Meerstad-Tersluis, De Wierde
Mijn Schuurwoning
Woont u graag:
•
•
•
•
•
•

Vrijstaand
Gelijkvloers
Midden in tuin en natuur
Karakteristiek
Flexibel
Energiezuinig

Dan bent u bij Mijn Schuurwoning aan het goede adres! Wij zijn geïnspireerd door het Scandinavisch wonen: gelijkvloers en midden in de natuur, in een woning met eerlijke en natuurlijke
materialen. En dat alles met veel licht (ramen), veel lucht (extra plafondhoogte), hout (in interieur en exterieur) en een overdekte buitenruimte. Uit eigen ervaring weten we: dat is heerlijk
en zorgeloos wonen! En het mooie aan Mijn Schuurwoning is dat u zelf bepaalt hoe u woont. Welk type woning op welke kavel geeft u samen met ons vorm?

type Langeland

Mijn Schuurwoning
type Lolland

type Bornholm

Dit type onderscheidt zich van de meer
reguliere woning doordat in de woning ook
een slaapkamer en badkamer op de begane
grond wordt gerealiseerd. Daarmee is de woning
levensloopbestendig. De woning is gericht op
uw individuele woonwensen en beschikt naast
de slaapkamer en badkamer op de begane grond
over een ruime zitkamer met eethoek en een
aparte woonkeuken. Op de verdieping beschikt de
woning over 3 slaapkamers, een ruime badkamer,
een lekkere lichte werkplek, een installatieruimte
en een bergingsruimte. Op de verdieping kijkt
u tot in de nok, die extra hoogte verhoogt uw
ruimtelijke beleving van de woning.

Ook deze woning is gericht is op úw individuele
woonwensen en een echte gezinswoning met
standaard 4 slaapkamers op de verdieping. Op de
begane grond vindt u een ruime entree, zitkamer
en separate eetkeuken die u van elkaar af kunt
scheiden. Wel zo handig met een druk gezinsleven!
Daarnaast vindt u op de begane grond een ruime
bijkeuken en een werk/speelplek.

Dit type onderscheidt zich van de meer reguliere
woning doordat de complete woning (dus alle
slaapkamers en de badkamer) op de begane
grond wordt gerealiseerd. Daarmee is de woning
levensloopbestendig. De woning is gericht op uw
individuele woonwensen en beschikt over een
ruime zitkamer en woonkeuken. Daarnaast vindt
u op de begane grond 3 slaapkamers, een ruime
badkamer, een lekkere werkplek en een bijkeuken.
In de woonkamer en in 2 van de 3 slaapkamers
kijkt u tot de nok van de woning. Deze extra
hoogte en de aanwezigheid van veel ramen
verhoogt uw ruimtelijke beleving van de woning.
Het overige deel van de woning is voorzien van
een vliering voor installaties en bergruimte.

Voor alle 3 typen geldt dat de woning
wordt uitgevoerd met een zichtbare houten
draagconstructie op enkele plekken in de
woning. Dit geeft de woning karakter en laat de
herkomst van de bouwmaterialen zien. Achterin
de tuin vindt u een carport en berging die bij uw
woning horen.

Mijn Schuurwoning kan gewijzigd of uitgebreid
worden, indien u bijvoorbeeld meer slaapkamers,
een garderobekast, een grotere woonkamer of een
andere plattegrond wenst. Daarnaast kunt u keuzes
maken in de afwerking van de woning. Hoe ziet uw
woning er straks uit? Wij geven elke woning haar
definitieve vorm in overleg met u en de architect,
geen woning is hetzelfde. Meer informatie? Neem
gerust contact met ons op
of kijk op www.mijnschuurwoning.nl.

De overdekte buitenruimte vervolmaakt
de woning. Die buitenruimte verlengt uw
buitenseizoen: van het vroege voorjaar tot het
late najaar heerlijk en karaktervol genieten van
het buitenleven!

Op de verdieping hebben alle 4 slaapkamers
extra hoogte onder de kap, ook hier kijkt u naar
de nok van de woning. Hier past een hoogslaper!
Daarnaast treft u hier een badkamer aan met
veel ruimte voor uw sanitaire wensen, een
installatieruimte, een bergingsruimte en een
separaat toilet.

Wonen op De Wierde is écht groen, waterrijk en royaal wonen. Groen en waterrijk
wonen, want het plan wordt omzoomd door een ruim 10 meter brede groen- en
waterpartij. Royaal wonen omdat elke kavel minimaal circa 600 m2 groot is. De woningen
worden iets verhoogd aangelegd ten opzichte van de omgeving. U zit daarmee hoog en
droog, maar ook lekker privé door de groenafscheiding in uw voortuin. En altijd lekker in
zon of schaduw, al naar gelang uw wens.

Mijn Schuurwoning
De Wierde

Wonen in Meerstad
In Meerstad is een school
met kinderopvang en een
gezondheidscentrum. Daarnaast
komt er een groot park met
strand, een horecavoorziening
en een buslijn. En dat naast de
aanwezigheid van het Woldmeer
en de nabijheid van de stad: het is
nog geen 8 kilometer fietsen naar
de binnenstad van Groningen!
Ter vergelijking: de woonwijken
Ter Borch (Eelderwolde) en
Reitdiep liggen respectievelijk
op 7,5 en 5 km fietsafstand.
Wonen in Meerstad is ook gasloos
wonen. Mijn Schuurwoning
beschikt standaard over een
warmtepomp en boiler die in uw
warmtevraag voorzien.
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