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Mitros en Portaal bouwen 510 tijdelijke woningen en 7 Skaeve Huse in Utrecht
Deze week maakten woningcorporaties Mitros en Portaal de komst bekend van 510 tijdelijke
sociale huurwoningen en 7 Skaeve Huse in het braakliggende gebied Overtuin in Leidsche Rijn.
Rond de zomer van 2017 zijn de woningen klaar om in te wonen. Mitros en Portaal zijn blij dat ze
hiermee snel extra sociale huurwoningen kunnen bieden aan de stad Utrecht.
Corporaties weten raad met bouwlocatie
De bouwlocatie ligt tussen de A2 en het Amsterdam Rijnkanaal. De gemeente stelt de grond tijdelijk
beschikbaar. De woningen worden gebouwd door ontwikkelaar Esprit Projectontwikkeling en aannemer
Hardeman. Mitros en Portaal verzorgen de verhuur en het beheer.
De tijdelijke studio’s zijn bedoeld voor jongeren. Er is ook ruimte voor andere mensen die woonruimte van
de corporaties nodig hebben, zoals statushouders en mensen die de maatschappelijke opvang verlaten.
Kwaliteit van wonen en leven
Met deze tijdelijke studio’s komt er iets bijzonders in Utrecht. De 510 studio’s komen kant en klaar
geleverd naar Leidsche Rijn en worden daarna geplaatst op de fundering. De woningen zijn 21 m2,
gestoffeerd en volledig zelfstandig (eigen keuken en sanitair). De studio’s zijn verdeeld over 4 blokken,
hebben elk 5 woonlagen en een lift. Ze staan rond een groen binnenterrein met
een gebouw voor een beheerkantoortje, ontmoetingsruimte, wasruimte etc. De
woningen zijn goed geïsoleerd (energielabel A). De huurprijs wordt circa 455
euro exclusief servicekosten.
Skaeve Huse
De komst van Skaeve Huse is nieuw voor Utrecht. Zij zijn bedoeld voor
mensen die behoefte hebben aan een prikkelarme woonomgeving. De
bewoners krijgen intensieve begeleiding. Naast de 7 Skaeve Huse is er een
achtste woning voor de begeleiders.
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Neem voor meer informatie contact op met Elmy Liefferink, senior adviseur communicatie Portaal
Elmy Liefferink
T: 06 55 82 18 81
E: elmy.liefferink@portaal.nl
W: www.portaal.nl
Woningcorporatie Portaal bouwt aan kansrijke buurten waar je je thuis voelt. Wij bieden in de regio Utrecht onderdak
aan 20.000 huishoudens. Daarnaast werken we in de regio’s Amersfoort, Arnhem, Leiden en Nijmegen.
Neem voor meer informatie contact op met Kim Roetert, communicatiestrateeg bij Mitros
Kim Roetert
T 06 484 30 137
E: kroetert@mitros.nl
W: www.mitros.nl
Mitros vindt dat iedereen recht heeft op goed wonen. Wij zijn er voor om dit mogelijk te maken voor mensen met een
laag inkomen. Dit doen wij door het verhuren van goede en betaalbare huizen in Utrecht en Nieuwegein. In Utrecht
en Nieuwegein wonen 65.000 mensen in huizen van Mitros. Wij werken aan de tevredenheid van onze huurders.

