
Molenwal
Mooi en centraal wonen!

“Heerlijk, dat gevoel van rust 

en ruimte, terwijl ik toch 

middenin de Randstad zit. 

    Alles binnen handbereik!”

Wonen in het centrum van Oudewater
Op een bijzondere locatie in de binnenstad van Oudewater is een fraai woongebied in ontwikke-
ling. Op de kruising van de Molenwal en de Molenstraat komen sfeervolle woningen en appar-
tementen met een uitstraling die past bij de omgeving. Op de plek waar voorheen het busstation 
was ontstaat een prettige leefomgeving met verschillende woningtypes. Ziet u zich hier al wonen? 
Het gezellige centrum van Oudewater ligt op loopafstand, de uitvalswegen richting Woerden en 
Gouda vlakbij en de prachtige natuur van het Groene Hart om de hoek. 

Ontwikkelaar HeijWaal heeft in nauwe samenwerking met de gemeente Oudewater, buurt-
bewoners en Venster Architecten een aansprekend woonconcept ontwikkeld. De woningen van 
project Molenwal hebben een eigentijdse bouwstijl met klassieke en moderne elementen. 
Met hun eigen stijl geven ze kleur aan de omgeving. 
Bij het ontwerp van de woningen is volop rekening gehouden met de toekomstige bewoners. 
De hoogwaardige afwerking is op uw verzoek aan uw eigen stijl aan te passen. Duurzaamheid 
en fl exibiliteit staan daarbij centraal. Ook in de (openbare) gezamenlijke (buiten)ruimtes kunt u 
rekenen op kwaliteit. Het niveau van het groen, de bestrating en aankleding van het woongebied 
dragen bij aan een prettig woonklimaat. 

Torenstede Molenhof 

9 royale 3- of 4-kamerappartementen 
met inpandige parkeergarage

8 karakteristieke stadswoningen 
met zonnige tuin

18 moderne stadsappartementen 
met 2 of 3 kamers

Statenzicht 
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Haastrecht - Gouda

Richting Gouda
via Haastrecht

Richting Gouda
via Haastrecht
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Oudewater is de oudste stad van het Groene Hart en staat nationaal 
en internationaal bekend om de sfeervolle en monumentale binnen-
stad. In het centrum met de grachten, gezellige winkels en de statige 
herenhuizen waant u zich in een grote stad. Er zijn voldoende eet- en 
drinkgelegenheden voor een gezellige middag of avond uit. Dankzij de 
compacte omvang heeft Oudewater echter ook het gemoedelijke van 
een dorp. 

In de gemeente zijn voldoende voorzieningen te vinden; zoals een  
bibliotheek en speel-o-theek, basisscholen en op loopafstand een 
openluchtzwembad. Ook kent Oudewater een rijk verenigingsleven.  
Er zijn zo’n 115 verenigingen actief. 
Sportliefhebbers kunnen zich aansluiten bij een van de 28 sport- 
verenigingen, of op eigen gelegenheid de omliggende natuur als 
sportfaciliteit gebruiken. 

Oudewater ligt midden in de schitterende natuur van het Groene Hart. 
De stad is ontstaan op de plek waar het riviertje de Lange Linschoten 
uitmondt in de Hollandse IJssel. Wie een paar stappen buiten de stad-
grenzen zet is dan ook echt ‘buiten’. Diverse wandel-, fiets- en vaar-
routes voeren langs of door de stad.

Voor rustzoekers in de Randstad is Oudewater de perfecte woonomge-
ving. De stad ligt centraal in het drukst bewoonde stukje Nederland, 
maar biedt toch ruimte. De A12 is gemakkelijk te bereiken en met de 
auto bent u zo in steden als Woerden, Utrecht, Gouda, Den Haag en 
Rotterdam.

Historische stad omgeven door groen

Wat kunt u vinden 
in Oudewater:

• basisscholen
• kinderopvang
• naschoolse opvang
• openluchtzwembad 
• 115 verenigingen
•  wandel-, fiets- en  

vaarroutes
•  diverse winkels, 

waaronder twee  
supermarkten

• bibliotheek
• speel-o-theek
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sfeervolle binnenstad

   centraal gelegen

     gezellige winkels

A12 dichtbij

   Groene Hart

rust en ruimte



Richard van Tiggele 
Venster Architekten, Moordrecht

De architect
Richard van Tiggele is mede eigenaar van Venster Architekten. 
Dit architectenbureau uit Moordrecht telt zo’n 15 medewerkers 
en staat aan de basis van diverse gebouwen in met name het 
Groene Hart. 
Van Tiggele geeft sinds 1999 leiding aan de ontwerpafdeling 
van het bureau en is de architect van diverse projecten in o.a. 
Gouda, Woerden en de Krimpenerwaard.
De laatste jaren heeft Venster Architekten zich gespecialiseerd  
in thema’s die ook aan de Molenwal aan de orde kwamen: 
goed bouwbare plannen ontwerpen, die naadloos aansluiten 
bij zowel de historische context van de omgeving als bij de 
wensen van de consument.
 
“Bij het ontwerp van een project als de Molenwal komt alles 
samen wat ik interessant vind aan het vak van architect,” aldus 
Van Tiggele.

“De Molenwal is een locatie met een rijke geschiedenis, 

dichtbij een historisch centrum. Hier kun je als architect 

heel mooi je inspiratie uit halen. In het plan geven we de 

historische elementen een nieuwe draai. We maken een 

nieuwe buurt met veel verschillende soorten woningen 

voor een brede doelgroep. Hierdoor ontstaat een geva-

rieerd plan.

Ook bijzonder aan deze locatie is dat we letterlijk tegen de 
achtertuin van mensen die al jaren op deze plek wonen gaan 
bouwen. Dat vereist van de architect dat hij veel communiceert 
met de omwonenden. We hebben voortdurend gekeken of we 
de invalshoeken die zij hebben, mee konden nemen in een 
evenwichtig en mooi plan dat een nieuwe kwaliteit toevoegt 
aan Oudewater. Ik denk dat dat uiteindelijk goed gelukt is!”
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artist impression
18 stadsappartementen

 2 of 3 kamers

8 karakteristieke rijwoningen
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Gebouw Torenstede is beeldbepalend voor het gehele project aan 
de Molenwal. Het pand, met een unieke gevelvorm biedt ruimte 
aan 9 royale appartementen met 3 of 4 kamers en een oppervlakte 
vanaf 118 m2. Elk appartement beschikt over een mooie buiten-
ruimte. Grote ramen zorgen voor voldoende lichtinval en een pret-
tig contact met de omgeving. In de kelder is een parkeergarage 
en heeft ieder appartement een eigen vaste parkeerplaats en een 
afsluitbare berging.

Bij het ontwerp van het gebouw is goed nagedacht over de sociale 
veiligheid van de toekomstige bewoners. De centrale entree is 
daarom afgesloten voor onbevoegden. Met een videofoon kan de 
deur vanuit elk appartement geopend worden. Om Torenstede voor 
iedereen toegankelijk te maken is in het gebouw een lift aanwezig.

9 royale appartementen 

 met inpandige 

parkeergarage

Torenstede
Royale appartementen 
vanaf ! 295.000,- v.o.n.
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De 8 woningen van de Molenhof, met een oppervlakte 
vanaf 138 m2, hebben elk hun eigen karakter. Het ontwerp 
is klassiek, met moderne elementen. 

Alle woningen hebben een ruime woonkamer met open 
keuken. Op de eerste verdieping bevindt zich een volledig 
ingerichte badkamer. In totaal zijn er 4 slaapkamers, 3 op 
de eerste verdieping en 1 op de tweede. 

Karakteristieke stadswoningen 
vanaf ! 289.000,- v.o.n.

Molenhof

De woningen van de Molenhof zijn volledig naar wens van 
de kopers in te richten. In overleg met de kopersbegelei-
der kunnen extra wensen, zoals een kelder, dakkapel of 
een extra slaapkamer op zolder worden doorgevoerd.

De zonnige tuin op het zuid-westen is voorzien van een 
ruime berging en grenst aan het gezamenlijke groene 
binnenterrein. Hierop wordt voor alle woningen een eigen 
parkeerplek gerealiseerd. 

 8 karakteristieke 

stadswoningen 

 met zonnige tuin
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 18 moderne 

  stadsappartementen 

met 2 of 3 kamers

In gebouw Statenzicht bevinden zich 18 stadsappartemen-
ten met 2 of 3 kamers en een oppervlakte vanaf 48 m2. 
Alle appartementen hebben ruime buitenruimte, in de 
vorm van balkons of dakterrassen. De indeling is effi ciënt 
en alle woningen zijn uitgerust met een volledig ingerichte 
badkamer en keuken. 
Op de begane grond wordt voor elk appartement een 
eigen berging gerealiseerd. Op het gezamenlijke binnen-
terrein krijgen alle eigenaren een eigen parkeerplek. De 
lift maakt het gebouw voor iedereen toegankelijk. 
Het ontwerp van Statenzicht geeft het gebouw een stede-
lijk en modern karakter. De verschillende kleuren en 
materialen in de gevel zorgen voor een speels effect. 
Grote ramen zorgen ervoor dat in alle appartementen 
meer dan voldoende licht binnenkomt. 

Moderne stadsappartementen 
vanaf ! 139.000,- v.o.n. 

Statenzicht
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Algemene informatie

Afwerking en garantie
Alle woningen worden gebouwd met kwalitatief hoogwaardige materialen, 
die door de architect met zorg zijn geselecteerd. De woningen worden 
optimaal geïsoleerd en voorzien van energiezuinige individuele installaties 
die zorgen voor een gezond en prettig binnenklimaat. 
Op de woningen is de Woningborg-garantie van toepassing en ze voldoen 
aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen en uiteraard het Bouw-
besluit. Waar mogelijk wordt gewerkt met duurzame en milieuvriendelijke 
materialen. 

Planning
Momenteel werken wij aan de bestemmingsplanprocedure. Dit is de basis 
voor het verkrijgen van de bouwvergunning.
Als alle procedures volgens planning verlopen, dan zal de verkoop starten 
op 24 november. Vanaf dat moment zijn de verkoopbrochures en defi ni-
tieve prijslijsten beschikbaar en kunt u zich inschrijven. 
De verwachting is dat de bouw in het 2e kwartaal van 2013 kan starten, 
mits zeventig procent van de woningen verkocht is. De eerste woningen 
worden in dat geval in het 3e kwartaal van 2014 opgeleverd. 

Verkoop
Voor de verkoop van dit project werken Meesters Makelaardij uit Oudewater 
en Drieman Garantiemakelaars uit Woerden samen. Heeft u interesse in 
een van de objecten uit deze brochure dan kunt u zich bij een van hen 
melden. Zij zullen u begeleiden bij de aankoop van de woning en/of het 
appartement. 

U hoeft niet aan specifi eke voorwaarden te voldoen om in aanmerking te 
komen voor een van de woningen. Tijdens het persoonlijke verkoopproces 
krijgt u de mogelijkheid om uw individuele wensen met betrekking tot de 
afwerking van de woning te bespreken.

Voorbehoud
Hoewel deze brochure met grote zorg is samengesteld kunt u aan de infor-
matie, teksten, afbeeldingen, tekeningen en prijzen geen rechten ontlenen. 
Het ontwerpproces is in volle gang en de uitwerking hiervan is verwerkt in 
de verkoopbrochure die vanaf 24 november beschikbaar is. Hierin kunt u 
meer gedetailleerde informatie over de woningen terugvinden. Ook de 
keuzemogelijkheden wat betreft de afwerking en indelingsvarianten kun-
nen wij u in een later stadium laten zien.

Via de website www.molenwal-oudewater.nl informeren wij u over de 
voortgang van het project.

HeijWaal
HeijWaal is een gerenommeerde Woerdense ontwikkelaar en is onder-
deel van de Van der Heijden Groep en de Uijtewaal Bouwgroep. Een 
belangrijk speerpunt binnen HeijWaal is het directe en persoonlijke 
contact met de kopers. Dit zorgt, zo is wel gebleken,  voor een kwalita-
tieve woningen waarin alle wensen van de opdrachtgever zijn verwerkt. 
De aanpak van HeijWaal resulteert in de ontwikkeling van een “eigen” 
woning met een goede prijs/kwaliteit verhouding die binnen de af-
gesproken termijn wordt opgeleverd. Om tot een zo goed mogelijk 
eindresultaat te komen werkt HeijWaal graag samen met lokaal betrok-
ken partijen. 

www.molenwal-oudewater.nl

0348 56 56 56
Donkere Gaard 25
3421 AT Oudewater

0348 43 19 19
Meulmansweg 1
3441 AT Woerden


