12 KLASSIEKE EN
COMFORTABELE APPARTEMENTEN

WONEN MET KARAKTER

INHOUD

4

KARAKTERVOL WONEN AAN HET PLEIN
Drie stijlvolle woongebouwen met elk een eigen karakter

6

BURGUM
Genieten van water, natuur en recreatiemogelijkheden

8

WONEN IN DE KOOPMAN
Alles dichtbij

10 DE KOOPMAN
12 Klassieke en comfortabele appartementen

12 IDEALE WOONPLEK
De reuring van het plein, de rust van je appartement

14 INTERVIEW MET DE ARCHITECT
Historie Burgum als inspiratiebron

18 LAGENOVERZICHT
Zo kun je wonen in De Koopman

20 BELEEF HET WONEN AAN HET PLEIN
Licht, comfort en uitzicht, dat is wonen in De Koopman

DE KOOPMAN, AANGENAAM
Een appartement met ruimte, comfort
en uitstraling. Dat is wat je zoekt.
Een woning die helemaal past bij jouw
woonwensen en leefstijl. Ook de locatie
is daarbij belangrijk. Je woont graag
dicht bij winkels en andere dagelijkse
voorzieningen.
Een appartement in De Koopman is dan
wellicht iets voor jou. Dit kleinschalige
woongebouw ademt de sfeer van
historische herenhuizen, terwijl je binnen
geniet van modern wooncomfort.

Vanaf je balkon kijk je uit richting het
plein of het winkelgebied. Kortom, een
uitzicht dat nooit verveelt.
Samen met De Werkman en De Edelman
vormt De Koopman De 3 van Sminia.
De appartementengebouwen staan
voor variatie in woonbeleving aan het
nieuwe Jonkheer Hobbe Baerdt van
Sminiaplein in het dorpshart van Burgum.
Wat De Koopman met de twee andere
bouwwerken gemeen heeft, is ouder

wetse aandacht voor detail en afwer
king. Voeg daarbij de energiezuinige,
duurzame en onderhoudsarme bouw
van de appartementen. Daarmee grijpen
verleden en toekomst, traditie en
vernieuwing harmonieus in elkaar.
Welk appartement in De Koopman
noem jij straks jouw thuis? Laat je bij
de keuze inspireren en informeren door
deze brochure. Veel leesplezier!
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De 3 van Sminia, drie stijlvolle woon
gebouwen met elk een eigen karakter.
De namen De Koopman, De Werkman en
De Edelman staan voor drie karakters
die bepalend zijn geweest voor de
ontwikkeling van Burgum: koop- en han
delslieden, ambachtslieden en landadel.
Met de komst van De Koopman,
De Werkman en De Edelman krijgt het
centrum van Burgum nieuw aanzien.
De appartementengebouwen met op de
begane grond ruimte voor bedrijvigheid
liggen aan het nieuwe Van Sminiaplein.
Dit ‘verblijfsplein’ vormt straks de groene
entree naar het winkelhart van het
dorp. Met de Blauwe Hond – het veel
besproken kunstwerk - als wachter.

DE KOOPMAN

DE WERKMAN

Al het mooie komt in drieën. Zo ook
De 3 van Sminia. Met elkaar gemeen
hebben De Koopman, De Werkman en
De Edelman hun klassieke karakter
trekken in combinatie met eigentijdse
kenmerken. Van buiten traditioneel
vormgegeven. Van binnen voorzien van
modern comfort zoals vloerververwar
ming in combinatie met een duurzame
lucht-waterwarmtepomp.
De drie appartementengebouwen De
Edelman, De Werkman en De Koopman
bieden een diversiteit aan woonmoge
lijkheden: van studio en tweekamerap
partement tot driekamerappartement
en penthouse. Elk appartement beschikt
over een Frans balkon, balkon of
dakterras. Voor reuring en gezelligheid
zorgen winkels, hoogwaardige horeca
en kantoren op de begane grond.
Woon jij straks ook comfortabel aan
het plein in hartje Burgum?
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DE EDELMAN

DE 3 VAN SMINIA:

KARAKTERVOL WONEN AAN HET PLEIN
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Burgum dankt zijn ontwikkeling door de eeuwen heen aan de
strategische ligging aan belangrijke waterwegen. Vanaf het
Burgumer Mar loopt het Kolonelsdiep naar het oosten en de
Kromme Ee naar het westen. Hierdoor kon het dorp zich ont
wikkelen tot een marktcentrum en hoofdplaats van de streek.
Halverwege de vorige eeuw werd Burgum genoemd als een van
de 11 industriekernen van Friesland, met de Burgumerdaam als
middelpunt van bedrijvigheid. Al in de zeventiende eeuw werden
op de ‘daam’ schepen gebouwd.

Bergumerdaam 1932

Tegenwoordig hebben vrachtschepen plaatsgemaakt voor
pleziervaartuigen. In de jachthaven met passantenhaven
Burgumer Mar vind je volop ligplaatsen. De haven ligt nabij
het Prinses Margrietkanaal op de route van midden-Friesland
naar het Lauwersmeergebied en de doorvaart naar
Groningen en Duitsland.

VAN SMINIA EN BURGUM

BLAUWE HOND

Waar nu het Van Sminiaplein is, stond ooit de Sminia
State. Jonkheer Hobbe Baerdt van Sminia liet het
huis er in 1770 bouwen. Later zou Van Sminia de
eerste burgemeester van Tietjerksteradeel worden.
Het Van Sminiahuis fungeerde vanaf 1892 als
gemeentehuis. Vanwege het doortrekken van de
Noordersingel werd het in 1935 afgebroken. De grote
beukenboom uit de toenmalige tuin staat er nog
altijd. Met de komst van De 3 van Sminia wordt nu de
herinnering aan vroeger nieuw leven ingeblazen.

BURGUM

GENIETEN VAN WATER,
NATUUR EN
RECREATIEMOGELIJKHEDEN

Burgum dankt zijn aantrekkingskracht ook aan de bijzondere
landschappelijke omgeving. Kenmerkend is het coulisseland
schap met houtwallen. Verder wordt Burgum omringd door
prachtige natuurgebieden: de Soestpolder en Noordermeer aan
de oostkant en De Dobben aan westelijke kant.

De bronzen Blauwe Hond. Dit spraakmakende
werk van de kunstenaars Dedden en Keizer
staat straks in de openbare ruimte tussen
De Edelman en De Werkman op het
Van Sminiaplein. In zijn bek heeft hij een
onalledaags speeltje: een klassiek ogende
staande lamp. Zijn puppyhouding verraadt dat hij
zich op zijn gemak voelt. Verwachtingsvol kijkt
hij voorbijgangers aan.
De kunstenaars hebben niet zomaar voor een
hond en een lamp gekozen. Er is vrijwel geen
ander dier waar de mens al eeuwenlang zo
intens mee verbonden zijn. Niet voor niets is de
hond de beschermer van huis en haard. En op
deze plek natuurlijk ook de poortwachter van
het dorp. De lamp bevestigt dat de hond op dit
plein zijn thuisplek gevonden heeft.

Daarmee is Burgum de perfecte uitvalsbasis voor eindeloze
wandel- of fietstochten. Maar ook het dorp zelf biedt volop
mogelijkheden tot recreatie en ontspanning. Er zijn verschil
lende sporthallen, een overdekt zwembad, tennisbanen en een
manege. Het Wetter en Willepark telt onder meer een atletiek-,
fiets- en schaatsbaan.
De Blauwe Hond, voordat blauwe patina werd aangebracht.
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WONEN IN DE KOOPMAN

WADDENZEE

WONEN AAN HET PLEIN:
ALLES DICHTBIJ

LEEUWARDEN
BURGUM

ZWAAGWESTEINDE

DRACHTEN
SNEEK

Het Van Sminiaplein wordt ook wel de ‘groene vestibule’ van het dorp genoemd. Hier begint het centrumgebied, met winkels en andere dage
lijkse voorzieningen. Wonen op deze plek bied je daarmee een uitstekende uitvalsbasis.

VEENWOUDEN
N356

Stel je eens voor: je woont hier straks aan een rustige bomenlaan met klinkers en een sfeervol plein. Vanuit je appartement is het slechts
een korte wandeling naar supermarkten, speciaalzaken en restaurants. En op de fiets is het maar een klein eindje naar sportvereniging,
bibliotheek, huisarts, tandarts, fysio of het gemeentehuis.
Kortom, in De Koopman woon je comfortabel en rustig, met alles wat je nodig hebt direct binnen handbereik. Kan het mooier?

NOORDBURGUM
N355

N356

BURGUM

LEGENDA

BURGUMER MAR

Gemeentehuis Tytsjerksteradiel
Passantenhaven
Huisartsenpraktijk It Peldershus
Winkelhiem Burgum

SUDERMAR

WIDE IE

Onderwijs en kinderopvang
Sportvereniging
Observeum
Burgumer Mar Uitkijktoren
Soestpolder

N913

SUMAR

Manege
Station Veenwouden
IJsbaan
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H.W.K. Ridder Huyssen van Kat

tendijkeweg

SITUATIESCHETS

Hendrik
Bulthuisplein

De Werkman

12 KLASSIEKE EN
COMFORTABELE
APPARTEMENTEN

De Koopman

Jonkheer Hobbe Baerdt van Sminiaplein
Hillamaweg

De Edelman

rtsstrjitte

a
Tsjibbe Ge

Voor een woongebouw dat De Koopman
heet, had de plek niet beter gekund. Het
staat straks direct bij de entree van het
winkelgebied van Burgum, grenzend aan
het Van Sminiaplein. Heel toepasselijk is
ook de architectuur. Dankzij het gebruik
van topgevels en variatie in metselwerk
oogt De Koopman als een rijtje historische
herenhuizen.

W
G.
an

la

is

av

.N

Twee- en driekamerappartementen
De Koopman telt 12 koopappartemen
ten in twee verschillende uitvoeringen,
verdeeld over twee woonlagen. Er zijn
appartementen met twee kamers en met
drie kamers en een balkon. Zowel op de
eerste verdieping als de tweede verdieping
liggen 5 driekamerappartementen van
circa 80 vierkante meter en een balkon
van ongeveer 10 vierkante meter. Verder
een tweekamerappartement van ongeveer
50 vierkante meter. De begane grond is
gereserveerd voor bedrijfs-/winkelruimte.

De Blauwe Hond van kunstenaars Dedden en Keizer uit Deventer.
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WONEN IN DE KOOPMAN

DE REURING VAN HET PLEIN,
DE RUST VAN JE APPARTEMENT
DE KOOPMAN | PAGINA 12

Vanaf je balkon in De Koopman geniet je van
het uitzicht richting het plein of het winkel
gebied. Zin om een terrasje te pakken of een
zomerse borrel met vrienden? Of heb je geen
zin om te koken en wil je lekker uit eten gaan?

Met de lift sta je zo beneden en loop je in
een mum van tijd naar een café of restaurant.
Maak je het liever thuis gezellig? Diverse
supermarkten en speciaalzaken bevinden
zich praktisch naast de deur.
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DE WERKMAN

DE EDELMAN

DE KOOPMAN

INTERVIEW MET DE ARCHITECT

VERBINDING
‘De komst van de nieuwe westelijke rondweg bood een uitgelezen
kans om het centrum van Burgum anders in te richten en de
toevoerroutes verkeersluwer en groener te maken. Om het winkelhart te versterken ging de gemeente Tytsjerksteradiel op zoek naar
ideeën voor een groene entree met hoogwaardige gebouwen voor
wonen en ondernemen.
Met dit doel werd een architectuurprijsvraag uitgeschreven, waarbij
uiteindelijk een voorloper van het ontwerp voor De 3 van Sminia als
winnaar uit de bus kwam.’
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‘Voorheen liep de drukke Grutte Dyk als
een scheidslijn door Burgum. Inmiddels
ligt er een langgerekte groenstrook
met een smalle weg. Stedenbouw
kundig bood dit de kans om de Tsjibbe
Geartsstrjitte en De Hillamaweg weer
aan elkaar te knopen. Verbindende
schakel tussen oost en west is
het nieuwe Van Sminiaplein. Geen

verkeersplein, maar een ontmoetings
plek. Je kunt er een praatje maken met
bekenden of een terrasje pikken. Het
plein fungeert tevens als een groene
entree naar het centrum.’
‘Verbinding was ook het sleutelwoord
bij het ontwerp voor De 3 van Sminia.
De woongebouwen, met ruimte voor

ondernemen op de begane grond,
moesten passen bij de identiteit van
het dorp. Vandaar de drie namen: De
Edelman, De Werkman en de Koopman.
Ze verwijzen naar drie traditioneel
belangrijke beroepsgroepen: land-adel,
ambachtslieden en kooplui.’

>>
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>>

‘Die drie karakters hebben geleid tot
drie verschillende – herkenbare –
architectuurontwerpen. Zo is
De Edelman ontworpen met een
knipoog naar de Glinstra State, een
19e-eeuws adellijk landhuis aan de
nabijgelegen Schoolstraat. De Werkman
daarentegen is geïnspireerd op de
historische melk- en boterfabrieken
in deze streek.
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De Koopman tot slot oogt vanwege de
toepassing van topgevels als een rij
herenhuizen die schouder-aan-schouder
staan.’

medewerking van omwonenden en
winkelondernemers was onmisbaar.
Iedereen is er vol achter gaan staan.
Dat is eigenlijk best bijzonder.’

‘Zonder goede samenwerking van alle
betrokkenen was een project als
De 3 van Sminia nooit van de grond
gekomen. De gemeente heeft voor
flinke rugwind gezorgd en ook de

Doeke van Wieren,
architect-directeur
TWA architecten
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LAGENOVERZICHT

ZO KUN JE WONEN IN
DE KOOPMAN
Behalve bedrijfsruimten vind je op de
begane grond individuele bergingen en
een gemeenschappelijke berging voor
onder meer het stallen van fietsen.
Je auto parkeren kan eenvoudig op het
openbare parkeerterrein direct achter
De Koopman.

C

A

bwnr 1

bwnr 6

A

bwnr 2

lift

hal

De appartementen op de eerste en
tweede verdieping zijn via een lift
bereikbaar. Op de eerste woonlaag
liggen 6 appartementen aan een
gemeenschappelijk binnenplein.
De 6 appartementen op de tweede
woonlaag zijn via een galerij bereikbaar
die uitkijkt op het binnenplein.

A

B

A

bwnr 4

bwnr 5

bwnr 3

WOONLAAG EEN

12 postkasten
beltableau

hoofdingang

entree bergingen

hal
lift

gemeenschappelijke berging

entree

berging berging

berging berging berging

C’

A’’

bwnr 7

bwnr 12

A’’

bwnr 8

lift
berging berging

berging berging berging

hal
galerij

galerij

COMMERCIËLE RUIMTE

A’

bwnr 11

BEGANE GROND
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B’

bwnr 10

A’’

bwnr 9

WOONLAAG TWEE
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INTERIEURIMPRESSIE APPARTEMENT TYPE A

BELEEF HET WONEN AAN HET PLEIN

LICHT, COMFORT EN UITZICHT,
DAT IS WONEN IN DE KOOPMAN
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“Het is nog vroeg als je vanuit de
slaapkamer de woonkamer in loopt.
Buiten op het plein klinkt het vrolijke
gekwetter van vogels. Tijd voor je
eerste koffie.

Met je kopje in de hand loop je naar het
balkon. Jouw moment om de dag rustig
te beginnen. Je geniet van de frisse
ochtendlucht en groene aanblik van
het plein.”
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NATUURLIJKE OMGEVING

BELEEF DE RUST EN
STILTE VAN EEUWENOUD
LANDSCHAP
Burgum ligt op het grensvlak van de Friese Wouden en het veengebied van Fryslân.
Het natuurlandschap rond het dorp kenmerkt zicht door coulisselandschap met
houtwallen. Je ervaart hier nog echt de stilte.
Ideaal vertrekpunt in Burgum voor eindeloze wandelingen is De Poppe Stien,
een duizenden kilo’s zware keisteen uit de ijstijd. Hier begint en eindigt een route
van zo’n 165 kilometer over het streekpad Noardlike Fryske Wâlden.
De wandelroute voert langs akkers met houtwallen en door het Nationaal Park
De Alde Feanen. De ideale ambiance om heerlijk in beweging te zijn en
tegelijkertijd tot rust te komen.

Beelden Ronald Zijlstra
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< 2635 >

< 3623 >

PLATTEGROND
TYPE A
Je hebt alle ruimte voor jezelf, met een
tweede slaapkamer als werkkamer of
voor logés.

< 2015 >

Kenmerken
•W
 oonoppervlakte circa 67 m2
tot circa 72 m2
• Lichte woonkamer met open
keuken circa 50 m2
• Twee slaapkamers
• Badkamer met tweede toilet,
douche en wastafel
• Openslaande deuren naar
royaal balkon
• Berging op de begane grond
• Lift
• Parkeren op openbaar terrein
direct achter woongebouw

< 1605 >
< 1840 >

< 1143 >

< 5170 >

BIJ HET PLEIN.

< 3975 >

< 4395 >

VAN HET WINKELGEBIED,

< 3975 >

< 5045 >

COMFORTABEL OP DE KOP

< 4410 >

HIER WOON JE

< 1858 >

Afgebeeld bouwnummer 5

DE KOOPMAN

< 6750 >

DRIEKAMERAPPARTEMENTEN TYPE A

Bouwnummers 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 en 12
De bouwnummers 2, 3, 8 en 9 hebben een afwijkende positie van het balkon.
1

6

5

Begane grond
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4

Woonlaag een

2

3

7

12

11

10

Woonlaag twee

8

9

WOONOPPERVLAKTE

BUITENRUIMTE

ORIËNTATIE BALKON

circa 67 m2 - 72 m2

circa 8,0 m2

noord, zuid of west

Plattegrond schaal 1:75. Deze sfeerplattegronden geven slechts een indicatie van de mogelijke invulling.
Voor de exacte afmetingen en details van de plattegronden verwijzen wij je naar de verkooptekeningen.
Sanitair en keukens zijn indicatief.
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DE KOOPMAN

PLATTEGROND
TYPE B

DEZE APPARTEMENTEN OP DE
EERSTE EN TWEEDE VERDIEPING
KIJKEN RECHTSTREEKS UIT OP
HET SFEERVOLLE PLEIN.

< 2530 >

Twee royale slaapkamers bieden
ruimte voor comfortabele tweeper
soonsbedden of voor een combinatie
van slaapkamer en hobbyruimte.

< 1850 >

Kenmerken
• Gebruiksoppervlakte circa 95 m2
tot circa 100 m2
• Lichte woonkamer met open
keuken circa 50 m2
• Twee royale slaapkamers
• Badkamer met tweede toilet,
douche en wastafel
• Openslaande deuren naar
royaal balkon
• Berging op de begane grond
• Lift
• Parkeren op openbaar terrein
direct achter woongebouw

< 2825 >

< 7040 >

< 1745 >

Afgebeeld bouwnummer 4

< 4085 >

< 7000 >

< 5100 >

< 1143 >

< 3530 >

< 3440 >

< 1143 >

< 5170 >

DRIEKAMERAPPARTEMENTEN TYPE B

Bouwnummers 4 en 10

1

6

5

Begane grond
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4

Woonlaag een

2

3

7

12

11

10

Woonlaag twee

8

9

WOONOPPERVLAKTE

BUITENRUIMTE

ORIËNTATIE BALKON

circa 95 m2 - 100 m2

circa 8,0 m2

zuid

Plattegrond schaal 1:75. Deze sfeerplattegronden geven slechts een indicatie van de mogelijke invulling.
Voor de exacte afmetingen en details van de plattegronden verwijzen wij je naar de verkooptekeningen.
Sanitair en keukens zijn indicatief.
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DE KOOPMAN

PLATTEGROND
TYPE C

DIT KNUSSE APPARTEMENT
BESCHIKT OVER EEN BUITENRUIMTE
IN DE VORM VAN EEN INPANDIG
BALKON OFWEL LOGGIA.

< 4040 >

Kenmerken
• Gebruiksoppervlakte circa 47 m2
tot circa 50 m2
• Lichte woonkamer met open
keuken circa 22 m2
• Een slaapkamer
• Badkamer met toilet, douche
en wastafel
• Gemeenschappelijke berging
op de begane grond
• Lift
• Parkeren op openbaar terrein
direct achter woongebouw

< 6900 >
< 3240 >

< 1733 >

< 2646 >

Met een woonkamer met open keuken
en één slaapkamer is het ideaal voor
eenpersoonshuishoudens die graag
dicht bij winkels en voorzieningen
wonen.

< 1660 >

Afgebeeld bouwnummer 1

< 5020 >

< 1350 >

< 3690 >

< 2844 >

< 1910 >

< 3680 >

TWEEKAMERAPPARTEMENTEN TYPE C

Bouwnummers 1 en 7

1

6

5

Begane grond
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4

Woonlaag een

2

3

7

12

11

10

Woonlaag twee

8

9

WOONOPPERVLAKTE

BUITENRUIMTE

ORIËNTATIE BALKON

circa 47 m2 - 50 m2

circa 7,0 m2

noord

Plattegrond schaal 1:75. Deze sfeerplattegronden geven slechts een indicatie van de mogelijke invulling.
Voor de exacte afmetingen en details van de plattegronden verwijzen wij je naar de verkooptekeningen.
Sanitair en keukens zijn indicatief.
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GEVELAANZICHTEN

GEBOUW
DE KOOPMAN

Entree commerciële ruimte

Entree commerciële ruimte

VOORGEVEL

Entree bergingen

RECHTER ZIJGEVEL

Entree commerciële ruimte

LINKER ZIJGEVEL
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Entree bergingen

Hoofdentree

ACHTERGEVEL

PAGINA 31 | DE KOOPMAN

MAKELAARS DE 3 VAN SMINIA

MAKELAARS DE 3 VAN SMINIA

NOSTALGIE

KEUZEVRIJHEID

‘De drie woongebouwen van De 3 van Sminia verrijzen op een
bijzondere plek. Je woont hier straks aan de entree van het winkel
centrum van Burgum, maar bent ook zo het dorp uit. Dat was vroeger
wel anders. Als kind kwam ik hier onderweg naar school of huis altijd
langs. Ik herinner me nog goed de verkeersdrukte ’s ochtends bij het
kruispunt, waar ik moest oversteken. De nieuwe Centrale As tussen
Drachten en Dokkum heeft het doorgaand verkeer uit de dorpskern
gehaald. Dat draagt bij aan leefbaarheid en woongenot.’

‘De uitstraling van De 3 van Sminia
zorgt verder voor een opwaardering
van deze centrumlocatie. Wat betreft
architectuur steken de nieuwe
woongebouwen er straks met kop en
schouders bovenuit. De gevels met
verschillende kleuren metselwerk en
stucwerk roepen een nostalgische
sfeer op. Iets dat het hart van Burgum
nu een beetje mist.’
‘Toch is elk gebouw weer anders. In
combinatie met verschillende typen
appartementen spreken ze een heel
diverse doelgroep aan. De kleinere
appartementen zijn bijvoorbeeld
geschikt voor jongeren, die anders
misschien zouden wegtrekken uit het
dorp. De grotere appartementen sluiten
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juist mooi aan bij de woonwensen van
comfortzoekers die graag gelijkvloers
willen wonen, dicht bij winkels en
voorzieningen.’
Burgum vervult een belangrijke
centrumfunctie voor het omliggende
gebied. Je vindt hier alle voorzieningen
op het gebied van winkels, eerstelijns
zorg en sport. Verder is het dorp de
ideale uitvalsbasis voor eindeloos
recreëren. Denk aan fietsen, wandelen,
zeilen en nog veel meer. Het coulisse
landschap, de Friese Wouden en het
Burgumer Mar; het is allemaal dichtbij.’
Herman de Vries,
NVM-makelaar/taxateur bij
Zantman Makelaardij

‘Drie stijlvolle woongebouwen met op de begane grond bedrijfsruimtes
aan een nieuw plein. Het komt maar zelden voor dat er in een dorpskern
ruimte vrijkomt voor een royaal opgezet nieuwbouwplan. Dat maakt
project De 3 van Sminia aan het nieuwe Van Sminiaplein zo bijzonder.
Je woont hier super centraal, met het winkelgebied van Burgum aan je
voeten.’

‘De 3 van Sminia speelt mooi in op de
vraag naar appartementen in Burgum en
omgeving. Terwijl veel mensen de wens
hebben om een appartement, studio of
levensloopgeschikte woning te kopen,
is er nagenoeg geen aanbod. Op funda
kom je bijna niets tegen. Zeker niet als
je op zoek bent naar een energiezuinig
nieuwbouwappartement.’
‘Veel mensen in deze regio willen hun
eengezinswoning graag verruilen voor
een comfortabel appartement om lang
in te blijven wonen. Ze zoeken een
duurzame en onderhoudsarme woning,
in een groene omgeving en dicht bij alle
dagelijkse voorzieningen. Verder heb je
natuurlijk starters die de stap willen
maken naar een mooie studio.

Met De 3 van Sminia kunnen al die
woonwensen werkelijkheid worden.
‘Ik ben geboren en getogen in de Friese
Wouden en woon aan de andere kant
van het Bergumermeer. Voor bood
schappen of tijdens fietstochten kom
ik regelmatig in Burgum. Het dorp heeft
alles wat je nodig hebt. Als bewoner
geniet je er bovendien van water,
bossen, rust en ruimte. Ondertussen
ben je in een kwartier in Leeuwarden
of Drachten.’

Sjoerd Mulder,
nieuwbouwadviseur bij
Hoekstra Makelaardij
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WONEN IN DE KOOPMAN

COLOFON

DUURZAAM EN
ENERGIEZUINIG WONEN

INFORMATIE
EN VERKOOP

Weinig onderhoud
Nieuwbouwwoningen hebben een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van
bestaande woningen. Allereerst zijn ze onderhoudsarm. Alles is nieuw en fris,
waardoor er de eerste jaren nauwelijks onderhoud nodig is.
Uitstekende isolatie
Daarnaast zijn nieuwbouwwoningen zoals de appartementen in De Koopman goed
geïsoleerd. Ze zijn voorzien van extra geïsoleerde wanden, vloeren, daken en
beglazing. Dat scheelt fors in het energieverbruik.
Standaard vloerverwarming
De appartementen in De Koopman zijn bovendien gasloos en klaar voor de duur
zame toekomst. Ze zijn uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp in combinatie
met vloerverwarming. Zo zit je er als bewoner van De Koopman straks warmpjes
bij, terwijl je energierekening laag blijft.

MAKELAARDIJ HOEKSTRA

ZANTMAN MAKELAARDIJ

Willemskade 9
8911 AW Leeuwarden
nieuwbouw@makelaardijhoekstra.nl
058 – 233 7 333

Schoolstraat 17
9251 EA Burgum
info@zantman-makelaardij.nl
0511 – 461 542

ONTWIKKELING

ONTWERP

Blue Banner RED
Leeuwarden
bluebanner.nl

TWA architecten
Burdaard
twa-architecten.nl

COLOFON
vormgeving: burobnp • tekst: Xpect Kemps • artist-impressions en sfeerplattegronden: The Virtual Dutch Men
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Disclaimer
Deze brochure is met zorg samengesteld. De op tekeningen aangegeven maten zijn circa-ma
ten. De artist-impressions, vogelvluchtafbeeldingen en plattegronden zijn een voorbeeld van
hoe de woningen er straks uit kunnen zien. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden
ontleend.

