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het plan

SAMEN WONEN EN SAMEN 
LEVEN IN HEREN VIJF

Aan de Daelwijcklaan in het Utrechtse Zuilen, op de plek waar nu nog het oorspronkelijk 
kerkgebouw van de Baptistengemeente De Rank staat, verrijst Heren Vijf. Een kleinschalig 

nieuwbouwproject met slechts vijf moderne, duurzame, comfortabele en fraaie 
gezinswoningen.

In Heren Vijf woon je midden in de levendige 
stadswijk de Schaakbuurt. Hier is gemeenschapszin 
nog vanzelfsprekend en je vindt er alle 
voorzieningen en een bibliotheek op loop- en 
fietsafstand. Met winkelcentrum Rokade vlakbij, 
sportclubs en natuur om de hoek en natuurlijk de 
gezellige Utrechtse binnenstad op een kwartiertje 
fietsen. Wat een geweldige plek om te wonen.

Heren Vijf ligt in het hart van Zuilen waar het 
leven bruist op elke straathoek. Maar ondanks die 
dagelijkse dynamiek geniet je straks van volop 
rust in je eigen tuin of de daarop aansluitende 
verborgen gemeenschappelijke buurttuin achter je 
woning. Hier kom je samen met je buren en geniet 
je van een goed gesprek of een gezellige bbq. 
Ongedwongen samenwonen en samenleven staan 
hier centraal. In Heren Vijf voel je je meteen thuis. 

foto 1967, W. Blokland, Utrecht Reliwiki archief
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de locatie

IN 2022 VIEREN WE DE OPLEVERING 
VAN HEREN VIJF. ÉN DAT UTRECHT 

900 JAAR STADSRECHTEN HEEFT! UTRECHT. EEN DROOM 
DIE WERKELIJKHEID WORDT

Utrecht behoeft eigenlijk geen toelichting. Iedereen kent de historische Domstad. Met zijn 
grachten en werfkelders. Bijzondere winkels en geweldige restaurants. Uitnodigende kroegen 

en kunst, cultuur en evenementen. Hier mogen wonen is een droom van velen. 

Utrecht verrast overal en er is altijd wat te 
doen, te zien en te beleven. Shoppen, uitgaan, 
cultuursnuiven of je even terugtrekken in een 
stadspark? In Utrecht kan het allemaal en meer. 
Want Utrecht is dan wel een eeuwenoude 
stad, maar nog altijd jong van geest. Een stad 
van makers met een drang tot vernieuwen en 
verbeteren. Kleine en grote ideeën worden hier 
werkelijkheid. Utrecht leeft volop!

In 2022 vieren we dat Utrecht 900 jaar 
stadsrechten heeft. Utrecht: de stad die de 
inwoners samen zo mooi hebben gemaakt. Waar 
de deuren altijd open staan. Waar we elkaar zien 
en aandacht hebben voor elkaar. Al 900 jaar. 
Samen maken we Utrecht nog mooier. Vandaag 
morgen en over nog eens 900 jaar. Met mooie 
initiatieven zoals Heren Vijf. In 2022 vieren we 
ook de oplevering van dit prachtige stukje nieuw 
Utrecht. 
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zoek een mooie avond uit,
loop de grachten langs en kijk

hoe het licht in de huizen verdwijnt.
leg dan uw handen op een muur.

hier heeft de oudste steen gelijk.

Utrecht voor beginners, Ingmar Heytze
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5x utrecht, 
maar dan anders

#2

#3

waterval 
In de Botanische Tuinen van Utrecht bevindt zich een sprookjesachtige waterval met bijpassend 
bergbeekje. Beklim de trappen in de rotstuin en bij je afdaling hoor je opeens het water 
kletteren. Wat een te gekke plek in Utrecht.

stiltecentrum
Op zoek naar een beetje rust in de 
hectiek van Hoog Catharijne? Bezoek 
dan het stiltecentrum in het pand van 
vredesorganisatie PAX. Een fijne plek voor 
bezinning. En als je je hart wilt luchten; er 
zijn altijd vrijwilligers die je een luisterend 
oor bieden. 

de vecht
De Utrechtse Vecht staat bekend als een 
van de mooiste rivieren in Nederland. 
Vroeger was de Vecht een belangrijke 
hoofdvaarweg tussen Utrecht en 
Amsterdam. Tegenwoordig is het een 
populaire bestemming om te recreëren. 
Wil je Utrecht en omgeving vanaf het 
water beleven? Doe eens een rondvaart 
of huur zelf een sloep.

Natuurlijk, de Domtoren is prachtig, net als de Oudegracht. Maar Utrecht heeft zoveel meer te bieden. 
Wist je bijvoorbeeld dat de stad een waterval heeft? En een rozentuin? En zo zijn er nog veel meer 
verborgen parels die je echt moet gaan ontdekken. 

#1

#4

kruideniersmuseum
In een klein 17e-eeuws huisje in een smal 
Utrechts steegje vind je een oudhollands 
kruidenierswinkeltje met daarboven een 
heel klein museum vol oude beschuitblikken, 
koffiedozen en meer. Welkom in de wereld van 
kruideniersvrouw Betje Boerhave.

rozentuin
Vlak bij het Wilhelminapark vind 
je de Utrechtse rozentuin. Naast 
verschillende prachtige rozensoorten 
vind je er een fonteintje, bankjes en 
beelden. Het is daarmee een heerlijk 
rustig en vooral erg romantisch plekje 
om je lief eens mee naar toe te 
nemen.

#5
Foto: Jurjen Drenth
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WONEN IN DE SCHAAKBUURT
IN ZUILEN

Heren Vijf wordt ontwikkeld in de Utrechtse Schaakbuurt. Hier proef je nog overal het 
gezellige Zuilen van vlak na de oorlog. De wijk onderging eind jaren 90 een enorme 

metamorfose waarbij oude woningen en portiekflats werden gesloopt om plaats te maken voor 
moderne gezinswoningen. In de Schaakbuurt voelt iedereen zich meteen thuis. 

A2

A12

N230
N230

N230

N230

N404

N404

N230

N404

N230

A2

A2

A2

A2

West

Noordoost

Binnenstad

Zuilen

Oud Zuilen

Julianapark

Griftpark

Hoog Catharijne

Supermarkt: 3 min. lopen

Bibliotheek: 2 min. lopen

Sportpark: 8 min. fietsen

Busstation: 4 min. lopen

Basisschool: 2 min. lopen

Juliananpark: 16 min. lopen

Zuilen Noord: 6 min. fietsen

De A2: 12 min. rijden

Centrum: 15 min. fietsen

De Vecht: 10 min. lopen

ALLES IN DE BUURTVAN HEREN VIJF

Zuilen mag zich in een groeiende populariteit verheugen. Logisch; de wijk ligt centraal, de 
uitvalswegen zijn goed bereikbaar en qua openbaar vervoer kun je kiezen uit de trein vanaf 

station Zuilen en verschillende buslijnen. In een kwartiertje fiets je naar de binnenstad. 
Verder zijn er allerlei voorzieningen in de buurt. Winkelcentrum Rokade bijvoorbeeld, maar 

ook scholen, sportvelden, restaurants, de bibliotheek en een theater met buurthuis. Ben je op 
zoek naar rust en ruimte? Bezoek dan Fort aan de Klop, waai uit aan de Vecht of ga chillen in 
het Julianapark. Ook Oud Zuilen, de Maarsseveense Plassen en Maarssen-Dorp zijn vlakbij.
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Bibliotheek
Winkelcentrum

DE LIGGING VAN
HEREN VIJF

Heren Vijf verrijst aan de Daelwijcklaan in het hart van de Schaakbuurt in Zuilen. Het 
rijtje bestaat uit twee hoekwoningen en drie tussenwoningen op kavels van ca. 21 meter 
diep. De woningen kijken aan de voorzijde uit over de straat en hebben de tuinen aan de 

beschutte achterzijde. Daar bevindt zich ook de gemeenschappelijke buurttuin op het 
zonnige zuidoosten.
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DE WONINGEN NADER BEKEKEN

BEGANE GROND

In Heren Vijf woon je modern, comfortabel en duurzaam. De gezinswoningen hebben drie 
slaapkamers en een vrij-indeelbare zolder en worden gebouwd volgens de nieuwe BENG-eisen 
(Bijna Energie Neutrale Gebouwen). Met drie verschillende kleuren metselwerk en bijzondere 
metselwerkverbanden onderscheiden de woningen zich van elkaar en vormt het project een 

blikvanger in de straat. Fijn om hier straks thuis te komen. 

Schaal 1:50

De woningen hebben een woonoppervlak van 
ca. 108 m2. Op de begane grond is de hal met 
toiletruimte en een tuingerichte woonkamer met 
open keuken. Bij de koopsom is een keukencheque 
inbegrepen zodat je zelf je keuken kunt uitkiezen. 
Via de openslaande deuren kom je in de achtertuin 
op het zuidoosten met achterom en berging. De 
twee hoekwoningen hebben extra ramen in de 
zijgevel en een iets grotere tuin.

Op de eerste verdieping vind je drie slaapkamers 
plus een badkamer die bij de oplevering al 
compleet is ingericht met een douche, tweede 
toilet en een wastafel. De zolderverdieping is een 
grote open ruimte van 25 m2 waar zich de diverse 
technische voorzieningen bevinden, naast een 
opstelplek voor de wasmachine en droger. De 
ruimte is verder vrij-indeelbaar. Wordt het een extra 
slaapkamer, een werkkamer of hobbykamer? Jij 
bepaalt. 

De open keuken bevindt zich aan de straatzijde. Bij de koopprijs is een 
keukencheque inbegrepen. Je kiest zelf je keuken. 

STUDIO 3DProject: 

Plaatsnaam:

Opdrachtgever: 

Datum:

Utrecht

HerenVijf

CDG|Ontwikkeling 

15-07-2021

A3 | SCHAAL 1:50
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TWEEDE VERDIEPINGEERSTE VERDIEPING

Schaal 1:50Schaal 1:50

De zolderverdieping richt je in zoals jij dat wilt. Maak er een extra slaap-, 
werk- of hobbykamer van. Alles kan en mag.

Met drie fijne slaapkamers en een compleet geïnstalleerde badkamer is je 
woning in Heren Vijf al helemaal compleet.
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stad een 

verborgen
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de gezamenlijke tuin

hoe ziet jouw 
ideale tuin eruit?
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de gezamenlijke tuin
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BELANGRIJKE BOUWSTENEN 
VOOR DE BUURTTUIN

De buurttuin wordt steeds populairder in Nederland. En niet voor niets. Want een buurttuin 
is bij uitstek de plek waar je je buren ontmoet, waar je samen tuiniert of gewoon ontspannen 

op een bankje een boek kunt lezen. Ook in Heren Vijf creëren we samen zo’n bijzondere 
groene plek. 

Een buurttuin is een geschikte ontmoetingsplaats 
in de wijk en kan ook bijdragen aan een betere 
leefbaarheid. Bovendien kan een buurttuin met 
moestuin er ook toe bijdragen dat buurtbewoners 
bewuster worden over gezond eten en gezond 
leven en meer te weten komen over de natuur. De 
gemeente Utrecht is daarom ook bereid om te 
helpen bij de start van de Heren Vijf buurttuin.

Voor de buurttuin wordt een entiteit opgericht 
waarin de kopers van Heren Vijf participeren.
Betrokken omwonenden kunnen daar ook lid 
van worden. Kennis of kunde over tuinieren zijn 
absoluut geen vereiste. Betrokkenheid en tijd zijn 
wel belangrijke bouwstenen. Zodat de verborgen 
buurttuin uiteindelijk bijdraagt aan het versterken 
van de gemeenschapszin en het samen genieten 
van een stukje groen in de stad. 
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de ontwikkelaar

DUURZAAM ONTWIKKELEN

Heren Vijf is een co-creatie van CDG|Ontwikkeling en DODUVA uit Utrecht. CDG staat 
voor comfortabel, duurzaam en gezond, DODUVA voor Domstad Duurzaam Vastgoed. 

Beide bedrijven zien het als uitdaging om samen met de gemeente en omwonenden een 
energiepositieve leefomgeving creëren. “Daar wordt iedereen blij van”, aldus Benno Oosterom 

van DODUVA.

“CDG en DODUVA kijken altijd naar de meerwaarde 
die wij kunnen realiseren voor een wijk en de 
mensen die er wonen of gaan wonen. Heren Vijf 
in Zuilen is daar een goed voorbeeld van. Samen 
met omwonenden en andere belanghebbenden 
hebben we goed gekeken naar de mogelijkheden 
van de locatie. De voormalige kerk renoveren 
en herbestemmen had in eerste instantie onze 
voorkeur, dat is immers pas echt duurzaam. Maar 
de bouwtechnische staat van het gebouw en de 
herontwikkelingsmogelijkheden waren dermate 
slecht en beperkt dat slopen en duurzaam 
nieuwbouwen meer kwaliteit zou opleveren voor de 
gebruikers en de buurt.”

“Duurzaamheid zit in de eerste plaats in de manier 
waarop we bouwen en de energiebesparende en 
energieleverende technieken die we toepassen. In 
Heren Vijf hebben we gekozen voor goede isolatie, 
zonnepanelen en een warmtepomp in elke woning. 
Vloerverwarming en goede ventilatie zorgen daarbij 

voor een behaaglijk en gezond binnenklimaat. En 
we gaan verder. Ook de buitenruimte heeft onze 
aandacht. Zo planten we groene hagen die de 
percelen begrenzen. Zowel in de voortuinen als 
tussen de tuinen aan de achterzijde. Het meest 
bijzondere is misschien wel de gemeenschappelijke 
en besloten buurttuin die zich achter de 
privétuinen van de bewoners bevindt.”

“De verborgen binnentuin wordt een gezamenlijk 
project van nieuwe en bestaande buurtbewoners. 
Het is de bedoeling dat geïnteresseerden de 
tuin samen met de gemeente gaan bedenken, 
aanleggen en onderhouden. Het moet een plek 
worden waar ontmoeten centraal staat. Maar 
ook waar flora en fauna alle vrijheid krijgen. Zo’n 
verstilde groene oase midden in een levendige 
stadswijk is echt uniek. Het maakt van Heren Vijf 
een duurzame en gezellige plek waar het heerlijk 
wonen wordt.”

“zo’n verstilde groene oase midden in een 
levendige stadswijk is echt uniek!”
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stappenplan

EEN INSPIRERENDE REIS OP WEG 
NAAR JOUW NIEUWE WONING

START 
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Je koopt niet elke dag een nieuwe woning. Logisch dus, dat je veel vragen hebt. Die 
beantwoorden we graag door je stap voor stap mee te nemen op een reis langs een aantal 

belangrijke momenten in het aankoopproces. En natuurlijk ben je met al je vragen welkom bij 
de makelaar van Lauteslager in Utrecht. 

Je maakt kennis met Heren Vijf. 
Je bekijkt het plan op herenvijf.eu, 
hebt misschien al een voorkeur voor 
een woning en je schrijft je in als 
belangstellende. Vanaf nu houden we 
je regelmatig op de hoogte van wat er 
allemaal speelt. 

De woningen worden toegewezen. 
Ben jij een van de gelukkigen? 
Dan nodigen we je uit voor een 
verkoopgesprek. Je bespreekt je 
wensen, de opties die je graag 
wilt en je tekent de Koop- en 
Aannemingsovereenkomst. Je hebt nu 
nog een week bedenktijd.

De start bouw staat gepland voor het 
vierde kwartaal van 2021. Natuurlijk 
houden we je tijdens de bouw steeds 
op de hoogte van de vorderingen. Ook 
nodigen we je, als het kan en mag, 
geregeld uit even te komen kijken op 
de bouwplaats. 

De woningen gaan medio augustus 
2021 online in verkoop. Je hebt al 

eerder aangegeven naar welke woning 
je voorkeur uitgaat. Nu leg je die wens 

definitief vast. Ondertussen heb je 
natuurlijk al gekeken of je ook een 
hypotheek kunt krijgen voor jouw 

favoriete woning. 

Is de omgevingsvergunning 
onherroepelijk heeft Woningborg 
het plan geaccepteerd en is meer 

dan 70% van de woningen verkocht? 
Dan gaan de hypotheekstukken naar 

de notaris en maak je een afspraak 
voor de grondoverdracht en de 

hypotheekakte. 

Rond de zomervakantie van 2022 
is je huis klaar. Je krijgt de sleutel 

en je kunt verhuizen. We wensen je 
heel veel woonplezier in Heren Vijf 

in Utrecht.
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VERKOOPINFORMATIE

Heb je vragen of opmerkingen, neem gerust contact met ons op.

ONTWIKKELING

CDG Ontwikkeling
Ramstraat 31 

3581 HD Utrecht

ARCHITECT

19 Het Atelier
Marc Eijkelkamp

Thorbeckegracht 19
8011 VM Zwolle

BOUW

Bouwbedrijf Van den Hengel
Veldweg 2B

3764 CP Soest

herenvijf.eu
Augustus 2021

Disclaimer. Deze brochure is met zorg samengesteld. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken voor kleine (maat) afwijkingen 

en/of wijzigingen en eventuele druk- en zetfouten. Impressies, plattegronden, maatvoering, foto’s en teksten zijn om een indruk te 

geven van het beoogde eindresultaat. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

BOUWBEDRIJF
VAN DEN HENGEL
vdhengel.nl

CDG|Ontwikkeling 
Comfortabel-duurzaam-gezond 

VERKOOP

Lauteslager Nieuwbouw Makelaars BV
Catharijnesingel 100
3511 GV Utrecht

nieuwbouw@lauteslager.nl
030-231 51 86
www.lauteslager.nl
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