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Ben jij een echte waterliefhebber? Dan wil jij hier wonen!  

Pal aan het Woldmeer, in een ruime, energiezuinige en 

gasloze woning met een moderne, strakke architectuur. 

WONEN AAN HET WATER  
VAN HET WOLDMEER  
IN MEERSTAD TERSLUIS
Modern, gasloos en ruim
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“HIER

    VOEL IK 

ME THUIS”WONEN IN 
VRIJHEID
ULTIEM 

GENIETEN

ALLE RUIMTE OM TE GENIETEN 
Op loopafstand van je woning in je eigen bootje stappen om een eind 

te varen, ’s avonds een lekkere lange wandeling maken langs het water, 

op mooie zomerdagen heerlijk chillen op het strandje, een drankje doen 

bij de strandtent… Zodra je hier thuiskomt, schiet je direct in de vakantie-

modus. Dit is relaxed leven in vrijheid, met de stad dichtbij.

INHOUD:
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Mooi Meerstad

Meerstad is een nu al zeer geliefde nieuwe 

woonwijk en recreatieplek. Ruimte, groen,  

een open vaarverbinding naar de Friese  

en Groninger meren… Hier is het heerlijk  

leven en relaxen.

Meeroevers en Tersluis

De 1e wijk van Meerstad, Meeroevers, is al  

opgeleverd en hier vind je de nodige dage-

lijkse voorzieningen zoals een brede school 

en een gezondheidscentrum. Tersluis is de  

2e wijk: het gezellige en kindvriendelijke  

nieuwste stukje van Meerstad. 

JE KUNT MEER  
IN MEERSTAD

“EEN HEERLIJKE

     PLEK OM OP 

 TE GROEIEN”

“ELKE

    MOOIE DAG  

 HET WATER OP”
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Volop in ontwikkeling

Tersluis is volop in ontwikkeling en wordt  

steeds leuker. De sluis en de haven worden 

straks echte trekpleisters met een gezellig  

dorpsplein en voorzieningen zoals een basis-

school, supermarkt en horeca. Er is al een  

busverbinding naar Groningen centrum.

Samenwerkingsschool Meeroevers6

Horeca Strand3

“STEEDS MEER  

              VOORZIENINGEN”

Meeroevers

Tersluis

3
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4

5
VRIJSTAANDE WONING

HALFVRIJSTAANDE WONING

TUSSENWONING

HOEKWONING

DWARSKAP

LANGSSKAP

2

1

Haven2
Sluis1

Uitkijktoren Meerstad4
Gezondheidscentrum Meerstad5



1110

ARCHITECT  
AAN HET WOORD  

“De stevige baksteenarchitectuur geeft de wonin-

gen een kenmerkend profiel, bijna zoals een kind 

een huis tekent. Dit krachtige beeld past perfect op 

deze plek aan het water. Op bepaalde plekken zijn 

de woningen heel krachtig en detailloos, terwijl er 

op andere plekken juist grote overstekken zijn en er 

subtiele verfijning is. De woningen hebben een heel 

mooie overgang van prive naar openbaar gebied; 

een heerlijke plek om ’s avonds nog even in de tuin 

te zitten en je buren te ontmoeten.”  

“Op deze plek zo pal aan het water wil je de om-

geving optimaal ervaren. Daarom hebben we 

gezorgd voor maximaal uitzicht en veel verbinding 

met buiten. Ook vanuit je slaapkamer kun je mooi 

wegkijken over het water. De grote gevelopeningen 

geven een mooi contrast met het stoere uiterlijk 

van de woningen.” 

 

“Elke woning heeft zijn eigen karakter. De indivi-

dualiteit van de woningen is duidelijk zichtbaar in  

de variatie in kapvorm en het wisselende dakritme. 

Bovendien zie je die eigenheid terug in de verschil-

lende gevelkleuren. Op detailniveau is er variatie 

in het metselwerk rondom de kozijnen. Hierdoor is 

elke woning net een beetje anders. Bijzonderheden 

zoals de tuinmuurtjes met huisnummers en de 

bloembakken brengen eenheid in het plan.”

GERT JAN SAMSOM 
BDG ARCHITECTEN ZWOLLE 

“Tuinmuurtjes en bloembakken 

zijn uitgevoerd in dezelfde baksteen 

en brengen eenheid in het plan.”

ROBUUST EN TIJDLOOS, 
UITGAAND VAN 
DE EERLIJKHEID 
VAN HET MATERIAAL

ELKE WONING HEEFT 
ZIJN EIGEN KARAKTER 

“Wonen aan het Woldmeer is ontworpen 

vanuit de baksteenarchitectuur; robuust 

en tijdloos, uitgaand van de eerlijkheid van 

het materiaal. Het warme rood en oranje past 

ook erg in het Noord Groningse landschap. 

De witte woningen vormen een accent; een 

knipoog die vriendelijkheid brengt in het plan.”

´

10
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WAT IS JOUW 
FAVORIETE GEVELKLEUR?

Vrijstaande woning 

De vrijstaande woningen zijn exclusief en zeer royaal. De markante architectuur kenmerkt 

zich door de opvallende uitbouw naar de zijgevel, bijzondere accenten in het metselwerk  

en stijlvolle, diepliggende kozijnen. De vrijstaande woningen liggen verspreid over  

het plangebied en zijn er in 3 verschillende gevelkleuren; helderwit, warmrood en goud-

oranje. Ook fijn; je hebt een berging, een carport en 2 parkeerplaatsen. De met zink  

beklede dakopbouw (bij 2 woningen basis, bij andere optioneel) biedt extra ruimte  

en een geweldig uitzicht over het Woldmeer.
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LICHT EN RUIMTE

Door de bijzondere uitbouw aan de zijgevel heeft deze woning een extra brede woonkamer van  

maar liefst 7,9 m! Vanuit deze grote woonkamer aan de straatkant heb je direct fantastisch  

uitzicht op het Woldmeer. Je hebt een tuin rondom en lekker veel lichtinval door de grote raampartijen. 
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Bouwnummers  6, 17, 22 t/m 24
VRIJSTAANDE 
WONING

Begane grond
Bouwnummers  6 en 17 met dakopbouw

Eerste verdieping

Bouwnummers 22 t/m 24 optionele dakopbouw

Extra terras!

Openslaande

tuindeuren

Een grote woonkamer  

met uitzicht naar 4 kanten

Een grote badkamer voorzien 

van vloerverwarming, luxe 

sanitair en tegelwerk

Werkplek met  

glas van vloer  

tot plafond

De vrijstaande woningen zonder 

dakopbouw hebben hier de 

badkamer en 2 slaapkamers 

aan de achterzijde.

2 slaapkamers of 1 grote slaapkamer over 

de volle breedte: aan jouw de keus!
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VRIJSTAANDE 
WONING

Tweede verdieping
Bouwnummers 6 en 17 met dakopbouw

Bouwnummers 22 t/m 24 optionele dakopbouw

De dakopbouw zorgt 

voor extra ruimte en een 

fantastisch uitzicht

“VOEL JE

          HELEMAAL THUIS”

Techniekruimte 

met daarin 

installaties en 

de wasmachine

19

Vrij in te delen verdieping: 2 extra 

slaapkamers, extra bergruimte of 

een sportkamer? Alles kan hier!
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WAT IS JOUW  
FAVORTIETE 
KAPVORM?

Halfvrijstaande woning

De halfvrijstaande woningen zijn bijzonder breed en bieden daardoor heerlijk veel leefruimte.  

Je hebt keuze uit een woning met een langskap of een dwarskap. Diverse woningen hebben  

een erker aan de woonkamer. Bij andere woningen is dit optioneel. Deze woningen zijn er in  

2 gevelkleuren; warmrood of oranjegoud. Je hebt een berging, carport en twee parkeerplekken  

op eigen terrein. De berging kan worden uitgebreid tot een garage. De afwerking is top: zo heeft 

iedere woning een tuinmuurtje met het huisnummer bij de ingang. Maar ook de zonnepanelen  

zijn fraai geintegreerd in de dakpannen.
¨
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LICHT EN UITZICHT

Wonen aan de waterkant en koken met uitzicht op je tuin? De halfvrijstaande woningen lenen zich 

hier uitstekend voor. Openslaande tuindeuren en grote ramen zorgen voor veel licht in de woning. 

Alle woningen zijn voorzien van vlakke dakpannen, luchtwarmtepomp en fraaie indak zonnepanelen.
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HALFVRIJSTAANDE
WONING

Begane grond
Bouwnummers 7, 8, 15, 16, 18, 19, 20 en 21

Eerste verdieping
Bouwnummers 19 en 20 met erker woonkamer

Bouwnummers 7, 8, 15, 16, 18 en 21 zonder erker woonkamer

Met de optionele uitbouw

maakt u de woning nog ruimer

Praktische  

U-vormige 

indeling

Master bedroom 

met ruimte voor  

inloopkast

Standaard 3 

slaapkamers

Erker aanwezig 

of optioneel

Grote badkamer

met vloerver-

warming en plek  

voor een ligbad

Comfortabele 

vloerverwarming

Alle ruimte voor een grote eettafel en 

uw droomkeuken

Grote ramen van

vloer tot bijna aan  

het plafond
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HALFVRIJSTAANDE
WONING

Tweede verdieping
Bouwnummers 7 en 18 Bouwnummers 8, 15, 16, 19, 20 en 21

Tweede verdieping

De installaties

staan op de  

tweede vedieping

Extra veel ruimte 

en uitstraling 

door de dwarskap

Langskap Dwarskap

De met zink beklede dakkapel biedt 

extra ruimte op de tweede verdieping

De tweede verdieping 

is vrij indeelbaar

De installaties en 

wasapparatuur 

staan in een 

afgesloten 

techniekruimte
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ELKE WONING  
ZIJN EIGEN 
KARAKTER

Tussen- en hoekwoningen

Moderne, gevarieerde en lichte woningen. De hoekwoningen hebben een extra brede keuken  

en woonkamer en een uitbouw van 1,80m op de begane grond. Deze hoekwoning met zij-entree

heeft dezelfde plattegrond als een halfvrijstaande woning. De tussenwoningen zijn er met dwars-  

of langskap en alle woningen hebben openslaande deuren en een fantastisch uitzicht over  

het Woldmeer. Kies je de woning met dwarskap, dan heb je extra veel ruimte op de 2e verdieping.  

Leuk detail; de afscheiding tussen de voortuinen is een bloembak van metselwerk!
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TUSSENWONING Begane grond
Bouwnummers 2, 3, 12 en 13

Eerste verdieping
Bouwnummers 2, 3, 12 en 13

Openslaande deuren  

naar het terras

Mooie hoge ramen voor  

veel uitzicht en lichtinval

Een optionele uitbouw

zorgt voor extra ruimte

in de woonkamer

Comfortabele

vloerverwarming

op de gehele

begane grond

De trapkast

biedt extra

bergruimte

Zie jij het al voor je? Koken en eten  

met uitzicht op het Woldmeer

De badkamer wordt uitgevoerd 

met vloerverwarming, luxe sanitair en tegelwerk

3 prima 

slaapkamers

Langskap
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Tweede verdieping
Bouwnummers 2 en 13 met dakkapel

TUSSENWONING
Bouwnummers 3 en 12 optionele dakkapel

Vrij in te delen 

verdieping

Langskap

De installaties

staan op de  

tweede verdieping 

keurig in een 

dichte 

techniekruimte

De dakkapel, die aan  

de buitenkant met zink  

bekleed is, biedt extra  

ruimte en uitzicht

Vrij in te delen 

verdieping

33

“KIES DE STIJL

    DIE BIJ JE PAST”
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TUSSENWONING Begane grond
Bouwnummers 4, 10 en 11

Eerste verdieping
Bouwnummers 4, 10 en 11

Openslaande deuren  

naar het terras

Mooie hoge ramen voor  

veel uitzicht en lichtinval

Een optionele uitbouw

zorgt voor extra ruimte

in de woonkamer

Comfortabele

vloerverwarming

op de gehele

begane grond

De trapkast

biedt extra

bergruimte

Zie jij het al voor je? Koken en eten  

met uitzicht op het Woldmeer

De badkamer wordt uitgevoerd 

met vloerverwarming, luxe sanitair en tegelwerk

3 prima 

slaapkamers

Dwarskap

De begane grond 

van dit type

is 60cm dieper

dan de andere  

tussenwoningen
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Tweede verdieping
Bouwnummers 4, 10 en 11

TUSSENWONING

Vrij in te delen 

verdieping

De installaties

staan op de  

tweede verdieping 

in een afgesloten

techniekruimte

De dwarskap zorgt voor 

extra ruimte en uitzicht 

op de tweede verdieping

Dwarskap

37

“ERVAAR DE RUIMTE 

    VAN HET WOLDMEER”
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Betrek buiten bij binnen

Doordat de achtergevel bijna volledig uit glas bestaat, heb je lekker veel inval van daglicht  

en een mooi uitzicht op de tuin. Op mooie dagen gooi je de deuren open en kun je ongehinderd  

van binnen naar buiten lopen. Genieten!

INTERIEUR 
TUSSENWONING
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Begane grond Eerste verdiepingHOEKWONING Begane grond
Bouwnummers 1, 5, 9 en 14

Eerste verdieping
Bouwnummers 1, 5, 9 en 14

Tuingerichte 

woonkamer

Extra diepe

begane grond

Openslaande deuren  

naar de tuin

Master bedroom 

over de volledige

breedte

Grote badkamer

met tweede toilet,

wastafel, douche-

hoek en (optioneel) 

een ligbad

Alle ruimte voor

een inloopkast
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HOEKWONING Tweede verdieping
Bouwnummers 1, 5, 9 en 14

Heerlijke kamer 

voor een tiener!

“VOEL JE VRIJ

    VOEL JE THUIS”

Een afgesloten 

techniekruimte; 

functioneel en netjes
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Comfortabel en energiezuinig

Om de woningen gasloos te maken, maken we gebruik 

van lucht/water warmtepompen. Deze installatie haalt 

warmte uit de buitenlucht en verwarmt daarmee water 

voor onder andere de vloerverwarming. Het systeem  

bestaat uit een binnenunit en een buitenunit. 

De buitenunit staat tegen de achtergevel, de binnen-

unit met boiler staat op de 2e verdieping. Er ligt vloer-

verwarming op de begane grond en in de badkamer 

op de eerste verdieping. In de slaapkamers komen 

elektrische radiatoren. De warmtepomp kan ook 

koelen (optioneel), waardoor je in de zomermaanden 

een heerlijk gekoelde vloer hebt. 

Zonnepanelen

Op het dak van iedere woning komen twee of drie 

zonnepanelen. De zonnepanelen zijn fraai en onop- 

vallend geintegreerd tussen de dakpannen. Met de 

zonnepanelen wek je een deel van je eigen elektriciteit 

op. Wil je meer zonnepanelen, overleg dan met  

jouw kopersbegeleider. 

 

Elektrisch koken

Je kookt elektrisch. Bij het kiezen van een keuken  

moet je dus een inductiekookplaat of keramische 

kookplaat uitkiezen. 

Aardbevingbestendig

De woningen worden meer aardbevingbestendig  

gebouwd met een verzwaarde constructie  

(near-collapse). De meerkosten hiervan worden  

vergoed door de NAM.

Houtskeletbouw

De woningen worden gebouwd volgens de milieuvrien-

delijke houtskeletbouwmethode. De constructie van 

een houtskeletbouwwoning bestaat uit houten frames 

die in de fabriek worden gemaakt en afgewerkt. Voor-

deel van houtskeletbouw is dat de woning relatief licht 

is en daarmee zeer geschikt voor aardbevingbestendig 

bouwen. Hout is ook erg duurzaam. De woningen zijn 

sneller opgewarmd, houden warmte lang vast en  

zijn zeer geluidsisolerend. Het gebruikte hout is  

bovendien 100% recyclebaar.

GASLOOS, COMFORTABEL 
EN DUURZAAM WONEN
De woningen in Wonen aan het Woldmeer worden all electric gebouwd. 

Dat betekent dat er geen gasaansluitingen zijn en dat er dus ook geen 

gas wordt gebruikt. Gasloos wonen is beter voor het milieu en bespaart 

fossiele brandstoffen. 

COMFORTABELE
BADKAMER

Bij een droomhuis past een droom-

badkamer. Je woning wordt 

opgeleverd inclusief luxe sanitair  

en tegelwerk. Je krijgt onder andere 

een Grohe douchethermostaat en 

wastafelkraan, een fraaie wastafel-

combinatie en hangende toiletten 

van Laufen Pro. Wil je in de badkamer 

nog meer luxe of andere opties?  

Dat kan! Ga naar de showroom,  

laat je inspireren en geef je wensen 

aan bij jouw kopersbegeleider. 

Kies je eigen stijl

Ook mooie, grote wand- en vloertegels zijn inclusief.  

Je hebt keuze uit verschillende kleuren en stijlen.  

Je bent welkom in de tegel-showroom om de tegels  

te kiezen die bij jouw stijl en smaak passen. 

“EEN 

    MOMENT VOOR 

MEZELF”
¨
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De woningen hebben een modern en strak uiterlijk, met een architectuur 

die opvalt door de bakstenen gevels, relief in het metselwerk en subtiele, 

dieper liggende kozijnen. De houten kozijnen en aluminium goten maken 

de woning robuust en eigentijds.

EEN HUIS  
MET KARAKTER

¨



WWW.WONENAANHETWOLDMEER.NL
Ontwikkeling: Verkoop & informatie:

Griffeweg 81

Groningen

050 853 37 33

info@pandomo.nl

www.pandomo.nl

www.slokker.com Peizerweg 74

Groningen

050 210 42 42

info@uw-thuis.nl 

www/uw-thuis.nl

Zijlkade 2

MEERSTAD

050 599 57 10

info@meerstad.eu

www.meerstad.eu
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