
32 APPARTEMENTEN EN

5 GRONDGEBONDEN WONINGEN

OOSTRAND FASE 9&10, EEN IMPRESSIE
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Vol trots presenteren wij nu de plannen voor 

37 woningen aan de oostrand van fase 9&10 in de 

Broeckgouw. Met deze woningen ontwikkelen we een 

passend woningprogramma voor starters en jonge 

gezinnen in onze gemeente. Het is voor starters 

tegenwoordig steeds moeilijker om toe te treden tot de 

(koop)woningmarkt. Er zijn veel jongeren op zoek naar 

een woning in de gemeente Edam-Volendam, maar 

(te) weinig betaalbare koopwoningen en nauwelijks 

beschikbare huurwoningen. Met het oog op de financiële 

mogelijkheden van deze primaire doelgroep, heeft de 

gemeente Edam-Volendam zich ingespannen om een 

geschikt woningprogramma te ontwikkelen. 

We hebben een flink aantal woningen met een VON- prijs 

van minder dan €250.000 ontwikkeld. Dit heeft geresul-

teerd in een mooi en modern appartementengebouw en 

vijf kleinere grondgebonden woningen. Woningen en appar-

tementen die lage energielasten kennen en in de basis over 

2 slaapkamers beschikken en daarmee een goede eerste 

stap voor een wooncarrière vormen. 

Hoewel deze woningen in eerste instantie bedoeld zijn voor 

starters en voor 80% met voorrang aan deze doelgroep 

worden toegewezen, zijn de appartementen óók interessant 

voor de doelgroep senioren. De appartementen zijn gelijk-

vloers en het gebouw beschikt over twee liften en ruime 

individuele bergruimtes. Daarmee zijn deze ook geschikt 

voor bewoners met een (toekomstige) zorgvraag. Iedere vijf-

de woning wordt toegewezen aan niet- starters, waardoor 

ook senioren in aanmerking komen voor een appartement. 

De woningen in dit deelgebied worden – net als de overige 

woningen in fase 9&10 – ontworpen door Rudy Uytenhaak 

en partners uit Amsterdam. De architectuur en uitstraling 

van de woningen sluit aan bij de voorgaande, succesvol ver-

kochte woningen in eerdere bouwfases in de Broeckgouw. 

Met deze brochure geven wij u een voorproefje van wat er 

in dit deelgebied gerealiseerd zal worden. 

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 in het vierde kwartaal van 2020 gepland staat. Dan 

presenteren wij alle definitieve verkoopinformatie. 

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

VOORWOORD 

R U + P A
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Sfeerimpressie van de omgeving en voorzieningen in de buurt 

Na de aanbesteding van de bouw organiseert de gemeente 

een bouwmarkt waarop de definitieve verkoopinformatie 

wordt gepresenteerd voor de woningen. 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. 

Na de succesvolle verkoop van circa 900 woningen 

in voorgaande bouwfases in de Broeckgouw zijn we 

momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor de 

verkoop van 32 appartementen en 5 grondgebonden 

woningen aan de buitenrand van de wijk. 

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. De 

gepresenteerde woningontwerpen in deze brochure zijn 

voorlopige ontwerpen welke nog verder uitgewerkt zullen 

worden. Aan de impressies in deze brochure zijn dan ook 

geen rechten te ontlenen.  

ALGEMENE INFORMATIE 
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De nieuwbouwwijk de Broeckgouw nadert haar voltooiing. 

Driekwart van de woningen in de wijk is inmiddels 

opgeleverd. Veel wijkvoorzieningen zijn al gereed; de 

supermarkt is geopend, de basisschool is in gebruik 

genomen en het Centrum voor Jeugd & Gezin heeft zich 

in de wijk gevestigd. Ook zijn er twee bushaltes in de 

Broeckgouw, is een groot deel van de openbare ruimte 

aangelegd en is de centrale watergang gerealiseerd. De 

wijk krijgt steeds meer haar eigen gezicht en wordt volop 

gebruikt door de bewoners. 

Fase 9&10 van de Broeckgouw ligt ten noorden van fase 

4&6 en wordt begrensd door het Noordzeepad; een oost-

west lopend fietspad. Ten westen ligt de 30 meter brede 

Waddensingel die de overgang naar fase 7&8 vormt. Aan 

de noord- en oostzijde ligt fase 9&10 tegen de historische 

Zeedijk. 

  

De eerste woningen van fase 9&10 zijn begin 2020 

opgeleverd en alle zelfbouwkavels zijn verkocht.

De 32 appartementen bevinden zich aan de buitenrand 

van de Broeckgouw, ten oosten van het CarMar gebouw. 

Ten zuiden van het CarMar gebouw, tegenover de 

Meeuweplaat, komen vijf grondgebonden woningen. 

De Broeckgouw is ruim van opzet en er wordt rekening 

gehouden met een moderne parkeernorm van ten minste 

1,5 parkeerplaatsen per woning. In het totale plan wordt 

veel aandacht besteed aan het zoeken naar mogelijkheden 

om dat grote aantal (geparkeerde) auto’s niet onnodig 

bepalend te laten zijn voor het beeld van de openbare 

ruimte. Dit betekent bijvoorbeeld dat parkeerplekken 

tussen de woonblokken worden gerealiseerd. 

 

Omdat er sprake is van een jonge wijk, wordt verspreid in 

de wijk voorzien in speeltoestellen en is er aandacht voor 

extra verkeersveiligheid. De inrichting van de openbare 

ruimte binnen dit deelplan wordt verder inzichtelijk 

gemaakt tijdens de bouwmarkt. 

 HOOFDLIJNEN FASE 9&10

6 7776

5 WONINGEN

32 APPARTEMENTEN
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 PLANNING

Na de informatiemarkt worden de woningen uitgewerkt 

tot definitieve ontwerpen waarna de aanbesteding voor de 

bouw volgt. Zodra de aannemer is geselecteerd, organiseert 

de gemeente een bouwmarkt waarbij de definitieve 

ontwerpen en vrij-op-naam prijzen worden gepresenteerd. 

Deze bouwmarkt is voorzien voor het einde van 2020. 

Vanaf dat moment is het mogelijk om uzelf aan te melden 

voor de keuzeavond. 

Om met voorrang in aanmerking te komen voor een 

woning of kavel, dient u ingeschreven te staan op de 

gemeentelijke woningzoekendenlijst. Meer hierover leest

u onder het kopje ‘verkoopproces’.  

Bouwmarkt

Najaar 2020 Eind 2020

Keuzeavond Start bouw

Voorjaar 2021

5 grondgebonden woningen

32 appartementen    



 ARCHITECTUUR 

ARCHITECTUUR KOOPWONINGEN

De appartementen en woningen aan de Oostrand van 

fase 9&10 vormen één van de laatste bouwontwikkelingen 

in de Broeckgouw. Met de kleinschalige appartementen 

en woningen in dit deelplan wil de gemeente Edam-

Volendam starters een kans geven om toe te treden tot de 

koopwoningmarkt. De appartementen en woningen in dit 

deelplan zijn ontworpen door Rudy Uytenhaak + partners 

architecten en beschikken allemaal over twee slaapkamers.      

De Architect aan het woord

In het ontwerp van Rudy Uytenhaak + partners architecten 

is uitgegaan van optimaal uitzicht op het landschap in 

combinatie met de geborgenheid van de eigen woning. 

Daarbij is rekening gehouden met de typerende jaren 30 stijl 

die centraal staat in de gehele Broeckgouw. In een eigentijdse 

interpretatie van deze klassieke bouwstijl is gekozen voor 

robuuste gevels in de kenmerkende rode Broeckgouw 

baksteen. 

In het appartementengebouw wordt deze jas van rood 

metselwerk afgewisseld met een voering van een witte Noors 

marmer breuksteen, die terugkeert in de verhoogde entrees, 

de loggia’s en het verhoogde centrale hof. 

Ook de achtergelegen bergingen en entrees van de 

grondgebonden woningen worden uitgevoerd in deze witte 

breuksteen. Daardoor ontstaat een karakteristieke ritmische 

schakeling van woningen en bergingen. 
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     SFEERIMPRESSIE
         APPARTEMENTEN



                        SFEERIMPRESSIE
                     ZUIDKANT
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 VOORBEELD PLAT TEGRONDEN
 APPARTEMENTEN

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 KAVELOPP. IN M2 VON- RICHTPRIJZEN

Grondgebonden 2^1-kap ca. 95 m2 ca. 127 m2 € 240.000 - € 260.000,- 

Grondgebonden vrijstaand ca. 92 m2 ca. 127 m2 € 265.000 - € 280.000,- 

Appartement 68 tot 75 m2 n.v.t. € 215.000 - € 235.000,- 

               VON-RICHTPRIJZEN

rudy uytenhaak
partners architecten

Appartement 10
GO: 67,46 m2

Plattegrond 3 = circa 68 m2

rudy uytenhaak
partners architecten

Appartement 11
GO: 76,13 m2

rudy uytenhaak
partners architecten

Appartement 28
GO: 69,95 m2

Plattegrond 1 = circa 76 m2 Plattegrond 2 = circa 70 m2
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die de gemeente Edam-Volendam per ontwikkelfase 

organiseert. 

Op bouwmarkten wordt de definitieve 

verkoopdocumentatie met de vrij-op-naam prijs per 

woning beschikbaar gesteld, waarna geïnteresseerden 

zich kunnen aanmelden voor de deelname aan de 

keuzeavond(en).

Ingeschreven staan in het gemeentelijke 

woningzoekendenregister betekent namelijk niet dat u 

automatisch deelneemt aan een keuzeavond. Indien u 

daadwerkelijk voor een woning in aanmerking wilt komen, 

dient u zich aan te melden voor de keuzeavond. Dit doet 

u door het digitale aanmeldingsformulier – dat op onze 

website te vinden is vanaf de desbetreffende bouwmarkt 

– gedurende de aanmeldingstermijn volledig ingevuld te 

versturen met uw DigiD.

In de periode tussen de bouwmarkt en keuzeavond kunt 

u zich oriënteren op uw woningkeuze op basis van de 

verkoopinformatie die tijdens de bouwmarkt is verstrekt 

en de eventueel aanvullende informatie via de website 

www.debroeckgouw.nl. 

Met de 37 kleinschalige woningen in dit deelplan 

ontwikkelt de gemeente Edam-Volendam een passend 

woningprogramma voor starters en jonge gezinnen in onze 

gemeente. Daarnaast zijn de appartementen ook zeer 

geschikt voor senioren.

Alle woningen in dit deelplan vallen qua toewijzing in het 

startersegment. Dit betekent dat 80% van de woningen in 

het startersegment met voorrang wordt toegewezen aan 

starters op volgorde van leeftijd. In het toewijzingsbeleid 

maakt de gemeente momenteel onderscheid in de 

categorie ‘starter’ en ‘niet-starter. Bij aanmelding voor een 

keuzeavond wordt uw woongeschiedenis gecontroleerd en 

uw status toegekend.

Om in aanmerking te komen voor een koopwoning- of 

appartement, dient u uiterlijk ten tijde van de bouwmarkt 

ingeschreven te staan als woningzoekende bij de gemeente 

(u kunt zich inschrijven via www.edam-volendam.nl/

woningzoekendenlijst). Ingeschreven woningzoekenden 

kunnen met voorrang deelnemen aan het verkoopproces. 

Alle ingeschreven woningzoekenden worden persoonlijk 

uitgenodigd voor alle informatieavonden en bouwmarkten 

 VERKOOPPROCES
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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. Enkele belangrijke onderdelen, 

zoals waar wegen, fiets- en voetpaden komen, 

liggen vast. 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 


