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De gemeente Edam-Volendam 

presenteert vol trots de 

bouwplannen voor de laatste 

grote bouwfase  van de 

Broeckgouw; fase 9&10. Met dit 

plan wordt een breed en passend 

woningprogramma geboden voor 

de starters en jonge gezinnen in 

onze gemeente. 

De uitgewerkte plannen sluiten aan bij de uitkomsten 

van het woonwensonderzoek uit 2016. Het woning- en 

kavelaanbod is te vergelijken met voorgaande, succesvol 

verkochte fases in de Broeckgouw, maar heeft een duidelijk 

eigen karakter gekregen qua ontwerp.  

Met de brochure en de informatiemarkt willen wij u een 

voorproefje geven van wat er in deze fases gerealiseerd zal 

worden. De informatiemarkt is tevens het moment om 

met u van gedachten te wisselen over de gepresenteerde 

voorlopige ontwerpen. 

Typerend voor deze fase is de diversiteit in woningtypes en 

bouwkavels. Fase 9&10 bestaat uit 140 woningen en 40 

GPO- en luxe vrije bouwkavels. Het grootste deel betreft 

starterswoningen, maar er is tevens een grote variëteit aan 

luxere woningen uitgewerkt. 

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 

rond de jaarwisseling en uiteraard bij de daarop volgende 

verkoopmomenten! 

Wethouder RO

Albert Koning

Sfeerimpressie van de al opgeleverde woningen uit eerdere fases van de Broeckgouw en de historische dijkzone.

INLEIDING

SFEERIMPRESSIE

Na de succesvolle verkoop van ruim 750 woningen en 

kavels in voorgaande bouwfases in de Broeckgouw, 

waarvan u hier een aantal sfeerbeelden ziet, zijn we 

momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor 

de verkoop van woningen en kavels in fase 9&10 van de 

Broeckgouw. Fase 9&10 is de laatste grote bouwfase in de 

wijk en biedt plek aan circa 140 woningen en 40 GPO- luxe 

vrije bouwkavels. 

Met deze brochure geven wij u een voorproefje van 

het woningaanbod en de architectuur die in dit deel 

gerealiseerd zullen 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. In deze brochure vindt u ook de 

vrij-op-naam richtprijzen. Na de aanbesteding van de bouw 

organiseert de gemeente meerdere bouwmarkten waarop 

de definitieve verkoopinformatie wordt gepresenteerd voor 

de woningen die dan in verkoop worden gebracht. Op dat 

moment worden ook de definitieve VON- prijzen

Fase 9&10 ligt in de noordoost- hoek van de wijk, tegen de 

historische dijkzone aan. Er blijkt nog steeds veel animo 

te zijn voor de nieuwbouwwoningen in de Broeckgouw. 

De gemeente Edam-Volendam ontwikkelt daarom vol 

vertrouwen deze laatste grote fase met nadruk op de 

doelgroep starters en jonge gezinnen. 
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FASE 9 & 10

Fase 9&10 van de Broeckgouw bevindt zich ten noorden van 

fase 4&6 en wordt begrensd door een oost-west lopende 

groene landschapsas voor langzaam verkeer (het toekom-

stige Noordzeepad). Ten westen is fase 7&8 vrijwel geheel 

opgeleverd en wordt de centrale watergang –de 30 meter 

brede Waddensingel – binnenkort verder aangelegd. 

De wijk vordert gestaag, 700 woningen zijn inmiddels  

opgeleverd. Veel wijkvoorzieningen zijn al gereed; de super-

markt is geopend, de basisschool is in gebruik genomen 

en het Centrum voor Jeugd & Gezin heeft zich in de wijk 

gevestigd. Ook de bus rijdt inmiddels door de wijk. Een groot 

deel van de openbare ruimte is aangelegd en de centrale 

watergang is voor een deel gerealiseerd. De wijk krijg steeds 

meer haar eigen gezicht. 

De wijk is ruim van opzet en er is rekening gehouden met een 

ruime parkeernorm van circa twee auto’s per woning. In het 

plan is veel aandacht besteed aan het zoeken naar mogelijk-

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

bepalend te laten zijn voor het beeld van de openbare ruimte. 

De groene binnengebieden blijven daardoor autovrij. 

Bewoners en bezoekers van de woningen in fase 9&10 kun-

nen parkeren langs de buitenrand op overwegend langspar-

keerplaatsen of in de openbaar toegankelijke parkeerhoeven 

op maaiveld tussen de woningblokken. Diverse woningen 

in het luxe segment beschikken over een parkeerplaats op 

eigen terrein. 

Omdat er sprake is van een jonge wijk wordt voorzien in 

speeltoestellen en is er aandacht voor veiligheid in het verkeer. 

4
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Aan de oostzijde van fase 9&10 wordt een zorgvoorziening 

voor de Stichting CarMar (ca. 16 zorgappartementen) 

gerealiseerd voor kinderen en jong volwassenen met een 

handicap. TBE-ZA uit Volendam ontwerpt dit gebouw, dat 

in 2018 gerealiseerd zal worden. 

NATUURPARK EN LANDSCHAPSPARK

Aan de westzijde van de Broeckgouw is het natuurpark 

aangelegd, tussen Keetzijde en de Broeckgouw. Dit 

natuurpark bestaat uit flora en fauna die zich op natuurlijke 

wijze ontwikkelen en zal steeds meer tot bloei komen. 

Het natuurpark is zeer waterrijk en bestaat verder uit 

een eilandenrijk, omringd door water met avontuurlijke 

vlonderpaden waardoor verblijf dicht bij de natuur mogelijk 

wordt gemaakt. Het park zal naast haar ecologische 

functie als leefgebied voor onder andere de populatie 

rugstreeppadden, ook een belangrijke recreatieve functie 

hebben voor alle leeftijden. Er is volop gelegenheid tot 

spelen, wandelen, fietsen en joggen. Kinderen kunnen 

er spelen met zand, water en verschillende avontuurlijke 

speeltoestellen van natuurlijke materialen. 

Het natuurpark loopt uit in de dijkzone die rondom het 

plangebied loopt. Deze natuurlijke dijkzone vormt aan de 

noord- en oostzijde van fase 9&10 de overgang naar het 

Markermeer. 

Aan de zuidoostkant van de wijk wordt in de nabije 

toekomst een recreatief landschapspark aangelegd, achter 

de basisschool de Blokwhere. Dit park wordt voorzien 

van een wandel- en fitnessparcours, een trapveld en 

speeltoestellen. 
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koopwoningen
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overeenkomsten

voorjaar 2018 voorjaar 2018

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 eerste bouwmarkt – ongeveer een 

half jaar na deze informatiemarkt – worden de definitieve 

ontwerpen en vrij-op-naam prijzen gepresenteerd van de 

woningen die als eerste in verkoop worden gebracht. 

KOOPWONINGEN

De koopwoningen worden gefaseerd in verkoop gebracht. 

Het eerste cluster met circa 40 woningen wordt begin 2018 

tijdens een bouwmarkt in verkoop gepresenteerd. Na de 

bouwmarkt kunt u zich aanmelden voor deelname aan de 

keuzeavond. 

Naar verwachting worden ook eind 2018 en medio 2019 

clusters van circa 40 woningen in verkoop gebracht. 

Voor ieder verkoopaanbod wordt een aparte bouwmarkt 

georganiseerd. 

Wanneer u zich aanmeldt voor een keuzeavond en een 

woning kiest, tekent u circa twee weken later de koopover-

eenkomst en overlegt u daarna met de kopersbegeleider 

van de aannemer uw meer- en minderwerkopties. Ongeveer 

twee maanden na ondertekening van het koopcontract kan 

de akte van levering gepasseerd worden. Zodra 90% van de 

woningen in een cluster is verkocht, verleent de gemeente 

opdracht aan de aannemer om te starten met de voorberei-

ding op de bouw. 

In fase 9&10 is ook voorzien in verschillende verkoop-

momenten voor luxe- en starterskavels waarop de koper zelf 

een woning kan realiseren.

BOUWKAVELS

Voor de eerste 6 GPO- kavels (gemeenschappelijk particulier 

opdrachtgeverschap) om zelf een woning op te realiseren, is 

tijdens de informatiemarkt in juli 2017 de verkoopinformatie 

beschikbaar gesteld. De keuzeavond hiervoor vindt plaats in 

het najaar van 2017. 

Op de eerste bouwmarkt, begin 2018, zullen de eerste luxe 

kavels aan de noordrand gepresenteerd worden, waar een 

2^1- kap- of vrijstaande woning op gerealiseerd kan worden. 

In 2018 – 2019 zullen nog enkele kleinere locaties met GPO- 

kavels in verkoop gebracht worden.  

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”.  

PLANNING

Plangebied fase 9&10

Sfeerbeeld natuurpark

Impressie zorgvoorziening voor de stichting CarMar
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ARCHITECTUUR PLANGEBIED

Fase 9&10 is de laatste grote bouwontwikkeling binnen de 

nieuwe woonwijk de Broeckgouw in Volendam. Deze wijk 

tegen het Markermeer wordt gerealiseerd ten noorden van 

de oude dorpskern, met aan de noordoostzijde de Zeedijk 

en het groene waterrijke landschap. Centraal binnen deze 

woonwijk die is geïnspireerd door de jaren 30, staan de 

begrippen identiteit, karakter, verbinden en duurzaamheid. 

Sleutelbegrippen die bijdragen aan een prettige 

woonomgeving voor de bewoners, hun dromen en ambities. 

Binnen het plangebied fase 9&10 zijn door Rudy Uytenhaak + 

partners architecten vier (sfeer)gebieden ontworpen met elk 

hun eigen karakter binnen een samenhangend geheel.

DE ARCHITECT AAN HET WOORD

In het stedenbouwkundig plan, dat is gemaakt door 

KuiperCompagnons uit Rotterdam, is een onderverdeling 

gemaakt in een hoofdstructuur met een centrale watergang, 

groene assen, een parklandschap en een statige ringlaan. 

Vanaf de voorname ringlaan die ook als hoofdontsluiting van 

de wijk fungeert  bereikt u de meer verkeersluwe gebieden, 

hetgeen ook in de vormgeving van de bebouwing tot 

uitdrukking komt. 

Van stedelijk formele woonlanen langs de ontsluitingswegen 

transformeert het gebied zich naar een vriendelijk tuindorp 

langs de zogenoemde groene binnengebieden. Om dit beeld 

meer eigenheid te geven is er centraal in deze vriendelijk 

meanderende ‘scheg’ een bouwblok opgenomen dat 

een eigenwijs contrast  vormt en tegen het ritme van de 

rijwoningen in gaat. 

Het plan is een eigentijdse interpretatie van klassieke 

woningarchitectuur, waarbij de geborgenheid van het eigen 

huis in eigen buurt op hedendaagse wijze is vormgegeven.
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SFEERGEBIED 1 DE RINGLAAN

De ringlaan in de Broeckgouw vormt het kader van waaruit 

je de wijk betreedt. Een structuur met grote schaal, die 

kans biedt voor woningen met een statige presentatie, 

waarbij de bebouwing de laan mooi begeleidt. Voor een 

levendige ringbebouwing worden hier woningtypen 

met rijen, hoekpanden en “twee onder één kappers” 

gerealiseerd, waarin de statigheid gecombineerd wordt 

met ritme en diversiteit in silhouet. De oriëntatie wordt 

versterkt door naast halve dwarskappen ook klassiek 

kubistische elementen, erkers en dakkapellen toe te 

voegen, die bijvoorbeeld de toegang tot de parkeerkoffers 

markeren.

10

SFEERGEBIED 1 GPO -LOCATIES
11
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SFEERGEBIED 2 CENTRALE WATERGANG & LANDSCHAPSAS

De loodrecht op de ring staande verkeersluwe ‘binnen 

assen’, met de centrale Waddensingel en de landschapsas, 

liggen met de voorgevel op de middag- en avondzon. De 

hieraan gelegen woningen hebben een gemoedelijke 

schaal geïnspireerd op de karakteristieke dertiger jaren 

allure, met daken waar kubistische torentjes doorheen 

steken om de entreepartijen en individualiteit van de 

woningen te accentueren. Het sterk verticale ritme wordt 

gekenmerkt door extra aangezette volumeaccenten 

bij de hoeken van het gele carré en toegangen naar de 

parkeerkoffer, die voorzien zijn van (teruggetrokken) hoog 

oprijzende torenaccenten.

12

SFEERGEBIED 2
13

GPO -LOCATIES
Woonblok aan de groene landschapsas



Langs het langwerpige van oost naar west lopende 

scheggenpark in het midden van het plan is alle aanleiding 

voor een vriendelijk intiem karakter, met lage daklijnen 

en royale overstekken tot aan de voordeuren. De verfijnde 

detaillering van voordeuren, erkers, bloembakken en 

muurtjes versterken de individualiteit van de woningen, 

waarbij hoekoplossingen met hun erkers en balkons 

zorgen voor een spannende afwisseling. Dit resulteert in 

rijke woningen die aansluiten bij een ‘tuinstadachtige 

kleinschaligheid’ en de intieme sfeer van dit groene 

binnengebied.

151414

SFEERGEBIED 3 GROENE BINNENGEBIED

SFEERGEBIED 3 GPO -LOCATIES
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SFEERGEBIED 4 & 5 CARRÉ & WATERVILLA'S

Sfeergebied 4; Carré

Sfeergebied 5; Watervilla’s

Gebieden 4 en 5 vormen de ‘verbijzonderingen’. Dit  

bestaat uit twee verschillende woningtypologieën die  

beiden een verbijzondering binnen het plangebied vor-

men ten opzichte van de overige woningen. De inpassing, 

de kubistischer volumes en materiaalgebruik vormen een 

verrijkend tegengeluid binnen het jaren 30 ensemble.  

Kenmerkend is de gele baksteen die een mooi contrast 

vormt met de terugkerende rode Broeckgouwsteen van de 

andere sfeergebieden en eerdere fases van de wijk. 

Aan de oostrand van de ringlaan tegen de Zeedijk aan zijn 

ruime statige waterwoningen in het ontwerp opgenomen 

met een sterke individualiteit, die benadrukt wordt door 

terugliggende entrees, ruime dakterrassen en grote, met 

klamp metselwerk geflankeerde, vensters die interactie 

bieden tussen de woonkamer en de straat.  

In het hart van fase 9&10 is een zelfstandiger, iets gedraaid 

staand carréblok opgenomen. Met een robuust maar toch 

ook verfijnd karakter zorgt dit blok voor een herkenbare 

identiteit, die de oriëntatie op veel plekken in de wijk 

versterkt.
SFEERGEBIED 4:  CARRE SFEERGEBIED 5:  WATERVILLA'S
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BOUWKAVELS

GPO- STARTERKAVELS

Voorgaande GPO- locaties in de Broeckgouw zijn 

voortvarend verkocht en ontwikkeld. In fase 9&10 biedt de 

gemeente wederom kavels aan. Met de uitgifte van deze 

kavels wordt verder inhoud gegeven aan het beleid van 

de gemeente om  ‘bouwen in eigen beheer’ mogelijk te 

maken. Op deze manier wil de gemeente kansen bieden 

aan (een collectief van) particulieren om een grote mate 

van invloed en zeggenschap te hebben bij het bepalen van 

de aard, het beeld en de indeling van de eigen woning.

Er zijn vier locaties binnen fase 9&10 aangewezen die 

beoogd zijn voor uitgifte als GPO- kavels. De uitgifte is 

mede afhankelijk van de totale bouwfasering, de oplevering 

van de woningen en de daadwerkelijke vraag naar GPO- 

kavels. Het beoogde aanbod bestaat uit:

•   Een blok met 6 woningen aan de noordzijde van het 

groene binnengebied in dit plandeel;

•   Een blok met 3 woningen aan de Den Oeverlaan;

•   Een blok met 3 woningen aan de Den Oeverlaan;

•    Een blok met 4 woningen aan de centrale landschapsas.

In totaal kunnen in fase 9&10 van de Broeckgouw 

maximaal 16 GPO-woningen worden gerealiseerd.

Voor alle vier locaties is overigens ook door Rudy 

Uytenhaak + partners architecten een ontwerp vervaardigd. 

Dit ontwerp kan ‘alsdan’ worden gerealiseerd indien er 

onvoldoende belangstelling is voor realisatie van GPO- 

woningen op de betreffende locatie.

De eerste 6 GPO- kavels, met een VON- prijs van € 70.000 

tot € 80.000, zijn tijdens de informatiemarkt in juli 2017 

in verkoop gepresenteerd met eigen verkoopinformatie. 

Separaat aanmelden voor het keuzemoment is 

noodzakelijk. 

LUXE BOUWKAVELS

Op een unieke locatie aan de buitenrand van de 

Broeckgouw biedt de gemeente Edam-Volendam luxe 

bouwkavels aan. De kavels liggen met de tuinzijde aan de 

groene zone met uitzicht op de historische dijk. Aan de 

voorzijde zijn de kavels gelegen aan de stijlvolle Ringlaan. 

De brede bouwstrook ten noorden van fase 7&8 is vrijwel 

geheel verkocht en de woningen worden volop gebouwd. 

Momenteel worden de voorbereidingen getroffen om ten 

noorden van de Den Oeverlaan in fase 9&10 nieuwe kavels 

aan te bieden. 

Aan de noordrand van fase 9&10 is ruimte voor circa 20 

luxe bouwkavels, waarop een eigen woning gerealiseerd 

mag worden; de toekomstige kopers mogen hier zelf een 

vrijstaande woning of een twee-onder-een-kapwoning 

ontwikkelen en (laten) bouwen. De eerste luxe bouwkavels 

zullen rond de jaarwisseling 2017-2018 in verkoop worden 

gepresenteerd. 

De precieze invulling ten oosten van de Wieringenlaan 

dient nog nader te worden bepaald. Naar verwachting 

wordt naast de woonzorgvoorziening van de Stichting 

Carmar nog plek geboden aan 6-10 luxe(re) bouwkavels.

GPO - STARTERKAVELS LUXE BOUWKAVELS

19

GPO Meeuweplaat

Luxe kavel Den Oeverlaan
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VON-RICHTPRIJZEN FASE 9&10

2120

N

 WONINGTYPE BEUKMAAT AANTAL KAVELOPP. VON PRIJS*
   WONINGEN IN M2 INCL. ACHTERPAD

 Tussenwoning type 1 5,70 12 124 € 190.000 tot 210.000
 Tussenwoning type 2 5,70 69 150 € 235.000 tot 285.000
 Hoekwoning type 1 5,70 4 156 € 270.000 tot 285.000
 Hoekwoning type 2 5,70 10 156 € 265.000 tot 305.000
 Hoekwoning type 3 5,70 15 187 € 320.000 tot 370.000
 Hoekwoning gedraaid type 1 5,70 3 158 € 280.000 tot 305.000

 WONINGTYPE BEUKMAAT AANTAL KAVELOPP. VON PRIJS*
   WONINGEN IN M2 INCL. ACHTERPAD

 Hoekwoning gedraaid type 2 6,00 3 204 € 410.000 tot 440.000
 Tussenwoning breed type 1 6,60 3 163 € 295.000 tot 310.000
 Hoekwoning breed type 1 6,00 3 200 € 355.000 tot 415.000
 Rijwoning breed type 2 9,00 8 ntb ntb
 Twee-onder-één kap type 1 5,70 4 184 € 315.000 tot 345.000
 Twee-onder-één kap type 2 6,00 6 249 € 385.000 tot 445.000

*Prijspeil 01-01-2017*Prijspeil 01-01-2017
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VERKOOPPROCES

De gemeente biedt woningen aan in het startersegment 

en het luxe segment. 80% van de woningen in het 

startersegment wordt met voorrang toegewezen aan 

starters op volgorde van leeftijd (oudste starter eerst).  

De luxe woningen worden toegewezen middels een loting 

met gelijke kansen onder starters én niet- starters. 

Momenteel is voorzien dat vrijwel alle tussenwoningen 

– met een enkele uitzondering – in het startersegment 

zullen vallen. De meeste hoekwoningen, de Watervilla’s en 

de 2^1- kapwoningen zullen in het luxe segment vallen. 

In het toewijzingsbeleid maakt de gemeente momenteel 

onderscheid in de categorie ‘starter’ en ‘doorstromer’. 

Naar verwachting wordt het gemeentelijke verkoop- en 

toewijzingsbeleid binnenkort – nog vóór de verkoop van 

de eerste koopwoningen – op onderdelen aangepast. 

Eventuele wijzigingen en ander nieuws wordt onder meer 

gecommuniceerd via de digitale nieuwsbrief, waarop u zich 

kunt abonneren via www.debroeckgouw.nl. Bij aanmelding 

voor een keuzeavond wordt uw woongeschiedenis 

gecontroleerd en uw status toegekend.

Om in aanmerking te komen voor een koopwoning of 

bouwkavel, dient u in ieder geval ingeschreven te staan als 

woningzoekende bij de gemeente. Ingeschreven woning-

zoekenden kunnen immers met voorrang deelnemen 

aan het verkoopproces. Inschrijven doet u middels digitale 

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

en is alleen mogelijk wanneer de woningzoekendenlijst is 

opengesteld. 

Per ontwikkelfase in de Broeckgouw organiseert de  

gemeente Edam-Volendam een informatieavond. 

Daarna wordt per verkoopronde een bouwmarkt 

georganiseerd, waarop de verkoopinformatie wordt 

gepresenteerd. Ingeschreven woningzoekenden worden 

hiervoor persoonlijk uitgenodigd. De gemeente gebruikt 

in toenemende mate de berichtenbox van MijnOverheid. 

Mocht u uw berichtenbox nog niet hebben

geactiveerd, dan kunt u dit heel gemakkelijk doen via

mijn.overheid.nl. 

Op bouwmarkten wordt de definitieve verkoop-

documentatie met de VON- prijs per woning beschikbaar 

gesteld, waarna geïnteresseerden zich kunnen aanmelden 

voor de deelname aan de keuzeavond(en).

Ingeschreven staan in het gemeentelijke woning-

zoekendenregister betekent namelijk niet dat u 

automatisch deelneemt aan een keuzeavond. Indien u 

daadwerkelijk voor een kavel of woning in aanmerking wilt 

komen, dient u zich aan te melden voor de keuzeavond. 

Dit doet u door het digitale aanmeldingsformulier 

gedurende de aanmeldingstermijn volledig ingevuld te 

versturen met uw DigiD. Deze is beschikbaar vanaf de 

desbetreffende bouwmarkt.

2322
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Fase 7 & 8

Fase 9 & 10

Fase 2

Kofschip

Waterdam
Blokwhere

Fase 4

Fase 6

Fase 1A

De Griend

WWW.DEBROECKGOUW.NL 

Disclaimer: Alle wijzigingen in 

teksten, tekeningen en prijzen 

zijn voorbehouden aan de 

gemeente Edam-Volendam. De 

opgenomen tekeningen en artist-

impressies 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.


