Royaal genieten van de
ruimte om je heen

Wonen met klasse
In de weidse omgeving van de Reitdiepstreek verrijst binnenkort het project Goudplevier. Met
hun goudbruine gevels en vriendelijke voorkomen zijn het fijne huizen om in te wonen. Dankzij
hoogwaardige isolatie, de nieuwste technieken en daken vol zonnepanelen is dit project een
voorloper op het gebied van duurzaamheid en comfort. Binnen vind je alle ruimte voor jouw
woonwensen, buiten is er alle ruimte om te genieten van de zon en het groen.
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Reitdiep wonen en dit is niet zo gek. De stad
Groningen groeit en haar binnenstad wordt
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langzamerhand volgebouwd. Op relatief
korte afstand van de binnenstad ben je in
de jonge woonwijk in het noordwestelijke
deel van de stad Groningen te midden van
een landelijke en waterrijke omgeving. De
overgang van de stad naar de landerijen
brengt je dan ook het beste van twee
werelden; heerlijk genieten van de rust en
het groen en de reuring van de stad met haar
gezellige markten, restaurants en winkels
binnen handbereik.
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Goudplevier;
wonen met klasse
Wonen in Goudplevier betekent royaal genieten

De woningen zijn klaar

van de ruimte om je heen. Een plek waar je thuis
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en comfort.
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bent meer dan trots op je eigen woning; het is
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jouw thuis geworden, een weerspiegeling van
je identiteit.

In duurzaamheid gaat Goudplevier een
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Je maakt een bewuste keuze voor een beter

Reitdiep een vacuümsysteem aan. Hiervoor

milieu én voor je portemonnee.

zijn vacuümtoiletten nodig en een vermaler
voor organisch afval in de keuken. Het

Energieneutraal

zwarte water wordt centraal verzameld

Energieneutraal betekent in Goudplevier

en regelmatig opgepompt en vervolgens

dat je eigen woning het gebouw-gebonden

vergist in de installatie in Garmerwolde. Zo

verbruik, zoals bijvoorbeeld verwarming,

levert het energie!

ventilatie, warm tapwater en verlichting op
jaarbasis zelf duurzaam opwekt.
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en energie. Daarom kiest de gemeente

De kwaliteit van dit water wordt streng

Groningen in Reitdiep fase III voor een

gecontroleerd door het Waterschap.

andere wijze van het afvoeren van het

Ga voor meer informatie over
duurzaam wonen naar
www.goudplevier-groningen.nl

Woning A

Straatgericht wonen - woning A
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< 6000 mm >
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2de

De stijlvolle en stoere variant; Woning A. Door het gebruik van
metalen gevelbekleding ontstaat er een uniek lijnenspel en is
deze woning een echte eyecatcher! Het materiaal vraagt ook
nog eens om weinig onderhoud. De ideale inrichting van de
woning bepaal jij!

Kenmerken
! Vanaf 135 m2 woonoppervlak
! Kaveloppervlakte: vanaf 216 t/m 435 m2
! Aantal slaapkamers: 3-5

Wil je tuin- of straatgericht wonen? En wat dacht je van een

! Gasloos

kantoor aan huis? Misschien een grote bijkeuken, speelkamer

! Energieneutraal

of slaap- en badkamer op de begane grond? Samen met de

! Vloerverwarming op begane grond

architect zet je de wanden, deuren en ramen op de voor jou

! Kunststof kozijnen

juiste plek. Genoeg opties. Jij hoeft alleen nog maar te kiezen.

! Metalen gevelbekleding i.c.m. metselwerk
! Duurzame omgang met afvalwater

Maak van je keuken de
fijnste plek in huis!

Tuingericht wonen - woning A
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Met de basisplattegronden van Goudplevier woon je tuingericht!
Via de openslaande deuren loop je zo de tuin in en geniet je van
het groen om je heen. Koken doe je aan de straatzijde. Kies je
voor een kookeiland? Dan heb je écht alle ruimte om uitgebreid te
kokkerellen met vrienden en familie. Een heerlijk vooruitzicht!

De overgang van de
stad naar de landerijen
brengt je het beste van
twee werelden.

Woning B

Tuingericht wonen - woning B
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Woning B is de warme en krachtige variant van de twee. De
goudbruine gevels in combinatie met een asymmetrisch

Kenmerken
!

Vanaf 146 m2 woonoppervlak

!

Kaveloppervlakte: vanaf 235 t/m 381 m2

!

Aantal slaapkamers: 3-5

!

Gasloos

!

Energieneutraal

!

Vloerverwarming op begane grond

!

Kunststof kozijnen

!

Gevels in metselwerk

!

Duurzame omgang met afvalwater

dakvlak zorgen voor een spannend geheel. De combinatie
van bakstenen en kunststof kozijnen maken deze woning zeer
onderhoudsvriendelijk. De binnenkant van de woning bedenk
je samen met de architect!

Het is een logische keuze om
energiebronnen die je maar één
keer gebruikt (aardgas) te vervangen
voor oneindige energiebronnen
(zon, wind, aardwarmte).

Straatgericht wonen - woning B
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< 6000 mm >
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Als je kiest voor een woning in Goudplevier, kies je voor een
toekomst zónder gas. Een bewuste keuze! Dit houdt in dat je
woning alleen een elektriciteitsaansluiting heeft. Dit betekent
dus ook dat je niet meer kookt op gas en dat is misschien even
wennen. Toch zal je snel de voordelen merken; elektrisch koken
is sneller én veiliger dan op gas!

Een opvallend element in het plan zijn de diepe
en royale achtertuinen. Daarnaast bieden alle
kavels ruimte aan minimaal 2 parkeerplaatsen
en zijn ze perfect op de zon georiënteerd. Het
vriendelijke voorkomen van de woningen en
tuinen van Goudplevier zijn een warm welkom
in de straat. Een buitenkans!

Sowebuild
Je eigen huis bouwen? Dat is

Interesse?

spannend maar vooral ook heel
leuk. Speciaal voor Goudplevier

Ga naar www.goudplevier-groningen.nl voor meer informatie over het

werkt KUUB samen met

project. Alle bijbehorende documenten (bijvoorbeeld tekeningenboek,

Sowebuild. Sowebuild is een

prijslijsten, stappenplan) zijn hier te downloaden.

digitale communityomgeving

Je kunt ook contact opnemen met één van de betrokken makelaars.

waar alle informatie over

Zij staan je graag te woord!

het project te vinden zal zijn.
Sowebuild is ontstaan vanuit een
missie om samenwerken aan

Contactgegevens:

projecten eenvoudig, inzichtelijk

Pegasus Vastgoed:

Boekholt Nieuwbouwspecialist:

en inspirerend te maken. Dus

050 - 211 26 99 of

050 - 311 46 47 of

geen gedoe meer met post

info@pegasusvastgoed.nl

nieuwbouw@boekholtpartners.nl

en e-mail, maar direct online
contact en alle informatie op 1
vaste plaats. Heel overzichtelijk!

Ondanks dat deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. Getoonde impressies zijn uitsluitend bedoeld om inzicht te geven in het plan en de verschillende
woningtypes. Deze brochure is geen contractstuk.

