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Een goede buur is beter dan 
een verre vriend 
Waarder is een prettige woonplaats voor hen die genieten 

van een gemoedelijk dorpsleven. Het contact met de 

dorpsgenoten is er plezierig; de mensen weten wie er in hun 

buurt wonen en dat geeft een veilig gevoel. De omgeving 

van Waarder leent zich uitstekend voor een fijne wandeling 

of fietstocht. Slaat u graag een balletje? Dan kunt u het hele 

jaar door terecht bij de plaatselijke tennisvereniging. 

Waarder ligt midden in het Groene Hart en direct aan de A12. 

Binnen 10 minuten bent u in het centrum van Woerden en 

Bodegraven en binnen 20 minuten middenin har tje Gouda 

of Utrecht. De rondweg bij Waarder leidt u binnen enkele 

minuten naar het pittoreske Oudewater. 

Karakteristiek voor Waarder is de Nederlands Hervormde 

Dorpskerk die omstreeks het jaar 1500 werd gebouwd. Toch 

moet het dorp veel ouder zijn, want in het jaar 1108 wordt 

het dorp al in archieven genoemd. Aan het einde van de 13e 

eeuw was er een commanderij van de Johannieterorde aan 

de Molendijk gevestigd. Commanderij de Hof van Waarder 

bestreek bijna 210 hectare en werd voor een deel verpacht 

aan de plaatselijke boeren. Franse t roepen staken het in 1672 

in brand en later werd op de ruïnes een boerderij gebouwd. 

Van de Hof van Waarder is niets meer over, maar de wijk die 

ernaar vernoemd werd, houdt de naam in ere.

Tegenover de NH Dorpskerk vindt u nóg een kerk: de PKN Gereformeerde Kerk van Waarder. Op hetzelfde rijtje is 

een kroegje te vinden en iets verderop een fijne supermarkt met uitstekende versafdelingen. Meerdere keren per 

week is er ambulante handel op het parkeerterrein naast de Plus.  

In Waarder is een tandartsenpraktijk gevestigd, maar voor verdere medische aandoeningen gaat men naar de 

apotheekhoudende huisar tsenpraktijk in het nabijgelegen Driebruggen of Nieuwerbrug a/d Rijn.

De Maximalocatie is het middelpunt voor de ‘oudere jongeren’ van Waarder. Verder is in het complex een praktijk 

voor fysiotherapie gevestigd, een basisschool met BSO en de Huiskamer van Waarder, waar verschillende activiteiten 

plaatsvinden. Zo zijn er koffieochtenden en is er een mogelijkheid tot eten met elkaar. Er wordt een spelletje 

gespeeld, er is een bewegingsprogramma voor ouderen en een kookcursus voor mannen. De parkachtige tuin van de 

Maximalocatie is de ontmoetingsplaats van de Maxima-bewoners. De tuin heeft een sociaal karakter, want al zittend 

op een bankje in de zon is een praatje al snel gemaakt. 
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Midden in Waarder 

Rustig en landelijk wonen, ma ar met de dynamiek van 

steden als Woerden, Oudewater en Gouda in de buurt, dat 

kan in Wa arder. Op de plek wa ar tot voor kort Kerver-

land stond, wordt de la atste hand gelegd a an het la atste 

onderdeel van de Maximalocatie. Deze bouwfase besta at 

uit twee delen.

De locatie a an de Molendijk omvat de bouw van een 

woonzorgcentrum met 32 woonkamers, wa ar ouderen,  

24 uur per dag en 7 dagen in de week, de zorg krijgen die zij  

nodig hebben.  

De woningen a an de Prins Willem-Alexanderstra at heb-

ben de mogelijkheid van een volwa ardig woonprogramma 

op de begane grond en hebben een tuin met terras op het 

zuiden, a an de Kerverlandse Wetering. Met de voltooiing 

van de Maximalocatie is het dorpshart van Wa arder weer 

compleet en heeft het dorp de volwa ardige entree die het 

verdient. 
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Wonen met passende zorg

Het woonzorgcentrum, begint ook al een duidelijke vorm te 

krijgen. Ondanks dat dit nog volop in ontwikkeling is, kunnen 

we hier inmiddels wel al iets meer over ver tellen.

De zorgverlener in deze locatie wordt Vandaegh. Vandaegh is 

onderdeel van de Ontzorgd Wonen Groep en lever t passende 

zorg die aansluit bij de zorgindicatie. Senioren, die door 

dementie of lichamelijke beperkingen niet meer zelfstandig 

kunnen wonen, bieden zij, in samenwerking met een lokale 

par tner, een betekenisvol leven in een ver t rouwde, gezellige 

en veilige leefomgeving. De bewoners moeten zich veilig 

voelen, maar behouden zelf de regie over hun leven. De 

geboden medische zorg wordt gefinancierd vanuit het pgb 

(persoons gebonden budget) of vpt (volledig pakket thuis).

Dit woonconcept omvat de bouw van een woonzorgcentrum 

met 32 woonkamers, waar ouderen, 24 uur per dag en 7 

dagen in de week, de zorg krijgen die zij nodig hebben. 

Het biedt de mogelijkheid om samen of alleen veilig en 

comfortabel te wonen, met behoud van kwaliteit van leven. 

In het woonzorgcentrum komen woonkamers, die door de 

bewoners zelf worden ingericht en waar zij zelfstandig, maar 

niet alleen, wonen. 
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Ruime woningen en je kunt 
er goed in bewegen 

Als je de woonwensen van verschillende doelgroepen 

bekijkt, blijkt dat ze een aantal overeenkomsten hebben. 

Een comfortabele woning en sociale contacten in de buurt 

bijvoorbeeld. Architect Ben Kraan van het gelijknamige 

architectenbureau te Bodegraven en ontwerper van de 

woningen, gooit er nog een schepje bovenop: “Niet alleen 

(jonge) gezinnen, maar ook ouderen wonen het liefst in een 

gezinswoning. Dit hebben we dan ook meegenomen in de 

uitgangspunten voor het ontwerp. Deze woningen zijn zo 

bedacht dat het volledige programma wonen, slapen en 

wassen zich eventueel beneden kan afspelen. De woningen 

zijn ruim, je kunt je er goed in bewegen”, verzekert Kraan.

“Bij ieder ontwerp nemen wij het toekomstbeeld van de 

woningen mee. We visualiseren hoe het er over 40 of 50 jaar 

bijstaat, want dan moet het er nog steeds uitzien alsof de 

woningen zojuist zijn opgeleverd. De toekomstige bewoners 

zou ik willen meegeven ”richt je huis vooral in zoals je doet 

als je jong bent, maar kijk ook met een schuin oog naar 

de toekomst. Overigens worden de woningen drempelloos 

opgeleverd en hebben ze extra brede deuren voor eventuele 

rolstoelgebruikers.”

11

De platte daken van de woningen lenen zich uitstekend voor het toepassen van zonnepanelen. Dat is goed voor het 

milieu en bovendien bent u minder afhankelijk van st roomprijsstijgingen. Wist u dat een onderzoek uitwijst dat u 

met één zonnepaneel op het dak per jaar al genoeg energie opwekt om 30 kopjes thee per dag te zetten? Laat de 

visite maar komen… 

“In de basis heb je een grote living beneden en op de verdieping daarboven, afhankelijk van het type, mogelijkheden 

voor 2 of 3 slaapkamers. Bij dit project is een aantal opties mogelijk. Kopers kunnen bijvoorbeeld kiezen voor 

uitbreiding van de bovenverdieping. Het is ook mogelijk om de slaapkamer en badkamer naar beneden te verplaatsen.” 

 

Ben Kraan
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“De woningen worden opgetrokken in natuurlijke materialen. 

Met bruin gemêleerde bakstenen, in een passende 

kleurstelling bij de omliggende bebouwing. Ons doel is om 

de woningen een ensemble met de bestaande bebouwing te 

laten vormen.”

Ben Kraan
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“Het project is ruim van opzet; er is ‘lucht’ omdat er water 

achter de woningen ligt. Ik ben van mening dat dit toch wel een 

van de kwaliteiten van dit plan is. Andere pluspunten zijn de 

ligging middenin Waarder, middenin het sociale leven en dicht 

bij de school maar ook bij de Huiskamer van Waarder.” 

Ben Kraan
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Zonnepanelen Uw woning is energiezuinig, dat merkt u meteen in uw portemonnee. Op het dak van uw woning 

worden zonnepanelen aangebracht die elektriciteit opwekken voor de warmtepomp en elektriciteitsverbruik in uw 

woning. Elektriciteit die u niet nodig heeft, wordt terug geleverd aan de energiemaatschappij en op dit moment nog  

gesaldeerd met wat u afneemt. Optioneel kunt u extra zonnepanelen laten bijplaatsen.

Waterbesparing  Nog meer energie besparen? Met een waterbesparende douchekop in uw badkamer verbruikt 

u wel 40 tot 60% minder water. 

Duurzaam wonen op Maxima

Isolatie   Wonen in een nieuwbouwhuis is wonen zonder 

zorgen over het onderhoud. Alles is nieuw, fris en goed  

geïsoleerd. De eerste jaren hoeft u geen onderhoud te plegen 

en kunt u echt van uw woning gaan genieten. 

Gasloos Omdat uw woning gasloos is, bespaar t u bovendien 

aanzienlijk op uw energierekening. Koken doet u elektrisch 

bijvoorbeeld met een energiezuinige inductiekookplaat, die 

de pan verhit zonder dat de kookplaat heet wordt. 

Warmtepomp Uw woning wordt voorzien van een 

warmtepomp gecombineerd met warmte- en koudeopslag 

in de aardbodem. In de zomer wordt de warmte vanuit 

uw woning in de bodem opgeslagen, deze warmte wordt 

vervolgens in de winter gebruikt om uw woning te verwarmen. 

Er zijn geen radiatoren meer in huis. Het systeem werkt met 

vloerverwarming dat zorgt voor een gelijkmatige verwarming 

waardoor u nooit meer last heeft van koude voeten. In de 

zomer zorgt het systeem ervoor dat uw woning enkele 

graden wordt gekoeld. 

Bij het ontwerpen van een nieuw huis staan wij stil bij een diversiteit van zaken. Belangrijk uitgangspunt 

daarbij is uiteraard dat u comfortabel kunt wonen maar wij moeten met elkaar ook vooruit kijken. Kunnen 

wij door nu slim te bouwen de CO2 uitstoot van de woning verminderen. De praktijk laat zien dat dit lukt 

en op onderdelen levert het u meer comfort op en financieel voordeel. Misschien bekend maar anders nu 

wel toepassen de waterbesparende  douchekop, en wij maken de keuze om de energie voor uw warmte-

pomp uit de bodem te halen en dat in combinatie met zonnepanelen. De elektriciteitsmeter zal een lager 

verbruik tonen en dus bespaart het u iedere maand geld en de keuze voor de warmte uit de bodem 

maakt het ook mogelijk om in de zomer uw woning te koelen.
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Koken en badderen in uw 
nieuwe woning 

De ideale keuken ziet er voor iedereen anders uit. Daarom 

wordt in uw woning geen standaard keuken geplaatst, het is 

immers veel prettiger om die zelf  naar uw wensen samen te 

stellen en in te delen. De woningen hebben een open keuken. 

Ideaal, want terwijl u het eten bereidt, houdt u contact met 

de visite aan tafel. Uw woning wordt gasloos opgeleverd. U 

heeft dus de keuze om te koken op een elektrische kookplaat 

of een inductiekookplaat, wat een slim alternatief is. 
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In de stijlvolle showroom van De Knikker te Alphen aan den Rijn vindt u alles onder één dak: keukens, sanitair én 

tegels. U wordt er plezierig geholpen, krijgt er alle aandacht en de gelegenheid om er uw keuze te bepalen. De 

adviseurs van De Knikker geven u een passend advies dat afgestemd is op de mogelijkheden binnen dit project. 

Zij adviseren u bij het samenstellen van de keuken, coördineren alles met de aannemer en zorgen ervoor dat 

de leidingen op de juiste plek liggen als de keuken wordt geplaatst. U heeft er echt geen omkijken naar. In uw 

woning is een standaard badkamer aanwezig, maar die kunt u, evenals het tegelwerk, bij De Knikker in de gewenste 

uitst raling laten aanpassen. Zij laten u zien hoe u met een aantal slimme toepassingen de badkamer optimaal 

benut. Daarnaast adviseren zij u op het gebied van functionaliteit, veiligheid en het onderhoud van uw keuken, 

badkamer en het tegelwerk. Ze nemen echt de tijd voor u. En zeker niet onbelangrijk: u krijgt één aanspreekpunt, 

want dat communiceer t wel zo prettig. 

Een comfortabele badkamer, geheel naar eigen wens
Voor velen is het dé manier om de dag te star ten: een verkwikkende douche om even snel op te frissen! Standaard 

krijgt uw woning een mooie badkamer, die u naar eigen wens kan aanpassen in modern design, landelijk of een 

klassieke stijl . Keuze genoeg! Met bijpassende tegels en mooie accessoires bereikt u verrassende effecten en 

accentueert u uw eigen stijl . 

Arjan de Knikker
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