4 ruime vrijstaande woningen
Aan het Penningkruid Meeroevers 3 ‘Meerstad’

natuur, wonen & meer

Meeroevers
Het verhaal van Meerstad

Meer

In het gebied tussen de oostzijde van de stad Groningen en Slochteren
verrijst de komende jaren Meerstad. Meerstad staat voor de opvatting
over hoe mensen vandaag de dag willen wonen, leven en recreëren: vrij
en ongebonden in de ruimtelijkheid van de natuur, maar met de geneugten van de stad binnen handbereik. Bovendien wil Meerstad een bijdrage leveren aan de realisatie van belangrijke ecologische en
planologische doelstellingen in het gebied en in de regio.

Meerstad, de naam zegt het al. Het water is essentieel in het woongebied. Het prachtige Woldmeer, dat al gedeeltelijk is aangelegd, speelt
een centrale rol in Meerstad. Het Woldmeer heeft in alle seizoenen veel
te bieden. Een meer waarin je straks heerlijk kunt zwemmen. Een meer
om op te zeilen en te varen. Een meer waarop in de winter geschaatst
kan worden. En natuurlijk een meer om aan te wonen. Wonen aan en óp
het water. Niet alleen aan het meer zelf, maar ook aan de haven of een
van de vele vaarten die Meerstad rijk zal zijn.

Daarom wordt nu een totaal nieuw woongebied ontwikkeld: wordt er
een meer gegraven, wordt bestaande n
 atuur vervlochten met nieuwe
soms tijdelijke natuur, worden huizen gebouwd, voorzieningen gerealiseerd en gepland, toegangswegen vernieuwd en worden recreatiemogelijkheden gecreëerd. Elke dag brengen we daarmee de toekomst een
beetje dichterbij.

Meerstad wordt gerealiseerd ten noordoosten van de A7. Het bijzondere
woongebied ligt dan ook op grondgebied van zowel de Gemeente Groningen als de Gemeente Slochteren en brengt daarmee het beste van
twee werelden samen.

Natuur, wonen & meer…

Door de bijzondere ligging vormt Meerstad ook een schakel tussen de
natuurgebieden van Midden-Groningen en de natuur rond en boven het
Zuidlaardermeer in Groningen en in Drenthe. Door de nieuwe natuur
die in het plangebied wordt gecreëerd is de schakel die Meerstad vormt
er één met een eigen waarde. Nieuwe natuur die een kwaliteit toevoegt
aan de reeds bestaande gebieden.

Natuur

Meeroevers. Het natuurlijke begin van Meerstad

Tweederde van Meerstad zal bestaan uit natuur en water, slechts een
derde uit bebouwing. Die verhouding maakt Meerstad tot een uniek
project in Nederland. U kunt in Meerstad te midden van de natuur wonen; ‘stads’, in of aan de rand van een bos, op of aan het water, aan een
park, in een hofje of aan een ’ouderwetse’ laan met veel bomen. Maar
waar u ook woont in Meerstad, de natuur is altijd dichtbij.

Met Meeroevers, het natuurlijke begin van Meerstad, wordt de eerste
fase van Meerstad gerealiseerd. Met aantrekkelijke huizen en kavels,
veel groen, veel ruimte, het eerste deel van het Woldmeer en een
school, wordt de toon voor de woonkwaliteit van Meerstad gezet. De
komende jaren zal Meerstad zich ten zuiden van het Slochterdiep gaan
ontwikkelen in al haar facetten: de ideale combinatie van het buitenleven en het goede van de stad. Een natuurlijke en duurzame woonom
geving, die het mensen mogelijk maakt te wonen naar eigen idee en
idealen.

In Meerstad wordt het allemaal meer. Meer natuur. Meer water. Meer
lucht. Meer avontuur. Meer ontspanning. Meerstad, dat is meer ruimte
om te wonen, te recreëren en te leven. En dat op nog geen 8 km van de
binnenstad van Groningen.

Wonen
De hele aanpak van Meerstad is gericht op meer woonplezier. U krijgt
‘meer huis’ door het gevoel van ruimte eromheen. En er valt ook echt
een huis te kiezen in Meerstad. Verschillende woonwijken met elk een
specifiek karakter, eigen woningdichtheid en type woningen kenmerken
straks het woongebied. Er zijn volop keuzemogelijkheden in Meerstad
en dat biedt iedereen de kans om zijn of haar woonideaal te verwezenlijken. In Meerstad voelt iedereen zich thuis.
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Ligging en omgeving

Meeroevers
Fasering
Meeroevers komt net als geheel Meerstad gefaseerd tot stand. Het gebied ligt tussen Klein Harkstede en het Grunopark, ten noorden van de
Hoofdweg. Op dit moment zijn er een tweetal fases in ontwikkeling.
Voor beide fases geldt een apart beeldkwaliteitsen uitwerkingsplan.
Meeroevers biedt ruimte voor verschillende typen nieuwbouwwoningen en vrije kavels.

Woonmilieus
Binnen Meeroevers is er een grote variatie aan woonmilieus. Vanaf het
Woldmeer gezien biedt Meeroevers op dit moment de volgende woningtypen:
•
•
•
•
•

Waterwoningen langs de Rieteilanden
Ruime vrije kavels voor vrijstaande woningen op de vijf Rieteilanden
Rij-en halfvrijstaande woningen aan het waterfront
Laanbebouwing bestaande uit rij- en halfvrijstaande woningen
Vrije kavels tussen de Meeroeverslaan en kwelvaart voor vrijstaande
woningen
• Energieneutrale vrijstaande en halfvrijstaande woningen
Water en groen vormen de belangrijkste ingrediënten van het wonen in
Meeroevers. Niet voor niets wordt Meeroevers daarom gekenmerkt als
een duurzame wijk met energiezuinige en gasloze woningen.

Recreëren in Meerstad
Het water speelt een centrale rol in Meerstad. Voor de bewoners maar
ook voor bezoekers. Sommige oevers worden geschikt gemaakt voor
wonen en recreëren, op andere oevers krijgen flora en fauna alle ruimte.
Straks genieten bewoners van het betoverende uitzicht over het water,
varen recreanten en bewoners op een mooie dag over het meer, wordt
er in de winter druk geschaatst en genieten natuurliefhebbers van mooie
bloemen en vogels aan de oever. Het meer zorgt letterlijk voor ruimte en
weidsheid. Ook dat gevoel van ruimte maakt Meerstad bijzonder. Hier
en daar komen vissteigers en kleine haventjes. De bestaande fiets en
wandelroutes zullen worden uitgebreid.
Natuurlijk speelt in een waterrijk gebied vaarrecreatie een belangrijke
rol. Kleine boten en kano’s krijgen volop de ruimte. Het Slochterdiep
biedt een verbinding met het Schildmeer en met de stad Groningen.

Bereikbaarheid
Met zowel de fiets als de auto is Meeroevers via de Hoofdweg te bereiken. U kunt (in de nabije toekomst) gebruik maken van twee ontsluitingsroutes, namelijk de huidige Driemerenweg en de oostelijk gelegen
Zuidboldersweg. De middelste aansluiting Woldmeerweg is uiteindelijk
alleen bestemd voor fietsverkeer en bestemmingsverkeer voor de NAM
locatie*.
Gedurende de periode waarin er bouwactiviteiten plaatsvinden in
Meerstad kunnen alle drie de wegen eveneens gebruikt worden voor het
bouwverkeer. Het woon/werkverkeer zal daarom, waar mogelijk, zoveel mogelijk worden gescheiden van het bouwverkeer.
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Fietsen en varen
Het eerste woongebied van Meerstad ligt op nog geen 8 km fietsafstand
van de binnenstad van Groningen en 2 km van Harkstede. U kunt via
verschillende bestaande fietsroutes vanuit Meeroevers door het  landelijke gebied van Slochteren fietsen of naar de binnenstad van Groningen
en het buitengebied.
Daarnaast wordt momenteel bekeken of Meeroevers al in een vroegtijdig stadium kan worden aangesloten op het regionale vaarwegennetwerk door middel van een vaarverbinding. De vaarverbinding zal het
Woldmeer verbinden met het Slochterdiep.

Openbaar vervoer
Inwoners van Meeroevers kunnen gebruik maken van de LijnBelbus.
Met deze busverbinding kan vanuit de woonwijk Meeroevers eenvoudig
en snel naar Groningen worden gereisd. Voor meer informatie over de
LijnBelbus, kijk op www.meerstad.eu.
Naast de LijnBelbus kan er ook gebruik worden gemaakt van een bestaande busdienst. Deze rijdt door de aangrenzende dorpen Engelbert
en Middelbert en zorgt voor een rechtstreekse verbinding tussen de stad
Groningen en Harkstede. Deze bestaande lijn rijdt nagenoeg langs
Meeroevers. Bij de verdere realisatie van Meeroevers wordt gekeken
naar de mogelijkheid om het aanbod in openbaar vervoer uit te breiden
zodat Meeroevers nog beter kan worden ontsloten.
* NAMlocatie: Aan het einde van de Woldmeerweg ligt de NAM l ocatie
’Harkstede’. Deze wordt door het bedrijf NAM gebruikt om op afstand
controles uit te voeren op het Groningengasveld. De NAM locatie ligt
aan de rand van dit gasveld. Er wordt op de locatie Harkstede geen
aardgas gewonnen. Zeer sporadisch zal de NAM aanwezig zijn om
(controle)werkzaamheden uit te voeren. De locatie, die niet openbaar
toegankelijk is, zal naar verwachting nog decennia aanwezig zijn.

Voorzieningen nu & later
Flexibele ontwikkeling
We vinden het belangrijk om in Meerstad voorzieningen te realiseren.
Voorzieningen voor en van de bewoners, tijdig gerealiseerd, afgestemd
op de omgeving en op een niveau dat past bij het aantal inwoners van
Meerstad. Echter, omdat Meerstad zich geleidelijk aan steeds verder zal
ontwikkelen, zullen we ook op dezelfde flexibele manier omgaan met
de realisatie van voorzieningen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan
recreatieve en toeristische voorzieningen en voorzieningen op het gebied van onderwijs, opvang, welzijn en s pelen & sport. Uiteindelijk bepaalt de markt het tempo maar natuurlijk houden we de behoeftes van
de bewoners scherp in de gaten en kijken we steeds naar wat nodig en
mogelijk is.

Voorzieningen in de buurt

2. Natuur in de buurt

De directe omgeving van Meerstad biedt al vele voorzieningen. Hierbij
kunt u denken aan voorzieningen op het gebied van sport, welzijn, cultuur en ook winkels. Zo doet u al op een paar minuten afstand van
Meeroevers boodschappen in Harkstede of aan de Rijksweg richting
Groningen.

De openbare ruimte van Meeroevers is onderdeel van een fijnmazig
ecologisch netwerk. Dit komt onder andere tot stand door te werken
met bloemrijke bermen, doorgaande bomenrijen, aanplant van bomen
met eetbaar fruit en gemengde besrijke hagen.

3. Puur natuur

Brede school
Het is de intentie van de Gemeente Slochteren om bij aanvang van het
schooljaar 2012 de schooldeuren te openen voor de eerste jonge bewoners in Meeroevers. De in eerste instantie tijdelijke schoolvoorziening
met basisonderwijs (openbaar en bijzonder) wordt gerealiseerd aan de
Zuidboldersweg, de ontsluitingsweg vanaf de Hoofdweg naar de toekomstige haven in Meeroevers. De school krijgt hiermee een mooie en
goed bereikbare plek in de wijk. Een peuterspeelzaal en kinderopvang
zullen ook deel gaan uitmaken van de school.

In en rond het Woldmeer en in zones die in directe verbinding staan met
de Ecologische Hoofd Structuur (ten oosten van Harkstede), komen grote aaneengesloten natte en droge natuurgebieden. Delen daarvan vallen
onder het GIOS (Groen In en Om de Stad). In Meeroevers is een GIOS
strook van 80 meter breed opgenomen die een natuurlijke inrichting
krijgt. Kinderen hebben hier volop ruimte om vrij te kunnen spelen. Ook
de kwelvaart, die met zijn rietoevers als ecologische verbinding fungeert, en de brede rietkragen rond de eilanden maken deel uit van puur
natuur.

Duurzaamheid Meeroevers

Gasloos bouwen

Meeroevers wordt een ruime, groene en waterrijke wijk. Een wijk waarin alle bewoners zich prettig moeten voelen. Meeroevers en ook geheel
Meerstad moet een toekomstbestendige ontwikkeling worden. Hierbij
spelen economische, sociaal-culturele en ecologische aspecten een rol.
Er is dan ook pas sprake van een toekomstbestendige ontwikkeling als
deze drie aspecten in onderling verband worden bekeken. Zo moet economische groei bijvoorbeeld niet ten koste gaan van mensen en het
milieu, en mag de huidige generatie problemen niet doorschuiven naar
de toekomst. In Meeroevers wordt hier al op verschillende manieren
inhoud aan gegeven. Het streven is om de voortuinen aan de zijde(n)
van de openbare weg zoveel mogelijk te voorzien van lage groene hagen. Ook de hagen dragen bij aan het groene karakter van Meeroevers
en Meerstad. Op wijkniveau wordt gezorgd voor de dooradering van
natuur op verschillende schaalniveaus. Zo worden er goede leefomstandigheden en verbindingen voor planten en dieren gecreëerd. En ook de
natuur rond het huis tot grote aaneengesloten natuurgebieden wordt
voor bewoners beleefbaar gemaakt. Dit gebeurt op allerlei manieren
zoals:

Een ander belangrijk thema in het kader van een toekomstbestendige
ontwikkeling is energie. Niet alleen vanwege de verandering van het
klimaat, maar zeker ook door de stijging van de energieprijzen. De verwachting is dat de energieprijzen, en dan vooral die van fossiele brandstoffen als gas, in de toekomst zullen stijgen in verband met de eindigheid van fossiele brandstoffen. In Meeroevers worden daarom geen
gasleidingen aangelegd. De nieuwbouwwoningen worden voorzien van
een warmtepompsysteem.

1. Huis-, tuin- en keukennatuur
In en om de woning zijn er veel mogelijkheden om goede leefomstandigheden voor planten en dieren te creëren. Daarbij valt te denken aan
gevelbeplanting, nestkasten en vogelhuisjes, kruidentuintjes, besrijke
hagen, begroeide schuurtjes en gevelstenen met nestelmogelijkheden
voor vogels en vleermuizen.
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Naast onze bijdrage aan een duurzame woon-en leefomgeving, kunnen
ook de bewoners op kavelen/of woningniveau inhoud geven aan duurzaamheid in de wijk. U kunt hierbij denken aan:
- Aanbrengen van ecologische elementen aan de woning (nestkasten,
neststenen)
- Natuurlijke inrichting van de kavels
- Gebruik maken van duurzame materialen
- Gebruik maken van passieve zonne-energie (lichtinval, zoninval) en
het voorkomen van oververhitting
- Opwekking van duurzame energie op het dak
- Passieve of energieneutrale woningen
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Woningen
Indeling

Onderhoud en duurzaamheid

Elke woning is zeer ruim met maten van 6 meter breed en 10 meter
diep. Met de logische indeling worden alle ruimtes optimaal benut. Via
de royale hal komt u uit in de riante straatgerichte woonkamer met open
keuken. Optioneel kan o.a. gekozen worden voor een uitpandige bijkeuken. Op de verdieping zijn standaard drie slaapkamers en een complete badkamer. De tweede verdieping is bereikbaar via een vaste trap
en daar is de mogelijkheid om een vierde slaap- of werkkamer te maken.

U kiest met deze woning voor een praktische, riante en duurzame woning met vele mogelijkheden voor nu en in de toekomst. De w
 oningen
worden uitgevoerd met een aantal uitgangspunten uit het ‘Passiefhuis’
principe. Warmteverliezen worden zoveel mogelijk beperkt door hoge
isolatiewaarden van wanden, vloer en dak. Dat wil zeggen; de woning
heeft een dikke warme jas. Tevens is gekozen voor onderhoudsarme en
duurzame bouwmaterialen. Driedubbele beglazing, kunststof kozijnen
en vloerverwarming zijn dan ook standaard.

Alle woningen worden uitgevoerd met een keramische (gebakken) dakpan; hierdoor zal het eigen karakter worden benadrukt. Om de verscheidenheid van de woningen te benadrukken wordt er gewerkt met
twee kleuren baksteen. Elke woning krijgt dus een eigen identiteit, wat
het karakter van het woonwijkje versterkt.

✓ Warmtepomp
✓ Energiezuinig en onderhoudsarm
✓ Vloerverwarming
✓ Driedubbele beglazing
✓ Kunststof buitenkozijnen
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Penningkruid
Aan het penningkruid komen 4 fraaie vrijstaande woningen. Prachtige
huizen op hele ruime kavels en tegelijkertijd ook betáálbare huizen. Op
kavels van ca. 600 m2, grenzend aan veel openbaar groen.
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Technische omschrijving
4 ruime v rijstaande
woningen. Meeroevers 3
in het nieuwe natuurlijke
woonlandschap Meerstad.

1

Peil en grondwerk

Het peil (P) waaruit alle hoogten en diepten
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Fundering en kruipruimte

Op basis van de sonderingsresultaten wordt het

gipsblokken. Uitvoering en aansluitdetails volgens voorschriften van de fabrikant.

worden gemeten komt overeen met de boven-

volgende funderingssysteem toegepast: funde-

kant van de afgewerkte beganegrondvloer van

ringsbalken en constructiedelen van gewapend
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de woning. De juiste peilmaat wordt bepaald in

beton, op vooraf vervaardigde betonnen hei

In de steenachtige wanden kunnen stalen latei-

overleg met de dienst Bouw- en Woning

palen; e.e.a. conform het advies van de con-

en worden opgenomen conform advies van de

toezicht. Ten behoeve van de fundering en

structeur en onder goedkeuring van de gemeen-

constructeur. Verder worden stalen constructie-

riolering, leidingen e.d. zullen de nodige ontgra-

te. Onder de beganegrondvloer wordt een

balken en -profielen toegepast op plaatsen en

vingen worden verricht. De uit de ontgraving

kruipruimte aangebracht. In de beganegrond-

met zwaartes zoals aangegeven door de con-

verkregen grond zal aflopend worden geëgali-

vloer wordt een geïsoleerd vloerluik opgeno-

structeur. Verder worden bij de bouwkundige

seerd over het bouwterrein vanaf de woning tot

men. In de kruipruimten wordt als bodem

realisatie diverse (metalen) bevestigingsmidde-

aan de erfgrens. Er wordt uitgegaan van een ge-

afsluiter een zandlaag (d.10cm) aangebracht,

len toegepast zoals uit de aard van het werk

sloten grondbalans, er is dus geen aan- en af-

tenzij er een zandlaag aanwezig is.

noodzakelijk blijkt.
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Staalconstructie en metaalwerken

voer van grond.
2

Riolering en drainage

Vloeren

Alle buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden

De riolering wordt uitgevoerd in pvc-buizen met

ele aanbouw wordt uitgevoerd als een vrijdragen-

uitgevoerd in kunststof en voorzien van de

hergebruikgarantie en aangesloten op het

de prefab geïsoleerde betonnen systeemvloer vol-

nodige vochtwerende stroken, condensprofie-

gemeenteriool. De afvoeren van de diverse


gens KOMO-attest, met een isolatiewaarde van

len, tochtprofielen, slijtstrippen en degelijk

lozingstoestellen worden uitgevoerd in materi-

Rc ≥ 5,0 m2K/W. De verdiepingsvloeren worden

hang- en sluitwerk in licht metalen uitvoering,

aal wat tot 90º hittebestand is. Er wordt een ge-

uitgevoerd als prefab o
ngeïsoleerde betonnen

volgens eisen Politie Keurmerk Veilig Wonen

scheiden rioleringssysteem toegepast, d.w.z. dat

kanaalplaatvloeren volgens KOMO-attest.

(PKVW). Alle buitendeuren zijn voorzien van

gemeenteriool en het regenwater van de hwa’s
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deur wordt geen brievenbus aangebracht. On-

het vuilwater van de binnenriolering naar het

cilindersloten met 1-sleutelsysteem. In de voorMetselwerk

gescheiden wordt afgevoerd. Het systeem is be-

De buitengevels worden uitgevoerd in gevel-

der de buitenkozijnen, welke op de begane

lucht en voorzien van de nodige ontstoppings-

steen (baksteen) volgens monster. De buiten-

grond tot vloerpeil doorlopen, worden prefab

mogelijkheden. De hemelwaterafvoeren be-

spouwmuren worden geïsoleerd met spouwiso-

betonnen kantplanken aangebracht.

staan uit slagvast recyclebaar pvc en worden

latie, met een isolatiewaarde Rc ≥ 5,0 m2K/W.

met voldoende daartoe geëigende bevestigings-

De kleur en structuur van het voegwerk zal

De binnenkozijnen worden uitgevoerd in stalen

middelen aan de achterliggende constructies

a.d.h.v. proefstukjes worden bepaald. In het

verdiepingshoge montagekozijnen met boven-

bevestigd. Er wordt 1 drainagestreng onder de

gevel-metselwerk worden voldoende ventilatie-

lichtpaneel. De binnenkozijnen zijn fabrieks

woning aangebracht en aan gesloten. De aan-

voorzieningen aangebracht. Waar nodig wordt

matig van een standaard kleur voorzien. De

sluitkosten hiervan zijn in de koop-/aanneem-

het metselwerk voorzien van dilatatievoegen.

binnendeuren zijn van het type opdek en wor-

som begrepen.

den fabrieksmatig in een standaard kleur aan
7

Binnenwanden

geleverd en zijn daar waar nodig brandwerend

De binnenspouwbladen en dragende wanden

uitgevoerd. Onder de binnendeurkozijnen van

Er worden geen bestratingen en zand geleverd

van de woning worden uitgevoerd in kalkzand-

badkamer en toilet wordt een holonite dorpel

en/of aangebracht.

steen. De lichte scheidingswanden van de

aangebracht. Bij de overige binnendeurkozijnen

woning worden uitgevoerd in cellenbeton of


worden geen dorpels aangebracht.

3
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Kozijnen, ramen en deuren

De beganegrondvloer van de woning en eventu-

Terreinverharding

De volgende sloten worden in de binnendeuren van de woningen

De daken worden bedekt met keramische dakpannen, bevestigd

binnenriolering wordt samengesteld uit pvc met KOMO-keur-

aangebracht:

vlgs. NEN-normen. Op eventuele platte daken wordt een bitumi-

merk en volgens voorschriften zoals gesteld in NPR-3216 aange-

neuze dakbedekking aangebracht.

legd. Alle sanitaire toestellen worden met de nodige stank

•

voor- en achterdeur

-

cilinderslot

•

badkamer/toilet

-

vrij/bezetslot

•

meterkast

-

kastslot

13 Dekvloeren en stukadoorswerk

opstelplaats van de wasautomaat wordt eveneens een riolerings-

•

ouderslaapkamer

-

dag/nachtslot

Uitgezonderd de meterkasten worden alle beton vloeren af

leiding met stankafsluiter aangebracht. Vanaf de watermeter wor-

•

overige deuren

-

loopslot

gewerkt met een cementdekvloer. Binnen in de woning worden

den koudwaterleidingen aangelegd naar 2 vrijhangende toilet

alle steenachtige wanden behangklaar afgewerkt. Wanneer door

reservoirs, fontein, wastafelcombinatie, bad- en douchemengkraan,

10 Trappen

verkrijgers wordt gekozen voor een wandafwerking anders dan

opstelplaats voor de wasautomaat, de boiler en de plaats van de

De beide vaste trappen zijn open vurenhouten trappen met

behangwerk is het mogelijk dat eventuele kleine oneffenheden

door derden te leveren en plaatsen spoelunit in de keuken. Vanaf

leuningen en een hekwerk ter afscherming van de trapgaten. In de

van de behangklare wanden door verkrijgers zelf weggewerkt

de boiler van de warmtepomp op zolder, worden warmwater

traptreden worden geen slijtstrippen aangebracht. Deze complete

dienen te worden. De betonplafonds alsmede de wandgedeeltes

leidingen aangelegd naar de wastafel, douchemengkraan alsook

trappen worden met een grondverflaag aangeleverd maar niet in

boven tegelwerk worden voorzien van spuitwerk. De gipsplafonds

de plaats van de door derden te leveren en plaatsen spoelunit in

het werk afgeschilderd.

en hellende dakvlakken (prefab dakelementen) op de tweede ver-

de keuken. In de koop-/aanneemsom begrepen is het leveren en

dieping zijn onafgewerkt.

aanbrengen van een zeer zorgvuldig samengesteld sanitairpakket.

afsluiters op de binnenriolering aangesloten. Ter plaatse van de

11 Binneninrichting, binnentimmerwerk

Dit sanitair is te bekijken in de showroom van een nader op te

Er wordt geen keuken, keukenmeubilair en/of keukenapparatuur

14 Tegelwerk en kunststeen

geven leverancier. De stelpost voor aankoop en plaatsen van dit

geleverd en/of gemonteerd. Voor plaatsing van een keuken is

De vloeren in de badkamer en het toilet worden afgewerkt met

sanitair bedraagt € 1.500,- (incl. btw).

rekening gehouden met een aantal standaard aansluitpunten voor

vloertegels. Kleur en soort nader te bepalen. De rechte wanden in

elektra en riolering. Voor de kookplaat is een extra aansluitpunt

de badkamer worden tot het plafond betegeld en de wanden in

17 Elektra, telecom en CAI

aangebracht voor krachtstroom. Eventuele aanpassingen in het

het toilet tot ca. 150 cm +peil. Overige ruimten worden niet van

De elektrische installatie wordt uitgevoerd en aangelegd volgens

installatiewerk zijn tegen meerprijs mogelijk. De meterkast wordt

vloer- en wandtegels voorzien. Voor wand- en vloertegels is er

NEN 1010 en de voorschriften van het stroomleverend bedrijf.

uitgevoerd volgens voorschriften van de nutsbedrijven en voor-

keuze uit verschillende mogelijkheden. In de koop-/aanneemsom

Alle wandcontactdozen zijn voorzien van randaarde. Het scha-

zien van een meterbord en ventilatieopeningen. Daar waar nodig

is een stelpost begrepen voor het leveren van wandtegels t.w.v.

kelmateriaal en wandcontactdozen is zuiver wit en worden ca.

2

2

zullen aftimmeringen met mdf plaat worden aangebracht. Trap,

€ 17,50 /m (incl. btw) en vloertegels t.w.v. € 17,50 /m (incl. btw).

105 cm boven de vloer gemonteerd met uitzondering van de

ventilatiekanalen en standleidingen worden met mdf plaat betim-

De wandgedeelten boven tegelwerk worden afgewerkt met wit

woonkamer en slaapkamers welke op ca. 30 cm boven de vloer

merd. Onder lichtkozijnen waarvan de onderdorpel hoger ligt

spuitwerk.

worden aangebracht. De installatie wordt verdeeld in groepen en

dan het vloerpeil worden houten vensterbanken met een kunst-

aangelegd naar de diverse aansluitpunten. Leidingen, wandcon-

stof toplaag (werzalit) en een maximaal overstek van 100mm aan-

15 Beglazing en schilderwerk

tactdozen en schakelmateriaal worden zo veel mogelijk uit

gebracht. Ter plaatse van behangklare wand-/vloeraansluitingen

In de buitenkozijnen van de woning wordt een isolerende drie-

gevoerd als ‘inbouw’. Wandcontactdozen en schakelaars kunnen

in onbetegelde ruimten worden vuren vloerplinten aangebracht.

dubbele (triple) HR++-beglazing aangebracht met een U-waarde

mogelijk worden gecombineerd. De plaatsen van de lichtpunten,

Ter plaatse van de behangklare wand-/gipsplafond aansluitingen

=<0,9 W/m2K en passend in de EP-berekening. Indien aanwezig

schakelaars en wandcontactdozen staan indicatief op de brochu-

worden vuren plafondplinten aangebracht. Voorts worden alle

worden alle houten onderdelen aan de buitenzijde in het werk

retekeningen aangegeven en kunnen enigszins wijzigen t.g.v.

kleine timmerwerkzaamheden uitgevoerd welke voor een cor-

volgens KOMO-voorschriften dekkend afgeschilderd. Binnen-

diverse uitvoeringsaspecten.

recte oplevering van de woning noodzakelijk zijn.

schilderwerk wordt niet uitgevoerd.
Ten behoeve van de (latere) keukenopstelling worden standaard

12 Daken

16 Loodgieterswerk

de volgende elektravoorzieningen aangebracht:

De hellende daken van de woningen worden uitgevoerd in geïso-

Aan de woning worden zinken mastgoten aangebracht. De he-

•

2 dubbele WCD t.b.v. vrij gebruik

melwaterafvoeren van de woning zijn uitgevoerd in kunststof. De

•

1 dubbele WCD t.b.v. koelkast

2

leerde dakelementen, met een isolatiewaarde Rc ≥ 5,0 m K/W.
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•

1 enkele WCD 225 cm.+ t.b.v. afzuigkap

Warmtepompen kunnen zowel voor verwarmen als voor koelen

doordat er spleten onder de deuren zitten. Door dit ventilatie

•

1 enkele WCD (krachtstroom) t.b.v. fornuis

gebruikt worden. In de zomer laten we de warmtepomp de

systeem zijn er dan ook geen ventilatieroosters in de gevel meer

De woningen worden voorzien van 2 onbedrade aansluitmoge-

andere kant opdraaien en kunnen daardoor de vloer beperkt koe-

nodig. De warmtewisselaar zorgt ervoor dat de aangezogen kou-

lijkheden voor telecom en CAI in de woonkamer en 1 onbedrade

len met koud water uit de bron waardoor in de woning een be-

de buitenlucht wordt opgewarmd door de afgezogen warme

aansluitmogelijkheden voor telecom of CAI in de hoofdslaapka-

haaglijker binnenklimaat ontstaat. De warmte welke dan aan de

binnenlucht, alvorens deze uw woning wordt ingeblazen. De toe-

mer. Waar nodig worden rookmelders aangebracht, aangesloten

vloer wordt onttrokken wordt weer via de bronleidingen afgeven

en afvoerlucht wordt niet met elkaar vermengd om de warmte

op het lichtnet.

aan de bodem. Zoals is omschreven hoe warmte wordt afgegeven

over te dragen, dit gebeurt namelijk door de warmtewisselaar. In

aan het verwarmingssysteem, wordt de warmte ook opgeslagen

de unit zitten filters, om de afgezogen lucht en verse buitenlucht

18 Verwarming d.m.v. warmtepomp

in een boilervat voor het warme tapwater t.b.v. keuken en bad

te filteren. Door de filters goed te onderhouden kan schone toe-

De woning wordt verwarmd door middel van vloerverwarming als

kamer. In de warmtepomp zit een elektrische schakeling welke

voerlucht gegarandeerd worden.

hoofdverwarming (m.u.v. de badkamer, hier wordt een elektrische

zorgt voor elektrische-naverwarming. Het gevaar van legionella

convector geplaatst om legionella gevaar te beperken). In Meer-

wordt zo voorkomen. De installatie wordt voorzien van een

Leveren en aanbrengen van een afzuigkap in de keuken valt

stad wordt namelijk gebruik gemaakt van elektrische warmtepom-

gesloten bron. De diepte van de bron is afhankelijk van de


buiten deze omschrijving. De afvoer van de eventuele wasemkap

pen, dit houdt in dat de woningen niet worden voorzien van een

bodemsamenstelling en van de benodigde warmtevraag.

dient aangesloten te worden op de daartoe geëigende aan

gasaansluiting. Om de woning te verwarmen en te voorzien van

sluitmogelijkheid in de keuken. Het is NIET toegestaan de wasem-

warm tapwater wordt gebruik gemaakt van een warmtepomp. Een

De temperatuurregeling vindt plaats doormiddel van thermosta-

warmtepomp is in feite een koelkast, maar dan andersom. In een

ten welke zijn geplaatst in elke verblijfsruimte. De installatie wordt

koelkast wordt warmte onttrokken aan de producten in de koel-

volgens voorschriften berekend. De installatie wordt bedrijfs

20 Bypass op wamteterugwin-unit

kast, waardoor de temperatuur in de koelkast daalt. Deze warmte

gereed en proefgestookt opgeleverd.

Om te voorkomen dat het in de woning te warm wordt is de

wordt voelbaar met een hogere temperatuur aan de achterkant

14

kap op het mechanische ventilatiesysteem aan te sluiten.

WTW installatie standaard uitgerust met een bypass, deze bypass

van de koelkast afgegeven. Met een warmtepomp wordt warmte

19 Ventilatie

zorgt er voor dat zomers en dan vooral ’s nachts, de verse buiten-

uit de bodem onttrokken (koelen van de grond), en de warmte is

Nederlanders brengen gemiddeld 80% van de tijd binnen door.

lucht niet wordt opgewarmd en deze rechtstreeks uw slaapkamer

nu voelbaar met een hogere temperatuur in de woning daar de

Een schoon en behaaglijk binnenmilieu is dan ook van groot be-

en woonkamer wordt ingeblazen, het is geen actieve koeling

warmtepomp deze warmte afgeeft aan het vloerverwarmingssys-

lang, alle reden dus om hier veel aandacht aan te besteden. De

maar het zorgt er wel voor dat de woning niet verder opwarmt.

teem. Hiervoor is net zoals bij een koelkast stroom voor nodig.

woning is daarom voorzien van een gebalanceerd mechanisch
ventilatiesysteem en warmteterugwin-unit (WTW) met een ren-

21 Douchewater warmtewisselaar

De woning heeft dus geen gas nodig voor het verwarmen maar

dement van 95%. Gebalanceerde ventilatie is een ventilatiesys-

Warmteterugwinning uit douchewater is een belangrijk middel

het elektraverbruik zal wel toenemen hetgeen nodig is om de

teem waarbij de hoeveelheid verse lucht in de woning te allen

om de energiekosten te verlagen. Een douche WTW speelt hier

warmtepomp te laten functioneren. Om de verwarming te opti-

tijde op peil blijft. Dit verversen gebeurt door binnenlucht af te

eenvoudig op in met een dunne pijp-in-pijp warmtewisselaar. Het

maliseren, is het van belang dat de verwarmingsverliezen worden

zuigen naar buiten en verse buitenlucht aan te zuigen naar bin-

water dat door het doucheputje naar beneden wordt afgevoerd,

geminimaliseerd door toepassing van hoogwaardige isolatie van

nen. De hoeveelheid afgezogen lucht is net zo groot als de hoe-

stroomt door de binnenste pijp naar beneden. Het koude tapwa-

de woning alsmede in combinatie met een warmteterugwin-unit

veelheid ingeblazen lucht, daarom spreekt men ook wel van ba-

ter gaat door de buitenste pijp naar boven en wordt gedeeltelijk

(WTW), waarbij ventilatieverliezen worden gereduceerd. Hier-

lansventilatie. Het ventilatiesysteem in de woning bestaat uit een

verwarmd door het afvoerwater. Omdat het aangevoerde koude

door wordt een situatie verkregen dat de woning d.m.v. vloerver-

kanalenstelsel, dat door middel van inblaas- en afzuigventielen

water al gedeeltelijk is voorverwarmd, is er minder warm water

warming met CV-water met lage temperaturen kan worden ver-

op de ventilatie-unit is aangesloten. Via de inblaasventielen, die

nodig om dezelfde mengtemperatuur te bereiken waardoor er

warmd. Nachtverlaging mag niet worden toegepast daar de

geplaatst zijn in alle verblijfsruimten, zoals de woonkamer en

energie wordt bespaard. De douche WTW wordt toegepast in-

installatie met vloerverwarming zeer langzaam afkoelt, echter

slaapkamers, wordt verse lucht de woning in geblazen. Via de

dien nodig vlgs. berekeningen.

ook veel tijd (extra energie) nodig heeft om weer op de gewenste

afzuigventielen, die geplaatst zijn in toilet, badkamer en keuken

temperatuur te komen.

wordt de binnenlucht weer afgezogen. Luchtcirculatie ontstaat

22 Energie Prestatie Norm en Isolatie

De ondernemer behoudt zich het recht voor om kleine wijzigin-

Koopsom

De woningen zijn uitgevoerd met een aantal uitgangspunten uit

gen in de constructie en/of uitvoering aan te brengen, indien dit

De koopsom is vrij-op-naam, hetgeen betekent dat de onder-

het ‘Passiefhuis’ principe. Warmte verliezen zoveel mogelijk be-

de bouw zijns inziens bevordert. Deze wijzigingen mogen echter

staande kosten bij de woningprijs zijn inbegrepen:

perken door constructies toe te passen met hoge Rc-waarden, het

nimmer kwalitatief en /of kwantitatief een vermindering inhou-

•

grondkosten

minimaliseren van koudebruggen en het maken van ‘luchtdichte’

den; dit ter beoordeling van de projectontwikkelaar.

•

bouwkosten

•

architecten- en constructeurhonorarium

aansluitingen (infiltratie), het beperken van energieverliezen door
ventilatie wordt beperkt door te ventileren op momenten dat het

Tijdens de bouw is het voor verkrijger niet toegestaan werk

•

notarishonorarium t.b.v. de transportakte

nodig is in combinatie met het terugwinnen van warmte uit de

zaamheden in de woning uit te voeren, dit in verband met de

•

makelaarscourtage / verkoopkosten

ventilatielucht. Vloer– wand– en dakconstructies worden uitge-

aansprakelijkheden en verzekeringen van de ondernemer.

•

legeskosten bouwvergunning

•

kosten bodemonderzoek (sonderingen)

voerd met een Rc-waarde ≥ 5,0 m2K/W. De woning wordt voorzien van 3-dubbele beglazing en kunststof kozijnen met dubbele

Met betrekking tot het spuitwerk wordt gewezen op mogelijke

•

21% btw

luchtdichting. Er wordt luchtdicht gebouwd en de detaillering en

vorming van haarscheurtjes ter plaatse van aansluitingen tussen

•

kadastrale uitmetingskosten

aansluitingen worden uitgevoerd zonder koudebruggen. Naast de

de verschillende constructieonderdelen. Hiervoor is de onderne-

•

bouwvergunning

geringe warmtebehoefte, door beperking van transmissie en infil-

mer niet aansprakelijk te stellen. Indien de verkrijger zelf behang-

•

aansluitkosten water, elektra, CAI, telefoon en riolering

tratieverliezen, wordt het energieverbruik verder beperkt door de

werk c.q. een andere wandafwerking gaat aanbrengen wordt

•

Woningborg-waarborgcertificaat

gebalanceerde ventilatievoorziening met Warmte-Terug-Winning.

erop gewezen dat er zettings - en krimpscheuren op kunnen tre-

De omhullende buitenconstructie van de woningen is dusdanig

den omdat tijdens het eerste jaar van bewoning de diverse con-

Kosten welke niet in de koopsom zijn opgenomen zijn:

geïsoleerd dat, tezamen met de rendementscijfers van de verwar-

structies zich gaan ‘zetten’ en er nog veel vocht uit de woning

•

ming- en ventilatie-installatie een Energie Prestatie Norm (EPN)

moet verdampen. Geadviseerd wordt zoveel mogelijk en goed te

van 0.6 wordt behaald.

ventileren en de mechanische ventilatie-unit nooit uit te schake-

•

kosten van meer- en minderwerk

len. Op de koop- /aanneemsom is geen risicoregeling van toepas-

•

rentekosten over de eventueel reeds vervallen grondkosten

financieringskosten, zoals kosten hypotheekakte, afsluitprovisie, hypotheekrente tijdens de bouw en taxatiekosten

23 Diversen

sing. Prijswijzigingen van lonen en materialen kunnen dus niet

en overige bouwtermijnen zoals aangegeven in de koop-/

De woningen worden ‘bezemschoon’ opgeleverd; het sanitair,

aan de verkrijger worden doorberekend, behoudens een wijzi-

aannemingsovereenkomst

tegelwerk en de glasruiten worden schoon opgeleverd. Het ter-

ging in het wettelijk vastgestelde btw-tarief, thans vastgesteld op

rein bij de woningen wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten.

21%.

Eigendomsoverdracht
De eigendomsoverdracht geschiedt middels een ‘akte van leve-

De kosten van gebruik van water en elektriciteit, welke door de

Wegwijzer bij de aankoop van uw woning

ondernemer zijn gemaakt voor zijn bouwkundige werkzaam

15

ring’ welke passeert bij de projectnotaris. De overdracht vindt
plaats nadat eventuele ontbindende en/of opschortende voor-

heden komen tot de eerste oplevering voor rekening van deze

Contractstukken

waarden als genoemd in de koop-/aannemingsovereenkomst niet

ondernemer. Energieverbruik voor bijvoorbeeld droogstoken

Deze, bij de in de koop-/aannemingsovereenkomst genoemde

meer ingeroepen kunnen worden en u tevens overeenstemming

t.b.v. parketvloeren in de woningen komt voor rekening van de

notaris gedeponeerde en door partijen getekende verkoopbro-

heeft bereikt met uw hypotheeknemer (= geldverstrekker). Voor

verkrijger.

chure, alsmede de bij de notaris gedeponeerde en door partijen

de datum van transport ontvangt u van de notaris de (concept)

gewaarmerkte aanvullingen en/of wijzigingen zijn voor partijen

akte van levering alsmede de nota van afrekening waarop het to-

De woningen worden aangeboden en gebouwd volgens de op dit

bindend. Tot de bindende contractstukken behoren:

tale, op die datum verschuldigde bedrag staat aangegeven.

moment geldende gemeentelijke bouwverordeningen, normen,

•

de koop-/aannemingsovereenkomst

eisen, bouwbesluit en verdere bepalingen. Kostenverhogende

•

het (eventuele) optie- en keuzeformulier

zaken ten gevolge van wijzigingen hierin welke moeten worden

•

verkoopbrochure

doorgevoerd voor het aanvragen van de definitieve bouwver

Hierbij geldt dat het eerder vermelde prevaleert boven het erna

gunning zijn niet in de koop-/aanneemsom begrepen.

vermelde.

De volgende bedragen kunnen/zullen vermeld staan:

goedkeuring sommige onderdelen van de woning te wijzigen of

gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waar-

•

grondkosten

aanvullende werkzaamheden te laten uitvoeren. U zult merken

borgt de garantieverplichting van de bouwonderneming, an-

•

eventuele vervallen bouwtermijnen

dat er voldoende mogelijkheden zijn uw toekomstige woning af te

ders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil

•

rente over de vervallen, maar nog niet betaalde grondkosten

laten stemmen op uw persoonlijke wensen. Omwille van een

herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor.

tot de transportdatum

goede bouworganisatie is het echter wel wenselijk om meer- en

•

rente over de vervallen bouwtermijnen tot de transportdatum

minderwerk zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor aanvang van

zijn verplicht om een model (koop-/)aannemingsovereen-

•

notariskosten met betrekking tot de hypotheekakte

de bouw, kenbaar gemaakt te hebben. Tijdens de bouw kunnen

komst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelich-

•

financieringskosten, zoals kosten hypotheekakte, afsluit-

om organisatorische redenen geen wijzigingen meer gehonoreerd

ting te gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele

provisie en taxatiekosten

worden.

basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de

•

bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven,

bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en
Belasting en financiële aspecten

Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2010

plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig

Afhankelijk van uw inkomen en de gekozen hypotheekvorm wor-

vastgelegd.

den de hypotheeklasten voor een deel door de overheid ‘betaald’,

Wat houdt de Woningborg Garantie- en waarborgregeling in? Het

het zogenaamde ‘belastingvoordeel’. Dit krijgt gestalte door:

certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de

de koper en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit
van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen.

•

de fiscale aftrekbaarheid van uw hypotheekrente

naam Woningborg-certificaat. De Woningborg Garantie-  en

•

de aftrekbaarheid van de financieringskosten zoals afsluit

waarborgregeling beschermt kopers van nieuwbouwwoningen

provisie en taxatiekosten

tegen de risico’s van een eventueel faillissement van de bouwon-

•

wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen

Daar tegenover staat de bijtelling van het zogenaamde huur

derneming tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na opleve-

waardeforfait. Normaliter vindt de verrekening van het belasting-

ring.

Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw
bezit hebben voordat u naar de notaris gaat voor de
eigendomsoverdracht!

Woningborg: geeft u meer zekerheid

Wat valt niet onder de Woningborg-garantie?

Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woning-

Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden

Het is in veel gevallen ook mogelijk het hierboven genoemde be-

borg, toetst Woningborg de bouwonderneming op financieel

uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet onder de

lastingvoordeel maandelijks te ontvangen. U dient in dat geval bij

gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder

Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast worden

de Belastingdienst een verzoek om voorlopige teruggaaf inkom-

bouwplan worden de tekeningen en technische omschrijving ge-

in uw (koop-/)aannemingsovereenkomst en in de Woningborg

stenbelasting/premie volksverzekering aan te vragen. In de prak-

toetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de concept (koop-/)aan-

Garantie- en waarborgregeling een aantal aspecten genoemd die

tijk betekent dit dat per maand de teveel ingehouden belasting

nemings-overeenkomst beoordeeld op een goede balans in de

van de garantie zijn uitgesloten.

aan u wordt terugbetaald.

rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming.

Betalingen

Wat betekent de Woningborg Garantie- en waarborgregeling

Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden

De termijnen voor de betalingen staan aangegeven in de koop-/

voor u?

onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven

aannemingsovereenkomst. De grondkosten worden bij notarieel

Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor

regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval

transport voldaan, voor de overige (bouw)termijnen ontvangt u

u o.a. het volgende:

enige bepaling in de technische omschrijving daarmee onverenig-

een factuur van de ondernemer.

•

gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan

baar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers, pre-

zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw

valeren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.

voordeel jaarlijks plaats.
Maandelijks belastingvoordeel

Voorrang Woningborg-bepalingen

om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Wo-

Opties (meer- en minderwerk)

ningborg u een financiële schadeloosstelling.

Het laten bouwen van een woning komt vaak maar eens in een
mensenleven voor. Op zich al reden genoeg om stil te staan bij
individuele wensen. Het is mogelijk om in nader overleg en na

16

•

de bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning
tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige
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opstal door de verkrijger verzekerd te worden.

geleverd doch dienen slechts om een ruimtelijke indruk van
•

•

de vertrekken te geven.

Succes gewenst...

Het getekende openbare terrein op de impressies en situatie-

Het gehele bouwteam wenst u succes met uw beslissing om tot
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Grunopark

Materiaal-, kleuren- en

Onderdeel

Materiaal

Kleur

Opm.

afwerkstaat

GEVELS WONINGEN (bouwnummers 2 en 4)

BAKSTEEN volgens monster

Wit / Bruin genuanceerd

Doorstrijkvoeg creme

GEVELS WONINGEN (bouwnummers 1 en 3)

BAKSTEEN volgens monster

Bruin genuanceerd

Doorstrijkvoeg antraciet/zwart

TRASRAAM ALLE WONINGEN

BAKSTEEN volgens monster

Bruin genuanceerd

Doorstrijkvoeg antraciet/zwart

ROLLAAG (rond voordeurkozijnen)

BAKSTEEN volgens monster

Bruin genuanceerd

Doorstrijkvoeg antraciet/zwart

SIERLAGEN (op hoogte v/d 1 verdieping)

BAKSTEEN volgens monster

Bruin in wit/br. gevel of vice versa

Voegwerk als gevel

RAAMDORPELSTEEN

BETON

NATUREL

SPEKBANDEN OP LATEIEN

BETON

NATUREL

KOZIJNEN

KUNSTSTOF

GEBROKEN WIT

RAL 9001

RAMEN

KUNSTSTOF

GEBROKEN WIT

RAL 9001

VOORDEUR

KUNSTSTOF, model STAVOREN

LICHTGRIJS

RAL 7032

OVERIGE DEUREN

KUNSTSTOF

GEBROKEN WIT

RAL 9001

TUSSENPANELEN

PLAATMATERIAAL (onderhoudsvrij)

GEBROKEN WIT

RAL 9001

DAKPANNEN

NIBRA, gebakken pan

ANTRACIET

DAKGOTEN

ZINKEN MASTGOOT (ca. 200mm)

NATUREL

HEMELWATER AFVOEREN

PVC

GRIJS OF WIT

Afh. van kleur gevelmetselwerk

PLAFOND GOOTOVERSTEK

PLAATMATERIAAL

GEBROKEN WIT

RAL9001

MUURAFDEKKERS “schouders en schoorsteen”

BETON (of kunststeen)

DONKERGRIJS

e

‘Driedubbele beglazing
kunststofbuitenkozijnen’

‘Energiezuinig en
onderhoudsarm’
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Hoge isolatiewaarden Rc ≥ 5,0 m2K/W
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Warmtepomp en WTW ventilatie met warmteterugwinning
NEE! De energie uit de bodem voor verwarmen en tapwater is
niet gratis daar de warmtepomp op stroom werkt.
Er is wel een groot verschil in de zuinigheid van de warmtepompen welke van diverse factoren afhankelijk is.
Door de werking van de warmtepomp wordt er voor ver
warming een hoog rendement van bijvoorbeeld 400%
verkregen welke bekend is als COP (COP=4).

Een warmtepomp is te vergelijken met een koelkast, echter wordt

WTW ventilatie met warmteterugwinning

de warmteafgifte van de achterzijde nu benut door deze in de
vloer te stoppen.

Verwarmen

Koelen

Bij een warmtepomp wordt warmte onttrokken uit de bodem en

Bij een warmtepomp wordt in de zomer warmte onttrokken uit

wordt via de warmtepomp afgeven met een hogere water-

de vloerverwarming, wat we vrije vloerkoeling noemen. Met

temperatuur aan het vloerverwarmingsysteem in de woning.

deze warmte welke uit de woning wordt onttrokken wordt de

Zo wordt water met een brontemperatuur van 8°C verhoogd naar

bron weer opgeladen, hetgeen we regeneratie van de bron noe-

bijvoorbeeld 38°C voor een behaaglijke warmte via de vloer.

men. Deze warmte in de bron wordt bij koude perioden weer
voor het verwarmen van de woning gebruikt.
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Aantekeningen

Installateur

Tegels
van der meulen
drachten
tegels • sanitair • natuursteen
De Giek 14
9206 AT Drachten
T 0512 - 51 02 50
www.vandermeulen-tegels-sanitair.nl

Sanitair

SANITAIR + WATERTECHNIEK

De Bolder 79
9206 AP Drachten
T 0512 - 542 202
www.gevier.nl

Keuken

K E U K E N S T U D I O

Jousterweg 44
8447 RH Heerenveen
T 0513 - 653365
www.van-der-woude.nl
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Architectenbureau l.wijma

natuur, wonen & meer
Ontwikkeling _ HRP planontwikkeling
Postbus 755 • 9200 AT • Drachten

Ontwikkeling _ Bureau Meerstad
Hoofdweg 143 A •  9617 AD Harkstede

Verkoop _ Thuis nieuwbouwmakelaars
Peizerweg 72 B • 9727 AK Groningen
t 050 - 210 42 42
i www.uw-thuis.nl e info@uw-thuis.nl

Ontwerp _ Architectenbureau L. Wijma
It West 60 • 9216 XE Oudega

Deze brochure is met uiterste zorg samengesteld, desondanks kunnen aan de inhoud hiervan geen rechten worden ontleend. Onder voorbehoud van goedkeuringen en vergunningen / juli 2014.

Waarborg _ Woninborg
Postbus 805 • 2800 AV Gouda

