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Amersfoort, 31 augustus 2022 

 

 

Portaal presenteert ontwerp 64 energiezuinige appartementen in het 

hart van Soesterberg  
 

Woningcorporatie Portaal gaat 32 beneden-bovenwoningen aan de Van Angerenstraat en 

Plesmanstraat slopen. Ervoor in de plaats komen twee woongebouwen met in totaal 64 

appartementen. Tijdens een informatieavond voor omwonenden en belangstellenden zijn de 

nieuwe ontwerpen gepresenteerd.  

 

Moderne nieuwbouw  
De nieuwe woongebouwen zijn ontworpen door Alynia architecten in opdracht van woningcorporatie 
Portaal. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de wensen van de bewoners en een duurzame 
toekomst.  
 
De 2 en 3 kamer-appartementen worden zo energiezuinig mogelijk gebouwd: gasloos en zeer goed 
geïsoleerd. Bij het complex aan de Van Angerenstraat komt bovendien een binnentuin, die samen met de 
bewoners wordt ingericht. Het uitgangspunt is dat de nieuwbouw aansluit bij de omgeving en een 
belangrijke kwaliteitsimpuls geeft aan Soesterberg.  
 
Betaalbaar wonen 
Er is een flink tekort aan sociale huurwoningen in Soesterberg. Daarom zijn in het nieuwe ontwerp meer 
woningen opgenomen, zonder in te leveren op comfort. Voor de 32 woningen die gesloopt gaan worden, 
komen 64 sociale huurwoningen in de plaats. Hierdoor kunnen straks meer woningzoekenden een 
woning huren. Oud-bewoners hebben bovendien recht op terugkeer in de nieuwbouw.  
 
Mounaim Abdelkhalki, manager Volkshuisvesting bij Portaal: “Portaal is trots om opnieuw een plan te 
kunnen presenteren dat kwalitatieve, duurzame appartementen toevoegt aan de buurt. Tijdens de 
informatieavond gingen we over dit plan in gesprek met omwonenden. Deze interactie is voor ons heel 
waardevol. Bovendien is het gelukt om het huidige aantal woningen te verdubbelen, waardoor wij meer 
mensen aan een betaalbare woning kunnen helpen in Soesterberg’.” 
 
Voorlopige planning 
In de eerste helft van 2023 begint Portaal met de sloop van de woningen op de Van Angerenstraat 2 t/m 
32 even en de Plesmanstraat 13 t/m 43 oneven. Medio 2023 zal de nieuwbouw starten. Naar verwachting 
worden de woningen in 2024 opgeleverd.  
 
Meer informatie over dit project en beeldmateriaal van de nieuwe ontwerpen kunt u vinden op 
www.portaal.nl/angerenplesman.  
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Artist Impression Van Angerenstraat  

 

 
Artist Impression Plesmanstraat  
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