
WEIDS WONEN MET DE WIND IN DE ZEILEN

36 LAANWONINGEN IN GRONINGEN



Rij vanaf de sluis De Zeilen in en je merkt dat De Vossenburglaan zich hier  
verbreedt. Met aan weerszijden een wijde groenstrook en dubbele bomenrijen 
toont hij zijn voorname karakter. 

In de bocht van deze groene laan zie je een lint van gevarieerde eengezins
woningen van het project Driemaster. Het gaat om 36 woningen in drie  
verschillende typen: hoekwoningen, tussenwoningen en halfvrijstaande woningen. 
De architectuur is robuust, met verspringende voorgevels en een mix van hoge 
puntdaken en platte daken. 

Elke woning heeft een individueel karakter en lijkt apart ontworpen. Diepe tuinen 
op de zonzijde passen bij het groenstedelijke karakter van deze woonomgeving. 
Diepe achtertuinen en houten bergingen met pergola’s boven de parkeervakken 
versterken die beleving. Hier geniet je van de voordelen van buiten wonen en de 
nabijheid van de stad. 

Spreekt dit jou aan? Blader dan snel verder en ontdek welk huis van project  
Driemaster het beste bij jou past. Veel leesplezier.

BUITEN WONEN VLAK BIJ DE STAD

INHOUDSOPGAVE 4 DRIEMASTER: KIES JOUW STIJL 
  Een hoge kap, een plat dak of een tweeondereendak:  

project Driemaster biedt volop variatie en ontwerpstijlen.

6 WATERRIJK EN GROEN 
  Project Driemaster ligt in de nieuwe, groene waterwijk  

De Zeilen, met doorkijkjes naar het Woldmeer.

8 STAD EN VOORZIENINGEN DICHTBIJ 
  In De Zeilen vind je scholen, kinderopvang, een gezondheidscentrum  

en winkels in de buurt, naar de stad is het maar een halfuurtje fietsen.

10 LIGGING IN HET GROENE HART VAN DE ZEILEN  
  Driemaster ligt aan de Vossenburglaan, met aan beide zijden een  

royale groenstrook met een dubbele bomenrij.

12 VOLOP LICHT EN LEEFRUIMTE  
  De laanwoningen zijn voorzien van grote raampartijen en veel ruimte  

in en om de woning.

14 DRIE TYPEN LAANWONINGEN  
 Hoe comfortabel woon jij straks in Driemaster?

16 PLATTEGROND WONINGTYPE FOKKEMAST 
  In het oog springt de geveldetaillering met uitstekend metselwerk.

20 PLATTEGROND WONINGTYPE KRUISMAST 
  De platte dakopbouw biedt ruimte voor een dakterras aan de  

voor of achterzijde.

22 PLATTEGROND WONINGTYPE GROTE MAST 
  Een standaard aanbouw op de begane grond is uitermate geschikt  

als speelkamer of thuiskantoor.

26 MEERSTAD STAAT VOOR WOONGELUK  
  Hier voelt het alsof het elke dag vakantie is. 

28  ARCHITECT SANNE PEKELDER OVER DRIEMASTER 
Een groenplan met hagen, klimplanten en hedera is standaard inbegrepen.

30 TECHNISCHE OMSCHRIJVING  
  De duidelijkheid die je wilt over de toegepaste materialen,  

installaties en afwerking.
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DRIEMASTER:  
KIES JOUW STIJL
36 LAANWONINGEN MET EEN EIGEN KARAKTER

Een rijwoning met een hoge kap (type Fokkemast) of een plat dak (type Kruismast) 
of een halfvrijstaande woning met een plat dak (type Grote Mast). In project  
Driemaster kies je de ontwerpstijl die bij jou past.   
Over het ontwerp van de 36 laanwoningen is goed nagedacht. Uitgang spunt  
was om elke woning zoveel mogelijk een eigen karakter te geven. Vandaar de 

afwisseling van kapvormen en metselwerktinten in de – verspringende – gevels. 
Wat ze allemaal gemeen hebben is veel leefruimte in en om de woning. Dankzij 
grote ramen geniet je als bewoner van natuurlijke lichtinval.
Alle woningen van project Driemaster beschikken over grote vensters met  
diepliggende kozijnen of Franse balkons. Enkele hoekwoningen met een dwarskap 

hebben forse dakkapellen in combinatie met een Frans balkon. Sommige  
hoekwoningen met plat dak hebben grote raampartijen in de zijgevel.  
Voor extra klasse zorgen de overdekte, diepliggende entrees.

In welke woning van Driemaster zie jij jezelf al wonen?

4 5



WATERRIJK EN GROEN

Het Woldmeer, een meer  
dan 130 hectare groot  
recreatiemeer.

Strand Meeroevers, met veilig 
en schoon zwemwater.

In het natuurgebied bij  
Meerstad kun je eindeloos  
fietsen en wandelen.

DE ZEILEN EN VOORZIENINGEN
In De Zeilen is in totaal plek voor ongeveer 600 gevarieerde woningen en kavels, 
kinderopvang en commerciële voorzieningen. Dit programma wordt in fasen 
ontwikkeld. In de eerste fase komen er 150 woningen en kavels, samen met de 
dynamische Sluisbuurt: een gezellig plein bestemd voor kleinere winkels zoals 
een groenteboer, bakker en een horecavoorziening met terras.

De Zeilen verrijst in het noordoosten van Meerstad naast Tersluis, tussen de sluisverbinding en het natuurgebied  
Harksteder Broeklanden. Het mooie Woldmeer wordt onder meer door de aanleg van meerdere wooneilanden  
onderdeel van deze vierde wijk van Meerstad. 

Behalve water wordt ook veel groen naar binnen gebracht door de aanleg van ‘nieuw’ landschap: boomrijke lanen en 
diverse kleinschalige openbare ruimtes. Bovenlangs stroomt het Slochterdiep dat De Zeilen verbindt met het bestaande 
noordelijk gelegen landschap. Al deze waterrijke en groene elementen geven De Zeilen de ruimte voor spelen,  
vaar recreatie en beschutting.

De Zeilen wordt een echte waterwijk. Project Driemaster ligt niet rechtstreeks aan het water, maar biedt wel mooie  
doorkijkjes naar het Woldmeer.  

Varen en zeilen op het Woldmeer,  

kunst in de natuur beleven in Park  

Meerstad en wandelen en fietsen in het 

natuurlandschap rondom Meerstad. 
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GRONINGEN

MEERSTAD

ENGELBERT

MIDDELBERT

HARKSTEDE

KLEIN
HARKSTEDE

N46

A7

N7

WOLDMEER

BORGMEREN

 Locatie Driemaster 
 Uitkijktoren Meerstad
 Oeverpad Boulevard
 Openbare school Groenewei
 Strand Meeroevers
 Park Meerstad

 Maisdoolhof
 Horeca
 Sport en speelplek
 Busverbinding
 Vaarroute
 Kerk Middelbert

STAD EN  
VOORZIENINGEN  
DICHTBIJ

Je woont straks in De Zeilen comfortabel met scholen, kinderopvang, gezondheidscentrum, winkels en  
horecavoorzieningen met terras in de buurt. Vlakbij is een bushalte, vanwaar twee keer per uur bussen via het 
UMCG naar het Hoofdstation van Groningen rijden. 

Met de fiets ben je in ongeveer een half uur in het centrum van Groningen. Met de auto is het maar een  
kwartiertje rijden. Daarnaast is De Zeilen natuurlijk de ideale uitvalsbasis voor eindeloze wandelingen en  
fietstochten. En voor waterrecreatie zoals pleziervaren, kajakken, surfen en zwemmen. 

LUNCHEN, LOUNGEN EN DINEREN AAN HET STRAND
Aan de Waterviolier in Meerstad komt Het StrandHuis. In deze horecagelegenheid kun je straks het hele jaar 
door lunchen, loungen en dineren aan het Woldmeer. Daarmee krijgt het ook de functie van ontmoetingsplek. 
Watersport gaat ook een belangrijke rol spelen. Zo krijgt Zeil-Surfschool Meerstad een eigen locatie bij  
Het StrandHuis. Een tweede vestiging komt op het strand in Park Meerstad. 
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LIGGING IN HET GROENE HART  
VAN DE ZEILEN 

LEGENDA

 Type Fokkemast
 Type Kruismast
 Type Grote Mast
 Tuinen
 Hagen
 Overige / toekomstige bebouwing
 Parkeren openbaar

10 11



Al het mooie komt in drieën. Project Driemaster telt laanwoningen  
met de hoge kapvorm (type Fokkemast), een plat dak (type Kruismast) 
en twee-onder-een-kap (type Grote Mast). Welk type past het beste  
bij jouw stijl?

TYPE FOKKEMAST
• 6 hoekwoningen
• 9 tussenwoningen
• dwarskap
• geveldetaillering met uitstekend metselwerk

TYPE KRUISMAST
• 8 hoekwoningen 
• 11 tussenwoningen
• plat dak

TYPE GROTE MAST
• 2 halfvrijstaande woningen
• entree in zijgevel
• plat dak
• aangebouwde study

DRIE TYPEN LAANWONINGEN
HOE COMFORTABEL WOON JIJ STRAKS IN DRIEMASTER?

Type Kruismast Type Fokkemast Type Grote Mast

Dankzij diepe tuinen  

geniet je ook thuis volop  

van het buitenleven.
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VOLOP LICHT EN 
LEEFRUIMTE
WONEN WORDT LEVEN, THUIS WERKEN EEN GENOEGEN

METSELWERK KLEUR GRIJS

METSELWERK KLEUR BRUIN

De woningen van Driemaster beschikken over  
verrassend veel leef ruimte dankzij een breedte 
van 6 meter. De toepassing van een hoge 
kapvorm of plat dak draagt daar verder aan bij. 
Alle woningen beschikken standaard over drie 
slaapkamers op de verdieping en een grotendeels 
vrij indeelbare tweede verdieping met ruimte voor 
een of twee extra slaapkamers. De halfvrijstaande 
woningen hebben daarnaast op de begane grond 
een aanbouw in de vorm van een werkkamer. 
Ideaal voor thuiswerken.

Bouwnummers
2, 10, 16, 23 en 30

Bouwnummers
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 31, 32, 33, 34, 35 en 36
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PLATTEGROND
WONINGTYPE FOKKEMAST
Bouwnummers 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 31 en 32

WOONOPPERVLAKTE

circa 135 m² tot 137 m²

ORIËNTATIE TUIN

zuid  west

BEGANE GROND

Plattegrond schaal 1:50. Afgebeelde plattegrond bouwnummer 16.

Kenmerken type Fokkemast
•  15 woningen verdeeld over drie  

bouwblokken
•  grote living van 39 vierkante meter
•  uitbreiding begane grond mogelijk  

van 1,20 of 2,40 meter
•  ruimte voor vijf slaapkamers
•  gasloos, luchtwaterwarmtepomp in 

combinatie met vloerverwarming
•  diepe tuinen met berging en  

geïntegreerde pergola
•  dubbele parkeerplaatsen achter de 

woningen op eigen terrein
•  optie: bergzolder op tweede verdieping 

dankzij hoge kap. Alleen i.c.m. een of 
twee slaapkamers
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EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING

Getoonde plattegronden zijn voorzien van meerwerkopties.  
Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

KAVELOPPERVLAKTE

circa 184 m² tot 264 m²
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Interieurimpressie type Fokkemast, bouwnummer 16.
Afgebeelde impressie is voorzien van meerwerkopties. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Een heerlijk royale living  

met als verlengstuk een diepe tuin.  

Wie droomt daar niet van?
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PLATTEGROND
WONINGTYPE KRUISMAST
Bouwnummers 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 33, 34, 35 en 36

ORIËNTATIE TUIN

zuid  west

BEGANE GROND

Plattegrond schaal 1:50. Afgebeelde plattegrond bouwnummer 20.

Kenmerken type Kruismast
•  19 woningen verdeeld over vier  

bouwblokken
•  grote living van 39 vierkante meter
•  uitbreiding begane grond mogelijk  

van 1,20 of 2,40 meter
•  ruimte voor vijf slaapkamers
•  gasloos, luchtwaterwarmtepomp in 

combinatie met vloerverwarming
•  diepe tuinen met berging en  

geïntegreerde pergola
•  dubbele parkeerplaatsen achter de 

woningen op eigen terrein
• optie: dakterras aan voor- of achterzijde
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EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING

Getoonde plattegronden zijn voorzien van meerwerkopties.  
Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

WOONOPPERVLAKTE

circa 133 m² tot 134 m²

KAVELOPPERVLAKTE

circa 184 m² tot 312 m² < 
26
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PLATTEGROND
WONINGTYPE  
GROTE MAST
Bouwnummers 25 en 26

Plattegrond schaal 1:50. Afgebeelde plattegrond bouwnummer 26.

Kenmerken type Grote Mast
•  2 halfvrijstaande woningen
•  entree in zijgevel
•  grote living en woonkeuken van samen ruim 46 vierkante meter
•  standaard met verlenging van 1,20 meter over twee woonlagen 
•  aangebouwde werk of speelruimte op de begane grond
•  drie slaapkamers op de verdieping
•  ruime badkamer met mogelijkheid van dubbele wastafel
•  separaat toilet 
•  royale was en bergruimte op de eerste verdieping 
•  vrij indeelbare tweede verdieping van circa 22 vierkante meter 
•  gasloos, luchtwaterwarmtepomp in combinatie met  

vloerverwarming
•  optioneel: dakterras op de tweede verdieping, gespiegeld met 

eventueel dakterras van de buren
•  twee parkeerplaatsen op eigen terrein
•  aangebouwde stenen berging EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING

Getoonde plattegronden zijn voorzien van meerwerkopties.  
Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

ORIËNTATIE TUIN

zuid  west BEGANE GROND
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WOONOPPERVLAKTE

circa 158 m² tot 160 m²

KAVELOPPERVLAKTE

circa 354 m² tot 375 m²
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Interieurimpressie type Grote Mast, bouwnummer 26.
Afgebeelde impressie is voorzien van meerwerkopties. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Een riante U-vormige woonkamer met open keuken  

en aansluitend een prachtige werkkamer of speelkamer.  

Meer comfort kun je jezelf toch niet wensen?
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Meerstad staat voor ‘woongeluk’ in de  
ruimste zin van het woord. Hier geen verkeer 
dat raast, maar riet dat ruist. Bekend om de 
ruimte, het groen en het Woldmeer. De plek 
waar kinderen zorgeloos kind kunnen zijn, 
waar vitaal leven gestimuleerd wordt en waar 
duurzaamheid de normaalste zaak van de 
wereld is.

Het Woldmeer stroomt straks letterlijk De Zeilen 
in. Daarmee is deze nieuwe waterwijk van  
Meerstad de ideale woonomgeving voor  
liefhebbers van water en watersport.   

Behalve waterrijk wordt De Zeilen ook heel groen. Denk daarbij aan  
boomrijke lanen en talrijke groene openbare ruimtes. Hierdoor is  
De Zeilen straks de ideale woonomgeving voor gezinnen met opgroeiende 
kinderen. Maar ook voor wie houdt van rust, natuur en waterrecreatie. 

WONEN IN MEERSTAD VOELT  
ALSOF HET ELKE DAG VAKANTIE IS

26 27



‘EEN GROEN LINT VAN  
GEVARIEERDE WONINGEN’

‘OVERDEKTE,  

DIEPLIGGENDE 

ENTREES GEVEN 

DE WONINGEN  

EXTRA KLASSE’

‘BIJ WONEN  

AAN EEN LAAN 

HOORT  

VEEL GROEN’

‘VANAF JE DAKTERRAS GENIET 

JE VAN EEN WEIDS UITZICHT 

OVER WATERWIJK DE ZEILEN’

Bij zijn ontwerp liet hij zich inspireren door de typische Groningse lintbebouwing. 
Het resultaat is een mix van woningen met afwisselend een puntdak en een 
plat dak. ‘Elke woning heeft een individueel karakter en lijkt apart ontworpen,’ 
zegt architect Sanne Pekelder.

Groningen staat bekend om zijn lintbebouwing: langgerekte reeksen woningen 
langs een water of weg. Langs de Vossenburglaan in De Zeilen ontstaat ook een 
lint van woningen. ‘Zo’n doorlopende rij gevarieerde woningen is nieuw voor 
Meerstad,’ weet Sanne Pekelder. ‘Net als bij traditionele lintbebouwing wordt 
het lint doorbroken door een variatie aan vormen, kleuren, accenten en  
verspringingen. Voor extra dynamiek zorgt de situering van de woningen in de 
bocht van de groene laan.’

FRANSE BALKONS EN DAKTERRASSEN
In totaal telt Driemaster straks acht bouwblokken van hoekwoningen,  

tussenwoningen en halfvrijstaande woningen. Voor nog meer afwisseling zorgen 
de verspringende voorgevels binnen de afzonderlijke bouwblokken. ‘Daarnaast 
heeft vrijwel elke woning een eigen oriëntatie,’ licht Pekelder toe. ‘Zo hebben  
enkele hoekwoningen en de halfvrijstaande woningen grote vensters in de zijgevel. 
Sommige hoekwoningen met een dwarskap zijn tevens uitgevoerd met forse 
dakkapellen met Franse balkons. De tussenwoningen hebben Franse balkons op 
de eerste en tweede verdieping. Bij de tussenwoningen met platte daken bestaat 
de mogelijkheid van een dakterras aan de tuinzijde of de straatzijde.’ 

MOOIE SCHADUWWERKING
In het oog springt verder het gedetailleerde metselwerk, met verschillende  
accenten in zowel kleur als structuur. ‘Zie je die uitstekende koppen in het  
metselwerk van de woningen met een bruine steen?’ wijst Pekelder. ‘Het zorgt 
voor een mooie schaduwwerking. Ook bij de raamopeningen zorgt een diepe 
negge voor diepteverschil en een contrasterend spel van licht en donker.  

ARCHITECT SANNE PEKELDER (VDPARCHITECTEN) OVER DRIEMASTER:

De overdekte, diepliggende entrees geven de woningen extra klasse. Kwaliteit 
zie je ook terug in de toepassing van ambachtelijke materialen zoals zink voor  
de dakranden en de afdekkers.’ 

NATUURINCLUSIEF
Bij wonen aan een laan hoort natuurlijk ook veel groen. De Vossenburglaan is  
ter hoogte van project Driemaster op zijn breedst, met aan beide zijden een 
royale groenstrook met een dubbele bomenrij. ‘Dat groen zet zich ook door bij 
de woningen,’ zegt Pekelder. ‘Een groenplan is standaard inbegrepen. Denk aan 
groene hagen, klimplanten aan de gevels en pergola’s, hedera met betongaas  
als erfafscheiding en grastegels in de dubbele parkeervakken aan de tuinzijde. 
Om het project helemaal natuurinclusief te maken worden nestkasten voor 
vogels aan de gevels geplaatst.’
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ALGEMENE INFORMATIE

Koop-/aannemingsovereenkomst
U sluit als koper een koop/aannemingsovereenkomst met de aannemer. In 
de koop/aannemingsovereenkomst leggen we vast wat u met Bouwbedrijf 
Kooi afspreekt en dat de woning volgens deze afspraken door Bouwbedrijf 
Kooi wordt gebouwd. Ook leggen we in de overeenkomst vast dat de kavel 
aan u wordt overgedragen. Zodra u de koop/aannemingsovereenkomst 
heeft ondertekend, verplicht u zich als koper tot het betalen van de koopprijs. 
De kavel betaalt u bij de juridische overdracht van uw kavel. De kosten 
voor de bouw van de woning brengen wij in termijnen bij u in rekening. 
De hoogte van de termijnen worden vastgelegd in de koop/ aannemings
overeenkomst. U ontvangt een kopie van de door u en Bouwbedrijf Kooi 
ondertekende overeenkomst en het originele exemplaar wordt naar de  
notaris gestuurd. De notaris zorgt ervoor dat u eigenaar wordt van de  
nieuwe woning.

Meer- en minderwerk
Bij uw eerste gesprek met de verkoopmakelaar ontvangt u een lijst met  
mogelijke opties en de prijzen voor het standaard meer- en minderwerk. 
Aan de hand van deze lijst kunt u uw eigen keuzes maken en invullen.  
Of bepaalde keuzes op een bepaald moment nog mogelijk zijn, is altijd 
afhankelijk van de stand van de bouw op dat moment. Zo dienen keuzes, 
waarvoor aanpassingen in de ruwbouw nodig zijn (zgn. uitbreidings/
vormopties) al voor het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst  
te worden gemaakt. Zodra de ingevulde lijst door u en Bouwbedrijf Kooi  
ondertekend is, kan het meerwerk in uitvoering worden genomen en  
verplicht u zich als koper tot het betalen van het meer en minderwerk.

Prijswijzigingen
Behoudens eventuele wijzigingen in het geldende btwtarief staat de  
totale koopsom vast. Extra kosten als gevolg van materiaal en  
loonkostenstijgingen worden niet doorberekend. 

Verzekering
Bouwbedrijf Kooi sluit voor de gehele bouwperiode van uw woning een 
verzekering af. Vanaf de dag van de oplevering bent u zelf verantwoordelijk 
voor de verzekering van uw woning tegen brand en stormschade. 

Oplevering
Voor de oplevering van uw woning ontvangt u van Bouwbedrijf Kooi  
vroegtijdig een uitnodiging. Tijdens de oplevering gaat u samen met 
Bouwbedrijf Kooi de woning inspecteren. Tijdens de oplevering worden de 
eventueel vastgestelde gebreken en onvolkomenheden vastgelegd in een 
ProcesVerbaal van Oplevering (PVO). Zodra het PVO is ondertekend en  
u aan al uw verplichtingen hebt voldaan, ontvangt u de sleutels van uw 
nieuwe woning. De genoteerde gebreken en onvolkomenheden worden,  
in overleg met u, normaliter binnen enkele weken hersteld. Het verdient 
onze aanbeveling om u tijdens de oplevering te laten bijstaan door een 
onafhankelijke partij, bijvoorbeeld de Vereniging Eigen Huis. Deze bieden  
u een opleveringskeuring aan waarbij een bouwkundige van de vereniging 
uw nieuwe woning uitvoerig inspecteert. Kijkt u voor meer informatie op 
www.eigenhuis.nl. 

Woningborg
De woningen worden aangeboden met de Woningborg Garantie- en  
waarborgregeling. Voor een uitgebreide uitleg over de werkwijze en  
voorwaarden verwijzen wij u naar:  
www.woningborg.nl/certificering/particuliere-koper/nieuwbouw

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Ontwerp
Het ontwerp van de 36 woningen De Zeilen te Meerstad is gemaakt door 
VDP ARCHITECTEN B.V. uit Groningen. De woningen voldoen aan het 
Bouwbesluit, hebben een EPC ≤ 0,4 en worden gebouwd conform de  
NPR 2020 (aardbevingsbestendiger).

Nieuwbouwregeling
De extra kosten voor het bouwen van de woning conform de NPR 2020 
zijn niet inbegrepen bij de V.O.N. prijs. Deze extra kosten worden vergoed 
via de Nieuwbouwregeling. Deze vergoeding wordt door de Nationaal 
Coördinator Groningen (NCG) aan u als koper uitbetaald en dient daarna 
door u aan Bouwbedrijf Kooi te worden betaald. Zie hiervoor artikel 7A in 
de Koop/aannemingsovereenkomst.
 

Peil 
Het peil waaruit alle hoogtes en dieptes worden gemeten komt overeen 
met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. Het peil zal in 
overleg met de bevoegde instantie worden bepaald.

Grondwerk
Voor de fundering, de riolering en de verhardingen worden de nodige 
grondwerken verricht. Onder de verhardingen wordt een zandpakket van 
voldoende dikte aangebracht. Het aanvullen en het afwerken van de kavel 
wordt verricht met uitgekomen grond. De kavel zal aflopend (of indien no
dig oplopend) richting de openbare ruimte worden geëgaliseerd.  
Een eventueel overschot zal worden afgevoerd.

Buitenriolering 
De buitenriolering wordt uitgevoerd in een gescheiden systeem voor 
schoon en vuilwater.
De leidingen en hulpstukken worden uitgevoerd in PVC. Het riool wordt 
voorzien van de benodigde ontstoppingsstukken en aangesloten op de 
gemeentelijke riolering. 

Drainage
Aan de achterzijde wordt in de tuin 1 streng drainage aangebracht.

Terreinverhardingen
De op de tekeningen aangegeven verhardingen worden aangebracht.  
Het pad naar de voordeur wordt uitgevoerd met betontegels van 30 x 30 cm. 
De twee parkeervakken op eigen erf worden verhard door middel van  
grasbetonstenen en omzoomd met betontegels van 30 x 30 cm. 

Terreinafscheidingen
Aan de achterzijde van de kavel (tussen tuin en parkeervakken) wordt een 
gaashekwerk van plm. 180 cm hoog aangebracht welke eenzijdig wordt 
beplant met Hedera van plm. 120 cm hoog. In dit hekwerk bevindt zich een 
afsluitbare poortdeur, bekleed met verticale houten delen in de kleur van  
de berging. 

Hagen
Op de erfgrens tussen twee woningblokken wordt een haagbeuk van plm. 
120 cm hoog aangebracht. Vanaf de voorzijde van de woning tot de  
erfgrens met de openbare ruimte wordt op de erfgrens een haagbeuk  
aangebracht van plm. 60 cm hoog. 
Daar waar de kavel grenst aan de openbare ruimte wordt door Bureau 
Meerstad een haag aangeplant. Deze haag heeft aan de voorzijde tot aan 
de gevelrooilijn een hoogte van plm. 60 tot 80 cm. Achter de gevelrooilijn 
heeft de haag een hoogte van 120 tot 150 cm. Ter plaatse van de paden, 
parkeerplaatsen en de bergingen worden geen hagen aangeplant. De haag 
grenzend aan de openbare ruimte wordt aangeplant in een 50 cm brede 
strook op de kavel van de woning. 

De koper en/of toekomstige eigenaar dient de in deze technische  
omschrijving omschreven hagen, terreinafscheidingen, parkeerplekken en 
pergola’s te onderhouden en in stand te houden. Het onderhoud van de 
door bureau Meerstad aangebrachte hagen wordt de eerste drie jaar door 
Bureau Meerstad uitgevoerd, daarna vervalt de onderhoudsplicht aan de 
koper en/of toekomstig eigenaar van de betreffende woning.

Berging
Aan de achterzijde van de kavel wordt een prefab houten berging geplaatst. 
De berging is gecombineerd met de buren. De berging is aan de buitenzijde 
afgewerkt met verticaal aangebrachte verduurzaamde houten delen.  
Kleur en type conform de kleur en materiaalstaat.
De toegangsdeur is een vlakke, dichte deur, voorzien van een dag en 
nachtslot. De berging is voorzien van een energiezuil met een dubbele wand
contactdoos (WCD), schakelaar en armatuur (alles als opbouw). Het dak van 
de bergingen wordt afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking en een 
metalen dakkap. De fundering/vloer is een prefab betonplaat, de bovenzijde 
gespaand. De hemelwaterafvoer (HWA) is van grijs PVC. Tussen de bergingen 
wordt een “pergola” geplaatst. Deze wordt vervaardigd uit een horizontale 
houten balk op kolommen. De bovenzijde van de pergola is gelijk aan de  
berging en de kolom komt ongeveer in het midden tussen twee bergingen.

Fundering/begane grondvloer
De fundering wordt uitgevoerd met prefab betonnen heipalen met daarop  
prefab betonnen funderingsbalken, e.e.a. volgens nadere opgave en 
berekening van de constructeur. De begane grondvloer is een geïsoleerde 
kanaalplaatvloer met een druklaag. De Rcwaarde = 3,5 m²K/W. 

Casco
De woningscheidende wanden worden vervaardigd uit holle wanden 
(betonwanden die in het werk worden volgestort met beton). De buitenste 
wanden van een blok worden vervaardigd uit prefab betonwanden. De 1ste 
en 2de verdiepingsvloer (ged. dakvloer) zijn breedplaatvloeren (schilvoer 
met betonopstort). Alle binnenwanden op de begane grond en 1ste  
verdieping worden vervaardigd uit gasbeton. De gevelsluitende elementen 
aan de voor en achterzijde worden vervaardigd uit houtskeletbouw  
(HSB)elementen. De wanden en het dak van de 2de verdieping (dakbouw) 
van de woningen met een platdak worden eveneens vervaardigd uit 
HSBelementen. De binnenzijde van alle HSBelementen wordt bekleed 
met gipsplaat van voldoende dikte. Bij de woningen met kap worden de 
wanden en de kap ook vervaardigd uit HSBelementen. De binnenzijde van 
de kap is van gipsplaat dat wordt bekleed met witte spaanplaat.   
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Gevels
De gevels van de woningen worden uitgevoerd in metselwerk in wild
verband. De gevel krijgt per woning een bruine of lichtgrijze kleur, e.e.a. 
volgens opgave van de architect en het monsterbord. De voeg is een  
doorgestreken (terugliggende) voeg, conform kleur en materiaalstaat.  
De gevels van de woningen worden geïsoleerd tot minimaal een Rcwaarde 
= 4,5 m²K/W. In het kader van de Wet natuurbescherming worden in de 
gevels diverse nestkasten opgenomen. 

Platte daken
De platte daken van de woning worden voorzien van afschotisolatie en 
kunststof dakbedekking. De dakranden worden afgewerkt met een metalen 
afdekker. Alle daken en kappen van de woning hebben een Rcwaarde =  
6,0 m²K/W.

Kappen
De kap wordt gedekt met keramische dakpannen. De kopgevels worden 
afgewerkt met een verholen goot en een metalen afdekker. Bij de  
eind woningen wordt aan de langsgevel een inwendige goot aangebracht. 
Alle goten zijn bekleed met EPDM of metaal.

Buitenkozijnen, -ramen en -deuren
De buitenkozijnen, ramen en deuren worden uitgevoerd in kunststof, 
verdiept model en voorzien van HR++beglazing, daar waar nodig gelaagd en 
brandwerend. Kleuren, type en uitvoering conform kleur en materiaalstaat. 
Alle kozijnen in de buitengevels zijn voorzien van standaard systeem gebonden 
hang en sluitwerk SKG**. Alle buitendeuren, incl. de berging en poortdeur 
worden voorzien van gelijksluitende cilinders. 

Binnenkozijnen en –deuren
De binnendeurkozijnen zijn fabrieksmatig afgelakte stalen montagekozijnen 
met glazen bovenlicht. De binnendeuren zijn fabrieksmatig afgelakte  
opdekdeuren, voorzien van standaard hang en sluitwerk. Er worden geen 
stofdorpels onder de binnendeuren aangebracht. 

Trappen 
De trappen worden vervaardigd uit wit gegrond vurenhout en worden langs 
de open zijde voorzien van hekwerken. Langs de wanden worden blank 
gelakte trapleuningen gemonteerd. De trappen van de woningen met een 
kap zijn open trappen. Bij de woningen met een plat dak is de trap naar de 
1ste verdieping een dichte trap, de trap naar de 2de verdieping is een open 
trap. In de hoek van de trap kan, als leidingschacht, een lepe hoek worden 
toegepast. 

Dorpels en afdekkers
Onder de gevelkozijnen worden aan de buitenzijde aluminium lekdorpels  
en aan de binnenzijde witte kunststenen vensterbanken aangebracht.  
Gevelkozijnen die op vloerniveau beginnen worden niet voorzien van  
vensterbanken.  

Overig timmer- en aftimmerwerk
De betimmering van de trapgaten wordt uitgevoerd in plaatmateriaal (hout 
of MDF). Leidingkokers t.b.v. stijgleidingen en dergelijke worden afgetimmerd 
met regelwerk en gipsplaat. Aansluitingen van gipsplafonds op wanden  
worden afgewerkt met plafondlijsten. Er worden in de woning geen  
vloerplinten aangebracht of geleverd. 

Plafond-, vloer- en wandafwerking
Alle wanden worden behangklaar opgeleverd. Alle horizontale plafonds in 
de woning worden gespackt, waarbij de Vnaden in het zicht blijven.  
De vloeren in alle vertrekken worden afgewerkt met zwevende zandcement 
dekvloeren, waarin de vloerverwarming (begane grond en 1ste verdieping) 
is opgenomen.  

Tegelwerk en sanitair
De aanleg van riolering en waterleidingen naar de sanitaire toestellen die op 
tekening/plattegrond zijn aangegeven is inbegrepen. Voor het maken van 
uw keuze voor wat betreft het sanitair en tegelwerk krijgt u een uitnodiging 
voor bezoek aan de digitale showroom.  

Voor de levering en montage van het standaard sanitair is voor de types 
Fokkemast en Kruismast een stelpost van € 1.250,00 incl. 21% btw  
opgenomen. Voor type Grote Mast is de stelpost voor het leveren en  
monteren van het standaard sanitair € 1.500,00 incl. 21% btw.  

Voor het leveren en aanbrengen van standaard tegelwerk is voor de types 
Fokkemast en Kruismast een stelpost van € 3.000,00 incl. 21% btw  
opgenomen. Voor de Grote Mast is de stelpost € 3.500,00 incl. 21% btw 
opgenomen. Alle genoemde stelposten zijn inbegrepen bij de koopsom. 
Indien u het tegelwerk en sanitair niet via Bouwbedrijf Kooi bestelt worden 
de aansluitpunten (riolering en waterleiding) op de standaard positie  
afgedopt opgeleverd.

Schilderwerk
De plafondplinten, houten aftimmeringen, trappen, traphekken en de trapgat 
betimmeringen worden dekkend geschilderd. De treden en stootborden van 
de trappen worden niet geschilderd. Het is mogelijk dat de houtnerf zich 
door het schilderwerk aftekent.  

Keukeninrichting
De kosten voor het leveren en monteren van een keuken zijn niet inbegrepen. 
Wel zijn de basisvoorzieningen (afvoer riolering, warm en koud water, 
elektrisch aansluitpunt t.b.v. koken, (recirculatie) wasemkap, koelkast en 
twee stuks dubbele wandcontactdozen boven het aanrecht, voor algemeen 
gebruik, inbegrepen. 

Nutsaansluitingen 
Het aansluiten van de nutsvoorzieningen (water, elektra en cai/kabel  
(glasvezel) wordt door Bouwbedrijf Kooi geregeld. De meterkast is een  
prefab meterkast die wordt ingericht conform de eisen en voorschriften  
van de nutsbedrijven. In de deur worden twee ventilatieroosters geplaatst.  
De kosten voor het gebruik van water en elektriciteit zijn tot de dag van 
oplevering voor rekening van de aannemer.
 

Binnenriolering
De binnenriolering wordt uitgevoerd in PVC en alle op tekening getekende 
sanitaire toestellen hebben een rioolaansluiting, zoals toiletten, fontein, 
keuken, wastafel, douchebak, wasmachine en verwarmingsinstallatie.

Hemelwaterafvoeren (HWA)
De hemelwaterafvoeren worden opgenomen in het metselwerk en worden 
aangesloten op de riolering. De vierkante buizen zijn van aluminium en de 
kleur is conform de kleur en materiaalstaat. De hemelwaterafvoer van de 
berging is van grijs PVC.

 
Elektrische installatie

De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast naar de 
diverse aansluitpunten volgens NEN1010. Ten behoeve van cai en telefoon 
worden loze aansluitpunten in de woonkamer en slaapkamer 1 aangebracht.
De woning wordt voorzien van een belinstallatie bestaande uit een beldrukker 
bij de voordeur, een schakelbare transformator in de meterkast en een bel 
boven de deur van de meterkast.

De woningen voldoen zonder PVpanelen aan de minimale EPCeis van 0,4 
behoudens de woningen 1, 2, 3, 4, 5, 33, 34, 35 en 36. Deze woningen  
worden voorzien van 2 PVpanelen om aan de minimale EPCeis te voldoen.

 
Verwarmingsinstallatie

De warmteopwekking gebeurt middels een luchtwaterwarmtepomp
installatie. Het binnendeel van de warmtepompinstallatie wordt geplaatst 
op de 2de verdieping. De buitenunit wordt geplaatst zoals op de verkoop
tekening is aangegeven. De warmteafgifte wordt gerealiseerd middels 
vloerverwarming op de begane grond en de 1ste verdieping. De installatie is 
op de 1ste verdieping nastelbaar middels een thermostaat op de overloop. 
In de badkamer wordt een elektrische handdoek radiator geplaatst.

Bij voldoende deelname bestaat de mogelijkheid om uw woning extra te 
verduurzamen door de woning te laten verwarmen door een bodembron.  
In de optielijst vindt u meer informatie over deze mogelijkheid.

Op de afwerkstaat is aangegeven welke temperaturen per ruimte minimaal 
worden gegarandeerd.  Voorwaarde is dat alle zones gelijktijdig  
functio neren – met gesloten ramen en deuren en het in gebruik zijn van de 
minimaal vereiste ventilatievoorzieningen en voor zover een verwarmings
element is aangebracht. De te behalen en handhaven temperatuur wordt 
gegarandeerd tot een buitentemperatuur van 10C°.

Om deze temperaturen te kunnen garanderen mag de vloerafwerking een 
maximale warmteweerstad van ≤ 0,12Kw/m² hebben. 

 
Ventilatie

Het ventilatiesysteem bestaat uit een zgn. WTW-systeem incl. bijbehorend 
kanalensysteem. De lucht wordt middels ventielen in de plafonds in de 
benodigde vertrekken geblazen. Via ruimte onder de deuren zal de lucht via 
ventielen vanuit onder andere de keuken, het toilet en de badkamer worden 
afgezogen. De posities van de ventielen zijn aangegeven op de verkoop-
tekeningen. Op dit systeem mogen geen afzuigkap of wasdroger aangesloten 
worden. Wij adviseren u daarom om een recirculatie afzuigkap en/of  
warmtepompdroger aan te schaffen.  

 
Schoonmaken t.b.v. oplevering 

De woning wordt bezemschoon opgeleverd door Bouwbedrijf Kooi. Door 
ons geplaatst sanitair, tegelwerken en beglazing worden nat gereinigd  
opgeleverd. Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van  
bouwvuil en puinresten en wordt vlak opgeleverd.

 
Krimpscheuren

Een nieuwbouwhuis heeft in de periode na oplevering een hoge lucht
vochtigheidsgraad. Wij raden u daarom aan om in deze periode goed te 
ventileren en niet te hard te stoken. Desondanks is het mogelijk dat er door 
droging van de verschillende materialen krimpscheuren ontstaan. Wij raden 
u aan om hier bij de afwerking van de wanden rekening mee te houden. 
Tegelvloeren, grindvloeren en natuursteen vloeren kunnen niet zonder meer 
op de dekvloer worden aangebracht. Door de droging van de dekvloer en 
de onderliggende constructievloer kunnen krimpscheuren ontstaan die 

zich aftekenen in de tegel- of grindvloeren. Speciale voorzieningen in een 
afwerkvloer zijn in dit geval nodig. Krimpscheuren vallen niet onder de 
garantie.

 
Wijzigingen voorbehouden

Dit document met daarin algemene informatie en een technische  
omschrijving is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van 
gegevens van tekeningen zoals verstrekt door de architect en de adviseurs 
van dit plan. Ondanks dit gegeven moeten wij een voorbehoud maken ten 
aanzien van wijzigingen die voortvloeien uit de eisen van de overheid  
en/of nutsbedrijven. Bouwbedrijf Kooi is gerechtigd tijdens de (af)bouw 
wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de noodzaak bij uitvoering 
blijkt. Deze wijzigingen mogen geen afbreuk doen aan de waarde en  
kwaliteit van de woning. Deze wijzigingen zullen geen van de partijen enig 
recht geven tot het vragen van verrekening van minder of meerkosten. 
De indeling op de situatietekening van het openbare terrein (paden, groen, 
parkeerplaatsen en dergelijke) en omgeving is aangegeven aan de hand  
van de laatst bekende gegevens. Wijzigingen hierop vallen buiten de 
invloedssfeer van Bouwbedrijf Kooi. De eventueel gebruikte perspectief
tekeningen van de woningen en de interieurs geven een zo goed mogelijke 
indruk van hoe de woning en de omgeving er straks uit gaan zien. Hieraan 
kunnen echter geen rechten worden ontleend. 
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