VOOR
WOORD

Leven alsof je in de binnenstad woont, maar dan wel
groots, groen en met het strand Oog in Al zo’n beetje
om de hoek. Dat is het leven in Hooge Steenen.
Hooge Steenen ligt in Utrecht Nieuw Oost. Hier woon je in
het centrum van Leidsche Rijn, vlak bij het AmsterdamRijnkanaal. Alle ruimte, ook in huis en dat zonder dat je
ook maar iets van het stadse leven hoeft te missen. Steek
de brug over en fiets in 10 minuten naar de Oude Gracht.
Bij het ontwerp van de twee woonblokken met in totaal
57 herenhuizen, 15 appartementen en 3 penthouses,
lieten KOW en SlangenHochstenbach architecten
zich inspireren door 19e-eeuwse wijken zoals het
Wilhelminapark in Utrecht en het Museumkwartier in
Amsterdam. Hier zie je statige, rijk gedetailleerde panden
die allemaal een eigen karakter hebben. Ambachtelijk,
heel gevarieerd en toch duidelijk een geheel. Na 100 jaar
nog steeds even mooi… of misschien wel mooier.
Deze ambitie hebben wij ook voor Hooge Steenen.
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In dit Book-a-Zine nemen we je mee in de wereld
van Hooge Steenen en het aanbod in de eerste fase
(Parkblok, 29 herenhuizen, 15 appartementen en
3 penthouses). Laat je verleiden en ontdek dat enorme
woonoppervlaktes en grote hoeveelheid kamers ruimte
bieden om ondernemersdromen en gezinswensen
werkelijkheid te maken.
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heen en zie groene terrassen, verrassend ruime
stadstuinen en plekken waar gespeeld wordt.
NIEUW OOST IS NIEUWER DAN NIEUW

Koop jij een huis in Hooge Steenen, dan mag jij je

verschil in de straten en de architectuur.

tot één van de eerste bewoners van Nieuw Oost

ZO VEEL RUIMTE, DAT BIEDT MOGELIJKHEDEN

jij samen met je buren en buurtbewoners de toon

De stadswoningen hebben extra verdiepingshoog-

zetten. Een beetje pionieren en avontuurlijk. Maar
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te op de begane grond, waardoor er een bijzondere

wel binnen een setting waar je meelift op het ge-

ruimte ontstaat die uitnodigt tot een creatieve of

mak van alle aanwezige voorzieningen in winkel-

functionele inrichting. In de panden zie je straks

centrum Leidsche Rijn én het oude Utrecht. Alle

mensen koken, wonen, werken, kunst maken en

ruimte dus, zonder dat je ook maar iets van het

ook een klein winkeltje behoort tot de mogelijk-

stadse leven hoeft te missen.

heden.

PARKBLOK
fase 1

TIJDELIJKE INVULLING

46-47

12 factoren die een
wijk tot een
gedroomde plek om
te wonen maken
‘WAT GROEN VOOR EEN
STAD KAN DOEN’
ALTIJD EEN PARK
IN DE BUURT

48-51

pagina 3 HOOGE STEENEN

Een huzarenstukje
van Jo Coenen
Een winkelcentrum met
Europese allure

‘Hoe dichterbij je komt,
hoe meer je ziet’

stedelijk karakter. De sfeer is zelfs een tikje Europees. En dat zie je terug in de opzet, het hoogte-
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30-33

Rozenobelhof

26-29

bereikbaar zijn. Ook als je er niet woont, word je
uitgenodigd een short-cut te nemen. Kijk om je

oude stad. Nieuw Oost is zeker geen Utrechtse
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gaan groene hofjes schuil die via statige openingen
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Dit plaatje spreekt meer
dan duizend woorden. Het
laat zien hoe Leidsche Rijn
Centrum geografisch gezien
letterlijk het middelpunt is
van de stad Utrecht. En dat
kan heel handig zijn als je
er woont. Je bent immers
net zo snel in de historische
binnenstad als op het strandje
van de Haarijnseplas.
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met alle ruimte om je
even terug te trekken.

Nieuw stedelijk
wonen in de luwte
van de historische
binnenstad van
Utrecht

Hooge Steenen is gloednieuw, maar dat voel

In dit Book-a-Zine nemen we je van Utrecht mee

je maar even. De opzet van de straten en plei-

naar Leidsche Rijn Centrum om vervolgens de

nen, het stadse groen en de manier waarop de

stap te maken naar de wijk Nieuw Oost waar

gevarieerde huizen een relatie aangaan met hun

Hooge Steenen komt. Om te beginnen neemt

omgeving, geven je al snel het gevoel alsof je

de directeur van Hurks vastgoedontwikkeling

door een oude stad wandelt. Maar we kunnen

je mee in zijn enthousiasme voor dit plan. Veel

zo veel zeggen. We laten het liever zien.

leesplezier!
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APPARTEMENTEN
HOOGE
STEENEN

INTERVIEW
André Darding

Een
verhaal
gevuld met
passie en
ambities
AAN HET WOORD IS ANDRÉ DARDING,

voor pandje en met een sterk individueel karakter.

Wij wilden het beeld van vroeger vasthouden en

André: “Gelijktijdig met elkaar op een nieuwe

DIRECTEUR VASTGOEDONTWIKKELING

Ieder huis staat met zijn voeten op de straat en

daarmee de kwaliteit bieden die je mag verwach-

plek gaan wonen, schept een band. Een band die

BIJ HURKS

vertelt een eigen verhaal door de unieke details,

ten voor deze prijs.”

je niet uit het oog verliest, want tegenover het

grootte en uitstraling. Deze variatie hebben we
kunnen bewerkstelligen door met twee architec-

VOOR HETZELFDE GELD…

kinderen en ouders elkaar ontmoeten. In fase 2

ten te werken die elkaar aanvullen en versterken.

“Ja, de prijzen. Ik ben me ervan bewust dat een

creëren we een fraaie binnentuin waar bewoners

“Natuurlijk, we ontwikkelen vaker bijzondere

De onderlinge verschillen in signatuur creëren

huis in Hooge Steenen niet voor iedereen is weg-

elkaar tegenkomen als ze van de garage naar

projecten waar we trots op zijn. Toch durf ik

een prettige spanning.”

gelegd. Ik geloof in de behoefte aan kwaliteit en

hun huis lopen. Dit is nou precies zo’n voorbeeld

rustig te stellen dat we met Hooge Steenen onze

daar hebben we voor durven kiezen. Niet alleen

van kleine dingen die met elkaar zorgen voor veel

grenzen hebben verlegd. Waarom? Omdat het

KEUZES DIE LEIDEN TOT

in materiaalgebruik, architectuur en grootte van

kwaliteit.”

stedenbouwkundig plan van Jo Coenen hier alle

ONDERSCHEIDENDE KWALITEIT

de huizen, ook in duurzaamheid en luxe is Hooge

aanleiding toe gaf. Zijn visie prikkelde en sti-

In beginsel maakten we een aantal basale keuzes

Steenen exclusief. Eigenlijk met geen ander

ANDRÉ TOT SLOT

muleerde ons om zo puur mogelijk de gestelde

die leidden tot wat Hooge Steenen nu onderschei-

nieuwbouwplan in de buurt te vergelijken. Men-

“Het is je nu nog moeilijk voor te stellen, maar

wensen en eisen te verwerken in ons ontwerp.”

dend maakt. De baksteenarchitectuur was een

sen die een grachtenpand of herenhuis in de bin-

straks is dit één van de mooiste delen van

vast gegeven, voortkomend uit het beeldkwali-

nenstad van Utrecht ambiëren, maar liever meer

Leidsche Rijn Centrum. Daar ben ik echt van

Het enthousiasme waarmee André over Hooge

teitsplan van Jo Coenen. De manier waarop we

comfort en een eigen parkeerplaats willen, kopen

overtuigd. Met aansprekende visuals en dit Book-

Steenen spreekt, spat er vanaf. Mooi als je met

daar invulling aan hebben gegeven, zorgt voor

hier voor minder geld meer huis. Bijkomend

a-Zine hopen we ons hoge ambitieniveau en de

zo veel passie over vastgoedontwikkeling en

een enorme kwaliteit. Je kunt ook té veel variatie

voordeel is dat je niet meer hoeft te renoveren en

kwaliteiten van Hooge Steenen over te brengen.

nieuwbouw kunt praten. Het laat de zandvlakte en

maken. Een zorgvuldige menging en de kunst van

verbouwen.”

Ik wens iedereen veel leesplezier!”

stenen massa tot leven komen.

nevenschikking zijn essentieel. Verder besloten we losse panden te maken die niet alleen

VAN MIJ EN VAN ONS SAMEN

GEEN WONING IN EEN RIJ,

in kleur en details van elkaar verschillen, maar

Individualisme speelt in het beeld een grote rol,

MAAR EEN EIGEN PAND

waarvan de binnenhoogtes ook anders zijn. Koop

blijkt uit het verhaal van André en de architecten.

“Eindelijk hebben we een nieuwbouwplan kunnen

je hier een herenhuis, dan krijg je ook echt een

Hoe mooi is het contrast met de samenhang die

ontwikkelen zoals oude steden ontstaan: pandje

herenhuis en geen eigentijdse vertaling daarvan.

er straks tussen de bewoners zal zijn.
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Parkblok van fase 1 komt een prachtig park waar

Stad met twee gezichten

Utrecht

Wie eenmaal in Utrecht woont, zal er niet snel
weggaan. De centrale ligging in Nederland
en de veelzijdige natuur van de Utrechtse
Heuvelrug worden hoog gewaardeerd. Maar
misschien nog wel belangrijker, bewoners
houden van het hart van de stad. Levendig,
gesierd door mooie grachten en spannend
door de verrassing die schuilgaat in de
werfkelders. Bijzonder is ook dat de Domstad
- ondanks de circa 335.000 inwoners - ‘een
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dorp’ wordt genoemd.

Verrassend fijn Utrecht

Zullen we buiten spelen?

Wie Utrecht voor het eerst bezoekt, zal er

Het Utrechts landschap is heel fraai. Begeef

even over doen de stad te doorgronden,

je naar de oostkant van de A28 en wandel of

want van logica in het stratenpatroon is geen

fiets lekker rond. Richting Breukelen tref je

sprake. Dat maakt de stad verrassend. Op de

bijvoorbeeld de prachtige tuinen van kasteel

meest onverwachte plekken is wel een winkel,

Oud Zuilen op een mooie route langs de Vecht.

restaurant of terras gevestigd. Letterlijk ook

Laat je verrassen door de natuur- en cultuur-

op een ander niveau. Aan de waterkant om

historie op Park de Vliegbasis Soesterberg,

precies te zijn. Strijk neer, geniet en ontspan.

struin door het Amerongse Bos en bewonder
Heidestein op het midden van de Utrechtse

Hoog Catharijne

Heuvelrug. Ook het Zeisterbos is een dikke

Met de grootscheepse renovatie van Hoog

bezocht? In dit natuurgebied heeft het water

Catharijne heeft Utrecht er een heel aantrek-

van de Nederrijn vrij spel, waardoor het een

kelijke plek bijgekregen. Altijd kon je hier

paradijs is voor vogels.

al overdekt winkelen. Maar nu doe je dat
in stijl. Eten trouwens ook. Of haal snel een
kop koffie, voordat je op de trein stapt. Het

aanrader en heb je de Blauwe Kamer wel eens

Zoveel bereikbaar
vanuit Utrecht

winkelcentrum telt zo’n 150 winkels en is
7 dagen per week geopend. Ideaal is de enor-

We gaven het al even aan, Utrecht ligt ideaal.

me, ondergrondse parkeergarage. Niet dat

Centraler in het land kun je niet wonen. Dit

jij die nodig hebt. Want vanaf Hooge Steenen

is de plek waar de belangrijkste snelwegen

fiets je er in 10 minuten naartoe.

elkaar kruisen. Vanaf Hooge Steenen ben je
in no-time op de A2. Dat maakt dat een groot

Even eruit!

deel van het land goed en snel bereikbaar
is. Niet alleen met de auto trouwens. Ook

Van een foodfestival tot een leuke boeken-

het openbaar vervoer is uitstekend. Station

markt en een bruisende Koningsdag. Er gaat

Utrecht Centraal is het belangrijkste knoop-

bijna geen weekend voorbij dat er niets te

punt van de spoorlijnen in Nederland.

doen is in Utrecht. De stad leeft altijd! Verder
telt Utrecht legio kroegjes, goede restaurants,
leuke wijnbarretjes en hippe lunchplekken.
En wil je je een avondje laten vermaken?
site van Theater Utrecht, het Beatrix Theater
en de Stadsschouwburg Utrecht.
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Kijk voor een gevarieerd programma op de

Verrassend
rustig
stekkie
De Dom. De kerk waar Utrecht zijn bijnaam
‘De Domstad’ aan dankt. Maar wist je dat er
schuil gaat. Een oase van rust midden in de
stad. Echt leuk om even een keer een momentje
te zitten en om je heen te kijken.
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in het hart van de kerk een mooie binnentuin

Utrecht
centrum
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Bruisend stadshart en bron van inspiratie.

UTRECHT CENTRUM

Café Orloff

Shop till you drop

Eén en al gezelligheid. In het
weekend en zeker vrijdagavond
afgeladen vol. Studenten, zakenlui,
toeristen, jong en oud, iedereen
vindt hier elkaar. Aanrader als je
even een biertje wilt drinken met
vrienden.

Amsterdam heeft de 9 straatjes,
Utrecht heeft de 7 straatjes.
De Zadelstraat, Lijnmarkt, Lichte
Gaard, Vismarkt, Oudkerkhof,
Domstraat en Domplein bieden je
een uitgebreid aanbod van chique
boetiekjes tot wereldbekende
merkwinkels en leuke
conceptstores.

Utrechts broodje Mario
Als je op zaterdag door het centrum
loopt, zie je ze. Mensen met de blik
op genieten. In hun handen zit een
halve Italiaanse bol. Die van Mario!
In de bakkerij aan de Oudegracht
of in de kraam bereidt Mario de
legendarische broodjes. Wat er op
zit? Dat mag je zelf ontdekken!
www.broodje-mario-utrecht.nl

Let me entertain you
In hartje Utrecht vind je TivoliVredenburg, het muziekpodium van
Utrecht. Altijd druk, altijd gezellig
en succesvol door het gevarieerde
programma: de ene week een internationale band, de volgende week
een aanstormend talent.
www.tivolivredenburg.nl

Van alles... en nog wat
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De Winkel van Sinkel is een uniek
concept. Hier kun je dansen, drinken, dineren en een concert bijwonen. Of... volg een kookworkshop.
Dit cultureel en culinair warenhuis
is gevestigd in een schitterend
monumentaal pand aan de Oudegracht. www.dewinkelvansinkel.nl

UTRECHT CENTRUM

Utrechts genieten
op hoog niveau
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Dit moet je een keer gedaan hebben.
Want onder het genot van allerlei
culinaire verwennerij beleef je
Utrecht hier op grote hoogte. De oude
Watertoren is de perfecte plek voor
een zakenlunch, drankje of intiem
diner door de mogelijkheid van
private dining.

UTRECHT CENTRUM

Werfkelders
Wist je dat er meer dan 700 werfkelders
zijn? En dat je daar de leukste horeca
vindt? Maar dat niet alleen. Je vindt er
ook meubelzaken, ateliers en kantoorruimtes. Hier een verdieping weg van
de drukte, aan het water van de gracht,
waan je je in een andere wereld.

Vers en lekker
Op een van de mooiste stukjes van de
Oudegracht zit Eethuis Vers. Je kunt
hier eten of je kunt het meenemen. De
sfeer is intiem en gezellig. Proef de eerlijke smaak van verse soepen, broodjes,
huisgebakken hartige en
zoete taartjes, (maaltijd)salades en
verse maaltijden. www.eethuisvers.nl

Wine and dine
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Zin in een hapje eten? Utrecht maakt het je makkelijk.
Zeker als je even bij Lens kijkt. Dan zie je in één oog opslag dat Brass, Karel 5, Heron, Simple en San Siro tot
de top vijf behoren. Ze scoren gemiddeld hoger dan een
9 en garanderen daarmee een avondje culinair genieten.
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CENTRALE BIBLIOTHEEK
UTRECHT
FOTO: STIJNSTIJL FOTOGRAFIE
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Het in 1924 geopende postkantoor op de
Neude sloot in 2011 zijn deuren.
In 2015 werd bekend dat de Centrale
Bibliotheek Utrecht zich gaat vestigen
in dit historische pand.
Na een grootscheepse verbouwing met
behoud van het monumentale karakter ontwerp van de inrichting door Zecc
Architecten- zal het gebouw in voorjaar
2020 in gebruik genomen worden door
de Centrale Bibliotheek Utrecht.
De schitterende baksteenarchitectuur van
het gebouw was een grote inspiratiebron
voor de architecten van Hooge Steenen.

LEIDSCHE RIJN
CENTRUM

HET TWEEDE CENTRUM
VAN DE STAD
Dit plaatje spreekt meer
dan duizend woorden. Het
laat zien hoe Leidsche Rijn
Centrum geografisch gezien
letterlijk het middelpunt is
van de stad Utrecht. En dat
kan heel handig zijn als je
er woont. Je bent immers
net zo snel in de historische
binnenstad als op het strandje
van de Haarrijnseplas.
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historische
binnenstad

LEIDSCHE RIJN CENTRUM

Bereikbaarheid Leidsche Rijn grote plus
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Leidsche Rijn is een fantastische plek om te wonen.
Vooral door de ligging ten opzichte van de snelweg, de
uitstekende voorzieningen en zeeën van ruimte. Welke
wijk telt er nou 10 parken en is een winkelcentrum rijk
van Europese Allure? En hoe fijn is het dat het trein- en
busstation om de hoek is én dat je de brug oversteekt en
dan op het strand van Oog in Al zit. Nog even 8 minuutjes
verder fietsen en je staat bij de Dom. Ja, we durven rustig
te stellen dat Leidsche Rijn Centrum alle ingrediënten in
zich heeft om te verleiden. En dat blijkt ook, want wie
er woont, wil er niet snel meer weg.

Stedenbouw
Een huzarenstukje
van Jo Coenen

Een winkelcentrum
met Europese allure
Meer dan 15 jaar geleden maakte stedenbouw-

theater, de bioscoop en het stadhuis op een logi-

kundige, architect, hoogleraar en voormalig

sche plaats te positioneren en functies te combi-

Rijksbouwmeester Jo Coenen het stedenbouw-

neren, vind je je weg als vanzelf.

kundig plan voor het Leidsche Rijn Centrum en
bedacht hij hoe het winkelcentrum eruit moest

Het assortiment winkels

gaan zien. En daarmee gaf hij het hart van de

versterkt de beoogde sfeer

nieuwe wijk Europese allure. Wat hij destijds op

Niet alleen in architectuur en opzet straalt Leidsche

papier heeft bedacht, is inmiddels gerealiseerd

Rijn Centrum allure uit. Het aanbod van winkels

en wie nu rondloopt in het winkelcentrum her-

draagt hier ook aan bij. Natuurlijk vind je er een

kent elementen uit West-Europese steden.

HEMA, supermarkt, vishandel en een Bruna, maar

Twee verdiepingen hoge etalages waar je overdekt

notenwinkel, de Rituals, mooie kledingzaken, een

langsloopt en prachtige, afwisselende architectuur

Bang & Olufsen en bovenal superveel goede ho-

met hoogwaardige materialen. De verschillende

recagelegenheden. Een aantal landelijk bekende

pleinen hebben allemaal hun eigen identiteit en

ketens wordt afgewisseld met unieke zaken. Bij de

zijn via op- en aflopende straten aan elkaar ver-

hotspots zoomen we hier verder op in. Op dit mo-

bonden. Het leuke is dat je hier je weg niet hoeft

ment telt het winkelcentrum ruim 130 winkels! En

te zoeken. Door belangrijke gebouwen zoals het

daar loop jij straks zo naartoe.
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er is nog zoveel meer. We spotten een geweldige

Als componist aan het werk

bordpatroon en bestaat uit een palet van aaneen-

Maar terug naar het stedenbouwkundig plan. In

gesloten bouwblokken. Dit geeft een stads gevoel.

een interview dat Jo Coenen ooit gaf, vergelijkt hij

Met de grote poorten worden de gebouwen ge-

het creëren van een aansprekend stadshart met

opend naar de omgeving en ontstaat er beweging.

het componeren van een muziekstuk. Je hebt een
vast aantal instrumenten dat je kunt bespelen en

De invloed is groot

daarmee ga je aan de slag tot daar mooi geluid uit-

Jo Coenen is nog steeds betrokken bij de ontwik-

komt. We kunnen rustig stellen, dat deze ‘muzika-

kelingen van Leidsche Rijn Centrum. Als supervi-

le exercitie’ geslaagd is. Leidsche Rijn Centrum is

sor houdt hij een oogje in het zeil. Dat doet hij naar

precies wat de nieuwe wijk nodig heeft.

eigen zeggen bij voorkeur door de dialoog aan te
gaan. Zoals je verderop kunt lezen, was het door

Stedelijke karakter

Coenen opgestelde beeldkwaliteitsplan een mooie

Ook op de ontwikkeling van woningbouwprojec-

inspiratiebron voor de architecten van Hooge Stee-

ten gaf Coenen zijn visie. Leidsche Rijn Centrum

nen. Zij voelden geen beperking, maar vrijheid om

heeft een uitgesproken stedelijk karakter doordat

binnen de gestelde eisen een prachtig eigen signa-

het de schakel vormt tussen de stad en de rest van

tuur te geven aan dit stukje Leidsche Rijn.

FOTO: LUUK KRAMER FOTOGRAFIE

BEELDMATERIAAL MAKEN
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Leidsche Rijn. De opzet van de wijk heeft een dam-

LEIDSCHE RIJN CENTRUM TELT INMIDDELS TALLOZE LEUKE
WINKELS, SPECIAALZAKEN EN HORECAGELENHEDEN.
EIGENLIJK TE VEEL OM OP TE NOEMEN. DAT GAAN WE DUS
OOK NIET DOEN. MAAR OM JE EEN IDEE TE GEVEN, LATEN
WE EEN AANTAL LEUKE HOTSPOTS ZIEN. WAT WORDT
JOUW FAVORIET?

LEIDSCHE RIJN CENTRUM

Knapperig en vers
Zin in vers? Loop dan even
binnen bij de Notenbar en
vishandel Volendam. Leuk
sfeertje, aardige medewerkers en bovenal heerlijke
verse vis, noten en meer.

Feestje? Make it sweet
Zoek je een leuke plek om je
verjaardag, babyshower of
vrijgezellenfeestje te vieren?
Ma bella Cakery is the place
to be voor een lekkere high
tea. Je kunt hier trouwens
ook binnenlopen voor wat
muffins, je bruiloftstaart
bestellen of een workshop
volgen. Sweet!

Parkpret
Wist je dat Leidsche Rijn
meer dan 10 parken heeft?
De eerste parkpret begint al
voor de deur, want één van de
woonblokken ligt met de lange
zijde aan Park Leeuwesteyn.
Niet veel verderop vind je het
Maximapark. Een enorm gebied waar je niet alleen kunt
fietsen, wandelen, sporten
en spelen, maar waar ook
geregeld een festival of event
georganiseerd wordt. Ook zijn
er diverse leuke horecagelegenheden voor de verdiende
kop koffie na een wandeling
of workout.
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Strandje pakken
Soia Strand Oog in Al is een
ontzettend fijne plek. Een
‘strand’ in de stad, hoe leuk
is dat. En het fijne is dat jij
er op de fiets naartoe kan.
Je steekt de brug over en je
bent er. Lekker met de kids
een dagje rondhangen of met
vrienden het weekend vieren, het kan hier allemaal.

LEIDSCHE RIJN CENTRUM

LEIDSCHE RIJN CENTRUM

Wijn- en eetbar Most

pagina 37 HOOGE STEENEN

HOOGE STEENEN pagina 36

Leidsche Rijn Centrum heeft zijn eigen wijn- en eetbar. Most! Misschien
ken je het al en zo niet, dan is het echt
de moeite waard om even binnen te
stappen. Samen of met een groepje
vrienden. Hier kun je onder het genot
van lekkernijen 103 verschillende
wijnen uitproberen. Dat vraagt om
diverse terugkomdagen. Enjoy!

FOTO: FOTOJENIQUE

FOTO: BRANDBEELD
LEIDSCHE RIJN CENTRUM

Onder de sterrenhemel
films kijken

Brusselplein voor levensgenieters

Stel je eens voor, het is een zomerse
dag. Het wordt donker en je begeeft je
richting Pathé. Dit keer niet om je in
één van de 1867 stoelen te nestelen.
Je zet koers richting het dak waar je
uitkijkt op Utrecht en geniet van een
film die hier wordt getoond. Al net zo
on-Hollands als de allure van winkelcentrum Leidsche Rijn.

Het is vrijdag. Drukke week achter de rug en eigenlijk geen zin om te
koken. Ken je dit? Als je straks in Hooge Steenen woont, fiets je zo naar
hartje Utrecht voor een borrel en lekkere hap. Maar eerlijk, we adviseren
je om het ook eens dichter bij huis te zoeken: Wijnbar Most, Kavos
Wijnbar en Bar Iberico zijn de perfecte plekken om je weekend te starten.
Je vindt ze aan het Brusselplein.

Net even anders

Fit door het leven
Sport je graag? Buiten kan dat hier overal.
In het park of langs het kanaal. Stads
leven, maar wel met net wat meer ruimte
om je heen. Ook kun je in de buurt terecht
voor fitness, crossfit, krav maga, judo,
karate, golf en yoga. Het is maar een greep
uit de mogelijkheden. Leidsche Rijn is
gewoon heel sportief.
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In het winkelcentrum vind je wereldwijd bekende foodketens als Five
Guys, Bagels & Beans en Starbucks. Zin om verrast te worden? Loop eens
binnen bij Bram’s Gourmet om te ervaren hoe met passie bereide friet
smaakt. En kip om van te watertanden verkopen ze bij Alan&Pims.

BLOGPOST
Sanna Helmer

Verrassend
Leidsche Rijn
Centrum
Ooit sprak ik Jo Coenen, de stedenbouwkundige
van Leidsche Rijn Centrum. Best een eer moet
ik eerlijk zeggen. Zeker nu ik laatst hoorde dat
hij geen interviews meer geeft. Hij inspireerde
me met zijn zienswijze over de manier waarop je
fijne stadscentra maakt. Toen ik vervolgens de
architecten van Hooge Steenen interviewde en zij
al met net zoveel passie over Leidsche Rijn spraken, was de maat vol. Ik klap mijn laptop dicht en
spring in de auto.

Niet geheel zonder financieel risico loop ik door
pen. Maar het is sale, dus de schade valt mee. Ik

rijd, is de goede bewegwijzering. Er kan geen mis-

vind het trouwens opvallend hoe divers het hore-

verstand over bestaan waar je moet parkeren. Ik

ca- en winkelaanbod is. Leuk ook dat het niet al-

doe dat niet. Ik rij nog even door en vervolg mijn

leen maar landelijke ketens zijn. Die afwisseling is

weg omhoog. Oh ja, dat hoogteverschil, daar had

fijn én passend bij een stad. Via de straten kom ik

Coenen inderdaad iets over gezegd. Een bewuste

op allerlei verschillende pleinen die niet alleen in

keuze, want hiermee wordt de link gemaakt naar

uiterlijk van elkaar verschillen, de dynamiek voelt

de West-Europese steden waar ook niet alles

er ook anders. Het is ijskoud en waait hard, ik pro-

rechttoe rechtaan is. Bij Hooge Steenen lopen de

beer me de zomer voor te stellen. Dan moet het

straten trouwens ook op. En af!

hier helemaal leuk zijn.

Ik parkeer mijn auto op een vrij plekje vlak voor de

Ik deel mijn enthousiasme op Instagram en al snel

Rituals en word gelijk gevangen door alles wat ik

blijkt een aantal volgers die te delen. “Ik woon

zie. De gebouwen zijn mooi, maar het meest onder

hier om de hoek en ben zo blij met het winkelcen-

de indruk ben ik van de galerijen met pilaren en

trum.” Ik ben dus niet de enige. Ben jij al geweest?

verlichting die je droog en beschut langs de hoge

Gewoon even doen. Zeker als je overweegt in

en chique etalages voeren. De ramen zitten in

Hooge Steenen te gaan wonen. Want dan wordt dit

gouden kaders en de plinten en wanden zijn van

jouw winkelgebied!

natuursteen.
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de straten. Helaas, het lukt niet om niets te koHet eerste wat opvalt als ik richting het centrum
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‘Hoe dichterbij
je komt, hoe
meer je ziet’

OOSTELIJK DEEL LEIDSCHE RIJN CENTRUM
Vleutenseb
aa

Nieuw Oost

n

E9

WOONBLOKKEN EN VERRASSENDE HOFJES
De woningen worden in blokken gebouwd. Elk
pand heeft een eigen gezicht en dat zorgt voor een
heel gevarieerd beeld. Precies zoals in de oude

E8

Rood Noot

F12

E7
F9
F8
Laan van

F7

stad die organisch gegroeid is. Binnen de blokken

STADSDEEL VAN UTRECHT

gaan groene hofjes schuil die via statige openingen

Het ligt in het oostelijk deel van Leidsche Rijn

bereikbaar zijn. Kijk om je heen en zie groene ter-

Centrum. Dit gebied vormt straks de entree naar

rassen, verrassend ruime stadstuinen en plekken

Leidsche Rijn en verbindt de nieuwbouw met de

waar gespeeld wordt.

oude stad. Nieuw Oost is zeker geen Utrechtse
Monskou

G13

G12

NIEUW OOST IS HET NIEUWSTE

G14

G15

Belgradost

binnenstad, maar het is wel een gebied met een

NIEUW OOST IS NIEUWER DAN NIEUW

stedelijk karakter. De sfeer is zelfs een tikje Eu-

Koop jij een huis in Hooge Steenen, dan mag jij je

ropees. En dat zie je terug in de opzet, het hoogte-

tot één van de eerste bewoners van Nieuw Oost

verschil in de straten en de architectuur.

rekenen. Het stadsdeel is gloednieuw en dus ga
jij samen met je buren en buurtbewoners de toon
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ZO VEEL RUIMTE, DAT BIEDT MOGELIJKHEDEN

zetten. In een sneltreinvaart zal Nieuw Oost vorm

De stadswoningen hebben extra verdiepingshoog-

gaan krijgen. Een beetje pionieren maar niet een-

te op de begane grond, waardoor er een bijzondere

zaam op een zandvlakte want de ontwikkelingen

ruimte ontstaat die uitnodigt tot een creatieve of

volgen zich in rap tempo op. En wel binnen een

functionele inrichting. In de panden zie je straks

setting waar je meelift op het gemak van alle aan-

mensen koken, wonen, werken, kunst maken en

wezige voorzieningen in winkelcentrum Leidsche

ook een klein winkeltje behoort tot de mogelijk-

Rijn én het oude Utrecht. Alle ruimte dus, zonder

heden.

dat je ook maar iets van het stadse leven hoeft te
missen.

eg
nw

rlij
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ACHTERGROND
bron: Forbes magazine

12 factoren die
een wijk tot een
gedroomde plek
om te wonen
maken
Forbes magazine publiceerde een artikel met de naam ´12 Things
That Makes A Neighbourhood Truly Great´. Het pakte ons, omdat we
met gemak een vinkje konden zetten achter bijna alle gestelde eisen.
Met de complimenten aan Jo Coenen! Benieuwd wat de 12 factoren zijn?
We zetten ze kort samengevat voor je op een rij.
1. product en omgeving passen bij je levensstijl
2. de bewoners van de wijk zijn trots om er te wonen
3. veiligheid en lage criminaliteitscijfers
4. gevarieerd en goed onderwijsaanbod in de buurt
5. genoeg mogelijkheden om buiten te sporten/recreëren
6. historische elementen, van nature of gecreëerd (ruimte, groen)
8. kindvriendelijke omgeving (autoluw, genoeg speelruimte)
9. uitstekend openbaar vervoer
10. winkels en restaurants op loopafstand
11. cultuur, entertainment en uitgaansleven op loopafstand
12. openbaar gebied dat uitnodigt tot lopen
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7. goede medische voorzienigen in de buurt

WAT GROEN
VOOR EEN STAD
KAN DOEN
We roepen steeds dat Hooge Steenen
‘stedelijk wonen’ is. Dat klopt ook. Maar dat
betekent niet dat groen geen rol zal krijgen.
Sterker nog, er is volop ruimte om bij, tegen
of achter je huis de natuur dichterbij te brengen. Wij plaatsen planten in de speciaal ontworpen plantenbakken tegen de voorgevel
en laat het groen langs je huis klimmen. Zelf
naar hartenlust nog meer groen toevoegen
kan natuurlijk ook. We planten bomen en in
Leidsche Rijn Centrum zijn allerlei parken.
Dit is een heel bewuste keuze, want uit veelvuldig onderzoek (Forbes) blijkt dat mensen
hun wijk hoger waarderen als ze dicht bij
de buitenlucht. Buurten met veel groen zijn
populairder en mensen die er wonen, zullen
niet snel weggaan. Op de volgende pagina lees
je meer over het groen in Leidsche Rijn.
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huis kunnen sporten, recreëren en spelen in

APPARTEMENTEN
HOOGE
STEENEN

ALTIJD EEN PARK IN DE BUURT
Wist je dat Leidsche Rijn meer dan 10 parken

Heel dichtbij vind je nog meer parken. Park de

heeft? Eén van die parken ligt voor de deur.

Hoge Weide bijvoorbeeld. En heb je al gezien dat
het gebied langs het Amsterdam-Rijnkanaal mooi

Park Leeuwesteyn loopt direct langs het Parkblok

groen wordt aangelegd? Allemaal stadse natuur

(fase 1) van Hooge Steenen. Heerlijk als je hier op

om de hoek van je huis. Bijzonder is trouwens het

uitkijkt, maar ook als je in het Carré woont, ben je

recent aangelegde Willem Alexanderpark boven op

er zo. Niet veel verderop vind je het Maximapark.

het dak van de A2. Alle vier de velden hebben een

Een enorm gebied waar je niet alleen kunt fietsen,

eigen thema. Je kunt er ontmoeten, spelen, pluk-

wandelen, sporten en spelen, maar waar ook gere-

ken en ontdekken.

geld een festival of event georganiseerd wordt. Ook
zijn er diverse leuke horecagelegenheden voor een
kopje koffie na een wandeling.

HERENHUIZEN
HOOGE
STEENEN

Verder lezen?
Neem contact op met een van
onderstaande makelaars en zij
sturen je graag de brochure toe.

Ons Huis Vastgoed
Biltstraat 443
3572 AW Utrecht
030 - 231 21 61
info@onshuisvastgoed.nl
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Beumer Garantiemakelaars
Meerndijk 7
3454 HM De Meern
030 - 677 60 00
nieuwbouw@beumer.nl

