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WE LKO M

Eenmaal in Woerden, blijf je er wonen! Dit 

pittoreske vestingstadje midden in het Groene 

Hart en dichtbij de vier grootste steden van 

Nederland, biedt vele mogelijkheden om 

optimaal van het leven te genieten. Naast een 

zeer gevarieerd en compleet winkelaanbod, 

historische highlights en diverse evenementen, 

is ook de omgeving meer dan de moeite 

waard. De talrijke fietsroutes voeren u langs 

oude vaarwegen, verdedigingswerken, oud-

Hollandse stadjes en weidse polders. 

Cultureel gezien valt er veel te beleven in Woerden. Bezoek één van de galeries, theater Het Klooster, molen 

De Windhond of stadsmuseum Het Stedehuys waar men Romeinse schatten en het werk van grote kunstenaars 

vertoont. Bewonder historisch Woerden tijdens een stadswandeling of fiets langs de Romeinse Limes en ontdek 

plekjes waar geschiedenis aan hangt.

W O E R D E N

KOM JE UIT 
WOERDEN...

DAN BLIJF JE IN 
WOERDEN
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A LL E S  VLAKB I J
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BREDIUSPARK

Bredius Kwartier wordt net buiten het centrum van Woerden gebouwd, tussen de Oude 

Rijn en Landgoed Bredius. Afhankelijk van de gekozen zijde van het gebouw heeft u een 

schitterend uitzicht over het water of richting het landgoed. Met de auto bent u binnen een 

half uurtje in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht of Den Haag. Pakt u de fiets dan rijdt u binnen 

een paar minuten naar het station en het centrum van Woerden. 

Avo n d j e  u i t  e t en ? 

Dat wordt lastig kiezen, want het aanbod is groot en goed! Wat dacht 

u van Vietnamees, Japans, Italiaans of Grieks? Dineer eens in één van 

de sfeervolle restaurants op en rondom het Kerkplein waar de heerlijkste 

gerechten worden bereid met producten uit de polder. U proeft het 

landleven van het Groene Hart! De pure gerechten zijn verbluffend lekker  

en, met oog voor het kleinste detail, prachtig opgemaakt. Bijpassende 

wijnen, met zorg door de sommelier gekozen, completeren het geheel. 

Hier werken mensen met passie voor het vak, dat ziet u, dat voelt u en dat 

proeft u!

B ez o e k  d e  C h e e s e  E x p e r i en c e  i n  h e t  Ka as pakh u i s

In het Kaaspakhuis leert, kijkt en proeft u hoe het er aan toe gaat in de 

moderne kaasmakerij. Tijdens de Cheese Experience komen processen 

als aanzuren, stremmen, rijpen en wassen van de wrongel aan de orde 

en ziet u hoe handelaren hun kazen opslaan. Een complete koe-tot-kaas-

beleving dus! Leuk om te bezoeken, maar ook om tijdens een workshop 

kaasmaken zelf aan de slag te gaan. 

Lan d g o e d  B r e d i u s  -  h e t  parad i j s  i n  d e  stad 

Landgoed Bredius heeft niet voor niets deze kwalificatie gekregen; dit is 

een plek waar u de natuur ontdekt. Er leven o.a. spechten, uilen, marters 

en met een beetje geluk ziet u er een ijsvogeltje. In de educatieve tuin 

komt u alles te weten over het landschap, de bloemen en planten. In de 

arboretum (bomentuin) staan wel 30 boomsoorten, er is een dierenweide, 

een historische moes- en pluktuin. Tegen een kleine vergoeding plukt u er 

verse bloemen en bessen of neemt u verse groenten mee. In september 

vindt het Oogstfeest plaats en er worden het hele jaar door lezingen en 

excursies georganiseerd. Landgoed Bredius leent zich verder uitstekend 

voor een rondje hardlopen of een rustige wandeling. 

ZOVEEL TE DOEN IN WOERDEN
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A R C H I T E C T U U R

“EEN VERRASSEND ONTWERP 

MET RESPECT 

VOOR DE HISTORIE 

VAN DE LOCATIE”
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Bredius Kwartier heeft een buitengewoon mooie 

ligging: direct aan de Oude Rijn en tegenover 

Landgoed Bredius. Het ontwerp van het gebouw 

is al minstens net zo mooi als de locatie waar het 

wordt gebouwd. Richard van Tiggele van het 

Goudse bureau Venster Architekten ontwierp 

Brediuskwartier. Zijn bureau werkt aan projecten 

van uiteenlopend schaalniveau en maakt 

hedendaagse architectuur met een knipoog naar 

het verleden. Zo ook Bredius Kwartier, waarvan 

het eigentijdse ontwerp een historisch karakter 

heeft. Qua vormgeving lijkt het gebouw, door de 

pakhuisachtige volumes met kap, een verbinding 

te maken met het klassieke beeld van het pakhuis 

dat hier voorheen aan de Rijn stond. 

“Om precies te zijn refereert het drielaagse deel 

van het gebouw aan het oude pakhuis, met een 

iets andere detaillering van de kozijnen en de 

balkons”, licht Van Tiggele toe. “Het hogere deel 

met de puntdaken pakt een hogere schaal op, als 

markante entree naar Woerden vanuit het zuiden. 

Het heeft een meer chique dan stoere uitstraling 

met de rijzige daken.” 

Het ontwerp laat verschillende bouwhoogtes 

zien. Dit idee ontstond na een lange 

voorbereidingstijd en uitgebreide sessies met 

de gemeente. “De specifieke locatie, met 

een wat groter appartementengebouw aan 

de zuidzijde, de Oude Rijn aan de oostzijde 

en een voormalig pakhuis op deze plek, deed 

ons besluiten het gebouw op te knippen 

in verschillende volumes. Zo konden we 

schaalsprongen maken.” 

De appartementen zijn verschillend 

in afmeting. Door de meeste actuele 

technieken is het appartementengebouw 

energiezuinig en comfortabel. Zo worden 

de appartementen gasloos en voorzien van 

een warmtepomp, vloerverwarming  en 

een energiebesparend ventilatiesysteem. 

Bovendien wordt elektriciteit opgewekt door 

zonnepanelen op het dak; al deze faciliteiten 

zorgen voor duurzaam én comfortabel wonen. 

Bredius Kwartier is een prachtig gebouw met 

een grote verscheidenheid aan duurzame 

appartementen”, verzekert Van Tiggele.  

“Bovendien heeft het een rustige ligging aan 

de Oude Rijn, tegenover Landgoed Bredius 

en ligt het op loopafstand van het historische 

Woerden.” 

S I T UAT I E

OUDE RIJN

OUDELANDSEWEG
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B E GAN E  G R O N D EE R ST E  VE R D I E P I N G
OVERZICHT

Op de terrassen, op de begane grond worden tegels aangebracht en een haag aan voorzijde terras.

OVERZICHT
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D E R D E  VE R D I E P I N GT WEE D E  VE R D I E P I N G
OVERZICHTOVERZICHT
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Voor bouwnummer 15 en 16 geldt dat 
deze ook samengevoegd kunnen worden.
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VI J F D E  VE R D I E P I N GV I E R D E  VE R D I E P I N G
OVERZICHTOVERZICHT
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Voor bouwnummer 17 
en 18 geldt dat deze ook 
samengevoegd kunnen 
worden.
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W O N E N  AAN 
LA N D G O E D  B R E D I U S
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TY P E  A 1
BOUWNUMMER: 8, 13, 16, 18  |  WOONOPPERVLAKTE: 80 M2

UITZICHT OVER LANDGOED BREDIUS

Voorgevel Achtergevel Linker zijgevel

Dit mooie appartement beschikt over twee slaapkamers en 

kenmerkt zich door de vele raampartijen en heeft zodoende 

een breed uitzicht op het landgoed. Vanuit de hal met ruimte 

voor een garderobe, bereikt u het toilet, de technische 

ruimte (voor de warmtepomp, wasmachine en wasdroger) en 

de badkamer. Via de woonkamer met keuken, loopt u zo het 

balkon op en zit u overdag met een boekje heerlijk in de zon.
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TY P E  A 2
BOUWNUMMER: 7, 12, 15, 17  |  WOONOPPERVLAKTE: 80 M2

UITZICHT OVER LANDGOED BREDIUS

Voorgevel Achtergevel Rechter zijgevel

Zodra u de hal binnentreedt, vallen de royale afmetingen van dit appartement meteen op. 

Er zijn twee slaapkamers en er is genoeg ruimte voor een grote kastenwand. In de living zijn 

meerdere opstellingen mogelijk, u kunt er alle kanten mee op. Het balkon is deels inpandig, 

waardoor het al snel mogelijk is om op uw eigen terras te genieten van het uitzicht op 

Landgoed Bredius. 
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TY P E  A 3
BOUWNUMMER: 20  | BOUWNR. 19 GESPIEGELD | WOONOPPERVLAKTE: 71 M2

UITZICHT OVER LANDGOED BREDIUS

Voorgevel Achtergevel Linker zijgevel

Dit appartement heeft een speelse indeling, waardoor een sfeervol geheel 

ontstaat. Er zijn twee slaapkamers, waarvan er één eventueel uitstekend voldoet 

als kantoor- of hobbyruimte. In de badkamer is ruimte voor een wasmeubel, een 

fijne inloopdouche en een toilet. Daarnaast is er een separate toiletruimte bij de 

entree van uw appartement. In de technische ruimte vindt u o.a. de binnenunit 

van de warmtepomp en kunt u uw wasmachine en wasdroger aansluiten. Via 

de woonkamer met keuken, loopt u zo het balkon op om van het uitzicht te 

genieten.
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20

TY P E  A 4  i s  g e s p i e g e l d  (  BWN R  1 9  )

Positie entreedeur en deur technische 
ruimte zit bij type A4 op een 
andere positie (zie pagina 15)
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TY P E  B
BOUWNUMMER: 01, 04, 09  |  WOONOPPERVLAKTE: 105 M2

WONEN AAN DE OUDE RIJN

Voorgevel Achtergevel Linker zijgevel

Wat een heerlijk ruim appartement is dit! Het telt maar liefst drie slaapkamers, 

die eveneens geschikt zijn als kantoor- of hobbyruimte en waarvan één zelfs een 

eigen balkon heeft. De binnenunit van de warmtepomp staat in de technische 

ruimte, evenals uw wasmachine en wasdroger.

Met de badkamer kunt u alle kanten op. Door de ruime afmetingen van de 

woonkamer kunt u nog eens gaan schuiven met uw meubels. Daarnaast is er 

een fijn balkon met uitzicht op de Oude Rijn.
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TY P E  C
BOUWNUMMER: 02, 05, 10  |  WOONOPPERVLAKTE: 97 M2

WONEN AAN DE OUDE RIJN

Voorgevel Achtergevel Linker zijgevel
29

Dit appartement heeft twee mooie grote slaapkamers, waarvan 

beide toegang hebben tot het balkon. Vanuit uw slaapkamer 

loopt u ’s morgens zo met een krantje en een kop koffie het 

terras op en ziet u de bootjes voorbij varen. Ook de woonkamer 

met ruime keukenopstelling sluit aan op het balkon. 
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TY P E  D
BOUWNUMMER: 03, 06, 11  |  WOONOPPERVLAKTE: 103 M2

WONEN AAN DE OUDE RIJN

Voorgevel Achtergevel Rechter zijgevel
31

Niet twee, maar drie slaapkamers heeft dit appartement! Ruimte 

heeft u natuurlijk nooit genoeg, dus is het fijn als er een kamer 

vrij is om als kantoortje of hobbyruimte in te richten. En over 

ruimte gesproken: de badkamer biedt mogelijkheden genoeg 

om er wat moois van te maken. Ook de woonkamer met keuken 

in een hoekopstelling, heeft prima afmetingen. U loopt zo het 

balkon op om heerlijk te genieten van het uitzicht over het water. 
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WAT  EE N  WEE L D E
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TY P E  P
BOUWNUMMER: 14  |  WOONOPPERVLAKTE: 134 M2

BOVENOP MET ALLE RUIMTE

Voorgevel Achtergevel Rechter zijgevel

Het is goed vertoeven in dit stijlvolle penthouse, dankzij de forse woonoppervlakte en het 

fantastische uitzicht over de Rijn. Uw meubels komen goed tot hun recht in de royale living. 

Het heeft, evenals de kantoor- c.q. hobbyruimte, openslaande deuren naar het terras. De 

enorme woonkeuken is vast de gezelligste plek in huis; er wordt immers gekookt, gegeten, 

gepraat en geleefd. 

Verder is er een separate toiletruimte en een technische ruimte. In de twee royale slaapkamers 

kunt u voldoende kastenwanden kwijt. De badkamer is ruim genoeg om er heerlijk te kunnen 

relaxen. 
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G R O E N  WO N E N

37

Als we ons steentje willen bijdragen aan een 

beter klimaat én onze verantwoordelijkheid 

nemen, dan is gasloos wonen geen keuze 

maar een vanzelfsprekendheid. Bredius 

Kwartier wordt daarom zonder gasaansluiting 

opgeleverd. Ieder appartement krijgt z’n eigen 

lucht/water-warmtepomp die zorg draagt voor 

de verwarming en warmwater. De buitenunits 

van deze installaties staan op de  platte daken. 

De binnenunit met ingebouwde boiler van 180 

liter die in uw appartement staat, is zo goed als 

geluidloos.

De verwarming is een laagtemperatuur 

systeem. Met deze vloerverwarming behoudt 

uw appartement een constante temperatuur. 

Voor de temperatuurregeling wordt in elke 

verblijfsruimte (woonkamer / keuken en 

slaapkamer(s)) een thermostaat aangebracht. 

Aanvullend wordt er in de badkamer een 

elektrische radiator geplaatst.

Voor een optimaal binnenklimaat worden 

de appartementen uitgevoerd met een CO2 

gestuurd mechanisch ventilatiesysteem. Het 

systeem gaat automatisch in een hogere stand 

ventileren zodra de sensor in de woonkamer 

een hoger CO2-gehalte detecteert. Vervuilde 

lucht wordt afgezogen en zuurstofrijke frisse 

lucht via de gevelroosters aangezogen. 

De 38 zonnepanelen op het dak dragen bij 

aan de benodigde stroom voor de algemene 

voorzieningen in het gebouw. Denk daarbij 

aan de verlichting in de gemeenschappelijke 

ruimtes, zoals het trappenhuis en de centrale 

hal. Verder geven de zonnepanelen hun 

energie af t.b.v. de liftinstallatie. Een en ander 

houdt ook in dat hierdoor de VVE-kosten 

lager zullen uitvallen, wat gunstig is voor uw 

portemonnee. 

Voor de ontwikkeling van de terreininrichting 

en het bestemmingsplan van Brediuskwartier is 

stedenbouwkundig bureau Wissing ingeschakeld. 

 

De kracht van het ontwerp is dat het een 

intermediair is tussen ‘groot’ en ‘klein’. Het 

zorgvuldig vormgegeven gebouw zorgt voor een 

overgang tussen de - qua bebouwing – grote en 

kleine buurman. Het metselwerk in drie aardse tinten 

en wit en grijs, refereert aan de (voorheen) talrijk 

voorkomende pakhuizen aan de Oude Rijn. Het 

pleinachtige parkeerterrein wordt uitgevoerd met 

klinkers in ingetogen kleuren en vormt een rustige 

basis met de naast- en achtergelegen tuin.” 

Op het plein worden parkeerplaatsen aangelegd, 

waarmee wordt voorzien in parkeren voor de 

bewoners. De bedoeling is om enkele grote 

bomen te plaatsen en samen met de hagen geeft 

dit straks een mooie groene uitstraling vanaf de 

Oudelandseweg.

De tuin aan de Rijnzijde is collectief. “De gedachte 

hierachter is dat dit een mooie en leuke plek wordt 

om elkaar te ontmoeten”. De beplanting geeft 

een natuurlijke afscherming tussen water en de 

privé terrassen. Bij de plantkeuze wordt rekening 

gehouden met de groeiontwikkeling en biologische 

diversiteit. 

 

Een extra kwaliteit is dat er vervangende huisvesting 

komt voor de vleermuizen. Dit bevordert een 

natuurlijk evenwicht binnen de populatie van 

zoogdieren en insecten.

 

Als je je ogen dichtknijpt en visualiseert hoe 

Brediuskwartier er over pakweg tien jaar uitzie dan 

zie je een statige en comfortabele plek om te wonen 

omgeven door volwassen groen, met een geweldig 

uitzicht op de Oude Rijn of Brediuspark. 

KLAAR VOOR EEN 

DUURZAME TOEKOMST
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van  wo n en



B AD D E R E N

39

Hier hoeft u he-le-maal niets!

Want, er is geen ruimte in huis waar u meer 

tot rust komt dan in de badkamer. Heeft u al 

nagedacht over de stijl die u wilt toepassen? 

Wordt het landelijk, klassiek, industrieel, 

modern of toch een strak design? Door 

te kiezen voor luxueus sanitair, een fijne 

douche, mooie meubels en bijpassende 

accessoires wordt dit uw favoriete plek in huis!  

In tegenstelling tot wat velen denken, is niet het 

sanitair, maar het tegelwerk dat trendgevoelig 

én sfeerbepalend is. De stijl van het tegelwerk 

bepaalt de uitstraling van uw badkamer en 

brengt het echt tot leven. 
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B o e r  B o u w  en  B o e r 
P r o j e c t o n t wi k ke l i n g 

Boer – een naam in bouwen!  

Eerlijk zaken doen, doen wat je belooft, servicegericht 

en vakkundig (samen)werken én oog hebben voor 

de toekomst. Deze kernwaarden houdt Boer Bouw al 

sinds 1931 vast. Het heeft hen een goede reputatie 

en naamsbekendheid opgeleverd die ze natuurlijk 

graag behouden.

Visie, oog voor de toekomst en anders durven 

denken; maar ook goed luisteren om  ideeën te 

vertalen naar creatieve bouwconcepten en ruimte te 

houden voor individuele wensen. Dat is waar Boer 

Projectontwikkeling voor staat. Daarom kunt u altijd 

op Boer en de door haar geselecteerde partners 

rekenen.  

D e  Ko n i n g 
make la ar s

Woondromen waarmaken

Wonen in een nieuw appartement heeft zo zijn 

charme. Alles is spiksplinternieuw, het appartement 

wordt duurzaam en energiezuinig gebouwd en al 

tijdens het bouwproces leert u uw toekomstige 

buren kennen. Toch kan het best lastig zijn om 

de knoop door te hakken, want u koopt een 

appartement dat nog niet bestaat. Gelukkig zijn de 

deskundige makelaars bij De Koning makelaars erin 

gespecialiseerd om u te begeleiden bij de keuzes 

die u maakt. Het vastleggen van uw aankoop in een 

overeenkomst vraagt eveneens de nodige uitleg. 

Ook hierin staan ze u bij, zodat deze overeenkomst 

voor u geen geheimen heeft. 

g ra ag  st e llen 
we  o n s  vo o r

De Koning makelaars



ONTWIKKELING

De Bree 13, 2415 BE  Nieuwerbrug

telefoon: 0348 - 688 221

INFORMATIE

Haven 6, 3441 AS Woerden

telefoon: 0348 - 488 005

info@dekoningnieuwbouw.nl

www.dekoningnieuwbouw.nl

De Koning makelaars

b r e d i u s kwar t i e r . n l

HET BESTE WAT WOERDEN 
TE BIEDEN HEEFT

De inhoud van deze brochure is met zorg 
samengesteld. Desondanks kunnen er toch 
onjuistheden of fouten zijn opgetreden. Daarom 
kunnen er aan deze brochure geen rechten 
worden ontleend. De getoonde illustraties, foto’s 
en plattegronden geven slechts een impressie 
van het project en kunnen afwijken van de 
werkelijkheid.




