Nieuwbouw 24 seniorenappartementen
DISCLAIMER

Peizerweg 136
Postbus 907, 9700 AX GRONINGEN
tel. 050-5299999
www.patrimonium-groningen.nl
info@patrimonium-groningen.nl

Deze brochure heeft een informatief karakter en is bedoeld
om u te informeren over de appartementen. Ondanks dat de
informatie (zowel tekst, afbeeldingen als tekeningen) met
zorg zijn samengesteld, kunnen hier op geen enkele wijze
rechten aan ontleend worden. Deze brochure maakt geen
deel uit van de latere contractuele huurovereenkomst.

Bentismaheerd 160

Inhoud

Beijum
Beijum is een wijk in het noorden van de stad Groningen. De straatnamen hebben betrekking op heerden. Beijum werd
gebouwd in de jaren zeventig en tachtig van de 20e eeuw. De eerste bewoners van de nieuwe wijk betrokken hun
nieuwbouwwoning in 1978. De wijk heeft twee winkelcentra.
Het sinds 2007 overdekte Winkelcentrum Beijum ligt aan de Stoepemaheerd in het westen van de wijk. Hier zijn twee
supermarkten en enkele kleine winkels gevestigd.
In Beijum-Oost vindt u aan de Claremaheerd onder andere de bibliotheek, eetgelegenheden en enkele winkels,
waaronder een supermarkt en kapper.
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Welkom
Op dit moment wordt er in opdracht van Christelijke Woningstichting Patrimonium hard gewerkt aan de realisatie van
het ‘derdengebouw’ aan de Bentismaheerd te Groningen. Begin 2019 zal dit gebouw opgeleverd worden en klaar zijn
voor gebruik en bewoning.
Het gebouw staat op de locatie van het voormalig zorgcentrum Innersdijk. Zorggroep Groningen zal op het terrein ten
noorden van dit gebouw een nieuw zorgcomplex realiseren. Dit zal in de komende jaren worden gebouwd.
In het ‘derdengebouw’ komen 24 huurappartementen in de sociale huursector. Deze appartementen bevinden zich aan
het plein in het hoge deel. In het lage deel komen 24 appartementen die worden verhuurd aan De Zijlen, een
organisatie die zich inzet voor mensen met een verstandelijke beperking. De begane grond wordt grotendeels
verhuurd aan WIJ Beijum en het buurtcentrum Beijum.
De 24 huurappartementen zijn gelegen op de 1e tot en met 4e verdieping en bereikbaar met de lift. Elke woning heeft
een balkon of dakterras, twee slaapkamers, een berging op de begane grond en een inpandige berging. De totale
oppervlakte bedraagt circa 80m2.
De appartementen beschikken over een intercom en kabel/internetaansluiting. De aansluiting voor de telefoon en
internet dient u zelf via de provider te regelen en te betalen. Er is buitenzonwering aanwezig behalve op het noorden.
Het aardbevingsbestendig gemaakte gebouw is passief, dit betekent dat er erg weinig energie nodig is om de woning
te verwarmen. Het koken is elektrisch. Bij de zonbelaste gevels is koeling in de vloer aanwezig, hiervoor hoeft u niet te
betalen. De gevels bestaan uit een dik pakket isolatie met daarop gekleurde Ecoshapes in een speciaal voor dit project
ontwikkeld patroon.
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Situatie
Het gebouw wordt aan de linker en zuidzijde omsloten door de Bentismaheerd, hier bevindt zich ook de entree van
de appartementen. Het hoge gedeelte en de entree van de begane grond is gepositioneerd aan de rechterkant, de
pleinzijde. Er komt tussen dit ‘derdengebouw’ en het gebouw van de zorggroep Groningen een nieuwe straat,
Melsumaheerd geheten.
Voor de tuin van het zorggebouw, het plein, de straat en de tuin rondom WIJ Beijum is een landschapsarchitect
ingeschakeld. Deze is momenteel bezig met een ontwerp waarbij de kwaliteit van de groene long aan de noordzijde
doorgetrokken wordt naar het plein.

bron: Felixx
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Entree – Parkeren - Bergingen

Verdiepingen

De entree van de 24 appartementen bevindt zich bij het roze gedeelte aan de Bentismaheerd.
Links van deze hoofdentree is voor elk appartement een berging aanwezig.
Aan de Bentismaheerd is de mogelijkheid om te parkeren.

Begane Grond
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1e Verdieping

2e Verdieping
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3e Verdieping

24ee Verdieping
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Appartementen
Op de volgende pagina’s ziet u de appartementen per locatie getoond. A1 bevindt zich linksonder op de
verdieping in de zuidwesthoek. En D1 bijvoorbeeld rechtsboven in de noordoosthoek. Deze types vindt u
terug in de hiervoor getoonde verdiepingen.
Per type zit het balkon/dakterras op diverse posities. Deze positie is eveneens terug te vinden in de eerder
getoonde verdiepingen.

Zuidwesthoek
getekend: 160-7 en 160-19
andere positie balkon/dakterras: 160-1 en 160-13
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16

Zuid
getekend: 160-2 en 160-14

Zuid
getekend: 160-8 en 160-20

19

20

Zuidoosthoek
getekend: 160-3
met extra raam: 160-21
andere positie balkon: 160-15

Zuidoosthoek
getekend: 160-9

22

21

Noordoosthoek
getekend: 160-4 en 160-22
andere positie balkon: 160-10 en 160-16
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24

Noord
getekend: 160-5 en 160-17

Noord
getekend: 160-11 en 160-23
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Noordwesthoek
getekend: 160-12
andere positie balkon/dakterras
160-6 en 160-24

Noordwesthoek
getekend: 160-18
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Gevelaanzichten

Oostgevel

Zuidgevel

30

29

Westgevel

Noordgevel
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Afwerkstaat

Kleurenschema en Materiaalstaat
ONDERDEEL

MATERIAAL EN KLEUR

Gevels
Balkons
Beplating balkonhek
Buitenkozijnen appartementen
Entreepui, brievenbussen en bellentableau
Buitendeur berging begane grond

Ecoshapes, gekleurd patroon
Prefab beton – Lichtgrijs
Glas: rood, donkerrood, oker of groen
Kunststof – Antraciet (buitenzijde) & Wit (binnenzijde)
Aluminium – Antraciet
Aluminium – Antraciet

APPARTEMENTEN
Vloer
Plint
Wanden
Plafonds
Voordeur
Deuren en kozijnen in appartement
Wandtegels toiletten en badkamer
Vloertegels toiletten en badkamer
Schakelmateriaal elektra
Keuken

dekvloer
Meranti - Afgelakt
Behangklaar
Spuitpleister – wit
Hout - Houtmotief
Kunststof - Wit
Tegels, wit
Tegels, grijs
Wit
Keuze bewoner

CENTRALE ENTREE / LIFTHALLEN
Vloer
Vloermat hoofdentree
Plafonds
Wanden
Liftdeuren en omranding
Liftwanden

Marmoleum – diverse kleuren
Schoonloopmat - Antraciet
Stucwerk & Spuitpleister– Wit
Wit
RVS
Geel

BERGINGEN
Vloer bergingen begane grond
Plafonds bergingen begane grond
Wanden bergingen begane grond
Deuren bergingen begane grond

Beton – oxaanolie
Houtwolcementplaat - wit
Hout - Onbehandeld
Hout – Grijsgroen

TRAPPENHUIS
Bordessen en treden trappenhuizen
Leuningen trappenhuizen
Wanden trappenhuizen

Beton – Naturel
Staal – Antraciet
Wit
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FRONTKLEUREN

Platinagrijs PG1

Oud Eiken natuur EN4

Betongrijs BT2
i.c.m. platinagrijze romp

Acacia AC2

Ruw Eiken donker EN4
i.c.m. antraciete romp

Antraciet AN12

Wit W12

WERKBLADEN

Keuken
Fino donkerantraciet F7684TC

Vulkaan zwart 2800DE

Midnight Dream F8340MP

De appartementen zijn standaard voorzien van een rechte keuken met een
elektrisch kooktoestel en wasemkap (foto hierboven). Voor het blad en de
kastfronten kunt u kiezen uit de hiernaast getoonde kleuren. In de keuken is
een vaatwasmachineaansluiting aanwezig.
Optioneel kunt u de keuken voor eigen rekening uitbreiden. Wilt u
geïntegreerde apparatuur zoals een koelkast, combimagnetron, vaatwasser
of oven dan kan dat. Het onderhoud van de apparatuur is voor rekening van
uzelf. Ook kunt u ook kiezen om kasten te vervangen voor lades.

Beton licht R6520VV

Eiken Marron H3362ST15

Oud Eiken natuur R4262RT

Wit super U1026TC

Op de kleine foto hiernaast ziet u een impressie van een uitgebreide
keuken. Hier is gekozen voor lades en een geïntegreerde koelkast met
combimagnetron.

