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Soesterberg, 24 januari 2022 

 

 

Start bouw 60 nieuwbouwwoningen Moerbessenberg  
 

In de week van 10 januari 2022 is Van Wijnen in opdracht van woningcorporatie 

Portaal begonnen met de bouw van 60 comfortabele en energiezuinige 

appartementen aan de Moerbessenberg. Het gebouw krijgt drie bouwlagen. Naar 

verwachting zal het nieuwe woongebouw begin 2023 worden opgeleverd.   

 

Marlies Krol, directeur Vastgoed Portaal: “Fijn dat we zijn begonnen met de bouw van deze 

60 nieuwe, passende en comfortabele woningen die we de bewoners kunnen bieden. De 

bewoners uit de gesloopte duplexwoningen hebben allemaal passende woonruimte 

gevonden. De oud- bewoners hebben het recht op terugkeer. Mogelijk maken nog enkele 

bewoners daar gebruik van. Als dit gebouw klaar is, gaan we de 32 verouderde en slecht 

geïsoleerde beneden- en bovenwoningen in de Van Angerenstraat en Plesmanstraat 

vervangen door meer comfortabele woningen die voldoen aan de eisen van nu.”  

 

Meedenkgroep 

Van de oorspronkelijke bewoners heeft een aantal meegedaan in de Meedenkgroep 

Moerbessenberg. Zij waren betrokken bij het ontwerp van de architect en hebben ook 

meegedacht over een sociaal plan. Daarin staan afspraken en regelingen voor de bewoners 

van de Moerbessenberg, zoals de verhuiskostenvergoeding en de voorrangsregelingen voor 

andere woonruimte.  

 

Over de appartementen 

De 60 appartementen zijn geschikt voor alle doelgroepen, van jong tot oud. Het 

woongebouw krijgt een lift en op elke etage is een scootmobielstalling.  

 

Sociale huur 

De woningen aan de Moerbessenberg vallen allemaal onder de sociale huur. Doordat ze ook 

energiezuinig zijn, kan Portaal woningen aanbieden die door hun huur en lage energiekosten 

betaalbaar zijn.  
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Artist impression 
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