14 halfvrijstaande woningen en 1 vrijstaande woning

HIER WOON JE HEERLIJK GROEN EN LANDELIJK

Het gezellige
brinkdorp Norg

Dichtbij de grote stad
Het grote voordeel van Norg is dat je heerlijk groen
en rustig woont met alle voorzieningen dichtbij
terwijl je ook zo in de grote stad bent. Wil je even
lekker uitgebreid winkelen samen? Naar het theater
of een avondje uit? Of werk je misschien in Groningen
of Assen en moet je elke dag die kant op? Geen
probleem, met 20 minuten tot een half uur ben je
met de auto al in een van beide grote steden.

Wie Brink zegt, zegt Norg. Dit gemoedelijke esdorp in Noord-Drenthe telt van
oudsher maar liefst vijf brinken, die allemaal in het karakteristieke centrum liggen.
Hier werden vroeger de grote Norger dierenmarkten gehouden. Een aantal keren
per jaar worden er nog steeds markten georganiseerd. Alles wat je nodig hebt,
zoals scholen, supermarkten en gezondheidsvoorzieningen vind je er om de hoek.
Rond de brinken zijn meerdere leuke eet- en drinkgelegenheden te vinden.
Ben je op zoek naar een woning in een moderne
landelijke stijl, die op-en-top duurzaam is en helemaal
gericht op de toekomst? Dan is wonen in Brink echt
iets voor jou. Aan de rand van het sfeervolle dorp Norg,
midden in een heerlijk groene omgeving, worden

Tussen bos, hei en beekdal

15 stijlvolle woningen gerealiseerd in de tweede fase

Norg ligt midden in de natuur, ten zuiden van drie prachtige bosgebieden

van het plan Oosterveld; 1 vrijstaand en 14 halfvrijstaand.

die in elkaar overlopen; de Molenduinen, de Langeloërduinen en de

En het mooiste van alles: hoe jij hier wilt wonen,

Noordsche Veld en het Fochteloërveen rondom Norg zijn een genot voor

bepaal je grotendeels zelf!

Oosterduinen; mooi in de luwte. Ook de natuurgebieden Norgerholt,
de echte wandel- en fietsliefhebber. Je kunt hier echt alle kanten op!
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Heerlijk groen en landelijk

Welke woning is jouw favoriet?
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Oosterveld woningen

L

Lage enk

Randen woningen

H

Hoge enk
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Type Lage Enk

Denk je aan een slaap- en badkamer beneden en

Je vult het zelf in

wil je lekker veel leefruimte? Woningtype Lage

Het dakvlak van woningtype Lage Enk

Enk sluit hier perfect op aan. Op de begane

is steiler en loopt verder door naar

grond vind je het woongedeelte, met een ruime

Door het plaatsen van een dakkapel

woonkeuken, een slaap- en badkamer en afzonderlijk toilet. Vanuit de keuken of woonkamer
stap je zo de tuin in! Boven zijn twee riante

beneden dan bij woningtype Hoge Enk.
is op de eerste verdieping eenvoudig
een (extra) badkamer te realiseren.
Samen met de architect deel je
het in zoals jij het handig vindt.

slaapkamers. Via een vlizotrap heb je toegang
tot de zolder waar je al je spullen op kunt bergen.

LEKKER VEEL LEEFRUIMTE BENEDEN

Type
Lage Enk
9 halfvrijstaande woningen

6

7

Type Lage Enk

Begane grond

Eerste verdieping

Eerste verdieping

VA R I A N T

Variant eerste verdieping met dakkapel en badkamer

8

+

Extra ruimte beneden

+

Gebruiksoppervlakte ca. 143 m2

+

Kavelgrootte 327 - 441 m2

+

Slaap- en badkamer beneden

+

Twee extra (slaap)kamers op de eerste verdieping
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Type Hoge Enk

Heb je nu nog behoefte aan extra (slaap)kamers
boven, maar denk je ook al vooruit? Dan is woning-

Precies zoals jij het wilt

type Hoge Enk precies wat je zoekt! Via de hal kom je
de royale woonkamer binnen die uitkijkt op je groene
voortuin. Aangrenzend heb je een riante woonkeuken
tot je beschikking, met plek voor een grote eettafel.
Zo gauw de zon zich laat zien, zet je de tuindeuren

Woningtype Hoge Enk biedt door de
helling van het dak wat meer ruimte
op de eerste én tweede verdieping.
Ook voor persoonlijke wensen is nog
genoeg ruimte! Samen met de architect
deel je jouw nieuwe woning precies
in volgens jouw wensenlijstje.

lekker open. De extra (berg)ruimtes beneden zijn
naar wens in te delen. Boven vind je nog eens drie
slaapkamers, een badkamer en een grote zolder.

EEN WONING MET EEN ZEE AAN RUIMTE

Type
Hoge Enk
5 halfvrijstaande woningen
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Type Hoge Enk

Begane grond

Begane grond

VA R I A N T

Eerste verdieping

Tweede verdieping

Variant begane grond met slaapkamer en badkamer in verbrede
uitbouw, daarnaast keuken aan straatzijde en woonkamer aan tuinzijde

+

Extra ruimte boven

+

Gebruiksoppervlakte
ca. 164 m2

+

Kavelgrootte
ca. 360 - 438 m2

+

Ruime woonkamer
en -keuken

+

Vaste trap naar zolder

GENOEG RUIMTE
VOOR EEN EXTRA
SLAAP- OF
WERKPLEK
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Type Esch

De vrijstaande woning van het type Esch, is een
combinatie van de Hoge en Lage Enk en krijgt
daarmee een heel eigen gezicht in het speelse plan
Brink. Samen met de architect kies je het volume
en de indeling van je nieuwe huis. De woning is
perfect gelegen en de prachtige tuin rondom wordt
een heerlijke plek om te vertoeven, zowel voor jou
als voor de vogels, de vlinders en de bijen die er
neerstrijken. Groener woon je bijna nergens!

Type Esch
1 royale vrijstaande woning
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Type Esch

Speels ontwerp
Het basisontwerp van type Esch is speels, met
een woonkamer parallel aan de straat en een
keuken aan de tuinzijde. Op de eerste verdieping
is plek voor maar liefst drie riante slaapkamers
met veel praktische kastruimte en een badkamer
naar wens. In de techniekruimte plaats je de
wasmachine en de droger en via de vlizotrap

Genieten
van ruimte
en licht
16

bereik je de bergzolder. Ook aan een fietsenberging is gedacht.

Eigen ideeën?
Heb je toch wat anders in gedachten?
Binnen een aantal ontwerpkaders is er nog van
alles mogelijk. Geef aan hoe jij het voor je ziet!

1 Royale
vrijstaande
woning
17

Type Esch

Begane grond

Begane grond

VA R I A N T

Eerste verdieping

Variant verlengde begane grond met extra ruimte
in de keuken en een werkkamer in de uitbouw
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+

Gebruiksoppervlakte ca. 167 m2

+

Kavelgrootte 602 m2

+

Volume en indeling naar wens

+

Heerlijk uitzicht op de tuin
en het groen rondom
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Comfortabel
en duurzaam
wonen
Duurzaamheid wordt steeds belangrijker en de woningen in Brink doen
daar nog een extra schepje bovenop. Deze onderscheiden zich doordat ze

Zuinig met water

Daarnaast wordt de benodigde energie opgewekt

Met het oog op de hevige regenval en lange periodes van

met zonnepanelen op het dak, voldoende voor

droogte die steeds vaker voorkomen, krijgt elke woning

woninggebonden gebruik (ruimteverwarming,

een regenwatersysteem. Hierin wordt regenwater

koeling en warm tapwater) en huishoudelijk

gefilterd opgevangen voor gebruik in en om de woning,

gebruik (apparaten en verlichting). En je elektrische

bijvoorbeeld voor spoelwater voor het toilet, voor de

auto? Die kun je gewoon voor de deur aansluiten

wasmachine of het besproeien van de tuin. Op die

aan je eigen oplaadpaal. Ideaal toch!

manier gebruik je circa 50 procent minder drinkwater.

Slimme energie

Zorgeloos genieten
in jouw comfortabele
woning

Tuinadvies op maat
Bij een duurzame woning hoort ook aandacht voor

Om de energievraag laag te houden, krijgt elke woning

de omgeving. Hoe mooi is het als alle voortuinen

een uitstekende thermische schil. In de zomer wordt

hier bij aansluiten, passen bij het type woning en

opwarming voorkomen doordat de woningen standaard

aantrekkelijk zijn voor vogels, bijen en vlinders?

zonwering aan de zuidzijde hebben. De bodemwarmte-

Daarom ontvangen alle kopers een tuinadvies en

pomp verwarmt middels vloerverwarming in de winter-

een tuintegoed van € 6.050,- om te besteden aan

periodes en koelt het huis in de zomerperiodes.

een groene en natuurlijke invulling van de voortuin.

ontworpen zijn volgens de principes van nul-op-de-meter en natuurinclusief.
Daarnaast zijn zoveel mogelijk materialen zo natuurlijk mogelijk,
recyclebaar en duurzaam. Groener dan dit wordt het gewoon niet!
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+

Nul-op-de-meter met een dak vol zonnepanelen

+

Bodemwarmtepomp en vloerverwarming

+

Opvang en gebruik regenwater

+

Eigen oplaadpaal voor de deur

+

Sedum dak

D I T I S D E O V E R T R E F F E N D E T R A P VA N D U U R Z A A M !

Groen sedum dak
Het groene sedum dak
stimuleert de biodiversiteit en
zorgt voor verkoeling tijdens
warme zomer dagen. Ook
krijgen de woningen (vogel)
nestelplekken en bee bricks.
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Jouw thuis voor
nu en later

Stel jouw woning samen
met de architect

aantal ontwerpkaders, schuiven

houden. In Brink wordt hier meteen al op voorgesorteerd; doordat

Wat de ideale indeling is voor jouw

van elke woonlaag. Daarnaast kun

je meedenkt over de ideale indeling van jouw woning, voor nu

woning en hoe je jouw woning een

Als je ergens fijn woont, wil je dat goede gevoel natuurlijk vast-

en voor later, is je woonplezier de komende jaren gegarandeerd.
22

met wanden binnen het oppervlakte

Flexibiliteit van a tot z

HOE WIL JIJ HIER WONEN?

Van buiten

Alles in goed overleg

Nijhuis doet de finishing touch

De vorm en het jasje van jouw nieuwe woning staan vast.

In het hele voortraject ga je in gesprek met ons team

Nadat het ontwerp van de woning is gemaakt, gaat de

Hieraan kun je een persoonlijke twist geven door meer

van meewerkende partijen. Alles om ervoor te zorgen

bewonersconsulent van Nijhuis, Hanne Alberts, met je

hout of meer baksteen toe te voegen, net wat jij wilt

dat jouw nieuwe woning in Brink straks helemaal voldoet

in gesprek over de afwerking en alle details zoals waar

en mooi vindt.

aan jouw wensen en perfect aansluit bij jouw leefstijl.

de stopcontacten en de lichtpunten moeten komen.

Van binnen

De makelaar begeleidt de aankoop

Je deelt de woning precies zo in als jij het handig vindt.

Met Dagmar Bolwijn, Chris Rengers of Obbe Gert Olthof, de

Specialisten leveren jouw badkamer
en keuken

Alleen de meterkast, de positie van de installaties, de

makelaars van Thuis nieuwbouwmakelaars, voer je om te

Om je woning helemaal naar jouw smaak te maken, zijn er

schachtzones en de trap staan vast. Binnen de prijs

beginnen het optiegesprek. Om de koop definitief te maken

nog twee showrooms bij het project betrokken die je hier

van de woning is schuiven dus gewoon mogelijk.

wordt de koop- en aannemingsovereenkomst getekend.

graag bij helpen. BMN in Nijverdal voor de badkamer en het

De details

De architect maakt het ontwerp

In basis is er rekening gehouden met voldoende stop-

Met architect Sanne Pekelder van Vdp Architecten ga je in ge-

contacten en lichtpunten die per ruimte kosteloos

sprek over jouw woonwensen. Hoe wil je hier wonen, nu en in

zijn te verschuiven. Daarnaast heb je 10 extra punten

de toekomst? De input die jij geeft tijdens dit gesprek, werkt

die je volledig naar wens kunt laten aanbrengen.

hij uit tot het definitieve ontwerp van jouw ideale woning.

Ontwikkeling en realisatie:

Verkoop en informatie:

toilet. De woning wordt opgeleverd inclusief badkamer en
toilet (sanitair en tegelwerk). Daarnaast kun je voor de ideale
keuken advies inwinnen bij Oudman Keukens uit Assen.

Disclaimer

Nijhuis Noord

Peizerweg 74

je de samenstelling in gevelmateriaal

Klompmakerstraat 7

9727 AK GRONINGEN

unieke uitstraling geeft, bepaal je

(houten gevelbekleding of metselwerk)

9400 AG Assen

T 050 - 210 4242

uitsluitend bedoeld om een globale impressie van het project te

samen met de architect. Zo kun je

kiezen. Hoe ziet jouw droomhuis eruit?

T 0592 - 40 05 00

info@uw-thuis.nl

geven. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

www.nijhuis.nl

www.uw-thuis.nl

bijvoorbeeld, rekening houdend met

Deze brochure is met zorg vervaardigd van duurzaam gerecycled
papier. De weergegeven impressies en plattegronden zijn

www.thuisinnorg.nl

