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Woningcorporatie Velison Wonen koopt acht woningen in Oud IJmuiden 

IJmuiden, 7 oktober 2015 - Velison Wonen neemt acht woningen af van BPD in Oud IJmuiden, 
voor de verhuur als sociale huurwoningen. Het gaat om zes eengezinswoningen en twee 
appartementen in het nog te bouwen DOK 12 aan de Breesaapstraat, waar ook het Thalia 
theater is gesitueerd.  
 
Ontwikkeling Oud IJmuiden 
Tussen het Noordzeekanaal en de grootste vissershaven van Nederland wordt een oud 
bedrijventerrein getransformeerd tot een dynamische woonomgeving. De mooie inmiddels 
gerealiseerde bebouwing, de bedrijvigheid in de omgeving en de kleinschaligheid maken Oud 
IJmuiden tot een aantrekkelijke plek waar wonen, werken en recreëren samengaan. De eerste 
plannen om Oud IJmuiden te transformeren van een verouderd bedrijven terrein naar een 
aantrekkelijke buurt, stammen alweer uit de jaren ‘90 van de vorige eeuw. De gemeente Velsen en 
Bouwfonds Ontwikkeling (tegenwoordig BPD) hebben aan de basis gestaan en hebben samen met 
Velison Wonen en Woningbedrijf Velsen de planvorming verder ontwikkeld. 
 
Positieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van Oud IJmuiden 
In Oud IJmuiden heeft Velison Wonen recent (2009 – 2013) drie woonblokken met in totaal 146 
woningen gerealiseerd en in 2015 vijf sociale huurwoningen (appartementen) in DOK 10 afgenomen. 
Velison Wonen is daarmee een grote ontwikkelaar in Oud IJmuiden en heeft vanwege het vele bezit in 
dat gebied een belang bij de verdere ontwikkeling en realisatie van Oud IJmuiden. Door de woningen 
van BPD te kopen, gaat de bouw in Oud IJmuiden door en krijgt de transformatie van de wijk steeds 
meer gestalte.  
 
Ruime woningen 
De oppervlakte van de eengezinswoningen varieert van 119m2 tot 127m2 en zijn uitermate geschikt 
voor gezinnen. Eengezinswoningen voor de sociale huur van deze grootte zijn slechts beperkt 
beschikbaar en in Oud IJmuiden vrijwel niet aanwezig. De twee appartementen zijn geschikt voor 
diverse doelgroepen. De woningen worden door Velison Wonen turnkey van BPD gekocht. Naar 
verwachting gaat de bouw in december 2015 van start en worden de woningen eind 2016 opgeleverd. 
 
 

 


