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“Ik zie ons eigen ontwerp
al in Broekgraaf”
Bouw nu jouw eigen woondroom

Tien
vrije kavels
direct aan de
natuur van de
ecologische
zone

De weerspiegeling
van je woondroom
Broekgraaf is een ruime, kinderrijke, bloeiende,
duurzame wijk. Direct gelegen aan de natuur van
het Groene Hart ten westen van Leerdam, biedt
het de gelegenheid op avontuur te gaan, te ontdekken, plezier te maken én er je eigen droom
huis te bouwen. Je bent op de kavels zo vrij als
een vogel. Wil je rietgedekt en nostalgisch of juist
liever modern wonen? Gaat je hart uit naar een
grote gezinswoning of woon je liever wat meer
compact? Bijna alles is mogelijk bij het bouwen
van jouw droomwoning.

Onze jonge wijk Broekgraaf begint
zich steeds meer af te tekenen in de
landelijke omgeving. Het eerste deel
van de ruim 1.000 toekomstige
woningen rondom de Broekgraaf,
het water waaraan de wijk haar
naam dankt, is inmiddels bewoond.
De omgeving kenmerkt zich door
veel groen en water. En in de eco
logische zone die aan de wijk grenst,
beleef je de natuur letterlijk in je
eigen achtertuin! Ondertussen be
vinden de voorzieningen van onze
Glasstad zich op een steenworp af
stand. De grotere steden als Utrecht,
Rotterdam en Den Bosch bereik je in
nog geen 30 autominuten.
De kavels in dit plandeel liggen
allemaal aan of vlakbij het water en
hebben zelfs een eigen steiger.

Wil jij jouw droomhuis zelf bouwen?
Dan is het een geweldige uitdaging
om actief betrokken te zijn bij het
gehele proces en te zien hoe al jouw
woonwensen samenkomen in het
ontwerp van de architect. Maar na
tuurlijk kun je ook een aannemer in
de arm nemen die je kan begeleiden
bij alle stappen in het proces. Zo sta
je niet alleen, maar bouw je wel de
woning die helemaal past bij jouw
lifestyle. De eerste vrije kavels in
Broekgraaf hebben een prachtig ge
varieerd resultaat opgeleverd. Neem
gerust eens een kijkje in de wijk om
inspiratie op te doen. Zien jullie die
prachtige vrijstaande woning al voor
je? Buiten leven is hier toeganke
lijk voor iedereen, want Broekgraaf
weerspiegelt je woondroom!

Dit moet je weten over
bouwen in Broekgraaf
•	de maximale hoogte van de woning is 12 meter en de kapvorm is vrij;
•	de woning moet binnen het bouwvlak worden gebouwd, waarbij de
voortuin minimaal 4 meter diep moet zijn;
• je hebt een bouwplicht;
•	je zorgt zelf voor de noodzakelijke vergunningen;
•	je bouwplan moet voldoen aan de eisen van het vigerende
bestemmingsplan;
•	bij de verdere uitwerking van een bouwplan stelt de gemeente
Vijfheerenlanden de inschakeling van een in het Architectenregister
ingeschreven architect verplicht. De architect wordt gevraagd om
in het kwaliteitsteam zijn ontwerp persoonlijk toe te lichten.
De opdrachtgevers is hier uiteraard van harte welkom;
•	voordat je de definitieve omgevingsvergunning aanvraagt, leg je jouw
plan eerst voor aan het kwaliteitsteam Broekgraaf (waarin ook de
stedenbouwkundige namens de gemeente zitting heeft) en vervolgens
aan de welstandscommissie;
•	het definitieve kavelpaspoort maakt onderdeel uit van de verkoop
overeenkomst
•	je verwerkt de vier glazen bouwstenen die je door de gemeente
aangeboden worden in je ontwerp;
•	je legt twee parkeerplaatsen op eigen terrein aan en bent
verantwoordelijk voor het plaatsen van de erfafscheiding;
•	indien het een kavel aan het water betreft,
moet je rekening houden met de eisen en regels
van het Waterschap. De gemeente onderhoudt
de watergang, jij de beschoeiing en het talud.
De oevers worden door de gemeente aangelegd;
• de woningen worden all-electric.

De uitgebreide regels en voorwaarden zijn te vinden in de ‘Algemene verkoop- en
uitgiftevoorwaarden particuliere woningbouw Broekgraaf fase 4’ uit 2017, en in de
kavelpaspoorten die voor iedere kavel zijn opgesteld.
Wil je toch nog meer weten?
Heb je vragen over de kavels of wil je een inschrijfformulier ophalen? Bel dan met:
Van Ekeren Kuiper Woning- en Bedrijfsmakelaars
Leerdam
tel.: (0345) 632 100
Mutters Makelaardij
Leerdam
tel.: (0345) 616 101
Gemeente Vijfheerenlanden
De heer M.J. van Gent,
tel: (088) 599 7560
e-mail: m.van.gent@vijfheerenlanden.nl

De kaders en uitgangspunten, de verkoopvoorwaarden en
andere documenten voor Broekgraaf zijn online te vinden op:

www.broekgraaf.nl
Deze folder is met de grootste zorg samengesteld met de gegevens die op het moment van samenstellen beschikbaar
waren. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Vijfheerenlanden, 1 maart 2019.

Kaveloverzicht

Broekgraaf fase 4

Kavel 8 | kaveloppervlakte 451 m2
N

Broekgraaf fase 4

Kavel 9 | kaveloppervlakte 516 m2
N
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Kavel 10 | kaveloppervlakte 452 m2
N
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Kavel 11 | kaveloppervlakte 530 m2
N
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Kavel 12 | kaveloppervlakte 451 m2
N
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Kavel 13 | kaveloppervlakte 437 m2
N
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Kavel 14 | kaveloppervlakte 500 m2
N
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Kavel 15 | kaveloppervlakte 409 m2
N
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Kavel 16 | kaveloppervlakte 573 m2
N
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Kavel 17 | kaveloppervlakte 469 m2
N
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Kavel 18 | kaveloppervlakte 458 m2
N

*voor deze kavel loopt een bestemmingsplanprocedure die naar verwachting eind 2019 onherroepelijk wordt
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Kavel 19 | kaveloppervlakte 563 m2
N

*voor deze kavel loopt een bestemmingsplanprocedure die naar verwachting eind 2019 onherroepelijk wordt
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Dit moet je weten over
de toewijzingsprocedure
•	je schrijft je in via het inschrijfformulier dat je persoonlijk afgeeft bij
een van de makelaars;
•	op het formulier kun je, indien gewenst, een tweede en derde voor
keur voor een kavel aangeven;
•	bij meerdere inschrijvingen voor dezelfde kavel zal er geloot worden;
•	na de loting ontvang je schriftelijk bericht van de makelaars over
de uitslag;
•	Je betaalt na toewijzing een optiebedrag van €150, waarvoor je
van de Gemeente Vijfheerenlanden een factuur ontvangt. Indien
jouw optie onverhoopt wordt ingetrokken, wordt dit bedrag niet
geretourneerd.
•	als ingelote kandidaat dien je binnen 4 weken schriftelijk een schets
ontwerp aan te leveren voor een pre-advies van het Kwaliteitsteam
Broekgraaf. De criteria voor dit schetsontwerp kunt u opvragen bij de
makelaars;
•	op basis van het pre-advies neem je vervolgens binnen twee weken
de koopbeslissing;
•	vervolgens doorloop je de reguliere stappen voor het aanvragen van
een omgevingsvergunning, waarbij jouw architect het bouwplan in
het Kwaliteitsteam persoonlijk toelicht. Jij bent daar zelf uiteraard
ook van harte bij uitgenodigd;
•	na de inschrijfperiode (vanaf 1 april 12.00 uur) geldt voor de dan nog
beschikbare kavels ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’.

