
type Vrijstaand 
1 laag met kap

type Vrijstaand 
2 lagen met kap

type Halfvrijstaand 
2 lagen met kap

Mijn Schuurwoning

Mijn Schuurwoning kan uitgebreid 
worden, indien u bijvoorbeeld meer 

slaapkamers, een garderobekast of een 
grotere woonkamer wenst. Daarnaast 
kunt u keuzes maken in de afwerking 

van de woning. Hoe zien uw dak, gevel, 
kozijnen en terras er straks uit? Neem 
gerust contact met ons op of kijk op 

www.mijnschuurwoning.nl.

Dit type onderscheidt zich van de meer reguliere 
woning doordat de complete woning (dus 
ook slapen en baden) op de begane grond 
wordt gerealiseerd. Daarmee is de woning 
levensloopbestendig. De woning is gericht op 
uw individuele woonwensen en heeft een ruime 
woonkamer met open keuken - extra hoog en 
sfeervol door de afgetimmerde kap. Daarnaast 
beschikt de woning over 3 slaapkamers, een ruime 
badkamer, een waskast en een van buiten af 
bereikbare berging op de begane grond. Een deel 
van de woning krijgt een vliering waar ruimte is 
voor berging en installaties. Een grote luifel met 
houten draagstructuur vervolmaakt de woning. De 
luifel verlengt uw buitenseizoen: van het vroege 
voorjaar tot het late najaar heerlijk en karaktervol 
genieten van het buitenleven!

De woning wordt uitgevoerd met een zichtbare 
karakteristieke houten draagconstructie. Dit geeft 
de woning karakter en laat de herkomst van de 
bouwmaterialen zien.

Ook deze woning is gericht 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 kan 
scheiden. Wel zo handig met een druk gezinsleven! 

Op de verdieping hebben drie van de vier 
slaapkamers extra hoogte onder de kap waar 
bijvoorbeeld een hoogslaper gemaakt kan worden. 
Het overige gedeelte van de kap wordt uitgevoerd 
als ruime bergzolder.

In de tuin treft u een schuur aan voor de fietsen 
en het tuingereedschap. Ook is hier de luifel 
met houten draagstructuur aanwezig die uw 
buitenseizoen karaktervol verlengt, van het vroege 
voorjaar tot het late najaar. Heerlijk om zo langer 
van het buiten zijn te genieten!

De woning wordt uitgevoerd met een zichtbare 
karakteristieke houten draagconstructie. Dit geeft 
de woning karakter en laat de herkomst van de 
bouwmaterialen zien.

Dit type woning is in inhoud, vloeroppervlakte 
en plattegrond goed vergelijkbaar met het type 
Vrijstaand 2 lagen met kap. Ook deze woning is 
gericht 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 kan scheiden. Wel zo handig met 
een druk gezinsleven! 

Op de verdieping hebben drie van de vier 
slaapkamers extra hoogte onder de kap waar 
bijvoorbeeld een hoogslaper gemaakt kan worden. 
Het overige gedeelte van de kap wordt uitgevoerd 
als ruime bergzolder.

In de tuin treft u een schuur aan voor de fietsen 
en het tuingereedschap. Ook is hier de luifel 
met houten draagstructuur aanwezig die uw 
buitenseizoen karaktervol verlengt, van het vroege 
voorjaar tot het late najaar. Heerlijk om zo langer 
van het buiten zijn te genieten!

De woning wordt uitgevoerd met een zichtbare 
karakteristieke houten draagconstructie. Dit geeft 
de woning karakter en laat de herkomst van de 
bouwmaterialen zien.

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 karakteristiek, flexibel en tijdloos 
vormgegeven. Uit eigen ervaring weten we: dat is heerlijk en zorgeloos wonen!

Mijn Schuurwoning

Woont u graag:
•  Vrijstaand of halfvrijstaand
•  Gelijkvloers (type vrijstaand)
•  Midden in tuin en natuur
•  Karakteristiek
•  Flexibel
•  Energiezuinig
•  Aardbevingsbestendig



Links type Vrijstaand 2 lagen met kap en rechts type Halfvrijstaand 2 lagen met kap

WWW.MIJNSCHUURWONING.NL

RUTGERGIETEMACOM 
Redoute 7
9723 ZJ Groningen
06 - 8371 5171
www.rutgergietema.com
info@rutgergietema.com

VdpArchitecten
Pottebakkersrijge 16
9718 AG Groningen
050 - 313 68 00
www.vdparchitecten.nl
pieterbas@vdparchitecten.nl  

Wichers Van der Schaaf Makelaars & Taxateurs
Pop Dijkemaweg 31 C
9731 BB Groningen
Tel: 050-5497654
Fax: 050-5497875
info@wichersvanderschaaf.nl

Mijn Schuurwoning

Interieurimpressie type Vrijstaand 1 laag met kap: royale woonkamer onder 
de houten getimmerde kap met ramen tot op de grond. Veel lucht en licht 
in uw woning en midden in tuin en natuur. 

Wie wil dat nou niet!


