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RUSTIG EN RUIM WONEN 
OP LOOPAFSTAND 
VAN HARTJE GRONINGEN

04  VOORWOORD

Aan het Hoendiep komt Westerwal. Een nieuwbouwplan
dat de Zeeheldenbuurt verrijkt met stoere herenhuizen 
waarvan de architectuur is geïnspireerd op het industriële 
verleden van de omgeving. 

Het nabijgelegen Suikerunieterrein heeft een andere 
bestemming gekregen. Geen noeste arbeid meer in de buurt 
en dat maakt dat je hier heerlijk rustig woont en dat met 
de stadse reuring, de uitvalswegen en allerlei voorzieningen 
heel dichtbij. Ontdek hoe je zo naar de binnenstad of het 
park wandelt, en net zo makkelijk boodschappen doet en 
de kids naar school brengt. Alles in de buurt!

Het project Westerwal bestaat uit 22 koopwoningen 
en een appartementengebouw met 171 huurwoningen. 
Groenstroken, het Hoendiep en brede, autoluwe woon-
straten bepalen de sfeer. Zelden zie je zulke grote, 
energieneutrale nieuwbouwwoningen zó dicht bij de binnen-
stad. Een unieke kans! In deze brochure vertellen we je alles 
over de 10 Hofwoningen en 12 Kadewoningen. Veel lees- en 
kijkplezier en als je vragen hebt, bel de makelaar. Het team 
staat klaar om je te helpen.  



Westerwal ligt in de Zeeheldenbuurt. Om precies te zijn in het gebied 
tussen de Van Heemskerckstraat en de Admiraal de Ruyterlaan. 
Oftewel wonen op loop- en fietsafstand van de binnenstad van Groningen. 
Met 7 minuten fietsen ben je ook op het Station Groningen en met de 
auto rijd je snel de Ringweg N370 op naar de A7. Tot slot ben je via de
voetgangers- en fietsersbrug zo aan de overkant van het Hoendiep. Hier 
stoppen allerlei bussen, dus ook met het openbaar vervoer kun je hier 
prima uit de voeten.

STADSPARK     8 MIN
BINNENSTAD   12 MIN
SUPERMARKT    9 MIN

STATION       7 MIN
BINNENSTAD    4 MIN
SUPERMARKT    4 MIN

SNELWEG       4 MIN
A7 EN A28     6 MIN
EUROPAPARK   10 MIN

PER FIETS PER AUTOLOPEND

WESTERWAL 
LIGT IDEAAL EN IS 
PERFECT BEREIKBAAR

RINGWEG N370

0706

BINNENSTAD
GRONINGEN



08 ZEEHELDENBUURT

Zien we je in het Stadspark?
Loop de Admiraal de Ruyterlaan uit en vervolg je weg rechtdoor. 
Een paar minuten later sta je in het Stadspark van Groningen. Hier is 
van alles te doen. Wandelen, hardlopen, lekker in het gras liggen of 
eten bij Ni Hao. De kinderboerderij is ook erg leuk en daarnaast vind je 
hier allerlei sportclubs.

Sporten en spelen 
Als het inrichten van je nieuwe thuis en de verhuizing achter de rug 
zijn en het normale leven dient zich weer aan, wordt het dan niet 
weer eens tijd voor de sportschool of iets anders sportiefs? Geen zorgen. 
Sportpark West-end vind je dichtbij en op 4 minuten fietsafstand zijn 
Sportief 90 en Basic Fit gevestigd. 

Winkelen en boodschappen doen
De Spar en Coop bevinden zich op 7 en 10 minuten loopafstand; 
een boodschap is zo gedaan. Maar net zo makkelijk fiets je naar 
de binnenstad. Hier vind je een rijk aanbod aan markten, lokale 
ondernemers en landelijk bekende ketens. Groningen is een geweldige 
stad met veel cultuur en volop leuke horecagelegenheden. Je zult er 

maar dagelijks van kunnen genieten!

Scholen
Heb je kinderen, dan zit je hier goed. Basisscholen De Petteflat en 
De Starter liggen dicht bij Westerwal. Datzelfde geldt voor kinder-
opvang en peuterspeelzaal Dolfijn. Nog geen 5 minuten fietsen en je 
bent er. Voor de grotere kinderen is er het CSG Augustinuscollege en 
het Alfa-college. Deze school voor voortgezet onderwijs en school 
voor mbo-opleidingen zitten om de hoek. 

De Zeeheldenbuurt is een gezellige, kindvriendelijke 
buurt aan de zuidwestkant van de stad. De wijk ligt 
niet alleen ideaal ten opzichte van uitvalswegen en 
de binnenstad, de voorzieningen zijn goed en er is 
altijd wel wat leuks te doen!  

7 MIN
NAAR HET PARK

WAT JE WILT WETEN OVER 
DE ZEEHELDENBUURT
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12 13GRONINGEN

Groningen is ongekend populair. Niet alleen maar 
bij de mensen die er geboren en getogen zijn. 
Ook studenten die ‘aan komen waaien’, blijven 
er het liefst wonen als de studie is afgerond. 
Zo vreemd is dat niet, Groningen heeft opvallend 
veel te bieden. 

De stad is Bourgondisch gezellig en je vindt er veel 
leuke winkels, horeca, musea en uitgaansmogelijk-
heden. Eeuwenoude kroegjes en hippe pop-upstores 
wisselen elkaar af en geregeld leeft de stad op als er 
weer een festival wordt georganiseerd. 

Van horen zeggen zijn de walking dinners in Groningen 
‘the best’ en als je even je rust wilt pakken, dan hoef 
je hier nooit ver weg te gaan. Het Stadspark – dat heel 
dicht bij Westerwal ligt – is een fantastische plek om 
te spelen, lezen, sporten en wandelen. Even verderop 
vind je het Hoornsemeer, waar een zomerse dag een 
beetje als vakantie voelt.

GRONINGEN BUBBELT
EN BRUIST: 
HIER WIL JE WONEN!

BEKIJK DE LEUKSTE
HOTSPOTS OP DE 
VOLGENDE PAGINA

01



14 15GRONINGSE HOTSPOTS

01   De Beurs

Een klassiek en knus Gronings 
café en restaurant dat bij iedere 
Groninger bekend is. Wie zin heeft 
in ‘gewoon, lekker eten’ stapt 
eens binnen voor een diner aan 
de bekende Vismarkt.

02  Het Groninger Museum 

Mooi of lelijk? Het Groninger  
Museum staat er al sinds 1994, 
maar is nog steeds onderwerp  
van discussie over moderne  
architectuur. Het Groninger  
Museum is vernieuwend en tegelijk 
voor een breed publiek interes-
sant. Verbaas en verwonder je!

03  Suikerunieterrein

Westerwal wordt gebouwd op een 
voormalig fabrieksterrein dat door 
de N370 wordt gescheiden van het 
Suikerunieterrein. Door middel van 
een nieuwe fiets- en voetgangers-
tunnel zullen beide terreinen op 
elkaar aangesloten worden. 
Het blijkt de perfecte plek voor 
nieuwe initiatieven om zich te 
ontpoppen. Ploeg id3 ontwikkelt 
het voormalige Suikerunieterrein 
opnieuw tot een icoon én een 
economische motor voor de stad. 
Dit doen ze door samen met 

creatieve bedrijven en duurzame 
ondernemingen in de Suikerfabriek 
beurzen, feesten en events te 
organiseren. In EM2 kun je dansen 
of een concert bijwonen. En dat bij 
jou om de hoek. 

04  De Roemer

De Roemer is een speciaalzaak met 
een bijzonder en onderscheidend 
assortiment speciaalbier, wijn, 
whiskey, cognac en overige gedis-
tilleerde dranken. Sommelier en 
eigenaar Jurjen Smeenk helpt je 
graag bij de keuze van je nieuwe 
favoriete drankje. 

05  Stadspark

Dit park in Engelse landschapstijl 
ligt op korte afstand van Westerwal 
en heeft voor iedereen wat te 
bieden. Zo is er een kinderboerderij, 
een grote drafbaan waar nog altijd 
paardenraces worden gehouden 
en is het een uitstekende plek 
voor een wandeling. In de zomer-
maanden worden er ook regelmatig 
evenementen georganiseerd.

06  P.S.

De plek voor goede koffie, thee 
en huisgemaakte taart in een 
van de leukste winkelstraten van 

Groningen. Hier worden jaarlijks 
minimaal 3000 punten appeltaart 
gesneden. Ga langs en geniet in 
een gezellige en ongedwongen 
sfeer van al het goeds dat ze te 
bieden hebben.

07  De Stadsakker

Een paar deuren verder dan P.S. 
zit in een prachtig Jugendstil pand 
De Stadsakker. Een sfeervolle win-
kel voor iedereen met (potentiële)
groene vingers.
Naast een grote collectie boeken, 
zaden en gereedschap hebben 
ze ook alles om je oogst te ver-
werken, vogels te voeren, handige 
tuinhulpjes en natuurlijk uitge-
breid advies. Of je nu een potje 
basilicum in leven wilt houden of 
inmiddels aan een hele volkstuin 
toe bent.

08  Train More

Train More, Get More! Het motto 
van deze hippe sportschool. Waar 
de gemiddelde sportschool meest-
al muf en voornamelijk praktisch 
is, bevindt Train More zich in een 
voormalig Academisch Ziekenhuis 
aan de Munnekeholm. Hier moet je 
niet zijn, hier wíl je zijn!

02

03 04

05 06

07 08

HOTSPOTS
UIGELICHT

GRONINGEN 
HEEFT 

529.140 M2

WINKEL-
OPPERVLAKTE

De stad Groningen barst van 
de parels; verborgen kunst 
op straat, knusse boetieks 
of kleinschalige kwaliteits-
restaurants. Ontdek ze zelf!



Een veilige thuishaven
Een heerlijk gevoel, zo’n compleet nieuwe eigen woning. 
Des te fijner als je weet dat je jezelf helemaal veilig kunt 
voelen. Dat kan dankzij de inbraak vertragende deuren en 
kozijnen en het veilige hang- en sluitwerk. De woningen 
van Westerwal voldoen aan de meest recente veiligheids-
eisen, een prettige gedachte.

Het gemak van onderhoudsvrij wonen
In een bestaande woning is altijd wel wat te doen. Een 
nieuwbouwwoning is een woning waar je de eerste jaren 
geen omkijken naar hebt. Alles is nieuw en doet het. 
Op bijna alles zit garantie en onderhoudskosten heb je de 
eerste jaren vrijwel niet. Mochten er in de eerste jaren toch 
bouwkundige gebreken aan het licht komen, dan worden die 
conform de Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2020 
van Woningborg voor je opgelost.

Gasloos
Geen gas voor warmte, maar warmte uit de buitenlucht. 
Hoe werkt dit? Eigenlijk heel simpel! De buitenunit op het 
dak haalt energie uit de buitenlucht. Een warmtepomp zet 
de energie om in warmte en brengt deze over op de vloerver-
warming. Dit is niet alleen de meest comfortabele vorm van 

DE VOORDELEN 
VAN NIEUWBOUW

Als je op zoek bent naar een nieuwe woning, raak je soms op slag verliefd. 
Uiteindelijk wil je ook graag een verstandige keuze maken. Een combinatie van 
beide is natuurlijk helemaal fantastisch! Een nieuwbouwwoning heeft een aantal 
duidelijke voordelen. Nieuwbouw is veiliger, comfortabeler, gebouwd met betere 
technieken en materialen. Een nieuwe woning is bovendien veel duurzamer, 
gezonder en ook beter voor je portemonnee. Wist je bijvoorbeeld dat de maan-
delijkse energielasten bij een EPC 0 veel lager zijn dan bij een standaard woning? 
Ook voor het verkrijgen van een hypotheek geeft EPC 0 een voordeel. Zo zijn er 
namelijk veel hypotheekverstrekkers die extra hypotheekruimte faciliteren, vraag 
hiernaar bij je hypotheekadviseur.

16 NIEUWBOUW 17

verwarming, je krijgt er ook nog eens koeling bij. In de zomer 
werkt het principe namelijk net andersom. De warmtepomp 
geeft dan warmte af aan de buitenlucht waardoor er gekoeld 
water ontstaat voor de vloerverwarming. Via de vloer kan je 
de woning dan ook op warme dagen heerlijk koel houden.

EPC 0
Elke nieuwbouwwoning moet voldoen aan de eisen van het 
bouwbesluit. Onderdeel hiervan is de energieprestatie ook 
wel EPC genoemd. Hoe beter de energieprestatie, hoe lager 
de EPC-score. Deze score wordt bepaald op basis van het 
energieverbruik en energieverlies van de woningen. Deze mag 
conform het bouwbesluit maximaal 0,4 zijn. De woningen van 
Westerwal zijn goed geïsoleerd door onder andere de toepas-
sing van triple-glas. Doordat de warmte van afgevoerde lucht 
en douchewater wordt hergebruikt is het energieverbruik ge-
minimaliseerd. PV-panelen leveren net zo veel energie op, als 
de installatie bij standaard verbruik nodig heeft. Door al deze 
maatregelen is er een EPC behaald van 0.

 
Energie wordt in de toekomst schaarser. Met een woning in 
Westerwal bent u minder afhankelijk van externe energie en 
voorbereid op de toekomst! 

WESTERWAL
HEEFT EEN
EPC 0
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DE ARCHITECTEN 
VERTELLEN OVER HET 
ONTWERP VAN WESTERWAL 
HIER WIL JE WONEN!

INTERVIEW MET ARCHITECT

Stoer en een tikje industrieel
“Het voormalige fabrieksterrein ligt aan de kade van het Hoendiep naast 
het voormalige Suikerunieterrein. De ligging aan de kade en de geschiede-
nis van het gebied geven Westerwal een stoer, industrieel karakter. 
Dat hebben we terug laten komen in de architectuur. De extra hoge 
Kadewoningen met vier woonlagen, de drielaagse Hofwoningen en het 
stevige appartementengebouw maken Westerwal tot een statement 
aan het water.” 

En toch heeft elk huis een eigen karakter
“Kom je dichter bij de huizen dan zie je het individuele karakter. 
De eengezinswoningen krijgen een mee-ontworpen bloembak en de 
Kadewoningen worden voorzien van een prachtig terras waar de avond-
zon schijnt. De straten rondom de nieuwbouwhuizen en nieuwbouw-
appartementen zijn vriendelijk en groen.” 

Je eigen pakhuis aan de kade van het Hoendiep
“De herenhuizen aan de kade van het Hoendiep zijn heel bijzonder. Ruim! 
Dat om te beginnen. Dit is te danken aan de 4 volledige woonlagen. 
De leefkeuken bevindt zich op de begane grond. De woonkamer is op de 
1e verdieping. De ruimtes zijn met elkaar verbonden via een vide. Door 
de huizen ca. 50 centimeter op te tillen vanaf de openbare weg, krijgen 
ze een nog imposanter karakter. Daarbij ervaar je in huis meer privacy. 
voorbijgangers kijken minder makkelijk binnen.”

Voor dit Groningse nieuwbouwproject 
was er de wens om samen te werken met 
een Groningse architect. AAS Groningen 
werd in een vroeg stadium bij de plannen 
betrokken. Het daadwerkelijke ontwerp 
komt van Henk Scholten en Dennis Hofstee. 
Zij vertellen er zo enthousiast over dat je er 
eigenlijk gelijk wilt gaan wonen.

Grote woningen in Groningen
“Dat we de nieuwbouw eengezinswoningen zo groot hebben gemaakt, 
is ingegeven door de wensen van de ontwikkelaar, onze eigen visie én 
de input die de makelaar ons gaf. De makelaar wist ons te vertellen 
dat er veel vraag is naar ruime woningen met tuin in de stad. 
De Kadewoningen hebben het grootste woonoppervlak, maar ook de 
Hofwoningen hebben een ruim woonoppervlakte door de drie volledige 
woonlagen. Door de positie van de huizen is de zonligging van alle 
tuinen ideaal.”

“WE KUNNEN NIET WACHTEN 
OM HIER STRAKS ROND TE LOPEN 
EN TE ZIEN HOE MENSEN VOLOP 
GENIETEN VAN HUN NIEUWE THUIS 
AAN DE RAND VAN HARTJE GRONINGEN.”

150-185M2



“Westerwal wordt prachtig. Met recht is deze 
bijzondere plek aan het Hoendiep een verrijking van 
de Zeeheldenbuurt. Een landschapsarchitect buigt 
zich over de inrichting van Westerwal. Groenstroken 
en brede, autoluwe woonstraten met stoepen 
bepalen straks de sfeer” 

20 21
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FIETSTUNNEL

ADMIRAAL DE RUYTERLAAN
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APPARTEMENTEN

TYPE HOF
HERENHUIZEN

TYPE KADE
HERENHUIZEN

KAVELKAART

WAAR WIL JE 
WONEN? 

Westerwal biedt twee typen nieuwbouwwoningen. Ga je voor 
een stoer herenhuis aan de kade met vier woonlagen en circa 
185 m² woonoppervlakte of is het herenhuis type Hofwoning 
met circa 150 m² woonoppervlakte precies wat jij zoekt?

Zoals je ziet, liggen de 12 Kadewoningen schitterend vrij aan het 
Hoendiep. Voor de deur heb je een privéterras waar je een fijn zitje 
kunt creëren en wat planten kunt neerzetten. Met een lekkere tuin 
op het zuid geniet je in de zomermaanden altijd van de zon.

De 10 Hofwoningen liggen aan twee autovrije straten met veel groen. 
Hier kan je met een gerust hart je kinderen buiten laten spelen. 
Deze tuin ligt trouwens op het oosten of westen, zodat je altijd de 
zon meepakt. Voor of achter!

Parkeren is in Westerwal goed geregeld

In het hofje tussen de Hofwoningen komen privéparkeerplaatsen 
voor de bewoners van de Kadewoningen en Hofwoningen. Iedereen 
krijgt één privéparkeerplaats en je hebt daarnaast recht op een 
parkeervergunning voor de openbare parkeerplekken. 
Kortom, altijd plek voor twee auto’s. 



24 RUBRIEKSNAAM

De stoere herenhuizen aan de kade hebben 
4 complete woonlagen, waardoor je geniet van 
circa 185 m² woonoppervlakte. Zeker geen alle-
daags huis en dat zie je gelijk als je aankomt. 
Via drie treden kom je bij de voordeur. Doordat de 
begane grond en de 1e verdieping iets terug liggen 
heb je voor de deur een beschut terras om een 
bankje neer te zetten en te genieten van de avond-
zon, terwijl je uitkijkt over het groen en het water 

voor de deur. 

Vanuit de hal loop je de woonkeuken in die direct 
grenst aan de heerlijke tuin op het zuiden en daarmee 
zeer geschikt is om je maaltijd buiten te nuttigen. 
De ruime woonkeuken is zo groot dat je hier prima 
een werkplek of speelruimte voor de kids aan toe 
kunt voegen.

Een verdieping hoger is de woonkamer die met een 
vide verbonden is met de woonkeuken. Via de grote 
staande ramen heb je een schitterend uitzicht over 
het Hoendiep en de tuin. 

Op de 2e en 3e verdieping zijn er 4 riante slaapkamers 
over de gehele breedte van de woning. De kleinste 
telt al 15 m²! Als je wilt, kun je één kamer opsplitsen 
tot 2 kamers, maar een luxe inloopkast of een extra 

badkamer zou ook niet misstaan. 

25

  12 
KADEWONINGEN
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  12 
KADEWONINGEN

KENMERKEN 
  6 kamers, 4 volledige woonlagen 

  woonoppervlak circa 185 m²

  woonkamer / keuken over 2 lagen, verbonden 
   met vide 

  4 slaapkamers, 

  vloerverwarming en vloerkoeling op alle 
   verdiepingen

  ruime badkamer met ligbad, inloopdouche 
   en wastafel

  gasloos

  energie neutraal, EPC = 0

  triple glas

  uitzicht op het Hoendiep, water- en parkzone

  achtertuin gunstig op het zuiden

  beschut terras op begane grond aan Hoendiepzijde 

  1 privéparkeerplaats 

5M

18.9M

26 KADEWONINGEN

TUSSENWONING
BEGANE GROND 
MET TUIN DOORSNEDE KADEWONING

OPTIES 
  Mogelijkheid om de keuken elders te plaatsen

  Optie tot voorbereiding voor een pantry op 
   de 1e verdieping

  Een extra slaapkamer op de 2e verdieping

  Optie tot een extra badkamer op de 3e verdieping

  Extra toilet op de 3e verdieping

  Creëer een inloopkast in een slaapkamer op de 
   2e verdieping

  Optie tot het maken van een extra slaapkamer 
   op de 3e verdieping

AANGEGEVEN MATEN ZIJN CIRCA MATEN
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BEGANE GROND 1E VERDIEPING

TUSSENWONING

9.2M

CIRCA 10.8M

1.5M

4.8M

2E VERDIEPING 3E VERDIEPING

AANGEGEVEN MATEN ZIJN CIRCA MATEN
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32 33KADEWONING

BEGANE GROND 1E VERDIEPING

HOEKWONING
2E VERDIEPING 3E VERDIEPING

9.2M
1.5M

4.8M

AANGEGEVEN MATEN ZIJN CIRCA MATEN

CIRCA 10.8M



3534 RUBRIEKSNAAM

De herenhuizen type Hofwoning liggen aan 
autoluwe straten met groen. Ze zijn een stukje 
breder dan de herenhuizen aan de kade en 
beschikken aan de achterzijde over een dakterras. 
En dan hebben ze ook nog eens drie volledige 
woonlagen. Het resultaat is dat je maar liefst 
150 m² woonoppervlakte hebt. Ook hier kom je 
bij je voordeur via enkele treden. Een luifel zorgt 
voor een beschutte entree. 

Eenmaal binnen verrast de ruimte. De woonkamer 
met open keuken is bijna 50 m² groot. Alle ruimte dus 
voor die lekkere loungebank en grote eettafel. Loop 
straks je tuin in en geniet van de gunstige zonligging. 

Op de 1e verdieping zijn er 2 slaapkamers, dakterras 
en een badkamer. Op de 2e verdieping heb je nog 
eens 2 kamers en een technische ruimte, waar je 
de wasmachine en droger kwijt kunt. Is dit huis met 
privéparkeerplaats jouw droomhuis?

35

  10 
HOFWONINGEN
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1E VERDIEPING

HOFWONINGEN

  10 
HOFWONINGEN

CIRCA 5M

22.4M

11.5m

36

BEGANE GROND 
MET TUIN

KENMERKEN 
  6 kamers, 3 volledige woonlagen 

  woonoppervlak circa 150 m²

  xl woonkamer/keuken van circa 50 m² 

  4 of 5 slaapkamers 

  vloerverwarming en vloerkoeling op alle  
   verdiepingen

  gasloos

  energie neutraal, EPC = 0

  triple glas

  gelegen aan autovrije of autoluwe woonstraten 

  achtertuin met berging aan parkeerhof 

  dakterras

  1 privéparkeerplaats 

OPTIES 
  Open trap in de woonkamer

  Separaat toilet mogelijk op de 1e verdieping

  Extra slaapkamer mogelijk op de 1e verdieping

  Optie tot extra badkamer op de 2e verdieping

  Vergrootten badkamer op de 1e verdieping

  Samenvoegen van slaapkamers op de 2e verdieping 
   tot grote slaapkamer met inloopkast

3E VERDIEPING

XXM

XXM
XXM

2E VERDIEPING

9M
2M

AANGEGEVEN MATEN ZIJN CIRCA MATEN
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HOFWONING
DOORSNEDE HOFWONING



40 INTERIEUR HOFWONING 41



EEN DUURZAME WONING
MET EPC VAN 0

Een goed geïsoleerd huis. Comfortabel warm 
in de winter en verfrissende koeling in de zomer. 
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Ruim voldoende warmwater, dit dankzij 
de lucht/water warmtepomp. De buitenunit 
haalt energie uit de buitenlucht. De binnen-
unit zorgt vervolgens dat de energie daar 
komt waar deze nodig is. Een uitgekiend 
klimaatsysteem zorgt er voor dat de tempe-
ratuur in huis altijd constant is. Is het buiten 
koud? Dan zorgt de warmtepomp dat de 
vloer aangenaam warm aanvoelt en de kamer 
wordt verwarmd. Is het buiten heet, dan 
koelt de vloer af.  

Je bedient de warmtepomp middels de 
kamerthermostaat, met instellingen voor 
de ruimtetemperatuur, een keuzemenu voor 
de bereiding van warm tapwater, de tijd en 
de datum. Als de thermostaat eenmaal is 
ingesteld, hoef je er eigenlijk nooit meer 
aan te komen.
 
Het ventilatiesysteem zorgt er voor dat 
het CO2 gehalte in de woonkamer en 
hoofd-slaapkamer constant wordt bewaakt. 

BUITENUNIT WARMTEPOMP VOORRAADVAT WARM WATER01 07

02 08

03 09

04 10

05 11

06

BALANSVENTILATIE BINNENUNIT WARMTEPOMP

OMVORMER BEDIENING MET KAMERTHERMOSTAAT

PV-PANELEN LED-VERLICHTING

DOUCHEWARMTE TERUGWINNING VLOERVERWARMING EN KOELING

TRIPLE GLASS

01

05

09

11

10

06

04

02

03

07

08

COMFORTABEL 
VERSE LUCHT IN 

HUIS

ENERGIE
OPGEWEKT DOOR
PV-PANELEN

RUIM VOLDOENDE
WARM WATER

WARM IN DE WINTER,
KOEL IN DE ZOMER

Het systeem stuurt bij waar nodig. Verse 
buitenlucht wordt eerst voorverwarmd, 
zodat de binnentemperatuur op peil blijft.

De PV-panelen wekken voldoende elektrici-
teit op voor de verwarming, de koeling, het 
warme water en de ventilatie. De woning 
beschikt over een voorraadvat warmwater 
van 190 liter.  

De Douche WTW gebruikt de warmte van het 
afgevoerde douchewater om het aanvoerwa-
ter op te warmen. 

Je nieuwe huis heeft vloerverwarming en 
vloerkoeling. Dit systeem is gebaseerd op re-
latief lage temperaturen. In de praktijk wil dit 
zeggen dat veranderingen van temperatuur 
langzamer gaan dan bij reguliere verwarming. 
Op het gebied van energiebesparing behaal je 
de beste resultaten als de thermostaat dag 
en nacht op dezelfde temperatuur staat. 
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SPECIALIST IN HOTELBOUW

VAN OMME EN DE GROOT

IETS EIGENS ZOEKEN 
IN EEN WERELD VAN HETZELFDE. 
AL SINDS 1922.

Wij willen. Wij kunnen. Wij doen. Dat is de lijf-

spreuk van de projectontwikkelaars en bouwers 

bij Van Omme & De Groot. Al sinds 1922, toen 

Jan Zweer van Omme en Augustinus de Groot 

het bedrijf oprichtten. Vandaag de dag is  

Van Omme & De Groot een van de laatst over-

gebleven middelgrote familiebedrijven in de 

regio Rotterdam.

Maar wat willen, kunnen en doen we dan? 

Heel veel! Nieuwbouw, renovatie, transformatie, 

projectontwikkeling en onderhoud. Zeer om-

vangrijke projecten, maar ook kleinschalige 

opdrachten. 

Woningen. Winkels. Kantoren. Hotels. Tot en met 

hele woonwijken en centrumplannen. In en rond 

Rotterdam, maar ook ver daarbuiten.

Wat we doen, doen we anders dan anderen. 

We denken niet in obstakels, maar liever in 

kansen en oplossingen. Veerkrachtig en een 

beetje eigenzinnig.

‘We’ zijn een mix van jonge gedreven 

professionals en ervaren krachten. Een hechte 

club mensen, die deskundig zijn en van aanpak-

ken weten. Die van korte lijnen met partners en 

opdrachtgevers houden en hun nek durven uit te 

steken. Altijd vol energie en met beide benen op 

de grond. Een mentaliteit waar we al jarenlang 

succesvol mee zijn.

Voor meer informatie over 

Van Omme & De Groot: www.vodg.nl

Westerwal 
is een ontwikkeling van:

ONTWIKKELEN & BOUWENONTWIKKELEN & BOUWENONTWIKKELEN & BOUWENTRANSFORMEREN MET MEERWAARDE
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ONTWIKKELING

REALISATIE

telefoon 050 853 3733
website pandomo.nl

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars 
en Bouwers is het niet toegestaan de inhoud 
van deze brochure gedeeltelijk over te nemen 
of op enige wijze openbaar te maken. Aan deze 
brochure kunnen geen rechten ontleend worden. 
De artist impressions en plattegronden- en 
situatietekeningen in de verkoopbrochure zijn 
bedoeld om een indruk van de woning en 
de woonomgeving te geven. Aan deze artist 
impressions, plattegronden en situatietekeningen 
kunnen geen juridische rechten worden ont-
leend. De aangegeven kleuren van de woningen, 
de inrichting van het openbaar gebied en de 
locatie van de bomen en dergelijke zijn indicatief 
en kunnen bij de realisatie afwijken. 
De inrichting van het openbaar gebied wordt 
onder de verantwoordelijkheid van de gemeente 
Groningen ontworpen en aangelegd.

VERKOOP & INFORMATIE

DISCLAIMER
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