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• Luit Tebbens Torringa

• NVM makelaar

Even voorstellen…..

• Renske Wiggers

• Manager vastgoedontwikkeling 

Plegt-Vos

• Chris Vugteveen

• Projectmanager Plegt-Vos

• Frank Doff

• Klimaatgarant



• Bereikbaarheid

• Brede school

• Voorzieningen

Zuidhorn



De Oostergast



Ligging van De Oostergast



• Ruim, rustig, groen en landelijk wonen

• Uitstekende bereikbaarheid en ligging

• Alle basisvoorzieningen in het dorp

• Een prettige leefomgeving

• Natuur- en cultuur in de buurt

• De gezelligheid van een bewoonde wijk

• Landelijk wonen met alle voordelen van de stad

• Een nieuwe Brede School naast de deur

De Oostergast verrast!



De opbouw van de wijk



Ranastraat, 10 woningen



Wonen aan de Ranastraat



De woningtypes



EPC
• Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)
• Hoe lager de EPC, hoe energiezuiniger een gebouw
• Ontwikkeling EPC waarden door de jaren heen



LenteAkkoord

In het voorjaar 2016 is het LenteAkkoord tot stand gekomen.

• Het LenteAkkoord komt voort uit Europese eisen
• Woningen die in 2020 moeten voldoen aan BENG 

(Bijna Energie Neutraal Gebouw)
• Voorbereidend op 2020 i.s.m. gemeente Zuidhorn 10 duurzame 

woningen ontwikkeld



10 duurzame woningen Ranastraat

8 woningen = EPC 0,0
2 woningen = Nul op de Meter (NOM)

Taurus = EPC 0,0 Libra = NOM / EPC -0,4

Serpens = EPC 0,0 Sagittarius = EPC 0,0



Totale energiebehoefte

Gebouwgebonden

Ruimte-
verwarming

Warm
tapwater

Hulpenergie

Gebruiks-
gebonden

Huishoudelijk
gebruik

Verlichting

EPC 0,0 (Serpens, Taurus & Sagittarius)

NOM / EPC 0,4 (Libra)



Libra NOM

1.  Beperken energievraag:
• verhoogde isolatiewaarden schil
• verbeterde luchtdichtheid 
• triple glas / driedubbel glas

2.  Resterende energievraag duurzaam 
opwekken:

• PV panelen
• bodemwarmtepomp

3. Efficiënt energiegebruik
• LTV vloerverwarming
• Douche WTW
• Ventilatie met WTW 



Serpens, Taurus & Sagittarius EPC 0,00
1. Beperken energievraag:
• verhoogde isolatiewaarden schil
• verbeterde luchtdichtheid 
• triple glas / driedubbel glas

2. Resterende energievraag duurzaam 
opwekken:

• PV panelen
• Geen warmtepomp maar CV ketel

3. Efficiënt energiegebruik:
• LTV vloerverwarming
• Douche WTW
• Geen WTW maar balansventilatie

Het gebruiksgebonden deel wordt verrekend met de energiemaatschappij



Energieneutraal en nul op de meter

Energieneutraal = EPC 0

gebouwgebonden energie = 0 kWh

Nul op de Meter = EPC -0,35

gebouwgebonden en huishoudelijke energie = 0 kWh

Gebouwgebonden energie is de energie die nodig is voor 
verwarmen, tapwater, koelen, ventilatie en verlichting

Huishoudelijke energie = 3150 kWh (bij NOM)



Garanties NOM (type Libra)

Klimaatgarant garandeert de energieprestatie voor 10 jaar

Hogere hypotheek mogelijk à € 27.000,-

Klimaatgarant onderhoud de warmtepomp en 
zonnepanelen en monitort de prestaties op afstand



Nul op de meter (type Libra)

Goed geïsoleerde woning ( triple glas )

NOM ( Nul Op de Meter )

– Gebouw gebonden energie

– Huishoudelijke energie ( 3150 kWh )

– Opgewekte energie

Gedrag volgens de NEN 7120

Ruimte temperatuur 20°oktober tot mei

265 liter warm tapwater

Optimaal binnenklimaat met warmteterugwinning



Verwarming, warm tapwater & koeling
(type Libra)

• Water-water warmtepomp

• Bodem als opslag

• Verwarming en koeling middels vloerverwarming  

• Onbeperkt koelen

• Regeling in de woonkamer

• Sanitair vat 150 liter



Zonnepanelen

• Opwekking energie ( kWh )

– Gebouw gebonden energie ( installatie )

– Huishoudelijke energie ( gebruik divers )

• Omvormer op zolder

• Indak PV panelen



Monitoring

• Gebouw gebonden energie wordt gemeten middels 
pulsmeterkastje

• Opgewekte energie wordt gemeten via pulsmeterkastje

• Huishoudelijke energie wordt gemeten via Slimme meter



4 woningen Serpens



Plattegronden, Serpens



2 woningen Sagittarius



Plattegronden, Sagittarius



2 woningen Taurus



Plattegronden, Taurus



2 woningen Libra



Plattegronden, Libra



Koperskeuzes

• Uitbouwopties 

• Garage

• Indelingen tweede verdieping

• Installatie-keuzes

• Bodemwarmtepomp EPC 0,00 woningen

• Keuken, tegels, sanitair

• Binnendeuren en garnituur



Verkoopprocedure



• Online beschikbaar vanaf dinsdag 2 mei

• Te downloaden via:

– www.deoostergast-zuidhorn.nl of www.nieuwbouwgroningen.nl

• Te verkrijgen na de presentatie

Verkoopdocumentatie

http://www.deoostergast-zuidhorn.nl/
http://www.nieuwbouwgroningen.nl/


Aanmelden via aanmeldingsformulier:

• Downloaden via www.nieuwbouwgroningen.nl

• Te verkrijgen na de presentatie

Inschrijven mogelijk tot maandag 8 mei 12.00 uur

• Per e-mail: info@nieuwbouwgroningen.nl

• Per post: Lamsoor 10

9738 AL, Groningen

Verkoopprocedure

http://www.nieuwbouwgroningen.nl/
mailto:info@nieuwbouwgroningen.nl


• Loting op maandag 8 mei a.s. door de projectnotaris

• Vanaf dinsdag 9 mei vanaf 10.00 uuur telefonisch benaderen van 

aanmeldingen op volgorde van lotingsnummer

• Informatief gesprek bij makelaar

• Verzoek opmaken koop-/aannemingsovereenkomst

• Koperskeuzegesprek bij Plegt-Vos, showroomkeuzes bij Raab Karcher

Op de site www.nieuwbouwgroningen.nl kunt u live de beschikbaarheid volgen.

Verkoopprocedure

http://www.nieuwbouwgroningen.nl/


Vragen? 



Bedankt voor uw tijd!


