
DE HORS:  EEN IMPRESSIE 
24 APPARTEMENTEN EN

11 GRONDGEBONDEN WONINGEN
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Met trots presenteren wij nu de plannen voor de laatste 

koopwoningen in de Broeckgouw. Aan de oostrand 

van de Broeckgouw, naast het landschapspark gelegen, 

ligt het deelplan ‘De Hors’: 24 appartementen en  

11 grondgebonden woningen in een groene omgeving.  

Een groot aantal jongeren is op zoek naar een woning in 

de gemeente Edam-Volendam. Voor veel starters is het 

tegenwoordig echter steeds moeilijker om toe te treden 

tot de (koop)woningmarkt. Een groot deel van hen bevindt 

zich in een lastige situatie. 

Qua inkomen komen zij niet in aanmerking voor een 

sociale huurwoning, terwijl een koopwoning voor hen 

financieel (qua leencapaciteit) niet haalbaar is. Bovendien 

zijn er nauwelijks huurwoningen in de vrije sector 

beschikbaar dan wel betaalbaar. Speciaal voor deze 

doelgroep presenteert de gemeente Edam-Volendam nu 

een bijzonder woningprogramma op een unieke locatie in 

de Broeckgouw: ‘De Hors’.

De woningen in De Hors zijn speciaal ontwikkeld met het 

oog op de financiële mogelijkheden van deze primaire 

doelgroep. Omdat deze woningen uitsluitend voor deze 

specifieke doelgroep zijn bedoeld, worden - voor het 

eerst in de Broeckgouw – inkomenseisen gesteld bij de 

toewijzing. Op deze manier hopen we zoveel mogelijk 

starters een eerlijke kans te bieden om de woningmarkt te 

betreden.  

Namens het college van burgemeester en wethouders 

wens ik u veel inspiratie toe bij het verkennen van het 

woningaanbod. Wij zien u graag terug bij de bouwmarkt 

die onder voorbehoud in het voorjaar van 2021 gepland 

staat. Dan zullen wij de definitieve verkoopinformatie 

presenteren. Hierover wordt u nader geïnformeerd via de 

nieuwsbrieven en media. 

Wethouder RO

Albert Koning

 BETROKKEN PARTIJEN

Opdrachtgever 

Gemeente Edam-Volendam

Postbus 180

1130 AD Volendam

Telefoon: 0299-398398

» www.edam-volendam.nl 

Planbegeleiding

Royal HaskoningDHV

» www.royalhaskoningdhv.com

Buro Beeld BV

» www.beeld.nl

Stedenbouwkundig ontwerper

Kuipercompagnons

» www.kuiper.nl 

Architect

Rudy Uytenhaak + partners architecten 

» www.uytenhaak.nl

Makelaars

nemassdeboer

» www.nemassdeboer.nl

Steur makelaars

» www.steur.nl 

KuiperCompagnons
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Sfeerimpressie van de omgeving en voorzieningen in de buurt 

De gepresenteerde woningontwerpen in deze brochure zijn 

voorlopige ontwerpen en worden nog verder uitgewerkt. 

Aan de impressies en informatie in deze brochure zijn dan 

ook geen rechten te ontlenen.

Na de aanbesteding van de bouw organiseert de gemeente 

een bouwmarkt waarop de definitieve verkoopinformatie 

wordt gepresenteerd. Te zijner tijd wordt de concrete 

informatie per bouwnummer beschikbaar gesteld en is 

de definitieve inrichting van de openbare ruimte bekend. 

Op dat moment worden ook de definitieve VON- prijzen 

bekend gemaakt en wordt het toewijzingsbeleid toegelicht.

Na de succesvolle verkoop van circa 950 woningen in 

voorgaande bouwfases in de Broeckgouw is de gemeente  

momenteel druk bezig met de voorbereidingen op het 

laatste deelplan met koopwoningen. Aan de oostrand van 

de wijk, direct aan het toekomstige landschapspark gelegen, 

ontwikkelen wij 24 appartementen en 11 grondgebonden 

woningen. 

Met deze brochure geven wij u een voorproefje van 

het woningaanbod en de architectuur die in dit deel 

gerealiseerd zal worden. Met deze plannen willen wij zoveel 

mogelijk aansluiten bij uw wensen en verwachtingen.

ALGEMENE INFORMATIE 
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Nieuwbouwwijk de Broeckgouw nadert haar voltooiing. 

Ruim 80% van de wijk is inmiddels opgeleverd. Veel 

wijkvoorzieningen zijn al gereed; de supermarkt is 

geopend, de basisscholen zijn in gebruik en in het 

natuurpark wordt veel gespeeld. Er zijn twee bushaltes in 

de Broeckgouw en een groot deel van de openbare ruimte 

is aangelegd. De wijk krijgt steeds mee haar eigen gezicht 

en wordt volop gebruikt door de bewoners. 

BIJZONDERE DOELGROEP

De Broeckgouw is van oorsprong een starterswijk. In 

de afgelopen paar jaar zijn de standaard rijwoningen – 

mede door snel stijgende bouwkosten – qua prijs echter 

grotendeels buiten het bereik van de doelgroep starters 

komen te liggen. Om die reden is het oorspronkelijke plan 

voor het laatste deelplan van de wijk aangepast om plaats 

te maken voor kleine en betaalbare appartementen en 

grondgebonden woningen. 

GROEN WONEN

De Hors ligt aan de oostrand van de wijk, tegen het 

toekomstige landschapspark aan dat in 2022 wordt 

aangelegd. De ontsluiting van de wijk vindt plaats via 

het Pinkewad en voor voetgangers en fietsers is het 

landschapspark rechtstreeks toegankelijk. 

De buurt is ruim van opzet en er wordt rekening gehouden 

met voldoende parkeergelegenheid. De 11 grondgebonden 

woningen zijn speels over de groene wijk geplaatst in 

clusters en vanaf de centrale parkeerplaatsen per voetpad 

bereikbaar. Het inrichtingsplan van de openbare ruimte 

wordt nader inzichtelijk gemaakt tijdens de bouwmarkt. 

Alle woningen worden uiteraard aardgasvrij gerealiseerd en 

de gemeente heeft de ambitie de woningen zo duurzaam 

mogelijk aan te bieden. 

  DE HORS:  BETAALBAAR WONEN 
IN HET GROEN
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Omdat de appartementen en grondgebonden woningen 

in dit deelplan speciaal zijn ontwikkeld voor de doelgroep 

starters met een beperkte leencapaciteit, voorziet de 

gemeente straks in een afwijkend toewijzingsbeleid. 

Naast de starterstatus geldt voor dit deelplan tevens een 

inkomenseis. Ten tijde van de bouwmarkt wordt het 

toewijzingsbeleid toegelicht.

Net zoals voor alle voorgaande ontwikkelingen in de 

Broeckgouw geldt dat iedereen die met voorrang 

in aanmerking wil komen voor een koopwoning- of 

appartement, in ieder geval ingeschreven dient te staan 

als woningzoekende bij de gemeente ten tijde van de 

desbetreffende bouwmarkt. Inschrijven doet u middels 

het digitale inschrijfformulier op de gemeentelijke website 

(www.edam-volendam.nl/woningzoekendenlijst).

 

Ingeschreven woningzoekenden worden persoonlijk 

uitgenodigd voor alle informatieavonden en bouwmarkten 

die de gemeente Edam-Volendam per ontwikkelfase 

organiseert. 

 TOEWIJZING
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Op de bouwmarkt wordt de definitieve verkoop-

documentatie met de vrij-op-naam prijs per woning 

beschikbaar gesteld, waarna geïnteresseerden zich kunnen 

aanmelden voor de deelname aan de keuzeavond(en). Na 

aanmelding voor deelname aan een keuzeavond worden 

uw gegevens gecontroleerd en uw status/deelname 

bevestigd.

TOEWIJZINGSEISEN DE HORS

•   Starter (iemand die inwonend is bij ouders, en/of 

daarna uitsluitend uitwonend is (geweest) in een 

huursituatie)

•  Inkomenseis (nader te bepalen)
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 PLANNING

Na de informatiemarkt worden de woningen verder 

ontwikkeld tot een definitief ontwerp en bestek. Daarna 

volgt de aanbesteding voor de bouw en wordt de 

aannemer geselecteerd. Tijdens de bouwmarkt, die onder 

voorbehoud in het voorjaar van 2021 zal plaatsvinden, 

worden de definitieve ontwerpen en vrij-op-naam prijzen 

gepresenteerd. 

Geïnteresseerden hebben na de bouwmarkt enkele weken 

de tijd om zich aan te melden voor de keuzeavond. 

De deadline voor aanmeldingen wordt ten tijde van de 

bouwmarkt nadrukkelijk gecommuniceerd. Na deze 

datum is het nog wel mogelijk om mee te doen aan de 

keuzeavond. De te laat aangemelde deelnemers komen 

dan pas aan bod ná alle tijdig aangemelde deelnemers. Voorjaar 2021 Zomer 2021 Najaar 2021 Najaar 2021

Start bouwBouwmarkt Keuzeavond
Tekenen

koopovereenkomsten 
levering

Beneden/bovenwoning Geschakelde woning Appartement



 ARCHITECTUUR 

De appartementen en woningen in De Hors zijn ontworpen 

door Rudy Uytenhaak + partners architecten. 

DE ARCHITECT AAN HET WOORD:

“Verankerd in het groene landschapspark, aan de 

oostrand van de Broeckgouw in Volendam vormen 

vier woongebouwen, met elk hun eigen typologie, één 

architectonische familie van verfraaide metselwerk volumes.

Schakel tussen woonwijk en polderlandschap

De Hors vormt de schakel tussen de woonwijk en het 

polderlandschap. Op deze locatie wordt uitgegaan van een 

woonensemble, met één hoofdgebouw en kleinere eenheden 

daaromheen, verspreid over het landschap.

Vanaf het Pinkewad kom je via een toegangsbrug op het 

centrale pleintje, waar de auto te gast is. Bij binnenkomst 

kan deze direct geparkeerd worden in, met groen omheinde, 

parkeerplaatsen. 

Diversiteit aan betaalbare woningen

In het appartementengebouw bevinden zich 24 woningen 

met ruime en lichte corridorontsluiting en een gezamenlijke 

fietsenberging. Verspreid over het groene woonerf liggen 

daaromheen: een blokje met 4 beneden-bovenwoningen, 

een kwadrant van 4 grondgebonden woningen en een rijtje 

van 3 grondgebonden woningen. 

Verfraaid metselwerk

Passend binnen de architectuur van de Broeckgouw wordt 

het ensemble van De Hors gekenmerkt door rode baksteen 

met fraaie metselwerk details met witte accenten van Noors 

marmer breuksteen. Dit zorgt voor een horizontaal karakter 

dat aansluit bij het uitgestrekte omliggende landschap. 

Eén architectonische familie

Ondanks het verschil in hoogte en volume spreken 

de gebouwen duidelijk één architectonische taal. Alle 

gebouwen zijn opgebouwd uit compacte volumes met 

uitsneden die zorgen voor een verfijning van de schaal. Het 

appartementengebouw vormt duidelijk het hoofdgebouw 

in het ensemble, waarbij de clusters woningen als het ware 

een afgeleide van het appartementengebouw zijn. Deze 

woningen geven de omliggende ruimten een kleinschaliger 

en intiemer karakter waarbij de terrassen, afgeschermd door 

beukenhagen, op een natuurlijke wijze de overgang vormen 

tussen openbaar en privé. 
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 VON-RICHTPRIJZEN
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Van de 32 appartementen zijn hieronder de referentie 

plattegronden van drie verschillende, willekeurige types 

uitgelicht. Tijdens de bouwmarkt presenteren we de 

definitieve ontwerpen van de appartementen en woningen. 

Op dat moment zijn ook alle plattegronden bekend. 

De grondgebonden woningen beschikken op de eerste etage 

over twee slaapkamers en een vaste trap naar de tweede 

etage. Alle woningindelingen worden op de bouwmarkt 

gepresenteerd.

WONINGTYPE GBO IN M2 VON- RICHTPRIJZEN

Beneden/bovenwoning 50 – 55 m2 € 160.000 - € 180.000,- 

Geschakelde woning 55 m2 € 165.000 - € 185.000,- 

Appartement 56 m2 € 160.000 - € 190.000,- 

Om alvast een voorproefje te geven op de kenmerken van 

de 24 appartementen en 11 grondgebonden woningen 

geven we hieronder de voorlopige plattegronden weer van 

een willekeurig appartement, een geschakelde woning en 

een beneden-bovenwoning. 

Tijdens de bouwmarkt presenteren we de definitieve ont-

werpen van de appartementen en woningen. Op dat mo-

ment zijn ook de plattegronden per woning beschikbaar. 

In de basis beschikken alle woningen over dezelfde

kenmerken:

•  1 slaapkamer;

•  Woonkamer met open keuken;

•  Kleine buitenruimte;

•  Individuele berging.

rudy uytenhaak
partners architecten

0 2 4

m
B917
Volendam Cluster 6

Midden appartement

rudy uytenhaak
partners architecten
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Volendam Cluster 6

Beneden-boven woning

rudy uytenhaak
partners architecten
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m
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Volendam Cluster 6

Drie-onder-een-kap woning

              WONINGKENMERKEN

Beneden/bovenwoning

Midden appartement

Geschakelde woning
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Disclaimer: Alle wijzigingen in teksten, 

tekeningen en prijzen zijn voorbehouden aan 

de gemeente Edam-Volendam. De opgenomen 

tekeningen en artist-impressions van het 

voorlopige ontwerp geven een impressie weer. 

Derhalve kunnen daar geen rechten aan worden 

ontleend. Onder andere kleurstellingen en 

materialen kunnen afwijken van het uiteindelijke 

ontwerp. In de brochure zijn ook impressies 

gegeven van de toekomstige inrichting van de 

openbare ruimte. De inrichting van de openbare 

ruimte wordt voorafgaand aan de oplevering 

van de woningen verder uitgewerkt en daarna 

uitgevoerd. In de uitwerking krijgen bijvoorbeeld 

de bomen, lantaarnpalen en ondergrondse 

afvalcontainers hun definitieve plek. Houdt 

u er daarom rekening mee dat de definitieve 

inrichting van de openbare ruimte kan afwijken 

van de impressies in deze brochure.

WWW.DEBROECKGOUW.NL 


