
RUIMTE VOOR
      VRIJE KAVELS

Meer keuzevrijheid voor een luxe kavel in de Broeckgouw 

GESCHIKT VOOR VRIJSTAANDE WONING ÉN TWEE-ONDER-EEN-KAP WONING.

Vri je  kavels  aan de Noordrand



Op een unieke locatie aan de buitenrand van de Broeckgouw biedt de gemeente Edam-

Volendam opnieuw een aantal vrije kavels aan. De brede bouwstrook ten noorden van 

fase 7&8 bestaat uit vrij in te delen individuele kavels én twee-onder-een-kapkavels. 

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  

(met uitzondering van bouwstrook 2). 
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BOUWSTROOK 2
In bouwstrook 2 worden drie vaste kavels aangeboden. 
Deze ruime kavels zijn 14 meter breed en circa 28 meter 
diep en worden aan de achterzijde begrensd door een 
watergang. Deze kavels met de tuin op het westen zijn 

gelegen aan een niet doorgaande weg. Een ideale ligging 
voor als u op zoek bent naar een stukje rust en privacy 
én wilt genieten van de voordelen die de dynamische 
nieuwbouwwijk Broeckgouw u te bieden heeft.

BOUWSTROOK 1
In bouwstrook 1 heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor 
een individuele kavel of een kavel voor een twee-onder-een-
kapwoning. Binnen deze bouwstrook kunt u zelf bepalen 
wat de breedte van uw kavel wordt, vanaf een minimum 

kavelbreedte van 12 meter (vrijstaande woning) of  
10,5 meter (twee-onder-een-kapwoning). De kavels op  
deze prachtige locatie zijn maar liefst ruim 30 meter diep.



RUIMTE OM TE DROMEN

Het realiseren van een eigen woning is een wens of droom van velen. De gemeente 

Edam-Volendam is daarom verheugd om wederom een aantal vrije kavels in de 

nieuwbouwwijk de Broeckgouw in verkoop aan te kunnen bieden. Deze kavels zijn 

gelegen aan de historische dijkzone, vlakbij het sluisje van Edam en grenzend aan het 

Markermeer. 

Nieuw bij de uitgifte van vrije kavels in de Broeckgouw is dat de kavelbreedte – vanaf 

een minimum breedte – door de koper zelf te kiezen is. Naast de individuele kavels 

is het op deze locatie mogelijk om een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning af 

te nemen.  Een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning is beschikbaar vanaf  

322 m2 en een individuele kavel vanaf 368 m2.

VRIJSTAANDE WONINGEN NIEUWEDIEPLAAN 

Om u een idee te geven van de mogelijkheden zijn hieronder enkele vrijstaande 

woningen afgebeeld die reeds zijn gerealiseerd aan de Nieuwedieplaan.

MARISA KES, Wethouder Ruimtelijke Ordening: 
“De nieuwbouwwijk de Broeckgouw krijgt steeds meer vorm. Het is een wijk van hoge 
kwaliteit met woningen voor verschillende doelgroepen, een supermarkt met parkeer-
garage, basisschool, natuurpark, brede wegen en veel water en groen. De gemeente 
Edam-Volendam wil zoveel mogelijk aansluiten bij de woonwensen van onze woning-
zoekenden en zelfbouw is nog steeds enorm populair onder deze doelgroep. Met deze 
strook vrije kavels biedt de gemeente ook in het luxe(re) segment weer mogelijkheden.”

PRIJZEN VRIJE KAVELS

Kavel t.b.v. twee-onder-één-kap woning  vanaf € 252.500,- (op basis van een kavelbreedte van 10,5 meter)

Kavel t.b.v. vrijstaande woning  vanaf € 289.000,- (op basis van een kavelbreedte van 12 meter)
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DISCLAIMER: Getoonde visualisaties in deze brochure zijn uit-
sluitend indicatief en moeten ook als zodanig gezien worden. 
Derhalve kunnnen er geen rechten aan worden ontleend.


