsdien maakt Hoef en Haag dus 

deel uit van deze gemeente.

Activiteiten, bewegen en cultuur
In Hoef en Haag organiseren bewoners, organisaties en het 

Dorpscomité steeds meer activiteiten. Vianen is een levendig 

stadje. Door het jaar heen worden er diverse evenementen ge-

organiseerd. De bekendste evenementen zijn de jaarlijkse Paar-

denmarkt, de Oldtimerdag en de tweejaarlijkse Nationale Sleep-

bootdagen. De Oranjeverenging Hagestein heeft jaarlijks diverse 

activiteiten.

In Vianen zijn er tal van sportmogelijkheden, waaronder sport-

centrum Helsdingen (zwembad en binnensporten zoals volleybal 

en judo). In de wijk Monnikenhof zijn de buitensportactiviteiten 

te vinden: voetbal, hockey, handbal en korfbal. Ook in Everdin-

gen, Hagestein en Zijderveld zijn er verschillende sportverenigin-

gen. Aan de rand van Hagestein vindt u een manage.

De omgeving van Hoef en Haag is zeker de moeite waard als u 

van cultuur houdt. Zo is Theater Vianen (in de wijk Helsdingen) 

het podium voor theatervoorstellingen en exposities. Een avond-

je cultuur is hierdoor heel dichtbij.

Aangenaam wonen in Hoef en Haag
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Omschrijving appartementen
In De Rozentuin komen 24 huurappartementen met woon-

oppervlakten variërend van 62 tot en met 72 m2. Het  

gebouw wordt gerealiseerd aan één van de belangrijke 

aders richting de Lekdijk en is een rustpunt in Het Dorpshart.

De Rozentuin
De architectuur van De Rozentuin is geïnspireerd op de sta-

tige landhuizen en herenhuizen van weleer. Het karakteristieke, 

kleinschalige woongebouw bestaat uit drie en vier woonlagen, 

waarbij de bovenste woonlagen zijn afgedekt met een kap. Het 

gebouw is klassiek van opzet; een mooie baksteenarchitectuur 

met verticale raamkozijnen en een klassieke donkere kap bepaalt 

het beeld. Het stoere gebouw straalt kracht uit en is samen met 

de aangrenzende rozentuin een blikvanger in de buurt. De bewo-

ners die er straks wonen, kunnen trots zijn op deze mooie stek.

Op de vier verdiepingen zijn er verschillende appartementen (vijf 

typen), elk met een unieke indeling. Zo kunt u kiezen voor een 

tuin (begane grond), een appartement met een kap (Type A2, 

B2 en C2) of heeft u liever een balkon of een loggia? Naar welk  

appartement in De Rozentuin gaat uw voorkeur uit?

Een rondleiding
• ruime entree, meterkast

• lichte woonkamer met open keuken (26 tot 33 m2)

• één of twee slaapkamers (9 tot 13 m2)

• toilet met hangend toilet en fonteintje

• badkamer met wastafel en douchehoek 

• inpandige berging met technische installaties

• tuin, balkon of loggia

• veel licht, ruimte en comfort
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Buitenruimten
De appartementen zijn voorzien van een tuin, balkon of loggia  

(inpandig balkon). De balkons hebben een oppervlakte van  

circa 6 m2 en de loggia’s een oppervlakte van circa 5 m2. De vier  

appartementen op de begane grond (Dijkstraat 42 t/m 48) heb-

ben een tuin, voorzien van een terras van betontegels (circa 6 m2) 

en een beukenhaag als erfafscheiding. Op de erfgrens (tussen 

de appartementen) wordt ook een beukenhaag geplaatst. De  

oppervlakten van de tuinen varieert van circa 70 tot 90 m2. 

Bergingen en installaties
In de inpandige berging (‘Techniek’) van het appartement is een 

aparte wasmachine- en drogeraansluiting (twee aparte groepen) 

aangelegd en vindt u de technische installaties. Elk appartement 

heeft een individuele installatie voor verwarming, warm water 

en ventilatie. 

Daarnaast heeft ieder appartement een individuele berging op 

de begane grond, gesitueerd in de centrale bergingsruimten. De 

oppervlakte van deze berging is circa 5 m2 met voldoende ruimte 

voor fietsen en extra bergruimte. De bergingen op de begane 

grond zijn voorzien van een lichtpunt en een wandcontactdoos.

Op de begane grond bevindt zich ook een aparte afgesloten 

scootmobielruimte voor het stallen en opladen van zes scootmo-

biels. U kunt zich aanmelden om hiervan gebruik te maken 

en de kosten bedragen ongeveer € 5,- per maand.

Gemeenschappelijke ruimten
De hoofdentree van het appartementengebouw ligt aan de Dijk-

straat, waar de brievenbussen zijn gesitueerd. De hoofdentree 

is voorzien van een elektrisch toegangssysteem. De lift en het 

trappenhuis bevinden zich in de centrale binnenruimte. Via de 

centrale binnenruimte, de lift of het trappenhuis komt u bij de 

voordeur van uw appartement. 

Alle appartementen zijn voorzien van een videofooninstallatie, 

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

gemeenschappelijke ruimten worden afgewerkt met hoogwaar-

dige materialen, passend bij het gebouw.

Duurzaam en energiezuinig
lekstedewonen streeft naar duurzame en energiezuinige wonin-

gen en het toepassen van duurzame energiebronnen. Respect voor 

mens en milieu staat voorop en duurzaam bouwen is tegenwoor-

dig niet meer weg te denken uit de bouwwereld. De appartemen-

ten in ‘De Rozentuin’ zijn gasloos, dus gereed voor de toekomst.. 

Een energiezuinige woning heeft een aangenamer woonklimaat, 

biedt meer wooncomfort en zorgt voor lagere woonlasten.

Alle appartementen krijgen minimaal een energielabel A toege-

kend. De appartementen zijn volledig 

voorzien van dubbel glas (HR++), 

waardoor het een energiezui-
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nig appartement is met een EPC waarde < 0,4. Daarnaast worden 

de appartementen gebouwd van duurzame materialen en vol-

doen aan de laatste eisen op het gebied van energiezuinigheid. 

De appartementen worden verwarmd door middel van vloerver-

warming, waarvoor gebruik wordt gemaakt van een lucht-water-

warmtepomp. De ventilatie wordt geregeld via zelfregulerende 

ventilatieroosters in de ramen. Daarnaast is een mechanisch ven-

tilatiesysteem aangebracht in de keuken, het toilet, de badkamer 

en inpandige berging. De bediening voor dit ventilatiesysteem is 

in de woonkamer aangebracht. De meterkast is voorzien van vier 

elektragroepen. 

Huurprijzen en servicekosten
De huurprijzen liggen tussen € 630,- en € 730,-. Daarnaast moet u 

rekening houden met maandelijkse servicekosten van ongeveer 

€ 70,-. Onder de servicekosten vallen het elektraverbruik alge-

mene ruimten, de schoonmaak 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 

herstelwerkzaamheden dan kosteloos uit. De servicekosten zijn 

definitief vastgesteld bij het afsluiten van de huurovereenkomst.

U heeft 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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Aanvullende informatie
Keuken
De keuken is niet alleen de plaats waar wordt gekookt. De keuken 

is een verlengstuk van uw interieur, een reflectie van uw stijl en 

smaak; een keuken mag tegenwoordig gezien worden. Het ap-

partement wordt standaard voorzien van een Bruynzeel keuken-

blok van 170 cm met spoelbak, een een-hendel mengkraan en 

drie bovenkasten. Er is alleen een aansluiting voor elektrisch ko-

ken (drie fasen Perilex). Voor een vaatwasser of Quooker is er een 

loze aansluiting aanwezig, 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 deurgrepen. 

Ook zijn er standaard mogelijkheden om uw keuken aan te pas-

sen, bijvoorbeeld met extra kastjes, een inbouwkoelkast, een 

verlengd aanrechtblad of uitbreiden tot hoekkeuken. Deze keu-

zemogelijkheden 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. Accepteert u het appartement, dan geeft uw 

contactpersoon bij lekstedewonen aan of deze keuzen nog mo-

gelijk zijn. U wordt hiervoor door Bruynzeel uitgenodigd.

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

diepte douchehoek met thermostatische kraan en douchegarni-

tuur. Er is een aansluiting voor een tweede (vrij hangend) toilet 

aanwezig: deze kunt u zelf (laten) plaatsen. Hiervoor moet u wel 

vóóraf schriftelijke toestemming aanvragen.

In de badkamer en het toilet worden antraciet vloertegels (15 x 

15 cm) en wit-glans wandtegels (20 x 25 cm) aangebracht. 

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 tempe-

ratuur. 

De vloerverwarming wordt gevoed door een warmtepomp in 

plaats van een cv-ketel en hiervoor is lage temperatuur verwar-

ming vereist. Door middel van de warmtepomp in combinatie 
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met vloerverwarming wordt uw appartement gelijkmatiger en 

constanter verwarmd. De ingangstemperatuur van het water 

vanaf de ketel ligt bij traditionele cv-systemen rond de 80 gra-

den Celsius en bij de warmtepomp systemen ligt deze rond de 55 

graden Celsius. Daarmee bespaart u niet alleen energie, met een 

lagere energierekening als gevolg, maar ook het milieu is erbij 

gebaat. Er wordt immers minder CO2 uitgestoten.

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

waarop u vloerbedekking kunt aanbrengen. Voor het aanbren-

gen 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 on-

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

laminaatvloer worden gelegd. Het is niet toegestaan om een te-

gelvloer aan te brengen.

De warmteweerstand van de vloerafwerking bij een lage tempe-

ratuur vloerverwarming mag niet boven de 0,1 (m2.K/W) komen. 

Neem dit mee in uw keuze voor de vloerafwerking. 

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.

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

U dient deze aansluitingen zelf door te trekken naar de desbe-

treffende ruimte(n). Een vaste telefoonaansluiting (KPN) is niet 

langer standaard opgenomen bij de oplevering van nieuwbouw-

woningen. Indien u dit wenst, dan moet u dit zelf aanvragen.
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Afwerking buitenzijde
Op buitengevel van alle appartementen (balkon, loggia of terras) 

wordt standaard een buitenlamp aangebracht. De schakelaar 

van de buitenlamp bevindt zich in het appartement. 

De appartementen zijn voorzien van kunststof buitenkozijnen, 

waarvan de draaiende delen in draaikiep worden gerealiseerd. 

De voordeur en het kozijn van de appartementen zijn van hout.

Geluidsvoorzieningen balkons en loggia’s
Vanwege geluidseisen zijn bij een aantal appartementen (extra) 

geluidsvoorzieningen getroffen.

•  Geluidsabsorberend plafond: Bij de appartementen 42, 48, 50, 

60, 62, 64, 66, 68, 70, 80, 80A en 80D zijn de plafonds van de 

balkons en loggia’s als geluidsabsorberend uitgevoerd. 

•  Voorzetglas: De balkonhekken van de appartementen Dijks-

traat 50, 60, 62, 64, 72, 74, 76, 78, 80 en 80A zijn voorzien van 

een extra stuk vast glas wat aan de binnenzijde van het balkon-

hek wordt geplaatst.

Openbaar terrein
Naast het appartementengebouw wordt voldoende parkeerge-

legenheid aangebracht. De gemeente Vijfheerenlanden is ver-

antwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de openbare 

ruimten, het groen (zoals de aangrenzende rozentuin) en het 

aanbrengen van speelplekken voor kinderen.

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 een tweede toilet of zonwering. Kijk voor meer informa-

tie over ‘klussen in uw woning’ op onze website.

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

met de opzichter uw appartement inspecteren. Na de oplevering 

van het appartement (‘aanvaarding’) vindt de sleuteloverdracht 

plaats. Wij raden u aan om een inboedelverzekering met ‘huur-

dersbelang’ af te sluiten. Vraag hiervoor advies bij uw tussenper-

soon of verzekeringsmaatschappij.

Oplevering
Naar verwachting worden de appartementen eind 2022 opgele-

verd. De exacte opleveringsdatum is nog niet bekend, maar de 

toekomstige bewoners ontvangen hierover tijdig bericht: uiterlijk 

drie weken van tevoren. Bij oplevering is het mogelijk dat de de-

finitieve 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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B

B

Postbus 1232
3430 BE Nieuwegein          

datum:

schaal:

wijziging:

getekend: formaat:

tek.nr.:

Werknummer:Bloknr.:

Trebbe Wonen
telefoon 088 259 00 00
      

Rozentuin te Hoef en Haag
24090

CZ

11/29/21

1:100

A3

03.900

Voorgevel

Postbus 1232
3430 BE Nieuwegein          

datum:

schaal:
wijziging:

getekend: formaat:

tek.nr.:

Werknummer:

Trebbe Wonen
telefoon  088 259 00 00
      

Rozentuin te Hoef en Haag
24090

CZ

11/29/21

1:100

A3

03.901

Rechtergevel

Gevelaanzichten

Dijkstraat

Rechterzijde
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B C

A

B C

A

Achteraanzicht

Postbus 1232
3430 BE Nieuwegein          

datum:

schaal:
wijziging:

getekend: formaat:

tek.nr.:

Werknummer:

Trebbe Wonen
telefoon  088 259 00 00
      

Rozentuin te Hoef en Haag
24090

CZ

11/29/21

1:100

A3

03.903

Achtergevel

Postbus 1232
3430 BE Nieuwegein          

datum:

schaal:
wijziging:

getekend: formaat:

tek.nr.:

Werknummer:

Trebbe Wonen
telefoon  088 259 00 00
      

Rozentuin te Hoef en Haag
24090

CZ

11/29/21

1:100

A3

03.902

Linkergevel

Linkerzijde
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Doorsneden

Doorsnede AA

Doorsnede CC

Doorsnede BB
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hal

techniek

m
k

slaapkamer 2

slaapkamer 1
woonkamer / keuken

balkon

3.510

3.205 2.400 4.355

1.200 2.0001.345 4.355920

1.
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1.
82

5
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95

5

2.
95

51.
40

0

3.
90

0

entree

Type A1    1e en 2e verdieping
Dijkstraat 54, 56, 62, 64, 72 en 78

Woonoppervlak circa 72 m2

Woonkamer / keuken  circa 30,3 m2

Slaapkamer 1  circa 12,5 m2

Slaapkamer 2 circa 9,4 m2

Badkamer  circa 3,6 m2 

Techniek  circa 3,2 m2

Berging begane grond  circa  5,5 m2

Balkon  circa 7,0 m2
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Huisnummer 80A 

hal

techniek

m
k

slaapkamer 1

woonkamer / keuken

loggia

2.500 3.6543.273

1.200 920 1.990 4.3491.148

3.
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4
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5

1.
89

5
1.
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5

6.
85

9

1.
40
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Type A2    3e verdieping 
Dijkstraat 80A en 80B

Woonoppervlak circa 63 m2

Woonkamer / keuken  circa 33,6 m2

Slaapkamer 1  circa 12,5 m2

Badkamer  circa 3,6 m2

 

Techniek  circa 2,6 m2

Berging begane grond  circa 5,5 m2

Loggia  circa 4,5 m2
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Huisnummer 42 

en
tre

ehal

techniek
mk

slaapkamer 1
tuin

tuin

slaapkamer 2

woonkamer / keuken

1.515

2.000 6.455

1.400 2.5053.700
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5
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40
0

1.
34

5

terras

Type B1 Begane grond 
Dijkstraat 42, 44, 46 en 48

Woonoppervlak circa 72 m2

Woonkamer / keuken  circa 26,8 m2

Slaapkamer 1  circa 12,6 m2

Slaapkamer 2  circa 8,9 m2

 
Badkamer  circa 4,7 m2

Berging begane grond  circa 5,5 m2

Techniek  circa 3,2 m2

Terras  circa 7,0 m2

Tuin  circa 70 - 90 m2
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slaapkamer 1

slaapkamer 2

woonkamer / keuken

Huisnummer 50

balkon
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Type B1 1e en 2e verdieping 
Dijkstraat 50, 52, 58, 60, 74 en76

Woonoppervlak circa 72 m2

Woonkamer / keuken  circa 26,8 m2

Slaapkamer 1  circa 12,6 m2

Slaapkamer 2  circa 8,9 m2

 

Badkamer  circa 4,7 m2

Berging begane grond  circa 5,5 m2

Techniek  circa 3,2 m2

Balkon  circa 7,0 m2
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en
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techniek
mk

slaapkamer 1

slaapkamer 2

woonkamer / keuken

Huisnummer 50

balkon

1.515

1.985 6.455

1.400 2.5053.700
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Huisnummer 66

hal

entree

techniek

m
k

slaapkamer 1
woonkamer / keuken

loggia
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Type B2    2e en 3e verdieping
Dijkstraat 66, 68, 80C en 80D

Woonoppervlak circa 63,0 m2

Woonkamer / keuken  circa 31,1 m2

Slaapkamer 1  circa 11,7 m2

Badkamer  circa 4,7 m2 

Berging begane grond  circa 5,5 m2

Techniek  circa 3,2 m2

Loggia  circa 4,5 m2
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Huisnummer 80 

hal

entree

m
k

techniek

slaapkamer 1woonkamer / keuken

loggia

2.000 1.200920 1.3454.355

2.500 3.4703.654
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Type C2    2e verdieping
Dijkstraat 70 en 80

Woonoppervlak circa 64,0 m2

Woonkamer / keuken  circa 33,6 m2

Slaapkamer 1  circa 13,2 m2

Badkamer  circa 3,6 m2

 

Techniek  circa 3,2 m2

Berging begane grond  circa 5,5 m2

Loggia  circa 4,5 m2



25

De Rozentuin

Postbus 187 • 4130 ED  Vianen Ut

Hogelandseweg 44 • 4132 CW  Vianen Ut

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

Wonen in De Rozentuin
In ‘Het Dorpshart’ van Hoef en Haag realiseert lekstedewonen 24 comfortabele 

huurappartementen. Deze twee- en driekamerappartementen hebben een tuin, 

balkon of loggia en woonoppervlakten van circa 62 tot en met 72 m2. Er zijn  

verschillende appartementen (vijf typen) en de huurprijzen liggen tussen € 630 

en € 730 per maand (exclusief servicekosten). Woont u eind 2022 ook in Hoef en 

Haag? Dat kan in De Rozentuin!

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.


