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Welkom in Driebruggen, het centrum van het Groene Hart 
waar nog volop ruimte is om te genieten van de natuur! 
Omringd door water, weilanden en idyllische plekjes, maar 
toch ook dichtbij Gouda, Woerden en de Reeuwijkse Plassen. 
Driebruggen is een ideale uitvalsbasis voor mensen die de 
hectiek van de steden willen ontlopen, van rust houden en 
een gezellig dorpsleven waarderen.  

De woningen - in verschillende types en prijsklassen - 
zijn moderne varianten op een landelijke en eveneens 
traditionele stijl. De kindvriendelijke woonwijk biedt 
optimaal wooncomfort met daarnaast mooie vergezichten 
over de polders van Driebruggen. En natuurlijk ruimte om 
eindeloos te genieten! 

Voor de Brug is gesitueerd aan de oostzijde van De Dubbele 
Wiericke, aan de rand van Driebruggen. Binnen het plan 
worden, naast een kerk en een pastorie, circa. 70 tot 80  
woningen gebouwd.

WELKOM

Janssen de Jong

Projectontwikkeling
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Driebruggen is één van de zes kernen binnen de gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk. Het dorp ligt tussen de Enkele en 
Dubbele Wiericke, die deel uitmaken van de Hollandse 
Waterlinie. Ze sluiten aan op de Oude Rijn en Hollandse 
IJssel. In de zomermaanden maakt de pleziervaart 
dankbaar gebruik van de Dubbele Wiericke en zwemmen 
kinderen in het verkoelende water. Tijdens een stevige 
vorstperiode kun je er prachtige schaatstochten door de 
polder maken.  

In de dorpskern vindt u een tweetal basisscholen en 
een peuterspeelzaal. Verder een aantal winkeltjes waar 
u terecht kunt voor versproducten, huishoudelijke 
apparaten, witgoed en een knipbeurt in de kapsalon. In de 
handwerkwinkel vinden creatieve workshops op kleding- 
en woongebied plaats. Het Huis van Alles is eveneens een 
plaats waar de Driebruggenaren graag samenkomen voor 
diverse activiteiten. Café Custwijc is dé ontmoetingsplek 
van Driebruggen. Bestel er een drankje op het be- 
schutte terras, aan de bar of kom er eens een vorkje prikken 
in de bistro.  

Bent u sportief? Het dorp heeft een voetbal-, badminton en 
volleybalvereniging, waar fanatiek sporten en vriendschap 
samengaan. Het is er daarom bijzonder gezellig. Voor een 
potje tennis gaat men naar het naburige Waarder. Muzikaal 
talent kan zich aansluiten bij muziekvereniging OBK. Het 
lokale fanfareorkest heeft een uitstekende reputatie alsook 
een eigen opleiding en een slagwerkgroep.
 
 

SPORTIEF?
Driebruggen heeft diverse sportverenigingen waar je je hart kunt ophalen

DRIE-
BRUGGEN

Driebruggen, dorpse gezelligheid 

en genieten van de natuur
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DRIEBRUGGEN

De omgeving van Driebruggen is een prachtig 
wandel- en fietsgebied. Onderweg komt u 
pittoreske dorpjes, mooie plekjes en beziens- 
waardigheden tegen, zoals de eeuwenoude 
Oucoopse Molen, die nog steeds in bedrijf 
is. De uitkijkpost langs het fietspad biedt een 
schitterend uitzicht over De Enkele Wiericke, 
de weilanden en de Reeuwijkse Plassen. 

Een paar fietsminuten verder bent u al in dit 
unieke plassengebied, waar duizenden weide- 
en watervogels hun onderkomen vinden. 
Soms ontdek je zomaar een ijsvogel tussen 
het riet, of zie je een ringslangetje wegschie- 
ten. Leuk om te weten is dat de otter er zijn 
domicilie weer heeft gevonden. Neem dus 

Driebruggen is centraal gelegen in het Groene Hart 
en ligt op 5 minuten afstand van de A12. Zo ben 
je binnen een half uurtje in Utrecht of Rotterdam 
en zijn Leiden en Amsterdam (op drie kwartier 
afstand) ook prima te bereiken. Dichterbij ligt het 
gezellige Woerden, maar ook Oudewater en Gouda. 
Deze historische steden zijn ook op de fiets goed 
bereikbaar. 

Kilometers 

wandel- en fietsplezier!

Centraal wonen in het Groene Hart 
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vooral ook uw verrekijker mee. Huur eens een 
supp, kano of sloepje en u komt helemaal tot 
rust op het kabbelende water. 

Op de fietsroute richting Bodegraven ligt 
Fort Wierickerschans, een verdedigingswerk 
uit 1673 en onderdeel van de Hollandse 
Waterlinie. Het fort is cultuurhistorisch 
erfgoed. Er worden regelmatig boeiende 
evenementen georganiseerd. Wereldwijd 
bekend dankzij hun craftbieren die ze er 
brouwen, is Brouwerij de Molen in Bodegraven. 
Leuk om er eens een proeverij of rondleiding 
mee te maken, of om gewoon een van de 
twintig tapbiertjes uit te proberen. 

Er valt genoeg te zien, te beleven 

en te genieten! 



VOOR
DE BRUG

VOOR DE BRUG links... OVER de BRUG rechts... Het is maar hoe je het bekijkt
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KAVELKAART

Zodra u de wijk binnenkomt via de ruime, groene 
entree, valt het dorpse karakter van dit plan meteen 
op. De kwaliteiten van het open landschap worden 
gecombineerd met een traditionele en toch ook 
moderne bouwstijl met Driebrugse elementen. 

De architectuur van de kerk en pastorie sluiten er 
naadloos bij aan. Vanuit uw woning en in de wijk 
heeft u een prachtig weids uitzicht over de polders 
van Driebruggen. Daarom is ervoor gekozen om 
de woningen te vernoemen naar de kleurige 
weidebloemen die veelvuldig bloeien in de 
polders van Driebruggen, zoals de Koekoeksbloem, 
Klaverbloem en Boterbloem . In het plan is er 
voldoende parkeergelegenheid en natuurlijk zijn er 
fijne speelplaatsjes waar kinderen heerlijk kunnen 
ravotten. 

De ca. 70 á 80 woningen van Plan Voor de Brug 
worden in meerdere fasen gerealiseerd. De rijke 
variantie aan woningtypes in verschillende prijs- 
klassen biedt voor ieder wat wils. 

In deze fase komen er 8 twee-onder-één-kap- 
woningen, 6 gezinswoningen en 3 bungalows in de 
verkoop. 

De precieze invulling van de volgende fasen is nog 
onbekend. Dit zal naar gelang de marktvraag worden 
ingevuld. De weergave in de kavelkaart geeft dan 
ook een indruk hoe het eindbeeld van het plan zou 
kunnen zijn. Per vervolgfase wordt een definitieve 
invulling van de desbetreffende fase gekozen. De 
wijk biedt in ieder geval een mix aan woningtypen, 
die uiteenlopen van sociale tot (middel)dure (huur)
woningen.
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Venster Architekten uit Gouda ontwierp de afgelopen 25 jaar vele plannen in deze regio. 
Architect Richard van Tiggele is een van de drie eigenaren van het bureau en verantwoordelijk 
voor het ontwerp van Voor de Brug. De architect haalt zijn inspiratie vaak uit traditionele 
architectuur en in dit geval uit Driebruggen zelf. De pittoreske woningen in het dorp stonden 
namelijk model voor dit project. Van Tiggele maakte een vertaalslag naar het comfort van nu en 
ontwierp karakteristieke woningen. Hij neemt u mee in de basisprincipes van het plan, de stijl 
en kenmerken van de woningen en wat wonen in Voor de Brug zo bijzonder maakt. 

Het uitgangspunt was om een gevarieerd en dorps plan te ontwerpen met een goede mix van 

diverse woningtypes”, vertelt Van Tiggele. “Voordat de uiteindelijke opzet tot stand kwam, werd 

het ontwerp van het stedenbouwkundig plan diverse keren met de buurtbewoners besproken. 

De locatie is mooi gelegen aan het lint van De Groendijck en sluit met de verkaveling aan op 

het achtergelegen polderlandschap. De twee vrijstaande woningen aan De Groendijck passen 

goed bij het karakteristiek van het lint. In het daarachter gelegen gebied is de bebouwing 

aan de zijden van het landschap losser van bebouwingsstructuur dan het middengebied. Dit 

vormt een mooie overgang van de dorpsbebouwing naar het open landschap. Ik beschouw het 

daarom als een kwalitatief hoogwaardige afronding van het dorp.

ARCHITEC-
TUUR

Richard van Tiggele,Venster Architekten. 11



 Zijn ideeën voor dit plan haalde Van Tiggele uit de traditionele architectuur van Driebruggen en haar omgeving. De architect 
mixte dit in een nieuwe setting wat de wijk een eigen karakter geeft met alle moderne gemakken van deze tijd, maar toch 
ook in de sfeer die hoort bij Driebruggen. “Bepaalde gevelprincipes in het project hebben we opgebouwd uit elementen 
die we in Driebruggen tegenkwamen. Zo zijn sommige woningen voorzien van dwarskappen met houten versieringen, 
de zogenaamde ‘makelaars’. Deels passen we houten gevelbekleding toe in topgevels en er komen ramen met roedes 
en ramen met bovenlichten, geschilderd in traditionele kleuren en natuurlijk mooie voordeuren. Ook werken we met 
speciale metselwerkdecoratie door middel van bijzondere rollagen  in twee kleuren metselstenen. Verder worden er mooie 
duurzame, natuurlijk verouderende materialen toegepast zoals handvorm gevelstenen en keramische dakpannen.” 

Over de vraag waarom het fijn wonen is in Voor de Brug, hoeft Van Tiggele niet lang na te denken. “Het betekent voor mij 
wonen in een landelijk en groen gebied met de rust en veiligheid (in het bijzonder voor kinderen) die daarbij hoort, maar 
ook weer op korte afstand van een paar grote steden in de Randstad. Ideaal!” zegt hij zeer beslist. En zo is het maar net. 
Want wat een geweldige buitenkans is het om hier te mogen wonen!

“VOOR DE BRUG is nostalgie in een EIGENTIJDS jasje” 



ARTIST
IMPRESSIE
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Houten gevelbekleding

Kenmerkende gootoverstekken

Kozijnen met 
roedeverdeling

Kruizen in het metselwerk Fraaie rollagen in het metselwerk

De topgevels zijn voorzien 
van een makelaar

Keramische 
dakpannen

Oudhollands metselwerk 
verwerkt in wildverbandHet zit hem in de details. De woningen in Voor de Brug zijn rijk 

aan architectonische geveldetails die de wijk een unieke charme 
geven.



VOGEL-
VLUCHT
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ARTIST
IMPRESSIE

Een heerlijke 
twee-onder-één-kapwoning aan het water

 Aan de Koningspage verrijzen 8 schitterende twee-onder-één-
kapwoningen, een plek waar het heerlijk wonen is aan het water 
en aan het einde van een lange zomerse dag nog lang genoten 
kan worden van de laatste zonnestralen.

17Type Koekoeksbloem Bouwnummer 30 t/m 33



ARTIST
IMPRESSIE

Quidesciis expliatius corum rem apit quam sit intotas int lautemporrum cust pelici officaborem. Ut 
quatem volore comnis illuptatis aut veri voloria ped ullatur accus. Temqui ad etusam elesequi di 
vellacc uptatassum es moloressinis nullentiae volorererum quo est lam aped et et prorio volupta 
santus, seque parcius, officiduntio et re ligendigenis aria commoss itaturent.

Type Koekoeksbloem Bouwnummer 26 t/m 29 19

Door de variatie in kapvorm, geveldetails, metselwerk 
en kozijnen is ieder blokje uniek in haar uitstraling.
 



PLATTE-
GRONDEN

Type ‘Koekoeksbloem’
Acht twee-onder-een-kapwoningen aan het water
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Woningtype 
‘Koekoeksbloem’

Eerste verdieping 
bouwnummer 27, 29, 31, 33
bouwnummer gespiegeld 26, 28, 30, 32

26 27 28 29 30 31 32 33

Begane grond 
bouwnummer 27, 29, 31, 33
bouwnummer gespiegeld 26, 28, 30, 32

Bouwnummers:
Bwnr. 27, 29, 31, 33  
Bwnr. 26, 28, 30, 32
(gespiegeld) 

• Ruime entree
• Aparte keuken/eetkamer
• Woonkamer grenzend 

aan achtertuin
• 3 ruime slaapkamers 

(uit te breiden naar 5)
• Riante achtertuin  

gelegen op zuid/westen
• Parkeergelegenheid op 

eigen terrein. 

Getoonde plattegronden
Schaal 1:75

Deze riante woning beschikt over een ruime begane grond, 
met aan de voorzijde een gezellige woonkeuken en aan de 
achterzijde de heerlijke woonkamer van waaruit u zo de tuin 
in loopt. Op de verdieping treft u drie slaapkamers en een 
ruime badkamer. In de aangrenzende berging is voldoende 
plaats voor het stallen van de fietsen, tuingereedschap en 
andere tuin- en klusspullen. De auto parkeert u gewoon op 
eigen erf!



PLATTE-
GRONDEN

Type ‘Koekoeksbloem’
Acht twee-onder-een-kapwoningen aan het water
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Tweede verdieping 
bouwnummer 29
bouwnummer gespiegeld 28

Tweede verdieping 
bouwnummer 31
bouwnummer gespiegeld 32

26 27 28 29 30 31 32 33

Tweede verdieping
bouwnummer 27, 33
bouwnummer gespiegeld 26, 30

De tweede verdieping is naar eigen wens in te 
delen met één of twee extra slaapkamers. De 
technische installaties hebben we alvast in een 
afgesloten ruimte geplaatst.

Afhankelijk van kapvorm is de woning voorzien van een ruime tuitgevel, dakkapel of een mogelijkheid tot 
het plaatsen van dakkappellen of dakramen.



ARTIST
IMPRESSIE

Hoort u ze, terwijl u met een kopje koffie geniet van het ochtendzonnetje in de achtertuin? De vogels 
ontwaken! Deze gezellige woningen bieden de mogelijkheid om te wonen en slapen op de begane 
grond, toch liever slapen op de verdieping en een royale woonkamer? Het kan, ontdek het!

Een gezellige rijwoning voor iedereen

Type Klaverbloem Bouwnummer 49 t/m 51 25



PLATTE-
GRONDEN

Type ‘Klaverbloem’
3 gezellige rijwoningen voor iedereen

27

Bouwnummers:
49 t/m 51 

• Wonen en slapen op  
de begane grond

• Achtertuin gelegen  
op noordoosten

• Twee slaapkamers op  
de verdieping 

Getoonde plattegronden
schaal 1:75

51 50 49

Een uniek woningtype in het plan, deze rijwoning biedt de mogelijkheid om op de begane 
grond te wonen en te slapen. Daarnaast is de verdieping ook nog eens uitgerust met twee 
slaapkamers. Liever een ruime woonkamer en de badkamer op de verdieping? Ook dit is 
mogelijk, de woning is geheel naar wens aan te passen.

Verdieping 
bouwnummer 49
bouwnummer gespiegeld 51

Verdieping 
bouwnummer 50

Begane grond 
bouwnummer 49, 50 
bouwnummer gespiegeld 51Woningtype 

‘Klaverbloem’



PLATTE-
GRONDEN

Type ‘Klaverbloem’
3 gezellige rijwoningen voor iedereen
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Woningtype 
‘Klaverbloem’

Opties

51 50 49

Liever geen slaapkamer op de begane grond, maar een extra riante woonkamer en keuken? 
Geen probleem, de badkamer wordt dan verplaatst naar de verdieping. Uiteraard is deze optie 
ook nog uit te breiden met een uitbouw 1,2 meter of 2,4 meter. Zo maakt u de woonkamer nog 
rianter!

Wenst u een ruimere slaapkamer en keuken, dan is het mo-
gelijk om de woning uit te breiden met een uitbouw op de 
begane grond. Op onderstaande plattegrond is de uitbouw 
van 2,4 meter getoond.

Optie aanpassen plattegrond
bouwnummer 49, 50
bouwnummer gespiegeld 51

Optie uitbouw 2,4 meter
bouwnummer 49, 50
bouwnummer gespiegeld 51



ARTIST
IMPRESSIE

Stijlvolle gezinswoningen

 

Type Boterbloem Bouwnummer 20 t/m 25 31

Woningtype Boterbloem is een ideale woning voor starters en 
jonge gezinnen! De rij bestaat uit twee typen mooie woningen, 
ieder met een eigen karakter. Welk type kiest u? De tuinen 
zijn gesitueerd op het noordoosten en hebben een praktische 
berging.



PLATTE-
GRONDEN

Type ‘Boterbloem’  
Zes gezinswoningen met een stijlvol karakter
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Bouwnummers:
20 t/m 25 

• Gezellige entree
• Ruime keuken en 

woonkamer
• 3 ruime slaapkamers 

(uit te breiden naar 5)
• Fijne achtertuin op het 

noordoosten
• Berging in achtertuin 

Getoonde plattegronden
schaal 1:75

Woningtype 
Boterbloem

20 21 22 23 24 25

De woning heeft een traditionele indeling, wat er 
voor zorgt dat u zich direct thuis zult voelen. Bij 
binnenkomst in de hal treft u de installatieruimte 
voor de warmtepomp, toiletruimte, meterkast, 
trapopgang naar de verdieping en entree naar de 
woonkamer en keuken. Op de eerste verdieping zijn 
drie slaapkamers en de badkamer gelegen.

Verdieping 
bouwnummer 20, 22, 24
bouwnummer gespiegeld 21, 23, 25

Begane grond 
bouwnummer 20, 22, 24
bouwnummer gespiegeld 21, 23, 25



PLATTE-
GRONDEN

Type ‘Boterbloem’  
Zes gezinswoningen met een stijlvol karakter
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Op de tweede verdieping vindt u de aansluiting voor uw 
wasmachine en -droger. Kiest u de optie voor het plaatsen 
van een dakkapel op de tweede verdieping dan ontstaat er 
een extra mooie grote zolder met extra veel daglicht. De 
zolder is naar eigen inzicht in te delen en te gebruiken. Extra 
kamers kunnen we in de bouw voor u realiseren.

Tweede verdieping 
bouwnummer 22
bouwnummer gespiegeld 25

Tweede verdieping 
bouwnummer 20, 24
bouwnummer gespiegeld 21, 23

20 21 22 23 24 25



Uw eigen WELLNESS in huis 

U begint er de dag met een verkwikkende douche. En als u een drukke dag achter 

de rug hebt, is uw badkamer de ideale plek voor rust en ontspanning. De bad-

kamer is een belangrijke plek in huis. Daarom zie je steeds vaker dat de ruimte 

wordt ingericht met luxueus sanitair, mooie meubels, bijpassende accessoires 

en sfeerbepalend tegelwerk. De keuze van het tegelwerk geeft een geheel eigen 

look and feel aan de ruimte. Welk bad u kiest maakt eigenlijk niet zoveel uit, ze 

zijn allemaal ontspannend. Giet een heerlijk geurende olie in het water. Leg een 

fijn tijdschrift op de rand en zet een drankje klaar. Glijd vervolgens langzaam 

in het water en relax…

  

Standaard is uw woning compleet voorzien van sanitair, maar we kunnen 
ons voorstellen dat u liever zelf de inrichting van uw badkamer samenstelt. 
Hiervoor krijgt u gelegenheid tijdens een bezoek aan de showroom van de 

sanitairspecialist  die aan dit project verbonden is. 
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DE
KEUKEN & 

BADKAMER

Wordt het een overheerlijke pasta, bereid volgens een Italiaans recept van Jamie Oliver, of 
durft u een gerecht a la Sergio Herman aan? Inspiratie genoeg dankzij de kookprogramma’s 
op tv en recepten in de bladen! In uw fonkelnieuwe keuken, voorzien van de modernste 
apparatuur, wordt gasloos koken een eitje! Met een fijne werkplek om de ingrediënten te 
bereiden en ruimte genoeg om dit, misschien gezellig met de kinderen, te doen. Beleef 
een geluksmomentje als u de oven opent en de heerlijkste geuren u tegemoet komen. 

De woningen van Voor de Brug worden zonder keuken opgeleverd. Zo kunt u de keuken 
geheel naar eigen wens indelen en plaatsen. De keukens van nu zijn niet alleen heel 
functioneel, maar u kunt de door u gewenste stijl ook naadloos laten aansluiten op de 
inrichting van de woonkamer. Modern industrieel design met veel rvs en greeploze kasten 
en een betonnen blad, robuust met onbewerkt eikenhout en authentieke materialen, of 
misschien toch landelijk klassiek met een ongezoet granieten blad? 

U richt uw droomkeuken in naar uw eigen stijl en wensen met innovatieve apparatuur, 
want gemak dient de mens! Hier komt het allemaal samen. Voelt u zich thuis. Komt u tot 
rust. Geniet u van elkaars gezelschap en van goede gesprekken. Samen koken met een 
wijntje erbij… Ach, het leven is zo slecht nog niet.  

  

MasterChef in uw 
nieuwe KEUKEN     

Geluk...

Is het nemen van een heerlijke warme douche.



ONTWIKKELING

REALISATIE

VERKOOPINFORMATIE

Haven 7, 3441 AS Woerden

telefoon: 0348 - 488 005

nieuwbouw@dekoningwonen.nl

www.dekoningnieuwbouw.nl

De Koning makelaars

NIEUWBOUW 
verdient zich terug 

Een nieuwbouwwoning in plan Voor de Brug is investeren in de toekomst. Nieuwbouwwoningen 
hebben een lager energieverbruik dan woningen van vroeger, waardoor de woonlasten zullen 
dalen. Ook betaald u geen overdrachtsbelasting, en behoren oude-woning-ongemakken als 
tocht, kou en vocht tot het verleden. Nieuwbouw, kortom, is comfortabel. 

Er zijn nog altijd huizenkopers die een voorkeur hebben voor ‘oude’ huizen. Soms vanwege een 
buurt of herinneringen, maar vaker nog uit financiële overwegingen: mensen denken dat een 
nieuwbouwhuis ‘duur’ is, of althans: dat de totale kosten hoger zullen zijn, dan wanneer er een 
bestaande woning wordt gekocht. Terwijl gedane investeringen al snel weer kunnen worden 
terugverdiend.

DUUR-
ZAAMHEID

Disclaimer

Alle perspectieftekeningen en afbeeldingen in deze bro-
chure geven een impressie weer en dienen als illustratie. 
Ondanks alle zorgvuldigheid die we hebben nagestreefd, 
kunnen aan deze tekeningen en afbeeldingen geen re-
chten worden ontleend. De afbeeldingen komen van de 
hand van een illustrator en worden daarom met recht 
“artist’s impressions” genoemd. De werkelijke kleuren 
van de gevels, schilderwerk en dakbedekking kunnen hi-
ervan afwijken. Ook de plattegronden in deze brochure 
kunnen opties bevaze brochure opgenomen woningen 
zijn indicatief. Hier is dus geen leveringsplicht aan ver-
bonden. Deze brochure maakt geen deel uit van de con-
tractstukken. Tijdens een eerste gesprek bij de makelaar 
worden de contractstukken van de woning verstrekt. 
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Alle woningen in het plan voldoen aan het 
Bouwbesluit, de wettelijke bepaling die 
onder meer garant staat voor minimaal 
energiegebruik. Met duurzame onderdelen als 
zonnepanelen, vloerverwarming, hoogwaardige 
isolatiematerialen en een warmtepomp zal u 
fors op kosten besparen. U zult merken dat uw 
energierekening veel lager uitvalt dan in uw 
huidige woning. En wat zeker ook telt: u helpt 
mee aan een beter milieu. 
Daarnaast is het prettig bij nieuwbouw dat 
er zo weinig onderhoud benodigd is. De 
meeste toegepaste (buiten)materialen zijn 
onderhoudsarm, waardoor er door bewoners 
maar weinig onderhouden hoeft te worden. 
De materialen worden aangebracht volgens de 
strengste bouwkundige normen, vaak vallend 
binnen de garantievoorwaarden. U hoeft zich 
dus niet direct zorgen te maken als er een keer 
iets stuk gaat. 

U heeft dus het besluit genomen een huis 
te kopen. Misschien wordt het wel een 
gezinswoning of twee-onder-één-kapper. 
Wat vaststaat is dat u dan een huis koopt 
dat toekomstwaardig is. Dat zuinig is met 
energiegebruik. Een huis met een minimale CO2- 
uitstoot. En een huis dat daardoor bijdraagt aan 
een iets duurzamere wereld
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Houd de website in de gaten voor meer info


