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Surhuisterveen
ondernemend dorp
Surhuisterveen (Fries: Surhústerfean) wordt
gezien als een aantrekkelijk dorp om te wonen.
Kenmerkend zijn het sterke ondernemersklimaat
en het bruisende centrum. De moderne
dorpskern biedt een breed aanbod winkels, vier
supermarkten en verschillende
uitgaansgelegenheden.
Met vier scholen heeft het dorp een duidelijke
centrumfunctie. Dat is ook terug te vinden in de
sport-activiteiten (bijvoorbeeld de beroemde
Profronde) en de uitstekende sportvoorzieningen.
Het dorp heeft een openluchtzwembad,
sportvelden, een sporthal, tennisbanen en een
skate-ijsbaan.
Op het vlak van kunst en cultuur is er de
Museumboerderij en de brassband ‘Blaast de
Bazuin’. Het inwonertal zit rond 6.000 inwoners.
Surhuisterveen ligt mooi centraal in het noorden
op 12 kilometer van Drachten en zo’n 30 autokilometers van Leeuwarden en Groningen.

Surhuisterveen
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b.k. nokvorst

Materiaal/Kleurenstaat
6 halfvrijstaande
woningen
Onderdeel
Materiaal
te Surhuisterveen
Dakbedekking
Gevelbekleding
Betonband verdieping
Gevelsteen
Surhuisterveen is sinds enige tijd een
prachtige
Trassteen
nieuwbouwlocatie rijker. De
gemeente heeft
Raamdorpelsteen
ingestemd met uitbreidingsplannen
op het
terrein
verdiept
Rollaag 10mm
Kozijnen
van meubelzaak Folkerts. De
zes halfvrijstaande
Ramen
woningen, welke getoond en
omschreven zijn
Deuren
Garagedeur
in deze brochure, maken deel
uit van dit
Roeden
uitbreidingsplan en dragen bij aan de leefbaarBoeidelen met sierplint
heid van het dorp.
Goten met sierplint
HemelWaterAfvoeren
b.k. vloer

b.k. daktrim

Kleur

Koramic Jura Nova
Antraciet Edel-Engobe
Cape Cod chanel siding
Zwart (RAL 9005)
Nehobo
Grijs
Rood (Donkergrijze voeg)
Code
YN-098
De energiezuinige en kwalitatief hoogwaardige  
Code RG-053
Antraciet (Donkergrijze voeg)
woningen
Nehobo bevinden zich elk op een kavel
Grijsvan
230
m2 RG-053
en zijn voorzien van een geïsoleerde
Code
Antraciet (Donkergrijze voeg)
Hardhout
Wit (RAL
9010)
aanbouw. Ook zijn er diverse aanvullende
opties
Hardhout
Wit (RAL 9010)
mogelijk.
Zo kan er bijvoorbeeld een vergrote
Hardhout
Zwart (RAL 9005)
Hardhouteen inloopkast of een ligbad
Zwart (RAL 9005)
badkamer,
In
buitenste
glasspouw
Wit (RAL 9010)
aangebracht worden.
Red Cedar
Wit (RAL 9010)
Red Cedar
Wit (RAL 9010)
Zink
Zink

b.k. vloer
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Zwitserlaan

voo

P

zom
er

aj a
r-/n

Zwitserlaan

N

winter

P P

T6

voo

P P

T5

o

T4

z

P

T3

w

T2

ar
aja

T1

r

zom
er

r-/n

wi
nte

T10 T9

T8

T7

V7

V6
hwa

V1

Molenweg

ar

T12 T11

V2
V3

V4

V5

Molen
weg

P = parkeren G
opreeigen terrein
nsweg

Situatie

Project Folkerts 19 woningen

onderwerp:
bouwplaats:

Bouwplan 6 Halfvrijstaande woningen met berging
aan de Folkeertslaan
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AANZICHTEN | Halfvrijstaande woning

Voorgevel

Rechtergevel
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Achtergevel

Linkergevel
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Erfgrens

PLATTEGRONDEN | Halfvrijstaande woning
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PLATTEGRONDEN | Halfvrijstaande woning

Onbenoemde ruimte 1
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Onbenoemde ruimte 2
Indeling optioneel

Onbenoemde ruimte 1
2 etage
e

Overloop

Onbenoemde ruimte 2
Indeling optioneel
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Aanneemsom
woning afm. 6.00 x 11.00 mtr.

Cape-Cod (Channel siding)

uitbouw entree

gevelbekleding, verticaal

aangebouwde geïsoleerde aanbouw / berging

aangebracht, kleur: zwart

nokhoogte ca. 10.40 mtr

aanbouw/berging uitgevoerd

inhoud woning incl. aan- en uitbouw ca. 609 m³

met geïsoleerde symmetrische houten
garagedeuren

Deze woning wordt in de basis geleverd inclusief:

openslaande tuindeuren/buitendeuren/

grondwerk t.b.v. uitgraven en aanvullen fundering

lichtkozijnen met uitzetramen van

fundering

meranti hardhout (67 x 114 mm)

kruipruimte, voorzien van metselwerk tussen

luxe kozijndetaillering d.m.v. extra raamhout,

fundering en onderkant geïsoleerde betonvloer

tussenstijlen en draaikiepramen

geïsoleerde begane grondvloer van beton (ca.

buitendeur kozijnen voorzien van

235 mm piepschuim isolatie, RC waarde 3,5)

isostone onderdorpels

gescheiden rioleringssysteem uitgevoerd in pvc,

drievoudige (triple) beglazing

riolering aangesloten op de uitleggers van het

(gasgevulde spouw met een coating

gemeenteriool/oppervlaktewater

aan de spouwzijde)

spouwwanden, binnenwanden, verdiepingsvloer,

grenenhouten binnendeurkozijnen,

zoldervloer en dakplaten uitgevoerd in houtskelet

de kozijnen worden fabrieksmatig gespoten in de

bouwsysteem

grondverf en hebben in de sponning een rubber

spouwwanden uitgevoerd met 90 mm. binnen-

en aanslagprofiel

isolatie en 90 mm PIR schuim spouwisolatie,

hoogwaardige binnendeuren, opdek,

totaal 180 mm isolatie (RC waarde 6,2)

fabrieksmatig afgewerkt in de kleur wit (superlak)

binnenwanden uitgevoerd met 90 mm. isolatie

binnen- en buitendeuren inclusief hang- en

woning scheidende wand in spouw uitgevoerd

sluitwerk

met 270 mm. isolatie

bakgoot en dakoverstekken afgewerkt met

dakplaten uitgevoerd met 235 mm. isolatie

een “sierplint”

(RC waarde 6.3)

afgetimmerde bakgoten met

royale dakoverstekken

een binnengoot van zink

zwevende cementdekvloer op de 1e etagevloer,

voorzien van zinken kraal

bestaande uit 12 mm geperste minerale wol

zinken hemelwaterafvoeren

waarop 58 mm vezelgewapende cementdekvloer

buitenschilderwerk, de te schilderen delen

wordt gestort

bijwerken, plamuren en kale delen gronden, het

keramische dakpannen

geheel eenmaal dekkend met zijdeglans

metselwerk in halfsteens

overschilderen

verband

vurenhouten open verdiepingstrappen naar 1e en

verdiept aangebrachte

2e etage inclusief leuningen en hekwerkjes,

gemetselde rollaag tussen

fabrieksmatig wit gegrond

tras- en gevelsteen

vloer t.p.v. de toilet- en badruimte afgewerkt

gemetselde rollaag

met tegels

boven de kozijnen in

wanden t.p.v. de toiletruimte tot 120 cm boven

het metselwerk

de vloer afgewerkt met tegels

betonnen raamdorpels

wanden t.p.v. de badruimte tot plafond afgewerkt
met tegels

12

voor aankoop wand- en vloertegels is gerekend

vensterbanken van het merk Werzalit, kleur wit

met een stelpost van € 20,- per m² 

kozijnafwerking binnenzijde met MDF kant-

i.v.m. de waterdichtheid van de badruimte wordt

planken, onafgewerkt

er onder de vloertegels en achter de wandtegels
t.p.v. de douche een waterdichte kering

indeling:

aangebracht

Begane grond:

(meng)kranen van het merk Grohe

- hal inclusief toilet en meterkast

wit sanitair van het merk Sphinx, gebruiksklaar

- woonkamer

aangesloten:

- keuken

Toiletruimte:

- geïsoleerde aanbouw / berging (incl.

- wandcloset combinatie incl. kunststof zitting

		 “bijkeuken” aansluitingen)
1e etage:

		 en deksel
Badruimte:

- overloop

- wandcloset combinatie incl. kunststof zitting

- badruimte

		 en deksel

- 3 slaapkamers
2e etage:

- wastafel met planchet en spiegel
- douche

- zolderruimte onafgewerkt
bouwkundig tekenwerk

technische installatie gebruiksklaar aangesloten

volledig uitwerken van de bouwvergunning

conform NEN1010 - NPR 5310

sondering- en constructeurkosten

- elektrische installatie (incl. rookmelders)

aanvragen omgevingsvergunning

- lage temperatuurvloerverwarming als hoofd-

legeskosten omgevingsvergunning

verwarming op de begane grond, radiatoren op
		 de 1 etage

aansluitingen op water, elektra en riool
aansluitkosten gemeenteriool

e

- Daikin Altherma 3 ‘all electric’ lucht/water

bouwsteiger

		 warmtepomp waarop aangesloten de

afvoer bouwafval

verwarmingsinstallatie bestaande uit vloer-

eindschoonmaak woning voor oplevering

verwarming (bg) en LTV radiatoren op de 1

verzekering tijdens de bouw (CAR-verzekering)

verdieping (radiatoren regelbaar via centrale

bouwaansluiting, bouwstroom en water

e

kamerthermostaat) en incl. 180 ltr. buffervat
		 ten behoeve van de tapwatervoorziening
- aansluitingen voor de keuken (elektra t.b.v.
		 koken, water en riolering t.b.v. wasbak, en
elektra t.b.v. de koelkast, afvoer wasemkap en

bouwkavel
de overdrachtskosten van de grond (notaris- en
kadasterkosten)
overdracht van de bouwkavel via Mook de Notaris

		 2 stuks dubbele wandcontactdozen boven het

Surhuisterveen

		 aanrechtblad)

woningborg garantie– en waarborgregeling

- gebalanceerd mechanisch ventilatiesysteem
met warmte terugwin unit en bypass functie,
waarop aangesloten: alle verblijfsruimten,
bergruimte, toilet- en badruimte
binnenwanden en plafonds begane grond en
1e etage afgewerkt met gipsplaten
binnenwanden begane grond en 1e etage
uitgevlakt, gereed voor behangwerk
uitgevlakt plafond t.p.v. de begane grond &
1e etage van de woning
de plafonds t.p.v. de begane grond &
1e etage van de woning worden uitgevoerd
in spackspuitwerk in de kleur wit
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Enkele aanvullende opties
leveren en aanbrengen van een zolderindeling, uitvoering:
- overloop, inclusief: lichtpunt, wanden en plafond
afgewerkt met gipsplaten, wanden uitgevlakt en
schuindakvlak/plafond afgewerkt met plafondplinten

Onbenoemde ruimte 1
2e etage

- technische ruimte, t.b.v. plaatsing gebalanceerd

mechanisch ventilatiesysteem met warmte terugwin unit.
Inclusief: binnendeur compleet met hang- en sluitwerk,

Overloop

elektra t.b.v. WTW, wanden en plafond onafgewerkt
(onder voorbehoud uitvoerbaarheid afhankelijk van
Onbenoemde ruimte 2

kapconstructie en WTW-unit)

Indeling optioneel

- 2 onbenoemde ruimten, iedere ruimte voorzien van:
binnendeur compleet met hang- en sluitwerk, lichtpunt,
		 wandcontactdoos, wanden en plafond onafgewerkt
- eventueel schuin afwerken van deuren is
		 verrekenbaar

leveren en aanbrengen van een ROTO tuimelvenster type 11/11,
uitvoering:
- afm. 114 x 118 cm.
- thermische dubbele beglazing, HR++
(U waarde 1.1), aan de buitenzijde gehard
- afwerking buitenzijde d.m.v. gootstukken
- paszagen dakpannen
- bouwkundig en constructief tekenwerk
(uitlijnen met dakpannen)
- opnemen sparing in de dakplaat
- pas zagen dakpannen

Slaapkamer 3

Slaapkamer 2

Slaapkamer 2

Slaapkamer 3

- binnenaftimmering, afgewerkt met merantiplex
kantstukken met verkenning en fabrieksmatig
		 wit gegronde hardhouten plinten

Overloop

Overloop

Badkamer
Badkamer

leveren en aanbrengen van een inloopkast, uitvoering:
- houtskeletwand afgewerkt met gipsplaten

Inloopkast

- behangklaar afgewerkt
- deurkozijn, compleet met opdekdeur,

Slaapkamer 1

hang- en sluitwerk
- lichtpuntaansluiting
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Slaapkamer 1

leveren en aanbrengen vloerverwarming in de

- HSB wand zowel aan de binnen- als buitenzijde

badruimte op de 1 verdieping, uitvoering:

			 volledig behang klaar afgewerkt

e

- vloerverwarming wordt in “slakkenhuis”

- binnendeur compleet met hang en sluitwerk

systeem aangebracht, verwerkt in de

- vloervinyl

cementdekvloer (m.u.v. de douche)

- vloer afgewerkt met tegels

- “Multibox” voorzien van

- wanden tot 120 cm afgewerkt met tegels

ontluchting, temperatuur- en

- voor aankoop wand- en vloertegels is gerekend

volumestroom regelaar,

met een stelpost overeenkomstig de

verwerkt in de badkamerwand

omschrijving in de aanneemsom van de woning

- hiermee vervalt de standaard
			

- aangesloten op de mechanische ventilatie

radiator

- elektra bestaande uit één lichtpunt
- hiermee komt het wandcloset in de badkamer
			 op de 1e verdieping te vervallen

leveren en aanbrengen van een inloopdouche
(badruimte 1e verdieping) voorzien van
douchedrain en douchewand, uitvoering:

leveren en aanbrengen van

- douchedrain compleet met vinyl slabben en

geïsoleerde aanbouw voorzien

afneembaar rooster

van slaap- en badkamer,

(zichtbare afm. ca. 10 x 67 cm.)

uitvoering:

- douchedrain verwerkt in douchevloer voorzien

Badkamer 2

- afm. ca. 3.40/5.70 x

			 van afschot, uitgevoerd in houtskelet. Afschot

Eetkeuken

Slaapkamer 4

6.50 mtr

incl. geïntegreerde douchedrain afm.

Indeling

ca. 0.90 x 1.20 mtr.

- bijkeuken

- één douchewand uitgevoerd in houtskelet en

Entree
Wc

- slaapkamer

afgewerkt met hydro-gipsplaten tot plafond

- badkamer

afm. ca. 1.20 mtr diep

Badruimte

- douchewand afgewerkt met vinyl en tegelwerk,

Woonkamer

- lichtpunt

uitvoering als omschreven bij de aanneemsom

- verwarming gelijk aan

- hiermee komt de standaard douchecabine te
			

Berging

			

vervallen

woning

- aangesloten op de mechanische ventilatie

- alleen mogelijk in

- wand vinyl

combinatie met een

- vloer afgewerkt met tegels

zwevende cementdekvloer

- wanden tot plafond afgewerkt met tegels
- voor aankoop wand- en vloertegels is gerekend
met een stelpost gelijk als in de aanneemsom

leveren en aanbrengen van een

Slaapkamer 3

Slaapkamer 2

vergrote badkamer, uitvoering:

omschreven

Slaapkamer 2

Slaapkamer 3

- inloopdouche voorzien van afschot, douchedrain,

- badkamer ca. 1.00 mtr
			

douchekop, douchestang en douchemengkraan

verlengd

- douchewand uitgevoerd in houtskelet tot plafond

Overloop

- incl. vinyl

			

- stelpost tegelwerk conform
aanneemsom

- wandcloset combinatie incl. kunststof zitting en

Badkamer
Badkamer

- bouwkundig- en constructief
			

Overloop

en betegeld

			

deksel

- wastafel met planchet en spiegel
Slaapkamer

tekenwerk

- constructieve aanpassing

- lichtpunt
Inloopkast

- 2 stuks dubbele wandcontactdozen
- verwarming gelijk aan woning

Slaapkamer 1

leveren en aanbrengen van een separaat toilet op

- aangesloten op de mechanische ventilatie

de 1 verdieping, uitvoering:
e

- wandcloset combinatie incl. kunststof zitting
			

Slaapkamer 1

en deksel
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