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Nieuw dorp aan de Lek ‘Hoef en Haag' feestelijk geopend 
commissaris van de Koning verricht officiële handeling 
  
Amersfoort, 30 mei 2016 – Op vrijdag 27 mei jl. heeft Hoef en Haag CV (een samenwerking 
tussen BPD en AM) het nieuwe dorp aan de Lek ‘Hoef en Haag' geopend. De commissaris 
van de Koning in de provincie Utrecht, de heer W.I.I. van Beek, heeft hiervoor samen met 
wethouder de heer J.A.E. Landwehr van de gemeente Vianen de officiële handeling verricht. 
In het bijzijn van toekomstige bewoners van dit dorp, projectbetrokkenen en overige 
belangstellenden, openden zij dit nieuwe dorp door een welkomstbord en bankje te 
onthullen. 
  
Naast het onthullen van het welkomstbord, is afgelopen vrijdag samen met de toekomstige 
bewoners, symbolisch de eerste paal geslagen voor het eerste project van dit nieuwe dorp, 
genaamd Het Dorpshart. Ook is de natuurspeelplaats geopend door alle aanwezige 
kinderen, waaronder de toekomstige jonge bewoners. Na verschillende officiële momenten 
met elkaar te hebben gevierd, konden de buren écht met elkaar kennismaken op het 
sfeervolle pop-up festival op het kasteelterrein. 
  
Chrétien van Essen van BPD, projectdirecteur bij Hoef en Haag CV: ‘Het is uniek om 
werkelijk een nieuw dorp te mogen ontwikkelen en realiseren. Ik ben trots dat de gemeente 
Vianen de identiteit van de gebiedsontwikkeling Hoef en Haag omarmt en besloten heeft dat 
het ook echt een nieuw dorp in de vrijstad Vianen mag zijn. Een bijzonder en historisch 
moment op een locatie met een rijk verleden en prachtige toekomst.' 
  
"Apetrots" is wethouder André Landwehr van de gemeente Vianen op het nieuwe dorp Hoef 
en Haag. "We hebben een intensief voortraject achter de rug, waarbij het zelfs even onzeker 
was of het dorp er wel zou komen. Bouwen middenin de polder, buiten de stedelijke 
contouren was voor velen destijds een gewaagd idee. Gaandeweg werd Hoef en Haag van 
droombeeld werkelijkheid. Politiek, bestuur, ondernemers, maatschappelijke partners, 
omwonenden, inwoners, vele adviseurs en andere belangstellenden dachten op allerlei 
manieren mee. Nu zien we eindelijk de eerste schop in de grond gaan. Jarenlang hebben 
we er naar toe geleefd, ons op dit moment verheugd. Een historisch moment, waarbij het 
dorp Hoef en Haag aan de dorpen van onze gemeente wordt toegevoegd. Heel bijzonder, 
want waar vind je dat nu nog, een compleet nieuw dorp?" 
 
Over Hoef en Haag 
Hoef en Haag CV (een samenwerking tussen BPD en AM) ontwikkelt het nieuwe dorp Hoef 
en Haag aan de Lek bij Vianen. In deze woonwijk worden circa 1.800 woningen gerealiseerd 
in de periode tot 2030. Hoef en Haag is een nieuw dorp aan de rivier De Lek, op loopafstand 
van het karakteristieke dorp Hagestein, op fietsafstand van Vianen met alle voorzieningen, 
en op autoafstand van hartje Utrecht. Hier woon je echt dorps-landelijk aan het water en 
toch vlakbij de werkgelegenheid van de dynamische regio Utrecht. De stedenbouwkundige 
opzet van Hoef en Haag is geïnspireerd op de lintbebouwing en het dorpse karakter van 
vestingstadjes langs de Lek. 
  
Dit voorjaar zijn ruim honderd woningen in het Dorpshart en het Lint in verkoop gebracht, in 
diverse typologieën van rijwoningen, tweekappers, vrijstaande woningen tot vrij te bebouwen 
kavels. De interesse is groot en nagenoeg alle woningen in deze eerste fase zijn verkocht. In 
juni start de bouw van de eerste woningen. Ook LekstedeWonen start  in september met de 
bouw van 36 huurwoningen. Het nieuwe dorp ontstaat op een kruispunt van wegen aan het 
historische kasteelterrein en nabij de plas Everstein. Een dorp zoals een dorp hoort te zijn… 
 



Kijk voor meer informatie op www.hoefenhaag.nl. 
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Over BPD 
BPD, Bouwfonds Property Development, is een Europese gebiedsontwikkelaar die de missie 
heeft om woon- en leefomgevingen te verwezenlijken die zelf ook leven: creating living 
environments. Sinds de oprichting in 1946, toen nog onder de naam van Bouwspaarkas 
Drentsche Gemeenten, heeft BPD de bouw van bijna 320.000 woningen mogelijk gemaakt. 
Vandaag wonen meer dan één miljoen Europeanen in woonwijken waarin de hand van BPD 
zichtbaar is. BPD telt 30 regiokantoren in Europa en is marktleider in Nederland. In Duitsland 
staat BPD Immobilienentwicklung in de top 3 van gebiedsontwikkelaars. In Frankrijk staat 
BPD in de top 7, onder de naam BPD Marignan. BPD is onderdeel van de Rabo 
Vastgoedgroep. Voor meer informatie: www.bpd.nl   
 
Over AM 
Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van 
AM. Met ons business Model ‘I AM YOU’ werken wij samen met belanghebbenden op basis 
van conceptuele kracht, innovatie en co-creatie. Wij doen dit betrokken, creatief, 
daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel 
van onze projecten. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, 
woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten ontstaan hierdoor 
bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM, 
onderdeel van Koninklijke BAM Groep, zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit 
van leven. 

Noot voor redactie, niet voor publicatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met BPD Diane van Toor 033-4534131 
communicatie.nom@bpd.nl 
  
onderschrift bij foto 1 (051):  eerste stap wordt gezet op grond van 'Hoef en Haag'. v.l.n.r.: 
Marien Kleinjan (AM, projectdirecteur Hoef en Haag CV), commissaris van de Koning in de 
provincie Utrecht, de heer W.I.I. van Beek, wethouder gemeente Vianen, de heer J.A.E. 
Landwehr, burgemeester gemeente Vianen, de heer W. Groeneweg, Chretien van Essen 
(BPD, projectdirecteur Hoef en Haag CV). 
  
onderschrift bij foto 2 (064): welkomstbord 'Hoef en Haag' wordt onthuld. v.l.n.r.: 
burgemeester gemeente Vianen, W. Groeneweg, commissaris van de Koning in de provincie 
Utrecht, de heer W.I.I. van Beek, wethouder gemeente Vianen, de heer J.A.E. Landwehr. 
  
onderschrift bij foto 3 (070): bankje met plaquette behorende bij welkomstbord wordt 
onthuld. v.l.n.r.: commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, de heer W.I.I. van 
Beek, wethouder gemeente Vianen, de heer J.A.E. Landwehr, burgemeester gemeente 
Vianen, W. Groeneweg. 
  
onderschrift bij foto 4 (074): kinderen openen natuurspeelplaats 
 
onderschrift bij foto 5 (113): eerste paal wordt (symbolisch) geslagen voor het project 
Dorpshart tezamen met kopers. 
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