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

B1

entree woning

deur berging

gaasmat hekwerk 1,8m met Hedera Helix (Klimop);

renvooi en verklaring tekens

opmerkingen:

De situatietekening is indicatief. Er kunnen geen rechten aan worden
ontleend met betrekking tot aangegeven maatvoeringen, exacte
kavelgrootte, (toekomstige) omliggende- en belendende bebouwing,
openbare inrichtingen, eventueel aangegeven hoogten, indeling, inrichting
en afwerking van niet tot de kavel behorend gebied, enzovoort.
Houten beschoeiingen en kadewanden ter plaats van de overgang van
eigen terrein naar openbaar water worden door derden uitgevoerd en
vallen niet onder de verantwoordelijkheid van HSB Bouw en derhalve niet
onder de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling.
De plaats en het aantal van de ondergrondse containers zal nog door de
gemeente worden bepaald. De aangegeven plaatsen zijn indicatief.

vrijstaande berging met plat dak

type aanduiding vrijstaande berging

gestippeld = optionele uitbouw

lage haag ca 0,6m hoog; (tpv voorzijde)

E1
402

type aanduiding woning
bouwnummer woning

3x PV panelen op dak

dak met dakpannen

<- stiplijn = noklijn

opstelplaats auto op eigen terrein

draaideur in gaasmat hekwerk 1,8m (zonder begroeiïng)

H plaats inzamelen huisvuil
(opstelplaats afvalcontainers)

S speellocatie (inrichting nader te
bepalen door gemeente)

woning met standaard dakkapel

verkoop tekening
situatie
(bouwnr 401 t/m 416 en bouwnr 501 t/m 523)

Rietland veld 14-15 Broekhorn Heerhugowaard

521KL50128 augustus 2019
A0 (1189x841mm) - 1a100

omschrijving :

datum :

projekt :

tek nr :
schaal :

Disclaimer: De maatvoering op
deze tekening is niet geschikt
voor opdrachten door kopers
aan derden.
Maten in het werk controleren.

514 515 516 517 518 519 520

513

512

511

510

509 508 507 506 505 504 503 502

521

522

523

501

405

417 418 419 420 421 422 423 424

406 407 408 409 410 411 412 414 415 416

404

S

403

402

Veld 12
(in ontwikkeling)

Veld 13
(in ontwikkeling)
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Legenda 
  Tussenwoning

 Hoekwoning

  Twee-onder-een-kap-

woning

  Semibungalow twee-

onder-een-kap

  Semibungalow 

vrijstaand

  Vrijstaande woning

  Kavels

  Water

S  Mogelijke speellocatie

Wonen tussen 
water en groenEen groen en waterrijk gebied  

waar natuurliefhebbers hun hart 
kunnen ophalen

www.broekhorn.com

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! 

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 woningen en 

kavels in veld 14 en 15. Dit zijn in totaal 39 woningen 

Veld 14 en 15 Rietland
Veld 14 en 15 in Rietland worden gekenmerkt door hun 

ruime opzet en ligging. Grote percelen met veel ruimte 

in en om de woning. 

Heerlijk rustig, in het hart van Rietland, liggen veld 14 

en 15 met een grote variatie in woningen en vrije 

kavels. 

Zoals eerder toegepast in de overige velden is ook hier 

gekozen voor een aantal varianten in kleuren van de 

gevelsteen. Rustige, warme en natuurlijke tinten 

zorgen ervoor dat de woningen perfect passen in het 

groene karakter van Broekhorn.

De ruime kavels in Rietland grenzen aan groen of 

water. Er komen in totaal circa 350 woningen,  

verdeeld over meerdere ‘velden’. 

en 8 kavels verdeeld over de volgende woningtypen: 

6 tussenwoningen, 4 hoekwoningen, 6 twee- 

onder-een-kap woningen, 6 twee-onder-een-kap-

semibungalows, 9 vrijstaande semibungalows,  

8 vrijstaande woningen en 8 vrije kavels.  

Alle woningen liggen op ruime kavels. 
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HEERHUGOWAARD

Een groen en waterrijk 
gebied, waar natuurlief hebbers 

hun hart kunnen ophalen.

EEN ONTWIKKELING VAN

BPD Ontwikkeling BV

Regio Noord-West 

088 - 712 28 01

verkoop.noordwest@bpd.nl

UITVOERING VELD 14 EN 15 

HSB

0299 - 398 900

info@hsb-volendam.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/ 
infocentrum 

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.
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Ontwerp: Ratio Design

Of kijk op 

www.broekhorn.com

 www.facebook.com/broekhorn

Veld 14 en 15:  
Tussen- en  hoekwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, 

semibungalows, vrijstaande woningen en kavels 



Vrijstaande woningen
Bnrs 401, 404, 416, 501, 508, 510, 513 en 521

KavelsSemibungalow  
 vrijstaand
Bnrs 405, 411, 412, 415, 502, 509,  

514, 517 en 520

Semibungalow 
 twee-onder-een-kap
Bnrs 402, 403, 511, 512, 522 en 523

Vrijstaande woningen in verschillende varianten.

De woning heeft een grote woonkamer van bijna 

zes meter breed, drie ruime slaapkamers op de 

eerste verdieping en een ruime zolder. In de  

royale tuin is altijd een plekje in de zon te vinden.  

De woningen hebben een aangebouwde garage  

en twee parkeerplaatsen op eigen terrein.

Riante twee-onder-een-kapwoningen met 

aangebouwde garage en een grote woonkamer 

aan de voorzijde. Er zijn veel indelings- en 

uitbreidingsmogelijkheden. Dit zijn duurzame 

eengezinswoningen met grote tuinen, op kavels 

met een oppervlakte vanaf circa 351 m2.

Een ideale woning als u gelijkvloers wilt wonen 

met alle voorzieningen op de begane grond.  

Naast een riante woonkamer en de keuken/

eetkamer, bevinden zich hier een slaapkamer en 

badkamer met tweede toilet. Alle woningen zijn 

voorzien van een dakkapel en staan op ruime 

kavels vanaf circa 311 m2.

Een toekomstbestendige woning, met niet 

alleen woon- en leefruimte op de begane grond, 

maar ook een slaapkamer en badkamer. Deze 

vrijstaande woningen staan op een riante kavels 

van minimaal 513 m2 en hebben een aangebouwde 

garage. Drie woningen krijgen standaard een 

dakkapel.

En zelf bouwen is minder moeilijk dan u denkt. 

 Belangrijk is goed inzichte lijk te hebben welke 

 beslissingen op welk moment genomen moeten 

worden. Dit stappenplan geeft een goed beeld van  

het traject vanaf het aankopen van de kavel tot  

aan de sleuteloverdracht van uw nieuwe woning. 

In veld 14 bieden we 8 kavels aan van circa

721 - 771 m2, voor de bouw van uw eigen 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 dat 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.

In 8 stappen 
naar uw eigen 

woning

Download 
het stappenplan 

en de verkoop 
documenten op 

onze website
broekhorn.com

Twee-onder-een- 
 kapwoningen
Bnrs 413, 414, 515, 516, 518 en 519

Kenmerken 
-  Woonoppervlakte van circa 145 m2  

(excl. garage/berging)

- Kaveloppervlakte van circa 351 - 361 m2

-  Parkeerplaats voor twee auto’s op eigen terrein

- Open keuken aan de achterzijde

-  Op eerste verdieping drie slaapkamers,  

een badkamer en een separaat toilet

Kenmerken 
-  Woonoppervlakte van circa 132 m2 

(excl. garage/berging)

- Kaveloppervlakte van circa 311 - 373 m2

- Parkeermogelijkheid voor twee auto’s op eigen terrein

- Slaapkamer en badkamer op begane grond

- Open keuken aan de achterzijde

 

Tussen- en 
 hoekwoningen
Tussenwoningen: Bnrs 407-409 en 504-506 

Hoekwoningen: Bnrs 406, 410, 503 en 507

Ruime rijwoningen met diepe achtertuin, aan 

een rustige straat. De hoekwoningen hebben 

een garage aan de zijkant en 2 parkeerplaatsen 

op eigen terrein. De indeling van de rij- en 

hoekwoningen is verder gelijk, met veel 

uitbreidingsmogelijkheden om de woning  

naar eigen wens in te delen.

Kenmerken 
-  Woonoppervlakte van circa 124 - 125 m2 

(excl. garage/berging)

- Kaveloppervlakte van circa 179 - 331 m2

- Berging in de tuin of garage aan de zijkant

- Ruime woonkamer en open keuken aan de voorzijde

-  Ruime zolder met mogelijkheid voor een vierde 

slaapkamer

Kenmerken 
-  Woonoppervlakte van circa 154 - 165 m2 

(excl. garage/berging)

- Kaveloppervlakte van circa 556 - 694 m2

- Aangebouwde garage 

- Twee parkeerplaatsen op eigen terrein 

-  Ruime zolder met mogelijkheid voor een  

vierde slaapkamer

Kenmerken 
-  Woonoppervlakte van circa 130 - 132 m2 

(excl. garage/berging)

- Kaveloppervlakte van circa 513 - 528 m2

- Parkeermogelijkheid voor twee auto’s op eigen terrein

- Slaapkamer en badkamer op begane grond

- Open keuken aan de achterzijde

  

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.

Centraal wonen in een 
landelijke omgeving

Heerlijk rustig,  
in het hart van Rietland

Uw eigen droomhuis 
bouwen, hoe gaat dat  

in zijn werk?

interieurimpressie vrijstaande woninginterieurimpressie semibungalow vrijstaand


