
10 PATIOWONINGEN
VOOR SENIOREN

DE BROECKGOUW FASE 7&8, EEN IMPRESSIE



3

ROYAAL WONEN AAN HET WATER

Uniek gelegen aan het dijkgebied, omgeven door water. De supermarkt en het natuurpark in de 

Broeckgouw zijn op loopafstand. 

De gemeente Edam-Volendam presenteert vol trots de 

impressies van de plannen voor tien patiowoningen voor 

de doelgroep senioren op een kleinschalig wooneiland. 

Er is – mede door de gewijzigde wet- en regelgeving op 

het gebied van zorg – in toenemende mate vraag naar 

ouderenhuisvesting binnen de gemeente. Dit zijn woningen 

waar men kan blijven wonen, ook wanneer er sprake is 

van een zorgvraag. De gemeente wil in die vraag voorzien 

en de ontwikkeling van dit wooneiland aan de noordrand 

van de Broeckgouw is daar onderdeel van. De woningen 

worden gebouwd volgens de richtlijnen van het Handboek 

toegankelijkheid en worden met voorrang toegewezen aan 

de doelgroep senioren, in dit verband 55- jarigen of ouder. 

Met deze brochure en de informatiemarkt willen wij u een 

voorproefje geven van de woningen die op een prachtig 

gelegen wooneiland gebouwd worden. De informatiemarkt 

is tevens het moment om met u van gedachten te wisselen 

over de gepresenteerde voorlopige ontwerpen. Na de 

aanbesteding van de bouw organiseert de gemeente een 

bouwmarkt, waarop de definitieve verkoopinformatie en 

definitieve prijzen aan u worden gepresenteerd en u zich 

vervolgens kunt aanmelden voor de keuzeavond. 

Het wooneiland is qua stijl en formaat afwijkend ten 

opzichte van de rest van de wijk en vormt zodoende 

een stedenbouwkundige verbijzondering. De tien 

seniorenwoningen worden uitgevoerd als patiowoningen. 

Namens het college van burgemeester en wethouders 

wens ik u veel inspiratie toe bij het verkennen van de 

plannen. Wij zien u graag terug bij de bouwmarkt, waarbij de 

woningen daadwerkelijk in verkoop worden gepresenteerd. 

Ingeschreven woningzoekenden worden daarvoor persoonlijk 

uitgenodigd en de gemeente zal dit tevens publiceren via 

nieuwsbrieven en lokale media. 

Wethouder RO

Albert Koning
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Het wooneiland met tien patiowoningen wordt gerealiseerd 

tegen de historische dijkzone, met uitzicht op de zeedijk 

aan het markermeer. Dit kleinschalige wooneiland wordt 

ontsloten door één autobrug en twee bruggen voor fietsers 

en voetgangers. Op deze manier ontstaat er een autoluwe 

en rustige omgeving waar het plezierig wonen is.

Het eiland is ruim van opzet en er is rekening gehouden 

met een parkeernorm van twee auto’s per woning. Naast 

een ruime parkeerplek op eigen erf zijn er parkeerplekken 

voorzien  aan de ontsluitingsweg. Op deze manier zijn 

auto’s niet onnodig bepalend voor het beeld van de 

openbare ruimte. 

Veel wijkvoorzieningen in de Broeckgouw zijn inmiddels 

gereed. Een groot deel van de openbare ruimte is aangelegd 

en de centrale watergang is voor een deel gerealiseerd. Ook de 

bus rijdt inmiddels door de wijk en de supermarkt is geopend. 

Tevens wordt een woon-zorgcomplex ontwikkeld van waaruit 

in de toekomst zorg geleverd kan worden. 

Aan de westzijde van de Broeckgouw is het natuurpark aangelegd, 

tussen de Keetzijde en de Broeckgouw. Dit natuurpark bestaat 

uit flora en fauna die zich op natuurlijke wijze ontwikkelen en 

zal steeds meer tot bloei komen. 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 en een trapveld. 

HOOFDLIJNEN VAN HET WOONEILAND 
IN DE BROECKGOUW
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* De getoonde inrichting van 

de openbare ruimte is 

indicatief en wordt nader 

uitgewerkt.



DE ARCHITECT AAN HET WOORD:

Kwaliteit van de plek

Het Eiland ligt aan de rand van de woonwijk de Broeckgouw. 

Enerzijds afgezonderd van de wijk, omgeven door water. 

Anderzijds aan alle kanten verbonden middels 2 bruggen 

voor fietsers en voetgangers en een toegangsweg voor auto´s.

Alle woningen beschikken over dezelfde eigenschappen. 

Aan de kant van het water zijn de woningen gericht op 

privacy en beleving van het water. Aan de straatzijde is 

openheid gemaakt naar de straat en is makkelijk interactie 

met de omgeving mogelijk. Aan beide zijden zijn terrassen 

opgenomen. Zo is er ook altijd een terras in de zon of in 

de schaduw. De woonruimte is georiënteerd op zowel het 

water als de straat. Deze ruimte is zodanig groot, dat het op 

verschillende manieren in te richten is met  zit- / eetruimte 

gericht op het water of op de straat. 

Om voldoende privacy en geborgenheid te krijgen, steken

er volumes aan de straatzijde en waterkant naar voren. 

Zo worden er eigen plekken gecreëerd met terrassen.

 ARCHITECTUUR PLANGEBIED

Binnen dit kleinschalige deelplan staan de 

begrippen rust, comfort en duurzaamheid centraal. 

Sleutelbegrippen die bijdragen aan een prettige 

woonomgeving voor de bewoners. Leij Kappelhof 

Seckel van den Dobbelsteen architecten heeft zich bij 

het ontwerpen van deze woningen laten inspireren 

door de bijzondere locatie
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Als een rots uit het water

De woningen staan met de gevel in het water. Het donkere 

metselwerk komt als ‘een rots’ uit het water en krijgt een 

grillige vorm met uitstekende volumes. De volumes van de 

woningen zijn losgekoppeld van de straten en bruggen, als 

afzonderlijke blokken. De grillige vorm van ‘de rots’ wordt 

verbonden door het lineaire blok met licht metselwerk, tot 

een gezamenlijk blok. De – optionele – opbouwen van de 

verdieping rijzen uit dit blok omhoog. 

COMFORTABEL WONEN

De woning heeft in de basis één woonlaag, met een 

volledig woonprogramma. Dat wil zeggen; met twee 

slaapkamers en een badkamer op de begane grond. 

Daarnaast is rekening gehouden met toegankelijkheid en 

het gebruik van de woning met een rollator of rolstoel. Er 

is bijvoorbeeld een ruime berging waarin het mogelijk is 

om een scootmobiel op te stellen. Iedere woning heeft 

bovendien een extra ruime parkeerplaats op eigen erf.

Naast een terras aan het water heeft iedere woning een 

ruim erf aan de voorzijde waar plek is voor het creëren van 

een extra terras.

DIVERSE MEERWERKOPTIES

Voor elke woning is er keuze uit diverse meerwerkopties, 

waaronder een dakopbouw en verschillende indelingsopties. 

Tijdens de bouwmarkt worden deze definitief met 

bijbehorende prijzen gepresenteerd.   

* Impressie plattegrond basis woning
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 VERKOOPPROCES
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Na de informatiemarkt worden de woningen verder 

ontwikkeld tot een definitief ontwerp en bestek. Op basis 

daarvan volgt de aanbesteding voor de bouw en wordt de 

aannemer geselecteerd. Daarna organiseert de gemeente 

een bouwmarkt waarop het ontwerp per woning met de 

bijbehorende vrij-op-naam prijzen worden gepresenteerd. 

De patiowoningen zijn speciaal ontwikkeld voor de 

doelgroep senioren. Met ‘senior’ wordt een woningzoekende 

bedoeld die ten tijde van de toewijzing de leeftijd van 55 

jaar of ouder heeft. De ontwikkelde woningen worden met 

voorrang toegewezen aan deze doelgroep.

Om in aanmerking te komen voor een woning dient u in 

ieder geval ingeschreven te staan als woningzoekende bij 

de gemeente. Ingeschreven woningzoekenden kunnen 

immers met voorrang deelnemen aan het verkoopproces 

vóór de kandidaten die niet bij de gemeente ingeschreven 

staan. Inschrijven doet u middels digitale inschrijving (www.

edam-volendam.nl/woningzoekendenlijst) met gebruik van 

uw DigiD. 

Vanaf de bouwmarkt is het mogelijk om aan te melden voor 

de keuzeavond. Onder de aangemelde kandidaten wordt 

tijdens de keuzeavond geloot voor de keuzeposities. Niet- 

ingeschreven woningzoekenden komen in aanmerking ná 

de ingeschreven kandidaten. 

In een periode van zes weken vanaf de keuzeavond, worden 

de woningen uitsluitend verkocht aan de doelgroep. Indien 

daarna nog woningen resteren, komen deze in vrije verkoop. 

Voor een uitgebreidere toelichting op het proces 

van inschrijving en aanmelding kunt u terecht op de 

projectwebsite www.debroeckgouw.nl.

KAVELNR WONINGTYPE VON- RICHTPRIJS

171 Hoekwoning € 335.000-355.000

172 Tussenwoning € 315.000-335.000

173 Tussenwoning € 315.000-335.000

174 Tussenwoning € 315.000-335.000

175 Hoekwoning € 315.000-335.000

176 Hoekwoning € 335.000-355.000

177 Hoekwoning € 335.000-355.000

178 Hoekwoning € 335.000-355.000

179 Hoekwoning € 335.000-355.000

180 Hoekwoning € 335.000-355.000

Legenda:

Kavelnummers

Tussenwoningen

Hoekwoningen
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Gemeente Edam-Volendam
De Broeckgouw
Fase 7b en 8 - Wooneiland noord
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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.

Supermarkt

Bushalte Wozoco

Natuurpark


