
Rietland

Broekhorn Heerhugowaard
Veld 9b - 11 en 12:  kavels, semi bungalow  

en vrijstaande woningen

Luxe wonen in Rietland, 
een nieuw woongebied 
tussen Broek op Langedijk 
en Heerhugowaard
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Legenda 

veld 9b
  Kavels

veld 11
  Vrijstaande woning

  Semibungalow

veld 12
  Kavels

  Water

  Overige bebouwing

S  Mogelijke speellocatie

Wonen tussen 
water en groen
Welkom in Rietland, het derde woongebied in de 

nieuwe woonomgeving Broekhorn, tussen Broek op 

Langedijk en Heerhugowaard. In Rietland kunnen 

natuurliefhebbers hun hart ophalen. In deze flyer 

presenteren we de informatie van de vrijstaande 

woningen en kavels in veld 9b, 11 en 12. Dit zijn in 

totaal 3 vrijstaande woningen, 1 semibungalow en  

8 kavels. De huizen liggen op ruime kavels en hebben 

uitzicht over water en groen.

Perfecte balans tussen ruimte,  
vrijheid en groen
De wijk Rietland krijgt een groen karakter met veel 

water. Dit is onder meer terug te vinden in de vorm van 

slootjes, waterplassen en een natuurwal tussen de 

N242 en de woningen. Geniet van de perfecte balans 

tussen ruimte, vrijheid en groen in Rietland.  

Hier woont u echt buiten! 

De ruime kavels in Rietland grenzen aan groen of 

water. Er komen circa 350 woningen, verdeeld over 

meerdere ‘velden’. 

Rietland is dé plek om uw eigen woning te bouwen  

op één van de kavels.
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Een groen en waterrijk 
gebied, waar natuurlief hebbers 

hun hart kunnen ophalen.

Recreatiehaven 
Broekhorn
Genieten van 
het water
www.havenbroekhorn.nl

Veld 9b en veld 11 en veld 12 Rietland
Veld 9b, veld 11 en veld 12 in Rietland worden 

gekenmerkt door hun ruime opzet en ligging. Grote 

percelen met veel ruimte in en om de woning. 

Heerlijk rustig, in het achterste deel van Rietland, 

liggen veld 9b met 2 kavels, veld 11 met 37 woningen, 

waarvan 3 vrijstaande woningen en 1 vrijstaande 

semibungalow en veld 12 met 6 kavels. 

In veld 11 liggen naast de 4 vrijstaande woningen ook 

nog een aantal twee-onder-een-kapwoningen en 

rijwoningen. Zie hiervoor de aparte brochure.

Zoals eerder toegepast in de overige velden is ook hier 

gekozen voor een aantal varianten in kleuren van de 

gevelsteen. Rustige, warme en natuurlijk tinten zorgen 

ervoor dat de woningen perfect passen in het groene 

karakter van Broekhorn.

EEN ONTWIKKELING VAN

BPD Ontwikkeling BV

Regio Noord-West 

IJsbaanpad 1

1076 CV Amsterdam

088 - 712 28 01

verkoop.noordwest@bpd.nl

UITVOERING VELD 11 

Aannemingsbedrijf Kuin bv

De Tocht 5

1611 HT Bovenkarspel

info@kuinbv.nl

VERKOOPINFORMATIE

Bakker Schoon Makelaardij

Dorpsstraat 573

Noord-Scharwoude

0226 - 34 34 55

info@bakkerschoon.nl

LUCA Makelaardij

J.Duikerweg 9a

Heerhugowaard

072 - 527 20 00

info@lucamakelaardij.nl

VLIEG Makelaars OG

Stationsplein 25

Heerhugowaard

072 - 571  71  44

heerhugowaard@vlieg.nl

Bezoek het  
informatiecentrum  
Rietland aan de  
Laan van Broekhorn  
te Heerhugowaard. 

Kijk voor de actuele  
openingstijden op 
www.broekhorn.com/ 
rietland 

Voorbehoud verkoopdocumentatie
De verkoopdocumentatie is met de grootste zorg 
samengesteld, aan de hand van gegevens zoals die ten 
tijde van het samenstellen van deze brochure bekend 
waren. Desondanks maken wij een voorbehoud ten 
aanzien van eventuele wijzigingen die onder andere 
voortkomen uit eisen en wensen van overheden en/
of nutsbedrijven. Hieraan kunnen geen rechten worden 
ontleend. De inrichtingen van de plattegronden zijn een 
vrije impressie van de illustrator en wijken mogelijk af van 
het standaard afwerkingsniveau. Voor de juiste informatie 
wordt verwezen naar de tot de contractstukken behorende 
verkooptekeningen en technische omschrijving.

De opgenomen perspectieftekeningen geven artist 
impressies weer. Het kan voorkomen dat er verschillen 
zijn tussen tussen deze impressies en de daadwerkelijke 
uitvoering. Derhalve kunnen er aan de artist impressies 
geen rechten worden ontleend.

© september 2018

Ontwerp: Ratio Design

Of kijk op 

www.broekhorn.com

 www.facebook.com/broekhorn
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Vrijstaande woningen
Bnrs: 101, 114 en 115 - (Getekend bnr 115)

Kavels
Veld 9b: 2 kavels

Veld 12: 6 kavels

Semibungalow
Bnr: 137 Vrijstaande woningen in 

verschillende varianten. 

De woningen hebben een 

grote woonkamer, drie 

ruime slaapkamers op de 

eerste verdieping en een vrij 

indeelbare zolder. In de royale 

tuinen is altijd wel zonlicht te 

vinden. De woningen hebben 

een aangebouwde garage en 

er is ruimte om twee eigen 

parkeerplaatsen te creëren.

In veld 9b bieden we 2 kavels 

van ca. 958 en ca. 596 m2 

In veld 12 6 kavels ca. 642 tot 

ca. 799 m2 aan voor de bouw 

van uw eigen woning. 

Een toekomstbestendige 

woning. U heeft hier niet alleen 

woon- en leefruimte op de 

begane grond, maar ook een 

badkamer en slaapkamer. De 

woning is vrijstaand en staat 

op een riante kavel. Met de 

erker heeft u maximale daglicht 

toetreding voor optimaal genot.

Kenmerken 
-   Woonoppervlakte van circa  

135 m2 (excl. garage/berging)

-   Kaveloppervlakte van circa  

421 m2

-   Erker aan de zijkant

-  Parkeermogelijkheid voor twee  

auto’s op eigen terrein

-  Slaapkamer en badkamer op 

begane grond.

-   Open keuken aan de achterzijde

-   Op 1e verdieping twee slaapkamers 

plus een tweede badkamer incl. 

toilet.

 

Kenmerken 
-   Woonoppervlakte van circa  

155 t/m 156 m2 (excl. garage/

berging)

-   Kaveloppervlakte van circa  

545 tot 708 m2

-  Parkeermogelijkheid voor twee  

auto’s op eigen terrein

-   Ruime zolder met mogelijkheid  

voor een 4e slaapkamer 

Bouwnummer 114 wijkt af van 101  

en 115. Bouwnummer 114 heeft geen 

topgevel aan de zijkant van de 

woning. 

Begane grond 1e verdieping

Stappenplan zelf bouwen

Op onze website of bij de makelaar vindt u in het kort 

een overzicht van de stappen die u moet doorlopen om 

uw eigen droomhuis te bouwen. Wij bieden u in 

Rietland de uitgelezen kans om door zelf te bouwen al 

uw woonwensen werkelijkheid te laten worden.

En zelf bouwen is minder moeilijk dan u denkt. Belang-

rijk is goed inzichte lijk te hebben welke beslissingen op 

welk moment genomen moeten worden. Dit stappen-

plan geeft een goed beeld van het traject vanaf het 

aankopen van de kavel tot aan de sleuteloverdracht 

van uw nieuwe woning. 

U heeft een kavel op het oog en wilt hier uw eigen 

woning op (laten) bouwen. Een leuk en uitdagend 

traject waar veel bij komt kijken. Om dit traject 

inzichtelijk en duidelijk te maken hebben we een aantal 

documenten voor u opgesteld om u te helpen bij het 

maken van de juiste keuzes. Deze documenten bestaan 

onder andere uit het Basishandboek zelfbouw, de 

Kavelpaspoorten Broekhorn, een stappenplan die geldt 

als basis voor het hele proces en de Tijdlijn voor de 

aankoop van een kavel. 

Deze documenten zijn apart verkrijgbaar bij de  

makelaar of te downloaden op de website.

Interesse in een 
rijwoning of 

twee-onder-een-
kapwoning? 
www.broekhorn.com

In 8 stappen 
naar uw eigen 

woning

Download 
het stappenplan 

en de verkoop 
documenten op 

onze website
broekhorn.com

Uw eigen droomhuis bouwen, 
hoe gaat dat in zijn werk?

Begane grond 1e verdieping 2e verdieping


