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Wonen in het groen en met het oog op morgen. Klaar voor de toekomst, met uitgebreid comfort 
op het gebied van duurzaamheid, leefstijl en een prettige omgeving. Dat is het nieuwe en 
bijzondere woningbouwproject dat Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf bv in Grijpskerk realiseert. 
Op de voormalige Meindertsmalocatie aan de Groningerstraatweg in Plan Oost bouwen wij 
achtien nul-op-de-meter (NOM) twee-onder-een-kapwoningen. Dit is op de nieuwbouwlocatie 
met de toepasselijke naam NijMeindertsma. De woningen worden in fases aangeboden. Fase 1 
bestaat uit acht woningen. 

Woongemak zoals jij het voor ogen hebt! 
Uniek aan de woningen is de mogelijkheid om deze aan te passen aan het woongemak dat jij zelf 
voor ogen hebt. Zo is er extra ruimte op de begane grond om in te vullen als werkplek, 
kleinschalig bedrijf aan huis, slaapkamer, atelier of speelkamer. Binnen het ontwerp bieden we 
ruimte om het exterieur op deze manier naar eigen idee in te vullen. Verderop in de brochure 
staan we stil bij deze opties. NijMeindertsma betekent duurzaam wonen in een prachtig groene 
omgeving. Uniek, duurzaam en eigentijds! 

Nul op de meter
Wij bieden deze woningen aan als nul-op-de-meter woning. Wat dit inhoudt lees je op pagina 
12 onder ‘Duurzaam Wonen’. Dit concept zorgt voor minder warmteverlies, meer comfort en 
energielasten waar je blij van wordt. 

Met nul-op-de-meter is je woning klaar voor vandaag en morgen! 

Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf bv 

INLEIDING



Monumentale panden, beschermde dorpsgezichten en groene landerijen met her en der 
authentieke boerderijen. Het zijn de karakteristieke kenmerken van het dorp Grijpskerk en de 
West-Groningse provinciestreek Westerkwartier. De sfeervolle woonplaats kent een rijke 
historie die terug te voeren is tot in de veertiende eeuw. En dat is terug te zien in de beleving 
van het lieflijke dorp. Grijpskerk telt tegenwoordig ruim 3.000 inwoners waarbij het dorp 
gestaag groeit. Langs de Groningerstraatweg staan bijzondere villa’s die de omgeving van 
project NijMeindertsma extra allure en een historische meerwaarde geven. 

Voorzieningen 
Grijpskerk kent een rijk verenigingsleven dat garant staan voor vele evenementen en 
activiteiten op het gebied van sport, cultuur en muziek. Op het gebied van onderwijs biedt 
Grijpskerk twee basisscholen en een school voor middelbaar onderwijs. Ook heeft het dorp 
beschikking over een eigen zwembad en een sociaal-cultureel centrum met bibliotheek en 
een museum. In het centrum van het dorp bevinden zich diverse aanbieders van dagelijkse 
boodschappen. Ook zijn hier enkele gezellige horecagelegenheden. 

Bereikbaarheid 
Heerlijk landelijke wonen maar toch ook alle gemakken en voorzieningen van de grote stad in 
de buurt. Dat geldt zeker voor wonen in NijMeindertsma! Wanneer je woont in Grijpskerk, 
bevindt je je op slechts twintig minuten rijden van de binnenstad van Groningen. Ook 
Leeuwarden bevindt zich op een afstand van dertig minuten rijden. Daarnaast heeft 
Grijpskerk een goede treinverbinding. Aan de rand van het dorp is een eigen treinstation 
gesitueerd. Hier vertrekt ieder halfuur een stoptrein richting Groningen en Leeuwarden. 

GRIJPSKERK
Wonen in het Westerkwartier



Natuur 
Direct ten noorden van Grijpskerk ligt De Noorderriet. Een heerlijk wandelgebied ingericht 
met water, weide, moeras en bossages. Een heerlijke plek om even tot rust te komen en snel 
en dichtbij een wandeling te maken met vrienden, familie en/of uw viervoeter die aldaar 
buiten het broedseizoen los mag lopen. Op een kleine 10 autominuten is het Nationaal Park 
Lauwersmeer gelegen. 

Een werkelijk uniek stukje Nederland met eindeloze wandelmogelijkheden voor zowel 
overdag alsook aan te raden ‘s nachts! 



Fase 1 
Fa

se 2
 



Beschut, vertrouwd en dat met een 
bijzonder vrij en natuurlijk karakter. 
De woningen binnen project 
NijMeindertsma liggen aan de rand van 
Grijpskerk, maar op een steenworp afstand 
van het centrum en het station. De wijk is 
ruim opgezet en kenmerkt zich door 
het vele groen, door uitgestrekte 
grasvelden en door frisse beplanting 
rondom de nieuwe bebouwing. 

Daarom kies je voor 
NijMeindertsma 
+  CENTRAAL WONEN NABIJ STATION 

EN DOOR GAANSWEGEN.

+ GROENE OPZET VAN DE WIJK.

+  DUURZAME EN COMFORTABELE WONING.

+  NABIJHEID SCHOLEN (BASIS EN VOORTGEZET)

+  (SPORT)VERENIGINGEN, 

RECREATIEVOORZIENINGEN

Groen hart 
De plattegrond van de wijk bestaat uit een driehoek waarbij de kern een uitgestrekt speelveld 
vormt. Dit beschutte terrein biedt volop ruimte om te recreëren en om in veiligheid te kunnen 
spelen. Aan de achterkant hebben de woningen een ruime tuin. Vele woningen grenzen aan 
het gemeenschappelijke groene hart. Aan de voorzijde van de woning bevinden zich twee 
parkeerplaatsen op eigen terrein. Daarnaast is er de mogelijkheid om te parkeren in het openbare 
gebied. De wijk maakt deel uit van een omgeving waarbij woningen uit de jaren dertig van de 
vorige eeuw de boventoon voeren. 

NijMeinderstma betekent authentiek, groen en vertrouwd wonen! Alles wat je nodig hebt voor nu, 
en in de toekomst! 

GENIETEN OP LOCATIE!
Wonen, leven en recreëren...





Wij zijn Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf bv. Wij zijn ontwikkelende bouwers uit 
Groningen. Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf bv is onderdeel van het landelijke concern 
Koninklijke VolkerWessels. Wij ontwikkelen en realiseren vastgoed op het gebied van 
wonen, werken, winkelen en recreëren. Dat doen we voor gemeentes, corporaties en andere 
opdrachtgevers, al dan niet in samenwerking met partners of in eigen ontwikkeling. 
Kleinschalig, maar ook veelomvattend en complex. 

Bouwers van Stad en Ommeland (en soms daarbuiten) 
We zijn trots op onze bijdrage aan het noorden van het land. Wij hebben al mooie en 
 bijzondere projecten mogen afleveren, zoals Woonzorgcentrum Berchhiem in Burgum, 
The Market Hotel aan de Grote Markt in Groningen en multifunctioneel centrum 
De Tirrel in Winsum. 

Met evenveel plezier ontwikkelen, bouwen en versterken we woningen voor de inwoners 
van Groningen en omstreken. Zo bouwen wij levenskwaliteit voor nu en straks!   
De ontwikkeling aan deze woningen in Grijpskerk is hier een prachtig voorbeeld van. 

ROTTINGHUIS
Aangenaam!





Architectenbureau 4D is verantwoordelijk voor het buitengewone ontwerp van de woningen 
op plan NijMeindertsma. De architecten van 4D zien elk project als een uitdaging om iets 
bijzonders te creëren. Met de nabije omgeving als inspiratiebron is het Menno Pijffers ook dit 
keer weer gelukt. Rondom project NijMeindertsma bevinden zich vele woningen uit de jaren 
dertig van de vorige eeuw. Dit type woning vormde de rechtstreekse inspiratiebron voor 
de architect. 

Karakter en sfeer 
De karakteristieke stijl van deze tijd komt onder meer tot uiting in overstek en raampartijen 
met roedes. De gevelopbouw van de woningen heeft een specifieke detailleringen in het 
metselwerk. Dit geeft een duidelijke structuur aan de woning. Metselwerk in staand en 
wildverband wisselen elkaar speels af. De vele fraaie spekbanden geven de gevel van de woning 
extra smoel. Het zijn eigentijdse woningen geworden met een knipoog naar de bestaande 
bebouwing in het sfeervol en karakteristieke dorp Grijpskerk. Hiermee verankeren de 
woningen zich in de rijke geschiedenis van de wijk en de directe omgeving. 

4D ARCHITECTEN



Onze visie 
Rottinghuis draagt als ontwikkelende bouwer graag een steentje bij aan duurzame 
gebiedsontwikkeling. Wij zien dat er steeds meer mensen kiezen voor duurzame 
woonoplossingen met lage energielasten. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en 
houden hiermee rekening. Zo bouwen aan jouw thuis. Een thuis dat klaar is voor de toekomst!  

Nul-op-de-meter (NOM) 
Deze woningen bieden wij standaard aan als nul-op-de-meter  (NOM). De woning is ontworpen 
conform de NTA 8800:2022. Dit houdt in dat het energieverbruik wordt gecompenseerd door 
de opgewekte zonne-energie met de PV-panelen op het dak. Deze zonnepanelen leveren 
voldoende energie om ,volgens de Nederlandse norm, voor een gemiddeld huishouden het 
huis te kunnen verwarmen, warm tapwater te leveren en elektrische apparaten in huis te 
gebruiken. 
Dat betekent dat jij per saldo over het hele jaar geen energie meer hoeft te kopen van een 
energieleverancier. De energiemeter staat over twaalf maanden gezien op nul of zelfs lager. De 
PV-panelen op het dak wekken evenveel energie op als er wordt verbruikt. Wanneer je bewust 
met energie omgaat scheelt dit enorm in de portemonee. 

Bij het toetsen of de woning daadwerkelijk NOM is en jij geen energielasten meer hebt, gaan wij 
uit van de salderingsregeling zoals deze op het moment van aankoop van de woning geldt bij 
de door jouw gekozen energieleverancier. Overmatig of onnodig verbruik van energie kan niet 
worden gecompenseerd. 

DUURZAAM WONEN
Wat betekent dat concreet voor jouw nieuwe woning?



Bewuste materiaalkeuze
Het is  onze ambitie om meer te bieden dan alleen een lage  energierekening. Zo houden 
we ook rekening met een bewuste materiaalkeuze, waarbij de herkomst bekend is en 
hergebruik in de toekomst mogelijk is. Dat doen we samen met onze partners, zoals de 
architect en de installatietechnisch adviseur. Kortom: jij  woont straks in een comfortabele en 
energiezuinige woning. Wij creëren jouw thuis, de plek waarbij jij er zeker van bent dat het 
toekomstbestendig en verantwoord is gebouwd.  

Isolatie van dak, vloeren en gevels
Energie besparen begint met het voorkómen van warmteverlies. Dat doen wij door te 
isoleren. Daarom passen we hoogwaardige isolatie toe in het dak, in de gevels en in de 
vloeren van de woningen. Daarmee verlagen we niet alleen de energielast, maar ook de 
geluidsdruk van buiten. De woningen krijgen daarmee een goede thermische schil,  
‘een warme jas’.

Hoogwaardige kierdichting
Naast hoogwaardige isolatie zorgen wij voor een hoogwaardige kierdichting van de 
woningen. Daarmee voorkomen we tocht. Dit zorgt voor een beter binnenklimaat  
en minder energielasten.

Warmtepomp
De woning wordt verwarmd met een luchtwarmtepomp. Warmtepompsystemen  
onttrekken warmte aan de omgeving. Deze warmte wordt ingezet voor de verwarming  
van de woning en het warm tapwater. Dit systeem geeft een constante binnentemperatuur  
dat werkt op elektriciteit.  Warmtepompen zijn duurzaam en voordelig qua energielasten. 
Onze woningen zijn ontworpen met een buitenunit die we wegwerken op de zolder, 
achter het knieschot. Een praktische oplossing voor een onmisbaar onderdeel van de 
luchtwarmtepomp.



Balansventilatiesysteem 
Wij voorzien jouw nieuwe woning van een zeer energiezuinig balansventilatiesysteem. Door de 
hoogwaardige isolatie is ventilatie voor een gezond binnenklimaat in huis erg belangrijk. Het 
ventilatiesysteem in de woningen wordt vanuit één centrale plek geregeld. Ventilatiekanalen in 
de hele woning zorgen voor voldoende ventilatie in de verschillende ruimtes. Ook warmt het 
ventilatiesysteem koude lucht van buiten op met de warmte van de afgevoerde lucht. Dit maakt 
balansventilatie energiezuinig. 

Triple beglazing 
We voorzien jouw nieuwe woning van houten buitenkozijnen met triple glas (driedubbel glas). 
Met triple glas blijft de warmte in huis en voorkom je warmteverlies. Bovendien zorgt deze 
manier van beglazing voor veel comfort. Je ervaart geen tocht en minder kou bij de ramen. 
Bovendien is er geen condensvorming aan de binnenkant van het raam en beperk je met dit 
type glas veel geluid van buiten. 

DUURZAAMHEID
Wat betekent dat concreet voor jouw nieuwe woning?



Laagtemperatuur vloerverwarming 
Jouw nieuwe woning wordt voorzien van een lage temperatuur vloerverwarming. Dit is 
een techniek waarbij de watertemperatuur in de verwarmingsinstallatie geleidelijk warmte 
afgeeft. Laagtemperatuur vloerverwarming verwarmt een zeer goed geïsoleerd huis 
gelijkmatiger en constanter. Hiermee heeft het een lagere energielast; laagtemperatuur 
vloerverwarming bespaart energie en biedt meer comfort in alle woonvertrekken. 

Duurzaam materiaalgebruik 
Als ontwikkelende bouwers gebruikt Rottinghuis duurzame bouwmaterialen met een 
beperkte milieubelasting. Ook in het bouwproces van de woningen beperken we het afval 
tot een minimum. We werken met gescheiden afvalstromen waarbij we streven naar een 
hergebruik tot 90%. 



De aankoop van je leven 
Het kopen van een huis is veelal één van de grootste en meest ingrijpende aankopen uit je leven. 
Hierbij hoort ook het afsluiten van een hypotheek. Een hypotheek die je woonwensen mogelijk 
maakt zodat jij je echt thuis voelt! Bij nul-op-de-meter verbruikt jouw woning geen energie en is 
de woning door alle toegepaste maatregelen erg duurzaam.  
Daardoor kun je bij verschillende geldverstrekkers tot wel € 25.000,- extra hypotheek krijgen. 
Wij zorgen voor de benodigde documenten zodat jij in aanmerking komt voor deze extra 
hypotheekruimte. Informeer bij jouw geldverstrekker welke mogelijkheden zij bieden voor extra 
hypotheekruimte voor NOM-woningen.  

Rentekorting 
Menig geldverstrekker biedt jou rentekorting op de hyptheek wanneer je een nul-op-de-meter-
woning koopt. Vraag ernaar bij jouw geldverstrekker!

FINANCIERBAARHEID
Wat betekent dat concreet voor jouw nieuwe woning?
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Plattegrond begane grond basis

‘NIJBINDERVOET’



Plattegrond 1e verdieping basis

‘NIJBINDERVOET’



Plattegrond 2e verdieping basis

‘NIJBINDERVOET’



Impressie interieur alle woningen

WOONKAMER



Impressie interieur basis

KEUKEN



Onze woningen zijn helemaal van deze tijd en passend bij de manier van wonen, leven en werken 
van nu. Dat betekent dat er binnen dit concept ruimte is voor een eigen invulling. Kies je voor de 
basis woning of ga je voor extra ruimte voor eigen invulling op de begane grond? Ontdek wat past 
bij jouw woonwens!

Ideale basis
De basis woning is een ruime gezinswoning. Met een passend programma en voldoende ruimte 
voor nu en straks. Maar we bieden ook extra mogelijkheden om functionaliteit en ruimte aan 
de woning toe te voegen. Zo is optioneel ongeïsoleerde garage of geïsoleerde berging  mogelijk. 
Of kies je voor extra ruimte om te werken; . Een extra slaapkamer of speelkamer is ook een 
mogelijkheid. Vanuit ons basisidee zijn er mogelijkheden deze ruimte op een functionele manier 
te betrekken bij de woning. Ontdek ze op de volgende pagina’s.

Wonen en werken aan huis
Een werkkamer, kantoor aan huis. atelier of praktijkruimte, is ook een mogelijkheid. Met een 
eigen toegangsdeur, sanitair en de nodige aansluitpunten kun jij hier vollop aan de slag! 

Slaapcomfort op de begane grond
Wanneer je kiest voor een slaapprogramma op de begane grond,  hoort daar ook een fijne 
badkamer bij. De eigentijdse badkamer is naar eigen smaak in te richten. Toekomstbestendig, 
duurzaam, maar ook helemaal van nu!

Meer informatie? 
Wil je weten wat mogelijk is? Onze kopersbegeleider neemt dit graag met je door! 
Alle opties zijn meerwerk en worden als zodanig aangeboden.

LEVEN & WONEN
Kies jouw invulling
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Plattegrond begane grond

SLAAPPROGRAMMA 
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Plattegrond begane grond

WERKPROGRAMMA



Impressie werken op de begane grond

‘NIJBINDERVOET’
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Plattegrond begane grond
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Sfeerimpressie Landelijk Modern



Helemaal jouw smaak! 
Wat jouw smaak ook is, binnen onze woning bepaal jij hoe je badkamer en toilet eruit komen 
te zien. Onze kopersbegeleider begeleid je graag bij het maken van de keuzes. Met advies en 
praktische oplossingen. Zo krijg jij de badkamer die past bij jouw huishouden. 

Op de goede plek
Bij het ontwerpen van je badkamer en toilet kijken wij graag met je mee. Zo is het belangrijk 
om goed rekening te houden de aansluitpunten voor water, afvoer en elektra. Onze 
kopersbegeleider verwerkt dit op de bouwtekening zodat het in de bouwfase op de juiste plaats 
wordt aangebracht. 

Prachtig en praktisch
Je bent in de keuze van je sanitair, tegels en afwerkingen vrij om een leverancier te kiezen die 
bij jouw wensen en budget past. Mocht je geen idee hebben bij wie je terecht kunt? Wij hebben 
goede contacten met verschillende sanitairspecialisten en brengen je graag met hen in contact.  
Zo helpen we je met praktische tips op weg naar prachtig sanitair!

SANITAIR 
Zelf samenstellen



Sfeerimpressie Landelijk Modern

Sfeerimpressie Modern

Sfeerimpressie Industrieel

Sfeerimpressie Modern Classic



Passend bij jou!
De adviseurs van Voortman Keukens zijn bekend met allerlei
woningtypen en hun kenmerken en kunnen je daardoor perfect
begeleiden bij het vinden van de ideale keuken. De keuken die
helemaal past bij jou als nieuwe bewoner en bij je nieuwe woning.
Bovendien ben je gegarandeerd van een zeer goede service,
vakkundige montage én een plezierige behandeling.

Wij nodigen je uit!
Voortman Keukens is volledig op de hoogte van dit project en heeft de beschikking over de
installatietekeningen waarop zij een aanbieding hebben gebaseerd. De getoonde keukenimpressies 
zijn slechts een greep uit de vele mogelijkheden die Voortman Keukens in Steenwijk realiseert. 
Onder begeleiding van jouw kopersbegeleider maakt Voortman Keukens graag een afspraak om jouw 
droomkeuken samen te stellen. Voortman Keukens nodigt je dan ook graag uit om een bezoek te 
brengen in onze showroom in Steenwijk.

Een keuken is veel meer dan een plek waar je je eten bereid. Het 
is de plek waar je gezellig samen bent met familie en vrienden. 
Een keuken is heel persoonlijk. Het belangrijk is dat je je prettig 
voelt bij de keuzes die je maakt als het om je keuken gaat. 
Voortman Keukens begrijpt dat helemaal. Al vele jaren weten 
kritische keukenkopers de weg naar Voortman Keukens te vinden. 
Voortman Keukens is ruim 40 jaar een betrouwbare naam als het 
gaat om het leveren van keukens in projecten. Tevreden klanten 
zijn daarbij het belangrijkste bewijsmateriaal.

Wordt realiteit bij Voortman Keukens! 
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JOUW DROOMKEUKEN...
Wordt realiteit bij Voortman Keukens!



Wilt u meer weten over dit mooie project? Aarzel dan niet om contact op te nemen met één 
van onderstaande makelaars. Zij vertellen u graag wat uw mogelijkheden zijn.

Brochure, verkooptekeningen en technische omschrijving:
De opgenomen tekeningen geven een artist-impressie weer, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De technische omschrijving vormt 
één geheel met de verkooptekeningen. De tekeningen van de opties c.q. alternatieven zijn informatief aan de verkooptekeningen toegevoegd 
en worden niet nader omschreven. Zij maken geen deel uit van de verkoopstukken. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn de maten op 
de verkoop-/contractstukken uitgedrukt in millimeters. De maten zijn onder voorbehoud van ‘om en nabij’. 

Kantoor Zuidhorn
Hoofdstraat 16
9801 BX  ZUIDHORN
info@dijkstramakelaardij.nl

Rottinghuis Aannemingsbedrijf bv
Hereplein 9/10
9711 GA  GRONINGEN
info@rottinghuis.nl

Hoendiep WZ 38
9805 TC  BRILTIL
info@havingamakelaardij.nl

INFORMATIE 

VERKOOP & INFORMATIE ONTWIKKELING & REALISATIE 


