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 Nathan Group projectFOTO LINKERPAGINA: ROELOF VALLINGA (LOWERGY CONCEPTS), HAYO RADERSMA (HRP PLANONTWIKKELING) 

EN ANDRÉ TERPSTRA (BREMAN DRACHTEN)

NATUURLIJK, COMFORTABEL EN GASLOOS WONEN  
IN MEERSTAD

Duurzaam wonen naar 
eigen idee en idealen 
WONEN GEHEEL NAAR EIGEN WENS EN STIJL, TE MIDDEN VAN DE NATUUR EN MET DE FACILITEITEN VAN DE 
GRONINGSE BINNENSTAD OM DE HOEK; DAT KAN IN MEERSTAD. IN EEN VOLLEDIG NIEUW WOONGEBIED 
TUSSEN DE STEDEN GRONINGEN EN SLOCHTEREN KRIJGEN HUIZENKOPERS LETTERLIJK DE RUIMTE OM HUN 
WOONIDEAAL TE VERWEZENLIJKEN. DOOR DE DIVERSITEIT AAN WOONWIJKEN, -TYPEN EN -KARAKTERS IS ER 
VOOR IEDER WAT WILS EN BIEDT MEERSTAD AAN MENIGEEN EEN WAAR THUIS. DOORDAT ER IN HET GEBIED 
DOOR VERSCHILLENDE PARTIJEN GEBOUWD WORDT, NEEMT DE STAD IN WORDING IN EEN HOOG TEMPO 
HAAR TOEKOMSTIGE VORM AAN. OM DE ONTWIKKELINGEN MET EIGEN OGEN TE AANSCHOUWEN, WERDEN 
WE VOOR DEZE ENERVISION UITGENODIGD DOOR HAYO RADERSMA VAN HRP PLANONTWIKKELING EN 
ANDRÉ TERPSTRA VAN BREMAN DRACHTEN OM EEN KIJKJE TE NEMEN BIJ HET PROJECT ‘MEEROEVERS LANGS 
DE ERVEN MEERSTAD’. ZE NEMEN ONS MEE IN HET PROCES VAN DE TOTSTANDKOMING VAN TIEN TWEE-
ONDER-EEN-KAPWONINGEN EN VRIJSTAANDE WONINGEN. 

SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST

Bouwen aan een duurzame, mooie toekomst; dat is waar HRP 

Planontwikkeling, Breman Drachten, Lowergy Concepts, de gemeente 

en de bewoners op de locatie ‘Langs de Erven’ samen aan werken. De 

bouw wordt gerealiseerd in verschillende fasen. Van de tien woningen 

die op deze specifieke locatie in Meerstad zullen herrijzen, zijn er 

onlangs vier opgeleverd. Sommige kersverse woningeigenaren zijn 

nog druk aan het klussen, terwijl bij andere het meubilair al binnen 

staat. In de tussentijd wordt er door Breman Drachten hard gewerkt 

aan de realisatie van de woningen uit fase twee. We komen op een 

mooi moment een kijkje nemen op de bouwlocatie, want de mannen 

van Breman gaan net beginnen met het aanbrengen van de vloer-

verwarming in woning 7. Met de fotograaf in ons kielzog glippen we 

snel de woning binnen om alle handelingen goed vast te kunnen 

leggen. Terwijl de werkzaamheden in volle gang zijn, besluiten we 

projectleider André Terpstra en projectontwikkelaar Hayo Radersma 

alvast aan een paar kritische vragen te onderwerpen.

DOE WAT JE ZEGT, ZEG WAT JE DOET

Voor we ingaan op het installatietechnisch aspect van het project, 

willen we graag eerst wat meer weten over de achtergrond en de 

betrokkenheid van beide partijen. Hayo Radersma steekt van wal: 

“Kijk, in eerste instantie gebeurde er eigenlijk nog niet zoveel in 

Meerstad. Het beeld van wonen en recreëren moest echt nog gevormd 

worden. De gemeente besloot hier met een grootschalig nieuwbouw-

plan gehoor aan te geven en heeft ook mij een prachtig stuk grond 

gegund; een perfecte plek om mooie woningen te ontwikkelen. Als 

ontwikkelaar ga je vervolgens goed kijken naar wat de markt wil en 

hoe potentiële kopers graag willen wonen. Aspecten zoals woon-

ruimte, gebruiksgemak, een goede prijs-kwaliteitverhouding, een 

prettige woonomgeving en duurzaamheid spelen daarbij een erg 

belangrijke rol. Normaal gesproken heeft de ontwikkelaar in een 

project vaak enkel de taak om te ontwikkelen, waarna het plan 

over gedragen wordt aan een bouwbedrijf dat de woning bouwt.  

Voor mij blijft het daar echter niet bij, ik wil van A tot Z betrokken 
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PRODUCTEN, SYSTEMEN EN DIENSTEN  
IN DIT PROJECT

ALPHA-INNOTEC

   ALPHA-INNOTEC BRINE/WATER WARMTEPOMP COMBI WZS

UPONOR

   UPONOR COMFORT PIPE PLUS

   UPONOR QUICK & EASY FITTINGEN

KOMFORT

   KOMFORT 4010 VERDELERS

THERMOPLUS

   BRONBORINGEN

THERMO ACTIEF BENELUX

   TAB OMEGAREGISTERS

THERMODYNAMIC

   INBEDRIJFSTELLING WARMTEPOMPEN

OP DE LOCATIE ‘LANGS DE ERVEN’ TE MEERSTAD WORDT GEBOUWD AAN TIEN DUURZAME, RUIME WONINGEN

blijven. Ik ontwikkel de woningen, bepaal de installaties en 

materialen, kies zelf met welke partijen ik werk, begeleid de klant, 

organiseer de verkoop gesprekken en ik ben bij de opleveringen van de 

woningen aanwezig. Ik vind het gewoon erg belangrijk om dicht bij de 

kopers te staan en een partij te zijn waar men op kan bouwen en 

vertrouwen. Mijn credo is dan ook: doe wat je zegt, zeg wat je doet! 

Dit is een belangrijk gegeven en een instelling die ik van iedere partij 

die bij het project betrokken is verwacht.”

BETROKKEN EN GEHOORD

Dat Hayo het belang van de koper nooit uit het oog verliest en 

langdurige relaties gebaseerd op wederzijds vertrouwen bij hem hoog 

in het vaandel staan, bevestigt hij nog maar eens met zijn wel-

overwogen keuze voor installateur Breman Drachten. Hij vertelt: “HRP 

Planontwikkeling en Breman Drachten, die combinatie klopt gewoon. 

Naast de goede relatie die we door de jaren heen samen hebben 

opgebouwd, is Breman Drachten ook een zeer klantvriendelijke, 

financieel gezonde, landelijke installateur. Ik vind het belangrijk dat de 

kopers ook na de oplevering van hun woning bij eventuele vragen of 

problemen terug kunnen vallen op de installateur. Bij Breman Drachten 

weet je gewoon dat dit gedurende het gehele proces, dus ook na de 
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oplevering, goed zit. Samen met Roelof Vallinga, accountmanager van 

Lowergy Concepts, bereidt Breman Drachten de toekomstige bewoners 

voor en verzorgen zij voorlichtingen omtrent het systeem.” Roelof 

Vallinga: “We organiseren diverse kopersdagen, waarin we de mensen 

uitleggen met welk systeem de woning uitgerust is, welke voordelen 

dat heeft en hoe men het beste met het systeem kan omgaan.” André 

Terpstra vult aan: “Het systeem valt of staat gewoon met het begrip 

van de bewoners. Wij kunnen wel een prachtig duurzaam systeem 

installeren, maar als de bewoner er geen weet van heeft hoe hiermee 

om te gaan, dan houdt het al snel op.” Hayo Radersma concludeert: 

“Je merkt gewoon dat alle partijen actief meedenken. Een tevreden 

klant, dat is het gezamenlijk doel dat we nastreven. Om dit doel te 

verwezenlijken zetten we ons voor de volle 100% in en doen we er 

alles aan om de toekomstige bewoners zich zowel voor, tijdens als na 

de bouw gehoord en betrokken te laten voelen en zijn.” 

SYSTEEMGARANTIE

Waar Hayo Radersma zijn vertrouwen gaf aan het team van Breman 

Drachten, kozen zij op hun beurt voor het Lowergy Nieuwbouwconcept. 

Op de vraag waarom Breman gekozen heeft voor de diensten en 

producten van Lowergy Concepts, antwoordt André Terpstra gek-

DE TAB OMEGAREGISTERS WORDEN DOOR THERMO ACTIEF BENELUX GEPRODUCEERD EN GELABELD AANGELEVERD OP DE BOUWLOCATIE

scherend: “Puur door Roelof natuurlijk! Als hij morgen bij Audi gaat 

werken, dan ga ik een Audi rijden.” Beide mannen kijken elkaar 

vermakelijk aan. Dat de heren het samen prima kunnen vinden, is 

zonder meer duidelijk. Er moet echter toch wel meer schuilgaan achter 

deze belangrijke en allesbepalende systeemkeuze? André Terpstra 

vervolgt het gesprek: “Eerder hebben we hier vlakbij een project van 

24 woningen gerealiseerd in samenwerking met Roelof, oftewel 

Lowergy Concepts. Dat is erg goed bevallen en gaf ons een vertrouwd 

gevoel. De systeemgarantie die Lowergy Concepts afgeeft, is natuurlijk 

een factor die zeker doorslaggevend is geweest in onze keuze. Het 

geeft ons een bepaalde zekerheid, evenals het feit dat jullie een 

totaal oplossing, van bron tot afgifte, verzorgen. We kunnen terugvallen 

op één partij. Tel daar de expertise, kennis en vriendelijkheid van Roelof 

bij op en dan heb je toch wel de beslissende factoren te pakken!”

TAB OMEGAPROFIEL

Wanneer we achter ons kijken, zien we dat de ruimte zich in een rap 

tempo heeft gevuld met Uponor Comfort Pipe PLUS vloerverwarmings-

leidingen. “Doordat Thermo Actief Benelux de vloerverwarming vooraf 

op netten prefabriceert en vervolgens kant-en-klaar en gelabeld 

aanlevert op de bouwlocatie, verloopt de installatie van de vloer-
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verwarming in de woningen ontzettend vlot”, beaamt André. “Van huis 

uit is Breman Drachten een bedrijf dat voorstander is van pre fabriceren. 

Eigenlijk prefabben we alles, van de fundering tot de waterleiding. Het 

enige wat we niet efficiënt konden prefabben was de vloerverwarming. 

Toen Roelof ons op de VSK-beurs de oplossing met het zogenaamde 

Omegaprofiel liet zien en hij ons daarna meenam naar een aantal 

woningen waar ook gewerkt werd met de TAB Omegaregisters, waren 

we direct enthousiast. We besloten het systeem toe te passen hier in 

deze woningen in Meerstad en daar hebben we gaan moment spijt van 

gehad, al heeft zich wel een klein obstakel voorgedaan.” Nog voor we 

om uitleg kunnen vragen, roept André al: “Dat heeft niets te maken 

met het systeem of jullie rol vanuit de Nathan Group hoor! Doordat 

Hayo loyaal is naar de kopers en zij de mogelijkheid hebben om tot  

in een ver stadium van de bouw nog dingen aan te passen, heeft het 

feit zich voorgedaan dat er op het laatste moment nog een aantal 

keuken blokken zijn gewijzigd. De Omegaregisters die zo perfect waren 

uitgetekend en uitgerekend door Thermo Actief Benelux sloten 

daardoor niet meer aan bij nieuwe situatie. Gelukkig was er geen man 

over boord. Normaal gesproken zal Thermo Actief Benelux alle 

waarden opnieuw bepalen aan de hand van de herziene situatie en op 

basis daarvan nieuwe netten realiseren. Omdat we in dit geval echt te 

maken hadden met een last-minute wijziging, waren de TAB Omega-

registers reeds geproduceerd en geleverd op de bouwlocatie. Gelukkig 

worden er standaard een aantal losse profielen meegeleverd en kun je 

de bestaande registers gemakkelijk weer los halen, zodat je de leiding 

kunt hergebruiken. In die zin zie je dat het systeem toch eigenlijk in 

iedere situatie altijd flexibel blijft.”

SOEPEL EN SNEL INSTALLEREN

Roelof en Adriaan, de installateurs van Breman Drachten die zojuist 

nog druk bezig waren met de aanleg van de vloerverwarming op de 

benedenverdieping van de woning, hebben hun werkzaamheden 

TAB OMEGAREGISTERS

DE UPONOR QUICK & EASY VERBINDINGSTECHNIEK ZORGT VOOR EEN VLOTTE INSTALLATIE EN  

EEN 100% DICHTE VERBINDING
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HRP PLANONTWIKKELING

POSTBUS 755

9200 AT DRACHTEN

TELEFOON: +31 (0)651 - 81 09 65

E-MAIL: H.RADERSMA@HRPPLANONTWIKKELING.NL

WEBSITE: WWW.HRPPLANONTWIKKELING.NL

BREMAN DRACHTEN

DE GIEK 16

9206 AT DRACHTEN

TELEFOON: +31 (0)512 - 51 49 15

E-MAIL: DRACHTEN@BREMAN.NL

WEBSITE: WWW.BREMAN.NL

tijdelijk onderbroken. We zijn erg benieuwd naar hun praktijk ervaringen. 

Roelof van de Ploeg: “Dit is nu de tweede keer dat we met het 

systeem werken. Waar je bij de montage van traditionele vloer-

verwarming continu op je knieën zit en voortdurend aan het knopen 

bent, is dat met de TAB Omegaregisters verleden tijd. Nu hoef je enkel 

de netten met vloerverwarmingsleidingen neer te leggen en de 

verbinding van de transportleiding naar de verdeler en van de verdeler 

naar de desbetreffende groep te maken. Het systeem is dus vele 

malen minder arbeidsintensief en werkt bovendien veel sneller.” 

Adriaan van der Galien vult aan: “Die Uponor Quick & Easy verbindings-

techniek werkt bovendien ook ideaal. Je hebt weinig gereedschap 

nodig en je bent verzekerd van een 100% dichte verbinding.” Roelof 

van de Ploeg: “Wat ik daarnaast ook nog een groot voordeel vind, is de 

degelijkheid en flexibiliteit van de leiding. Voorheen hadden we van 

een ander merk een 20 millimeter leiding met een wanddikte van  

2 millimeter. Als je deze leiding een beetje strak om de verdeler aan 

wilde brengen, dan knakte de leiding al snel. De Uponor Comfort Pipe 

PLUS leiding blijft altijd mooi soepel en rond. Deze eigenschap 

bevordert tevens het installatiegemak.”

ENERGIE UIT DE AARDE

Als afsluiting van ons bezoek gaan we nog even langs bij huisnummer 

218, een van de reeds opgeleverde woningen. Terwijl de bewoners 

nog druk aan het klussen zijn, voelen we bij binnenkomst dat de 

vloerverwarming reeds goed dienst doet. In de woning hangt een 

aangename, behaaglijke temperatuur. Waar we zojuist nog getuige 

zijn geweest van de montage van de vloerverwarming, zien we in 

deze woning een afgewerkte betonvloer. André Terpstra neemt ons 

mee naar de zolder van de woning, waar we een Alpha-InnoTec brine/

water warmtepomp combi WZS zien staan. André legt uit: “Er is door 

ThermoPlus een boorplan gemaakt en aan de hand daarvan hebben ze 

in de opritten van de woningen diverse bronnen geboord. De 

Alpha-InnoTec brine/water warmtepomp haalt vervolgens energie uit 

de bodem en zet deze om naar warmte voor verwarming of warm 

tapwater, of naar koude voor koeling. Op deze wijze kan de 

vloerverwarming in zowel zomer als winter optimaal en geheel naar 

de wensen van de bewoners als verwarming of koeling worden 

ingezet. Je ziet het, alle elementen uit het Lowergy Nieuwbouw-

concept samen waarborgen een aangenaam en optimaal woon-

comfort.” Als we het gesprek met deze woorden afronden en naar 

beneden lopen, kijken we nog eenmaal om ons heen om vervolgens 

met een tevreden gevoel de deur achter ons te sluiten. 

ALPHA-INNOTEC BRINE/WATER COMBI WARMTEPOMP WZS
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