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Buildingtwenty4 tekent contract voor 320 woningen in Hillegom
Buildingtwenty4 heeft de overeenkomst met AM en Ymere ondertekend voor de overdracht van project Ringoevers in
Hillegom. Buildingtwenty4 is een consortium bestaande uit de ontwikkelende bouwers HBB Groep (o.a. Huib Bakker
Bouw), De Geus Bouw en Aannemingsbedrijf K. Dekker. Samen gaan deze authentieke familiebedrijven - met ieders
eigen expertise - aan de slag met de ontwikkeling en realisatie van de totaal 320 woningen aan de Ringvaart in
Hillegom. HBB zal hierin de ontwikkeling ter hand nemen.
De projectlocatie ligt aan de Ringvaart en de Hillegommerbeek in
Hillegom. De komende jaren ondergaat het terrein een ware
metamorfose. Het terrein is voor het dorp een krachtige locatie
met in de directe nabijheid scholen, diverse supermarkten,
zorgvoorzieningen, winkels en horecagelegenheden. Deze
nieuwbouwontwikkeling bestaat uit totaal 320 woningen,
waarbij de woningen gefaseerd op de markt zullen worden
gebracht.
Buildingtwenty4 is trots op dit prestigieuze project. “Het is een prachtige locatie aan de Ringvaart, waarbij we dit gebied
weer terug gaan geven aan de bewoners van Hillegom, industrie wordt ingeruild voor een fijne nieuwe woonomgeving,”
aldus Martijn van de Poll, Buildingtwenty4, “ons doel is om samen - met onze ervaring van meer dan 100 jaar - binnen het
consortium - een nieuwe dorpse wijk te creëren. Een wijk die goed aansluit bij de wensen van de nieuwe bewoners, maar
die ook aansluit bij de huidige omwonenden.”
De gemeente Hillegom heeft nauw samengewerkt met de betrokken partijen om ondertekening van het contract mogelijk
te maken. Samen met de gemeente kan het consortium nu volle vaart vooruit. Afgelopen zomer is een enquête
toegezonden aan de geïnteresseerden. Meer dan 1.000 mensen hebben de enquête ontvangen. Het enorme aantal
reacties is erg waardevol. Daaruit kwamen duidelijke antwoorden op vragen als: Welke woningen is vraag naar? Wat zijn
de wensen van de geïnteresseerden? En waar heeft Hillegom behoefte aan? Van de Poll: ‘Binnenkort zal Buildingtwenty4
een evenement op locatie organiseren om met geïnteresseerden in gesprek te gaan. Wij hopen eind dit jaar te kunnen
starten met de verkoop van de eerste woningen.”
Meer informatie over het project is te vinden op www.ringoevers.nl en binnenkort ook te volgen via
www.facebook.com/ringoevers. De verwerving van de locatie is tot stand gekomen via Westvast.

-- #-Redactie:
Voor vragen over het persbericht kunt u contact opnemen met de HBB Groep b.v. – info@huibbakker.nl – 023-5296363.
Over HBB Groep
De HBB Groep ontwikkelt en realiseert met betrokkenheid en professionaliteit bijzondere bouwprojecten. De HBB Groep combineert meer dan 75 jaar
ervaring met een platte, flexibele organisatie die volledig is toegesneden op ontwikkelen en bouwen in de 21e eeuw. De HBB Groep bestaat uit een
grote ontwikkelorganisatie en de regisserende bouworganisatie Huib Bakker Bouw
Over De Geus Bouw
De Geus Bouw is een middelgroot aannemingsbedrijf in Broek op Langedijk met Noord-Holland als werkgebied. Het bedrijf kenmerkt zich door
vakmanschap, flexibiliteit en slagvaardigheid. De jarenlange relaties met partners als opdrachtgevers, architecten en leveranciers onderstreept de
stabiliteit van de organisatie.
Over Aannemingsbedrijf K. Dekker
Aannemingsbedrijf K. Dekker is specialist in het middensegment van de markt en bestaat uit twee onderdelen: Burgerlijke en Utiliteitsbouw. En Grond-,
Water- en Wegenbouw. Met goed gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers, een gezonde financiële positie en nieuw en modern materieel
worden veelzijdige werken aangenomen.
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