
Rietland

Broekhorn Heerhugowaard
Veld 11:  Tussen- en hoekwoningen en  

twee-onder-een-kapwoningen

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

veld 11
  Tussenwoning

  Hoekwoning

  Twee-onder-een-kapwoning 

  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 woningen in 

veld 11. Dit zijn in totaal 33 woningen. 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’. 
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HEERHUGOWAARD

Een groen en waterrijk 
gebied, waar natuurlief hebbers 

hun hart kunnen ophalen.

Recreatiehaven 
Broekhorn
Genieten van 
het water
www.havenbroekhorn.nl

Veld 11 Rietland
Alle woningen 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, ligt 

veld 11 met in totaal 37 woningen, waarvan 33 rij- en 

tweekapwoningen.

Zoals eerder toegepast in de overige velen 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.

Veld 11 kent een aantal woningtypes waarvan het 

merendeel uit rijwoningen bestaat.

In deze flyer presenteren we de informatie van de 

rijwoningen en twee-onder-een-kapwoningen in veld 

11. Dit zijn totaal 33 woningen. In een aparte flyer 

worden de 4 vrijstaande woningen in dit veld 

gepresenteerd samen met de 8 kavels op veld 9b en 12.

EEN ONTWIKKELING VAN

BPD Ontwikkeling BV

Regio Noord-West 

IJsbaanpad 1

1076 CV Amsterdam

088 - 712 28 01

verkoop.noordwest@bpd.nl

UITVOERING

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.
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Hoekwoningen
Bnrs: 106, 111, 116, 120, 123, 128, 131 en 136
bnr 120 heeft een grotere 2e verdieping, “dwarskap” zie hiervoor de website

Twee-onder-een-kapwoningen 
Bnrs: 102 t/m 105, 112, 113, 121, 122, 129 en 130

Tussenwoningen
Bnrs: 107 t/m 110 - 117 t/m 119 - 124 t/m 127 - 132 t/m 135

De hoekwoningen hebben grote 

percelen, waar ruimte is om een 

eigen parkeerplaats te creëren. 

De woningen beschikken over 

een garage en liggen aan een 

rustige straat. Er zijn veel 

uitbreidingsmogelijkheden, 

zodat u de woning volledig  

naar eigen wens kunt indelen.

De tussenwoningen hebben 

een beukmaat van 5,4 m en 

genoeg leefruimte met circa 

124 m2 woonoppervlakte. Nabij 

de woningen zijn er voldoende 

parkeerplaatsen. Op de eerste 

verdieping zijn 3 slaapkamers en 

een badkamer. De zolder is met 

een vaste trap te bereiken en 

biedt veel mogelijkheden.

Riante twee-onder-een-kapwoningen met veel indelings- en 

uitbreidingsmogelijkheden. Dit zijn duurzame eengezinswoningen met grote 

tuinen. De kavels hebben een oppervlakte vanaf circa 378 m2 .

Kenmerken 
-   Woonoppervlakte van circa  

124 m2 (excl. berging)

-   Kaveloppervlakte van circa  

153 tot 163 m2

-   Berging in achtertuin

-  Parkeermogelijkheden vlakbij  

de woningen

-   Ruime woonkamer en open  

keuken aan de voorzijde

-   Ruime zolder met mogelijkheid  

voor een 4e slaapkamer 

Kenmerken 
-   Woonoppervlakte van circa  

124 t/m 139 m2 (excl. garage/

berging)

-   Kaveloppervlakte van circa  

333 tot 354 m2

-   Berging/garage aan de zijkant

-  Parkeermogelijkheid voor twee  

auto’s

-   Ruime woonkamer en open  

keuken aan de voorzijde

-   Ruime zolder met mogelijkheid  

voor een 4e slaapkamer 

Kenmerken 
-   Woonoppervlakte van circa  

142 m2 (excl. garage/berging)

-   Kaveloppervlakte van circa  

378 tot 515 m2

-   Garage/berging aan de zijkant

-  Parkeermogelijkheid voor twee  

auto’s

-   Ruime woonkamer en open  

keuken aan de tuinzijde

-  Woningbreedte 5,7 m

-   Riante zolder met mogelijkheid 

voor dakkapel zowel voor als 

achter

-  Vele indelings- en uitbreidings-

mogelijkheden
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Vanuit Broekhorn geniet u heel eenvoudig van 
al het goeds dat de omgeving te bieden heeft.

U zit midden in de natuur, vlak bij de stad en het strand. 

Recreatiemogelijkheden te over in de directe omgeving. 

Om te sporten kunt u terecht bij voetbalvereniging CSV 

Bol, Vrone of ReigerBoys, schaatsen op ijsbaan De Meent, 

zwemmen in zwembad Waardergolf of de Hoornse Vaart. 

Het recreatiegebied Geestmerambacht ligt op fietsaf-

stand, en het Park van Luna op loopafstand. De winkel-

centra Broekerveiling en Middenwaard liggen ook vlakbij, 

net als het station Heerhugowaard. De bereikbaarheid 

van Broekhorn per auto is uitstekend, binnen 10 minuten 

bent u op de A9 met verbindingen naar Amsterdam en 

Haarlem.

Kortom wonen in Broekhorn is rustig wonen in de natuur, 

maar toch heel centraal met alle voorzieningen nabij.

Interesse in een 
vrijstaande 

woning of kavel? 
www.broekhorn.com/rietland

Divers wonen 
in een landelijke 

omgeving

De 
woningen 

worden in diverse 
varianten gebouwd. 

Check onze 
website voor 

meer informatie.


