
Lexmond en Hei- en Boeicop, twee dorpen in de Gemeente 

Vijfheerenlanden 

 

De Gemeente Vijfheerenlanden (ca. 55.000 inwoners) is per 1 januari 2019 

ontstaan door een gemeentelijke herindeling van de voormalige gemeenten 

Leerdam, Vianen en Zederik. 

De gemeente ligt in de provincie Utrecht (de gemeenten Leerdam en Zederik 

lagen tot de herindeling in Zuid-Holland) tussen de rivieren de Lek en de Linge. 

De A2 (Utrecht – Eindhoven) en de A27 (Utrecht – Breda) doorkruisen de 

gemeente. Ten westen van de gemeente ligt de Alblasserwaard en ten oosten 

van de gemeente de Betuwe. Vooral Vianen heeft grote bedrijfsterreinen langs 

de A2 en de A27. Naast een mooi agrarisch landschap en vele rijksmonumenten 

heeft de gemeente ook interessante natuurgebieden (Natura2000) zoals de 

Lekuiterwaarden, de Zouweboezem en de wielen langs de Diefdijk. De twee 

steden Leerdam en Vianen hebben een behoorlijk voorzieningenniveau. De 

noordzijde van de gemeente (waaronder Lexmond en Hei- en Boeicop) is buiten 

de gemeente vooral gericht op de stad Utrecht en op Nieuwegein (o.a. vanwege 

het St. Antonius Ziekenhuis).  

Lexmond heeft ca. 2700 inwoners en Hei- en Boeicop bijna 1000 inwoners. Beide 

dorpen hebben vanouds een agrarisch karakter (veeteelt en fruitteelt). In beide 

dorpen zijn ook relatief veel (kleinere) ondernemers gevestigd. Mede vanwege 

de centrale ligging van de dorpen (dicht bij Utrecht en op (ruim) 30 minuten 

rijden van Amsterdam, Breda en Rotterdam) hebben in de afgelopen decennia tal 

van mensen ‘van buiten’ zich hier ook gevestigd.  

Lexmond heeft goede en frequente (snel-)busverbindingen met Utrecht CS. 

In Lexmond is een beperkt aantal winkels voor de dagelijkse boodschappen, een 

huisarts- en tandartsenpraktijk met apotheek en enkele andere voorzieningen. 

Het dorp heeft een Brede School met twee basisscholen (PC en Openbaar), 

kinderopvang en een bibliotheek en ook een groot sportcomplex met een 

florerend dorpshuis (Huis het Bosch). 

De Protestantse Kerk heeft in Lexmond twee kerkelijke gemeentes. Naast de 

Protestantse Gemeente Lux Mundi is er een Hervormde Kerk behorend tot de 

Gereformeerde Bond. Er zijn geen andere kerkgenootschappen gevestigd. 

In Hei- en Boeicop zijn vrijwel geen winkelvoorzieningen meer. Er is wel een PC-

basisschool en een sportterrein. Het dorp heeft een Hervormde Kerk (PKN) 

behorende tot de Gereformeerde Bond.  


