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Viering start bouw van Nieuw Rein fase 2 in Hazerswoude-Rijndijk  

 

Utrecht, 22 september 2022 – Eind augustus is de eerste paal geslagen van de 

woningen van Nieuw Rein fase 2 in Hazerswoude-Rijndijk. Woensdag 21 september 

vierde VOF Rijndijk 86, een samenwerking tussen Wilma Wonen en Heembouw 

Wonen, dit bijzondere moment samen met de kopers, Habeko wonen en andere 

betrokkenen op de bouwplaats. Fase 2 van Nieuw Rein bestaat uit 42 koopwoningen, 

10 vrije sector huurwoningen en 15 sociale huurwoningen. Samen met de woningen 

van fase 1 zijn er op dit moment 102 woningen in aanbouw. 

 

Het was afgelopen woensdag een gezellige drukte op de bouwplaats van Nieuw Rein. Ruim 

100 mensen waren aanwezig en vierden het feestje mee. Na een speech van Gerard Bac 

namens VOF Rijndijk 86 richtte Chantal Strang, Manager Klant en Woning van Habeko 

wonen, zich tot de aanwezigen. Vervolgens werd er samen met alle aanwezigen met een 

glaasje bubbels geproost op een succesvolle bouw. De middag eindigde met een gezellige 

borrel waar kopers uitgebreid de tijd hadden om hun toekomstige buren te ontmoeten. De 

kinderen werden vermaakt met goocheltrucs en ballonnenkunst. 

 

Over Nieuw Rein 

Nieuw Rein fase 2 bestaat uit 42 koopwoningen, verdeeld in 19 herenhuizen, 14 twee-onder-

een-kapwoningen en 9 eengezinswoning. In deze fase komen ook 15 sociale huurwoningen 

en 10 vrije sector huurwoningen. De architectuur is statig en heeft een rijke detaillering. De 

woningen hebben een prachtige ligging, allemaal met direct zicht op de Oude Rijn of in de 

nabijheid daarvan. Centraal in dit deel van Nieuw Rein komt een mooi aangelegde 

groenstrook wat een fantastische plek is om te spelen, wandelen, relaxen en op uit te kijken. 

 

In de waterrijke woonwijk komen in totaal 102 woningen, die in 2 fases door Heembouw 

Wonen worden gebouwd. De woningtypen variëren van twee-onder-een-kapwoningen tot 

een vrijstaande woning, herenhuizen en eengezinswoningen. Zichtlijnen vanuit de hele wijk 

naar de Oude Rijn, veranda’s in het straatbeeld, een haventje en veel groen; dát is wat 

Nieuw Rein karakteriseert. 

 

De bouw van fase 1 is in volle gang en het haventje is al gereed. Het laat al heel goed zien 

hoe prachtig de nieuwbouwwijk wordt. De oplevering van de eerste woningen van Nieuw 

Rein staat gepland voor het tweede kwartaal van 2023. Voor meer informatie gaat u naar: 

www.nieuwrein.nl 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):  
 
Over Wilma Wonen 
Wilma Wonen ontwikkelt residentiële projecten met een sterke focus op de eindgebruiker.  
 

http://www.nieuwrein.nl/


 

 
 
 
 
 
Het ontwikkelen van woonprojecten met een duidelijke signatuur is daarbij het streven. Dat 
geldt voor alle vakgebieden waarin Wilma Wonen actief is. Van binnenstedelijke projecten en  
transformaties van oude gebouwen tot complexe gebiedsontwikkelingen en kleinschalige 
uitbreidingslocaties. Wilma Wonen is voornamelijk werkzaam in de grootstedelijke 
agglomeraties in Nederland. 
 
Aansprekende voorbeelden van onderhanden projecten zijn: CasaNova in Rotterdam,  
Nieuw-Rein in Hazerswoude-Rijndijk, Land van Anna in Goirle, Rietweelde in Scheerwolde 
en Gouwpark in Zaandam. Voor meer informatie: www.wilmawonen.nl  
 
Heembouw Wonen 
Heembouw Wonen creëert plekken waar mensen willen zijn. Heembouw Wonen is als één 
van de drie klantgroepen van Heembouw, actief op het gebied van  nieuwbouw, 
transformatie van leegstaande gebouwen of renovatie van bestaande woningen. Altijd met 
het doel een ideale woonomgeving voor de bewoners te realiseren, waar ze zich thuis 
voelen. Door te willen weten wat mensen willen, wat ze verwachten van hun woning en 
woonomgeving onderzoekt Heembouw de kansen die de markt en de buurt bieden. Zo 
worden woningbouwprojecten ontwikkeld die naadloos aansluiten op de marktvraag. Door 
samen te werken aan plannen waar bewoners direct bij betrokken zijn, creëer je plekken 
waar mensen willen zijn. Met hart voor hun leefomgeving! Voor meer informatie: 
www.heembouw.nl 
 
Habeko wonen 
Habeko wonen is dé woningcorporatie in Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp, 
Benthuizen en Koudekerk aan den Rijn. Onze ruim 1.900 woningen bestaan uit 
eengezinswoningen, portiekwoningen, galerijwoningen en seniorenwoningen. Daarnaast 
beheren wij garages en bedrijfsruimten. 
 
Habeko wonen richt zich op betaalbaar wonen met vitale dorpen. Wij bieden duurzame, goed 
onderhouden woningen aan mensen van alle leeftijden die afhankelijk zijn van ondersteuning 
op de woningmarkt. Om de krachten van de dorpen te behouden streven wij naar een 
optimale participatie van bewoners in de dorpse structuren. Wij doen dit met betrokken 
medewerkers die hun omgeving kennen en luisteren naar de klant. Voor meer informatie: 
www.habekowonen.nl 
 
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Marieke Schellens, Verkoopmanager bij Wilma Wonen, telefoonnummer 030 – 303 95 60 of 
per mail marieke.schellens@wilmawonen.nl  
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