
ROELOFARENDSVEEN
EENGEZINSWONINGEN

fase 2c



INHOUD

De entree van de nieuwe, waterrijke woonwijk ‘Aan de Braassem’ 
wordt gevormd door de door ons ontworpen woningen langs de 
Braassemdreef. Deze wordt gekenmerkt door een ingetogen, 
samenhangende architectuur die aansluit bij het steden-
bouwkundig plan. Strategisch geplaatste dwarskappen 
benadrukken de verschillende rijen woningen en samen met 
erkers op sommige kopwoningen begeleiden deze uw weg door 
de buurt. Een terugkomend thema voor alle woningen is de 
donkere plint met daarboven een genuanceerde, rode 
gevelsteen waarin de donkere plintsteen als accent terugkomt. 
Verder wordt eenheid onderstreept door het kleurgebruik bij de 
kozijnen en de terugkerende grijze luifel boven de voordeuren. 
Alle daken worden voorzien van dezelfde antracietkleurige 
dakpannen omdat die juist goed combineren met de zwarte 
zonnepanelen die gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor de 
energievoorziening.

Er is verschil aangebracht tussen de woningen met een 
dwarskap op de koppen van de rijen en de tussenwoningen met 
witte delen op de eerste verdieping. Zo krijgt de buurt een mooi 
en fris contrast. Verder zijn er tussen de rijtjes met woningen 
verschillen in de nokhoogte en dakoverstekken. 
Samen vormen de woningen niet alleen een prettige buurt om in 
te wonen – maar ook een aantrekkelijke entree voor ‘Aan de 
Braassem’ als geheel.
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ROELOFARENDSVEEN!

Rijk aan voorzieningen
Gaat u het dorp in, dan wordt u blij verrast door de 
pittoreske monumenten, bruggetjes en sluisjes.
Maar vergis u niet. Roelofarendsveen is een modern 
en welvarend dorp in het Groene Hart, dat een gro-
te aantrekkingskracht heeft op de gezinnen in de 
regio. Er zijn veel verenigingen en ieder weekend 
wordt er naar hartenlust gevoetbald, getennist en 
gehockeyd door jong en oud. Uw dagelijkse bood-
schappen doet u in het bruisende dorpshart met 
talloze kleine en grote winkels. Daarnaast telt  
Roelofarendsveen vier basisscholen en een middel-
bare school, waar les wordt gegeven op alle niveaus 
van het middelbaar onderwijs.

Centraal en uniek 
Roelofarendsveen is een uniek en aantrekkelijk 
dorp, waar u echt buiten woont, maar wel centraal in 
de Randstad. Niet alleen door de centrale ligging 
van het dorp ten opzichte van Schiphol (10 minuten) 
en grote steden als Den Haag (25 minuten met  
auto of ov), Leiden (15 minuten) en Amsterdam  
(20 minuten), maar ook door de jachthavens en het 
naastgelegen Braassemermeer. Op deze plek, direct 
naast het Braassemermeer, ontstaat nu een 
prachtige woonwijk met appartementen, eengezins-
woningen, twee-onder-één-kapwoningen, vrijstaande 
villa’s en bouwkavels voor ca. 1.200 eigen tijdse 
huishoudens, die hun horizon willen verbreden. 
Heerlijk ruim wonen, dichtbij de stad en het water.  
Dit is ‘Aan de Braassem’!

Tussen de grote steden Amsterdam, Leiden, Utrecht en Den Haag, midden in het prachtige Hollandse 
landschap van het Groene Hart, ligt Roelofarendsveen, de centrale kern van de gemeente Kaag en 
Braassem. Vanuit hier bent u binnen 3 minuten op de snelweg naar uw werk en eenmaal thuis bent u zo 
op het water van het Braassemermeer, de Kagerplassen, Wijde Aa of Westeinderplassen. Roelofarends
veen biedt ‘the best of both worlds’. Wonen in het landschap van water en polders en toch ook met de 
stad aan uw voeten.

AMSTERDAM

SCHIPHOL

ROELOFARENDSVEEN

LEIDEN

DEN HAAG
ZOETERMEER

UTRECHT

20 min.

10 min.

40 min.

15 min.

20 min.
25 min.

Exterieurimpressie OpDreef 5.7
Blok 24 - bouwnummer 74
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‘AAN DE BRAASSEM’.
VERBREED JE HORIZON.
Waar het kassengebied de afgelopen jaren richting het westen 
en de A4 is verplaatst, ontstaat nu een prachtige woonlocatie. 
Direct aan één van ZuidHollands meest bekende water
sportplekken  het Braassemermeer. 

Altijd vakantie
‘Aan de Braassem’ wordt een wijk waar veel te ontdekken 
valt. In alle vrijheid geniet u hier van het weidse uitzicht 
over het water, het polderlandschap en de natuur. Die is 
ieder jaargetijde anders. Dan weer zijn de sloten bevroren, 
ziet u de zon het water zilver kleuren of zwermen vogels 
voorbijtrekken. Vanaf de wooneilanden die worden 
gecreëerd, lijkt het zo altijd vakantie. Dat begint al in uw 
eigen tuin die vaak grenst aan het water.

Duurzame wijk 
De woningen die ‘Aan de Braassem’ gebouwd worden, zijn 
zonder uitzondering zeer energiezuinig door het gebruik 
van zonnepanelen en goede isolatie. Daarnaast wordt er 
gebruikgemaakt van de modernste duurzame en onder-
houdsarme bouwmaterialen. Voor de wijk is ook een 
uitgebreid en gebalanceerd groenplan ontwikkeld, dat 
zorgt voor een boomrijke, aangeklede en gezonde wijk met 
speelvoorzieningen. Zo bouwen we met toepassing van de 
modernste inzichten en technieken, aan comfortabele, 
goed geïsoleerde en geventileerde woningen in een groene 
en gezonde woonomgeving.

BEKIJK DE FILM
OP AANDEBRAASSEM.NL 

EN GENIET VAN
DIT VEELZIJDIGE GEBIED! 

10 108

FASE 2C

‘aan de braassem’
IS OPDREEF!

De volledig nieuwe wijk ‘Aan de Braassem’ in 
Roelofarendsveen bestaat uit een aantal ruim 
opgezette eilanden, die grenzen aan het prachtige 
Braassemermeer. De eerste eilanden heten OpDreef 
en daarmee verwijzen we naar de handige toegang van 
het royale eiland naar de Braassemdreef. Vanaf hier 
bent u namelijk zo bij de aansluitingen naar de rest van 
de Randstad, maar ook zo met de fiets of de auto aan 
het water. Die bereikbaarheid én het gevoel straks 
toch echt landelijk buiten te leven, heeft ervoor 
gezorgd dat de woningen van de eerste fasen in 
OpDreef binnen mum van tijd zijn verkocht en de 
eerste 33 woningen zelfs al gebouwd zijn. U kunt  
hier straks ook wonen! Gaat u voor de 21 brede  
5.7 woningen of voor de zes 5.4 woningen met tuin aan 
het water.

Opnieuw valt er veel te kiezen
OpDreef worden gevarieerde wooneilanden, waarop 
zowel twee-onder-één-kapwoningen als rij- en hoek-
woningen komen. OpDreef fase 2C is gelegen aan de 
entree ‘Aan de Braasem’. In deze fase heeft u keuze uit 
21 OpDreef 5.7 woningen en 6 OpDreef 5.4 woningen 
met verschillende kapvormen, woningen met speelse 
erkers en verschillende tuinvarianten. Let ook op de 
verschillende liggingen van de woningen in OpDreef. 
Twee rijen 5.7 woningen vormen de entree van 
OpDreef  en de overige woningen hebben een tuin op 
het zuiden met de achterzijde aan het water!

Wonen zoals u wilt in OpDreef
De standaard duurzame woningen in fase 2C worden 
geleverd met o.a. hoogwaardige isolatie, balansventilatie 
en zonne panelen voor een extra lage energierekening. 
In de woning zit modern Villeroy & Boch sanitair en een 
keuken. Ook de fraaie details in het metselwerk, 
klassieke zinken dakgoten en de kunststof kozijnen 
laten zien dat hier niet bespaard wordt op 
bouwmaterialen, installaties en de afwerking. Heeft u 
daarnaast nog aanvullende woonwensen zoals een 
uitbouw van de woonkamer of een andere 
keukenindeling? Op de meeste woonvragen hebben wij 
het antwoord al klaar en dat kan dan direct worden 
meegenomen bij de bouw van uw huis. Financieel en 
kwalitatief een stuk aan trekkelijker dan later zelf (laten) 
doen!

Genieten op het water!
OpDreef ligt voor een groot deel aan het open (vaar)-
water naar zowel het Braassemermeer als de slootjes in 
het dorp. Hoe leuk is het dan om met een eigen sloep of 
kano heerlijk te genieten op het water en lekker te 
lunchen of een terrasje te pakken aan het meer? Of om 
naar het dorp te varen en even een paar biefstukjes 
voor de barbecue mee te nemen? Voor de fervente 
watersporter is een huis in OpDreef een slimme keuze. 
U woont namelijk op een steenworp afstand van drie 
prachtige jachthavens waar uw boot altijd in goede 
handen is. 

BOODSCHAPPEN 
DOEN IN EEN BOOTJE 

EN DAN ’S AVONDS LEKKER BUITEN KOKEN. 
DAT MAAKT DE ZOMER TOCH COMPLEET?

BRAASSEMDREEF

TOEKOMSTIGE 
WONINGBOUW  

‘AAN DE BRAASSEM’

FASE 2C

WONINBOUW IN 
ONTWIKKKELING

 DOOR DERDEN

Waterrijk wonen
IN DE RANDSTAD
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In de wijk worden diverse 
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voor kinderen in verschillende 
leeftijdscategoriën.



OPDREEF 5.4 
MOGELIJKHEID TOT AANLEGGEN

SLOEP OF KANO

Dichtbij het centrum van Roelofarendsveen •
Riante achtertuinen •

123 m2 woonoppervlakte •
Woningen met achtertuin op het zuiden aan het water •

   

• Moderne keuken met inbouwapparatuur
• Modern Villeroy & Boch sanitair
• Duurzaam en energiezuinig door o.m. zonnepanelen
• Gelegen aan een groene speelplaats

Exterieurimpressie OpDreef 5.4
Blok 22 - bouwnummers 60 t/m 65

14 15
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OPDREEF 5.4
Wilt u wonen in een karakteristieke woning met tuin aan het water? Dit rijtje heeft het allemaal. Doordat deze woningen 
aan de rand van de wijk gelegen zijn, tegen de bestaande bouw aan, heeft u niet het gevoel dat u in een grote nieuwe wijk 
woont. Bij een parkeerhofje en binnen no-time in het centrum of aan het Braassemermeer. Daarnaast heeft u uiteraard 
alle mogelijkheden om uw OpDreef 5.4 woning in te richten zoals u zelf wilt. Kijk voor de plattegronden van deze woningen 
op pagina 18 t/m 21.

Interieurimpressie OpDreef 5.4



Begane grond 1e verdieping18 19

Opdreef 5.4
EENGEZINSWONINGEN VAN 123 M2

Afgebeeld bouwnummer: 60, 62, 64 en 65
Overige bouwnummers: 61 en 63

2750

9
110

4
22

0
4

8
20

5150

3
15

0
28

3
0

2400 2680

26802400

4
8

4
0

4
20

0

Indeling bouwnummer: 62 en 64

Indeling bouwnummer: 65 Indeling bouwnummer: 65

Indeling bouwnummer: 62 en 64

Indeling bouwnummer: 60

schaal 1:50

N

O
Z

W

Blok 22

Blok 23Blok 24

Blok 19Blok 18

60 62 6461 63 65

Blok 22

5150 5150

5150



20 212e verdieping

VOORBEELD OPTIES

Opdreef 5.4

ZEER VEEL 
UITBREIDINGSOPTIES

In Opdreef ‘Aan de Braassem’ komt u echt thuis. De 
gevarieerde opzet van het plan biedt u de mogelijkheid een 
woning uit te zoeken die past bij uw persoonlijke smaak. 
Wanneer u een keuze heeft gemaakt voor één van de 
prachtige woningen ‘Aan de Braassem’ kunt u deze ook nog 
eens naar uw persoonlijke wensen uitbreiden. Wilt u de 
woonkamer vergroten? Dit kan met een uitbouw van 1.20 m  

of 2.40 m op de begane grond. Ook openslaande deuren, een 
dakraam en een luxe badkamer behoren tot de 
mogelijkheden. Bent u op zoek naar extra ruimte op de 
tweede verdieping? Denkt u eens aan een dakkapel. Zo maakt 
u hier eenvoudig ruime kamers. Graag tonen wij u persoonlijk 
een volledig overzicht van de mogelijkheden.

5150
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schaal 1:50

Indeling bouwnummer: 62 en 64

Afgebeeld bouwnummer: 62, 64 en 65
Overige bouwnummers: 60, 61, 63

Indeling bouwnummer: 65

Begane grond
Aanbouw 2.40 m

Tweede verdieping 
Dakkapel, dakraam

5150
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ZONNIG
‘AAN DE BRAASSEM’

Nederland grijs en somber? Nee hoor! Ieder jaar hebben we ongeveer 1.650 zonne-uren.  
De meeste in de maanden mei tot en met augustus, en dan wilt u natuurlijk veel buiten zijn.  
En dat kan perfect ‘Aan de Braassem’, want dankzij de diepe tuinen is er altijd wel 
een plekje in de zon. Deze diepe tuinen hebben overigens nog wat extra voordelen:  
U kunt veel meer variëren met de beplanting en een mooi vlonder aan de waterkant of een 
speeltoestel voor uw kinderen plaatsen. De diepe tuinen geven alle mogelijkheden voor een 
spannende indeling van uw tuin. En wat dacht u van heerlijk onder een grote parasol in de 
schaduw zitten op de dagen dat het echt warm is. Ook kunt u altijd heerlijk tuinieren en is er 
genoeg ruimte om lekker te BBQ-en met vrienden.



Exterieurimpressie OpDreef 5.7
Blok 24 - bouwnummers 70 t/m 74
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OPDREEF 5.7 
BREDE EENGEZINSWONINGEN

Brede eengezinswoningen en bijzondere hoekwoningen •
Bwnrs. 42 t/m 53 aan de entree van de wijk •

130 - 175 m2 woonoppervlakte •
Bwnrs. 66 t/m 74 met tuin op het zuiden aan het water •

   

• Moderne keuken met inbouwapparatuur
• Modern Villeroy & Boch sanitair
• Duurzaam en energiezuinig door o.m. zonnepanelen
• 3 slaapkamers op tweede verdieping



Exterieurimpressie OpDreef 5.7
Blok 18 en 19 - bouwnummers 42 t/m 53

26 27

WONEN AAN EEN PRACHTIGE ENTREE 
EEN WARM WELKOM



Interieurimpressie OpDreef 5.7  bouwnummer 70

OPDREEF 5.7
Meer dan genoeg ruimte voor het gehele gezin heeft u in OpDreef 5.7! Deze royale eengezinswoningen van 5.70 m breed
liggen voor een deel aan de entree van de wijk en het andere deel is gelegen aan het water. Leuk natuurlijk, vooral wanneer 
uw kinderen met een bootje zelf het water op gaan en u op het terras blijft relaxen in de zon! De gevels bestaan uit donker 
metselwerk in afwisseling met witte geveldelen die de woningen een warme en charmante uitstraling  geven. De woningen 
zijn onderhoudsarm door het gebruik van o.a. kunststof kozijnen. Lekker makkelijk! 

28 29
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Opdreef 5.7
EENGEZINSWONINGEN VAN 130-175 M2

Afgebeeld bouwnummer: 48, 51 en 70
Overige bouwnummer: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 66, 67, 68, 69, 71, 72 en 73

3050

9
110

4
22

0

5450

3
15

0
28

3
0

2400 2980

4
8

3
0

4
20

0

Indeling bouwnummer: 47 sp. en 48

Indeling bouwnummer: 69 sp. en 70

Indeling bouwnummer: 51 Indeling bouwnummer: 51

Indeling bouwnummer: 47 sp. en 48

Indeling bouwnummer: 69 sp. en 70

schaal 1:50

4
8

20

2400 2980

N

O
Z

W

Blok 22

Blok 23Blok 24

Blok 19Blok 18

66 6867 69 71 72 7370 7448

47

50

43

52

45

49

42

51

44

53

46

Blok 18

Blok 19 Blok 23 Blok 24

1595 1595

1270

5450 5450

5450
5450



HEERLIJK GENIETEN

Aan het Braassemermeer
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5450

5
70

0

schaal 1:50

Indeling bouwnummer: 48

Indeling bouwnummer: 70

Indeling bouwnummer: 51

2e verdieping

Afgebeeld bouwnummer: 48, 51 en 70
Overige bouwnummer: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 66, 67, 68, 69, 71, 72 en 73

3515 3530

4490



34 3534 3534 3534 35Begane grond 1e verdieping34 35

Opdreef 5.7
EENGEZINSWONING VAN 175 M2

Afgebeeld bouwnummer: 74
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Opdreef 5.7
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Afgebeeld bouwnummer: 74

schaal 1:50

2e verdieping 37

VOORBEELD OPTIES

ZEER VEEL 
UITBREIDINGSOPTIES

Natuurlijk heeft u uw eigen woonwensen. De verschillende 
opties ‘Aan de Braassem’ geven u de mogelijkheid uw huis 
volledig aan te passen aan uw voorkeuren. Zo zijn er ver-
schillende uitbouwmogelijkheden en tal van opties voor u 
uitgewerkt die uw huis nog meer zullen bieden dan in de basis 
al wordt geboden. Op de begane grond kunt u de woonkamer 

vergroten door te kiezen voor een uitbouw van 1.20 m of 2.40 m. 
U geniet straks met een grote groep vrienden of familie in uw 
extra grote living. Met een dakraam of een dakkapel op de 
tweede verdieping creëert u extra kamers, ideaal voor een 
groot gezin. Wij informeren u graag over alle uitbreidings opties.

Begane grond
Aanbouw 1.20 m en 2.40 m

Tweede verdieping 
Een dakkapel of dakraam
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 Alle gevels van
fase 2  op een rijc
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IN PRACHTIG  
SANITAIR

Villeroy & Boch 
Als u kiest voor een woning in OpDreef, dan kiest u 
voor kwaliteit. Dit ziet u onder andere terug in het 
sanitair van Villeroy & Boch. Voor mensen overal ter 
wereld creëert Villeroy & Boch hoogwaardige en tege-
lijk betaalbare producten die het dagelijkse leven 
verfraaien en inspireren. De naam Villeroy & Boch is 
een belofte. Van producten waaraan u de  
uitzonderlijke kwaliteit op het eerste gezicht opvalt, 
omdat ze zelfs in het kleinste detail voldoen aan  
de hoogste eisen qua materiaal en esthetiek.  
Geïnspireerd door een diep gewortelde innovatie- 
cultuur laat Villeroy & Boch regelmatig visies  
werkelijkheid worden. Ruim 260 jaar bedrijfsgeschie-
denis heeft per slot van rekening ongeëvenaarde  
ervaring en vakmanschap opgeleverd. Dat blijkt  
zowel uit de keuze van exclusieve materialen, als uit 
de laatste controlerende blik van onze deskundigen.

         Thuis komen 
IN JE EIGEN KEUKEN

Wonen inclusief keuken

Iedere woning in OpDreef wordt aangeboden inclusief keuken. Om optimale kwali-
teit te waarborgen werken wij samen met de keukenspecialisten van Aswa Keukens. 
In de showroom staan zeer veel verschillende keukens voor u opgesteld. U kunt op 
uw gemak voelen en zien hoe uw droomkeuken er in het echt uitziet. Aan de hand 
van diverse thema’s van klassiek tot modern, kiest u uw ideale keuken.



‘AAN DE BRAASSEM‘ 
IS EEN PROJECT VAN

VOLKERWESSELS
VASTGOED 
VolkerWessels Vastgoed ontwikkelt kwalitatief hoogwaardige leef-, woon- en werkomgevingen. Het ontwikkelen 
van nieuwe leefomgevingen, maar ook het herinrichten van bestaande gebieden, schept een grote verantwoor- 
delijkheid. Een verantwoordelijkheid die wij met onze kennis, ervaring en enthousiasme graag op ons nemen. 

Door ons te richten op aspecten als stijl en duurzaamheid, ontwikkelen wij woningen waar u met veel plezier 
woont. Zo vraagt de verandering van ons klimaat naar vernieuwende oplossingen. Het is onze ambitie om  
duurzame woningen te maken voor huidige én toekomstige generaties, met respect voor het milieu. Het resultaat 
is een comfortabele en energiezuinige woning.

Vanuit Nieuwegein werken wij met een team professionals aan ontwikkelingen in het hele land en aan het  
creëren van uw nieuwe thuis. VolkerWessels Vastgoed is onderdeel van Koninklijke VolkerWessels.

www.volkerwesselsvastgoed.nl
Volg ons op Facebook en Twitter

           facebook.com/vwvastgoed

           @VWVastgoed

VERWELIUS
Bouwmaatschappij Verwelius is een familiebedrijf dat de oorsprong vindt in 1955 en is gevestigd in Huizen. 
Verwelius is een landelijk werkende ontwikkelaar die in het verlengde hiervan ook bouwt, belegt, beheert  
en financiert. Deze unieke combinatie en onze jarenlange ervaring hebben ons tot een van de meest  
daadkrachtige ontwikkelaars en gedegen kwaliteitsbouwers van Nederland gemaakt. Wij staan voor een  
verfrissende no nonsens bedrijfsfilosofie. Geïnspireerd, doelbewust, financieel uiterst gezond en met beide 
benen op de grond zijn belangrijke kenmerken waar wij trots op zijn. 

Gedurende ons bestaan hebben wij naast vele utiliteitswerken ook tienduizenden woningen gerealiseerd.  
Tegelijkertijd bouwen wij aan onze eigen onroerend goed beleggingsportefeuille. Hiermee wordt specifieke 
ervaring opgedaan, waardoor nieuwe projecten ook weer tot in de perfectie ontwikkeld en gerealiseerd  
kunnen worden. Een typisch voorbeeld van de integrale aanpak van Bouwmaatschappij Verwelius.

www.verwelius.nl

           Volg ons op Facebook

          



Verkoopinformatie

Koppes makelaardij
Julianastraat 133

2405 CG Alphen aan den Rijn
0172 - 43 45 61

nieuwbouw@koppesmakelaardij.nl

Brockhoff makelaars
Keizer Karelweg 223
1181 RC Amstelveen

020 - 543 73 75
nieuwbouw@brockhoff.nl

WWW.AANDEBRAASSEM.NL

Bezoek ons verkoopcentrum
Gelegen aan de Braassemdreef 

 te Roelofarendsveen
Kijk voor de actuele openingstijden  
en meer informatie op de website

Disclaimer: Deze brochure is met veel aandacht en zorgvuldigheid opgesteld. De artist impressions en inrichtingsvoorstellen geven slechts een indruk van de woningen 
en de omgeving. De vermelde maten zijn indicatief. Aan de teksten, inrichtingsvoorstellen en artist impressions kunnen geen rechten worden ontleend. Juli 2018.


