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In de zomer van 2020 start de bouw van de laatste huurwoningen van Triada in de wijk 

Assenrade in Hattem. De eengezinswoningen komen in twee rijen van vijf. Een rij aan de 

straat Stockholm en een rij aan de straat Tartu. De uitstraling van de woningen is gelijk 

aan die van de andere huurwoningen in de wijk. Met oog voor detail en gebruik van mooie 

materialen. Nieuw is de toepassing van een warmtepomp en pv-panelen. 

 

De nieuwe woningen zijn vanzelfsprekend aardgasloos. Ze worden voorzien van een 

warmtepomp voor verwarming, warm water en voor ongeveer 4 graden ‘topkoeling’. Deze 

eengezinswoningen zijn iets kleiner dan de eerdere huurwoningen van Triada in de wijk. Ze 

hebben op de verdieping twee slaapkamers. Ook is er een vaste trap naar een ruime zolder. 

Tussen de twee blokken van 5 woningen liggen de parkeerplaatsen ingeklemd, uit het zicht.  

 

De bouw van de eerste huur- en koopwoningen in de nieuwe wijk Assenrade in Hattem begon al 

in 2012. Van de in totaal 275 woningen in de nieuwe wijk zijn er 87 huurwoningen. De laatste 10 

daarvan worden nu in opdracht van Triada gebouwd door Schutte Bouw Zwolle. Naar 

verwachting is de oplevering in december 2020. De ontwikkeling van de gehele wijk gebeurde 

mede door Epavlis Ontwikkeling BV, een toenmalige dochteronderneming van Triada. De wijk is 

ruim opgezet en heeft een mooie architectuur die teruggrijpt op het historische stadshart van 

Hattem.  

 

 “Wij kunnen terugkijken op een geslaagde ontwikkeling van de wijk in samenwerking met andere 

partijen. Triada heeft in deze wijk een mooie mix aan woningen aan haar bezit toegevoegd,” 

aldus adjunct-directeur Wim Klein Langenhorst van Triada. Speciaal in het oog springend zijn de 

12 levensloopbestendige verandawoningen in het midden van de wijk, aan het water. Hier gaat 

het landschap van het buitengebied geleidelijk over in de wijk Assenrade. “Met de laatste 10 

huurwoningen kunnen we nog eens tien gezinnen een thuis bieden in deze jonge en groene 

buurt.”  

 

De verhuur van de nieuwe woningen start ruim voor de oplevering. Belangstellenden wordt 

aangeraden in de maanden daarvoor de website van Triada www.triada.nl goed in de gaten te 

houden. Daarop plaatst Triada vooraf al veel informatie, zoals plattegronden, tekeningen of 

foto’s.  
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