
OVER MOZAÏEK

Een nieuwbouwhuis in Woerden en zelf kiezen hoe uw woning 

of appartement eruit komt te zien? Het kan in project Mozaïek! 

Mozaïek wordt gerealiseerd in de Woerdense wijk Waterrijk. 

Het gebied ligt op het laatste te realiseren eiland van deze 

wijk (eiland IV), dichtbij voorzieningen en uitvalswegen. Extra 

bijzonder is dat dit eiland in de recreatie plas ligt. Een groot 

deel van de woningen ligt aan het water of heeft uitzicht  

over de plas.

In Mozaïek komen 22 appartementen en 55 woningen, in diver-

se prijsklassen. Kenmerkend is de grote mate van keuzevrijheid 

van de toekomstige bewoners. Tijdens persoonlijke gesprekken 

ontwikkelt u uw eigen woning, binnen de gestelde kaders. Des-

kundige adviseurs begeleiden u bij het maken van belangrijke 

keuzes over gevelcompositie, indeling en uitbreidingen.



15 APPARTEMENTEN

•  Vanaf 74 m2

•  3 of 4 kamers

•  balkon en/of terras

•  veel bergruimte

•  volledig ingerichte badkamer

•  complete keuken

•  separaat toilet

•  berging

•  uitzicht over de plas

•  eigen parkeerplaats

9 STADSWONINGEN

•  Vanaf 96 m2 

•  3 slaapkamers

•  ruime zolder/ optioneel 4e en 5e slaapkamer

•  tuin met berging

•  volledig ingerichte badkamer

•  complete keuken

•  diverse uitbouwmogelijkheden

•  eigen parkeerplaats

11 STADSWONINGEN

•  Vanaf 110 m2

•  3 slaapkamers

•  ruime zolder/ optioneel 4e en 5e slaapkamer

•  zonnige tuin met berging

•  volledig ingerichte badkamer

•  complete keuken

•  diverse uitbouwmogelijkheden

•  eigen parkeerplaats

10 PROMENADEWONINGEN

•  Vanaf 125 m2

•  4 slaapkamers

•  volledig ingerichte badkamer

•  complete keuken

•  tuin met berging

•  verschillende indelingsvarianten en gevelopties

•  diverse uitbouwmogelijkheden

•  ‘Delftse stoep’ langs voorgevel

•  uitzicht over de plas

•  eigen parkeerplaats

TYPE VERMILJOEN TYPE MAGENTA

TYPE OKER TYPE JADE

Vanaf
€ 199.000,-

Vanaf
€ 160.000,-

Vanaf
€ 275.000,-

Vanaf
€ 225.000,-



8 OEVERWONINGEN

•  Vanaf 182 m2

•  5 slaapkamers

•  luxe badkamer

•  volledig ingerichte keuken

•  kelder (optioneel)

•  zonnige tuin

•  groot terras aan het water

•  verschillende indelingsvarianten en gevelopties

•  diverse uitbouwmogelijkheden

•  parkeermogelijkheid op eigen terrein

9 OEVERWONINGEN

•  Vanaf 152 m2

•  5 slaapkamers

•  riante badkamer

•  complete keuken

•  kelder (optioneel)

•  zonnige tuin

•  groot terras aan het water

•  verschillende indelingsvarianten en gevelopties

•  diverse uitbouwmogelijkheden

•  parkeermogelijkheid op eigen terrein

7 APPARTEMENTEN

•  Vanaf 105 m2

•  3 kamers

•  balkon of tuin

•  veel bergruimte

•  volledig ingerichte badkamer

•  complete keuken

•  separaat toilet

•  berging

•  uitzicht over de plas

•  eigen parkeerplaats

8 PROMENADEWONINGEN

•  Vanaf 152 m2 

•  5 slaapkamers

•  volledig ingerichte badkamer

•  complete keuken

•  tuin met berging

•  verschillende indelingsvarianten en gevelopties

•  diverse uitbouwmogelijkheden

•  ‘Delftse stoep’ langs voorgevel

•  uitzicht over de plas

•  eigen parkeerplaats

TYPE AZURIET TYPE INDIGO

TYPE SIENNA TYPE VIOLET

Vanaf
€ 235.000,-

Vanaf
€ 375.000,-

Vanaf
€ 320.000,-

Vanaf
€ 325.000,-



Heijwaal
M.A. Reinaldaweg 2d

3446 CB Woerden

T 0348 - 48 40 10

info@heijwaal.nl

www.heijwaal.nl

Architecten

Ontwikkelaar

MIX architectuur
Postbus 180

6710 BD Ede

T 0318 - 64 89 53

info@MIX-architectuur.nl

www.MIX-architectuur.nl

Makelaars

Drieman Garantiemakelaars
Meulmansweg 1

3441 AT Woerden

T 0348 - 43 19 19

woerden@drieman.nl

www.drieman.nl

Gevaert Makelaars
Stationsweg 10

3445 AB Woerden

T 0348 - 41 72 00

info@gevaertwonen.nl

www.gevaert.nl

Jeroen Schipper Architecten
Postbus 1064

3000 BB Rotterdam

T 010 - 20 10 400

info@jsa-rotterdam.nl

www.jsa-rotterdam.nl

www.mozaiek-woerden.nl            facebook.com/mozaiekwoerden

Door de bijzondere ligging biedt Woerden u een inspirerende 

woonomgeving midden in het Groene Hart. De gunstige ligging 

van de stad ten opzichte van het wegen- en spoorwegennet 

heeft gezorgd voor een grote bedrijvigheid in en rond Woerden. 

Het voorzieningen niveau in de gemeente is hoog. De stad heeft 

een gezellig centrum met een ruim winkelaanbod. Er zijn diverse 

basisscholen, twee middelbare scholen en een mbo-opleiding 

gevestigd. Ook zijn er verschillende (sport)verenigingen en 

recreatiemogelijkheden. 

Mozaïek ligt in de nieuwste wijk van Woerden: Waterrijk. In dit 

met grote zorg en creativiteit ontworpen stadsdeel is veel ruimte 

voor water en groen. Aan de oostzijde van Waterrijk ligt de 

natuurplas Breeveld. Mozaïek ligt aan de zuidzijde van de wijk, 

aan het water van de grote recreatieplas Cattenbroek. Hier kan 

langs, op en in het water naar hartenlust worden gerecreëerd. 

In Waterrijk en de aangrenzende wijk Snel & Polanen zijn 

meerdere basisscholen en kinderdagverblijven gevestigd. 

Winkelcentrum Snel & Polanen, waar u terecht kunt voor al uw 

dagelijkse boodschappen, ligt vlakbij. Het station, met directe 

treinverbindingen naar Rotterdam, Den Haag, Leiden, Utrecht en 

Amsterdam, ligt op fietsafstand.

De keuze is aan u!
Als koper van een woning in Mozaïek heeft u veel zeggenschap 

over de uiteindelijke uitstraling van uw huis. Zo kunt u in veel 

gevallen zelf de kleur en indeling van de gevel kiezen en zijn 

er diverse mogelijkheden om de woning uit te bouwen (kelder, 

dakopbouw, uitbouw, veranda). Binnen de gestelde kaders stelt 

u op die manier uw droomhuis samen.

Meld u via de website 

www.mozaiek-woerden.nl 

als geïnteresseerde. 

Graag horen wij naar welk 

type uw voorkeur uitgaat.

WONEN IN WOERDEN

Mozaiëk is volop in ontwikkeling daarom kunnen aan de afbeeldingen en 
prijzen in deze folder geen rechten worden ontleend.


