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Timpaan en UBA winnen met plan ‘Tuindorp Weerestein’de tender van 

284 betaalbare en vrije sector woningen in Hillegom sportvelden 

Projectontwikkelaars Timpaan uit Hoofdddorp en UBA Projectontwikkeling uit Uithoorn hebben de 

openbare aanbesteding voor de herontwikkeling van de circa 5 hectare sportvelden in Hillegom-

Noord gewonnen. De Gemeente Hillegom heeft zich met de uitvraag gericht op betaalbare 

woningen, met name voor de Hillegommers zelfs. Het plan bestaat uit 136 woningen in de sociale 

koop (met prijzen tussen circa € 100.000,- en € 225.000,-) en 148 woningen in de vrije sector koop. 

Ook worden er woningen in de sociale huursector in het plan opgenomen. 

Het tenderteam bestaat uit regionale partijen, en naast de ontwikkelaars Timpaan en UBA 

Projectontwikkeling zijn dit Faro architecten uit Lisserbroek  voor de stedenbouw en architectuur,  

AW Groep uit Lisse voor grond- weg en waterbouw, Interegion Groep uit Rijpwetering voor tender- 

en procesmanagement en UBA Bouw die de bouw voor haar rekening neemt. Na een verdere 

uitwerking van het stedenbouwkundig plan in overleg met gemeente Hillegom en in participatie met 

de buurt, zal de gebiedsontwikkeling naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 van start 

gaan. 

Ingeborg de Jong, algemeen directeur van Timpaan: “Het project sluit naadloos aan bij de missie en 

visie van Timpaan. Wij zijn als Timpaan actief in betaalbare woningbouw in de koopsector, in 

combinatie met vrije sector bouw, zodat er mooie wijken ontstaan met nieuwe gemeenschappen 

van bewoners. Het is geweldig dat ons plan ‘Tuindorp Weerestein’ is geselecteerd door gemeente 

Hillegom en met onze partners willen we het graag met voortvarendheid tot ontwikkeling brengen’  

Jurgen de Reus, directeur van UBA: “Wij zijn er klaar voor om met alle partners deze mooie 

opdracht op te pakken. Dit woningbouwplan wordt een verrijking voor de gemeente Hillegom. 

Omwonenden en toekomstige bewoners kunnen rekenen op onze ervaring en inzet. Ook tijdens de 

bouw kunnen alle belanghebbenden erop vertrouwen dat wij alle veiligheidseisen in acht nemen en 

duidelijke informatie verschaffen over de voortgang van het project.” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Noot voor de redactie: 

Over Timpaan 

Als Timpaan richten we ons op eigentijdse woningen en vernieuwende woonconcepten, zowel voor starters, gezinnen, 

ouderen als zorgbehoevenden. In kernen, dorpen en stedelijke wijken in West- en Midden Nederland. Nieuwbouw én 

transformatie. Dat doen we al sinds 1992 en altijd met een scherp oof voor de bewoner en de omgeving waar hij of zij 

woont. Timpaan is een stichting en daarmee gaat de winst die wij realiseren niet naar aandeelhouders. Het stichtingsbestuur 

bepaalt jaarlijks aan welke maatschappelijke relevante vastgoedprojecten die wordt besteed. Wij gebruiken onze winst ook 

om innovaties te stimuleren, zoals betaalbare woonconcepten of duurzame gebiedsontwikkeling. Meer informatie: 

https://www.timpaan.nl/ 

Over UBA 

UBA is een ontwikkelend bouwbedrijf dat sinds 1965 tal van toonaangevende bouw- en renovatieprojecten in zowel de 

woning- als utiliteitsbouw heeft gerealiseerd, waaronder ook zorginstellingen en binnenstedelijke vernieuwing. Met de 

werkmaatschappijen UBA Bouw en UBA Projectontwikkeling zijn wij nationaal gezien een top 60-speler in de bouwbranche. 

Ons werkgebied omvat Midden-Nederland, waarbij de nadruk ligt op de Randstad. Meer informatie: https://www.uba.nl  


