
Renvooi

enkele schakelaar

serie schakelaar

wisselschakelaar

rookmelder

deurbeldrukker

enkele wandcontactdoos 

dubbele wandcontactdoos 

schel

WTW inblaasventielcentraaldoos plafond

positie warmtepomp

WTW unit

meterkast

hemelwaterafvoerhwa

wandarmatuur

enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast 

enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap 

enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser op aparte groep

kk

azk

vw

wm
enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine op aparte groep

aansluitpunt bedraad thermostaat
th

aansluitpunt bedraad t.b.v. televisie

aansluitpunt data

aansluitpunt onbedraad

aansluitpunt onbedraad t.b.v. boiler
boiler

aansluitpunt onbedraad t.b.v. elec. koken
ek

aansluitpunt onbedraad t.b.v. thermostaat
th

aansluitpunt bedraad t.b.v. mechanische ventilatie
mv

enkele wandcontactdoos perilex t.b.v. mv-box

aansluitpunt bedraad 230V

enkele wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid 

wisselschakelaar, 2-voudige uitvoering

Elektrische installatie verwarming- en waterinstallatie

ventilatie installatie

wp

positie verdeler vloerverwarming

WTW

positie buitenunit warmtepompWB

positie wasmachinewm

positie wasdrogerwd

WTW afzuigventiel

WTW afzuigventiel

WTW inblaasventiel

bouwnr. 35

woningtype: Rode Geus 

bouwnr. 36

woningtype: Rode Geus 

bouwnr. 36

woningtype: Rode Geus 

bouwnr. 35

woningtype: Rode Geus 

bouwnr. 35

bouwnr. 36

A1
Opdrachtgever:

Architect:

Onderwerp:

Getek.:

Schaal:

Datum:

Formaat:

Projectnaam:

Projectlocatie:

Projectnr.:

9202 PD Drachten

Lavendelheide 9 Postbus 354

9200 AJ Drachten

T  051 - 236 81 00

Projectfase: Verkoop
FARO Engineering

Meerstad Groenewei

Heijmans woningbouw
01-07-2022

GRO112

FARO Architecten b.v.

Meerstad, Groenewei vlek 5

VK-BB-G01
Gevelaanzichten
bouwnummer 35 en 36

1:100

Wijziging nr. Wijziging datum Wijziging omschrijving

voorgevel

achtergevel linkergevel

rechtergevel



3

R

3

R

5760

32
85

27602900

1270

10
30

31
15

23
00

10
20

0

5760

2700

1330

2960

10
20

0

23
00

94
0

31
15

32
85

53
30

2600

0201 03

A

B

VW

A
Z

K

E
K

 2
x2

3
0
V

O
V

K
K

K
K

O
V

E
K

 2
x2

3
0
V

A
Z

K

VW

TH

VV
WP WP

VV

TH

woonkamer / keuken woonkamer / keuken

techniektechniek

hal hal

toilettoilet

6000 6000

1
2
8

1
0
2
0
0

1
2
7

inwendig

in
w

e
n
d
ig

bouwnr. 35

woningtype: Rode Geus

bouwnr. 36

woningtype: Rode Geus

garage garage

hwa hwa

hwahwa

hwahwa

hwa

WB WB

Renvooi

enkele schakelaar

serie schakelaar

wisselschakelaar

rookmelder

deurbeldrukker

enkele wandcontactdoos 

dubbele wandcontactdoos 

schel

WTW inblaasventielcentraaldoos plafond

positie warmtepomp

WTW unit

meterkast

hemelwaterafvoerhwa

wandarmatuur

enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast 

enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap 

enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser op aparte groep

kk

azk

vw

wm
enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine op aparte groep

aansluitpunt bedraad thermostaat
th

aansluitpunt bedraad t.b.v. televisie

aansluitpunt data

aansluitpunt onbedraad

aansluitpunt onbedraad t.b.v. boiler
boiler

aansluitpunt onbedraad t.b.v. elec. koken
ek

aansluitpunt onbedraad t.b.v. thermostaat
th

aansluitpunt bedraad t.b.v. mechanische ventilatie
mv

enkele wandcontactdoos perilex t.b.v. mv-box

aansluitpunt bedraad 230V

enkele wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid 

wisselschakelaar, 2-voudige uitvoering

Elektrische installatie verwarming- en waterinstallatie

ventilatie installatie

wp

positie verdeler vloerverwarming

WTW

positie buitenunit warmtepompWB

positie wasmachinewm

positie wasdrogerwd

WTW afzuigventiel

WTW afzuigventiel

WTW inblaasventiel

A1
Opdrachtgever:

Architect:

Onderwerp:

Getek.:

Schaal:

Datum:

Formaat:

Projectnaam:

Projectlocatie:

Projectnr.:

9202 PD Drachten

Lavendelheide 9 Postbus 354

9200 AJ Drachten

T  051 - 236 81 00

Projectfase: Verkoop
FARO Engineering

Meerstad Groenewei

Heijmans woningbouw
04-07-2022

GRO112

FARO Architecten b.v.

Meerstad, Groenewei vlek 5

VK-BB-P00
Begane grond
bouwnummer 35 en 36

1:50

Wijziging nr. Wijziging datum Wijziging omschrijving

begane grond



R R

26503010

30
55

88
0

1330

5760

32
85

3850

23
80

33
00

34
15

122011001810

30
55

2650 3010

34
15

1220 1100 18101330

88
0

33
00

32
85

5760

3850

23
80

0201 03

A

B

TH

MV

TH

MV

TH

E-RadE-Rad

TH

TH TH TH TH

1
2
8

1
0
2
0
0

1
2
7

slaapkamer 1

badkamer overloop

toilet

slaapkamer 2 slaapkamer 3

inwendig

in
w

e
n
d
ig

6000 120 5760 120

bouwnr. 35

woningtype: Rode Geus

bouwnr. 36

woningtype: Rode Geus

hwa hwa

hwahwa

hwa

slaapkamer 1

slaapkamer 3 slaapkamer 2

overloop badkamer

toilet

Renvooi

enkele schakelaar

serie schakelaar

wisselschakelaar

rookmelder

deurbeldrukker

enkele wandcontactdoos 

dubbele wandcontactdoos 

schel

WTW inblaasventielcentraaldoos plafond

positie warmtepomp

WTW unit

meterkast

hemelwaterafvoerhwa

wandarmatuur

enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast 

enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap 

enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser op aparte groep

kk

azk

vw

wm
enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine op aparte groep

aansluitpunt bedraad thermostaat
th

aansluitpunt bedraad t.b.v. televisie

aansluitpunt data

aansluitpunt onbedraad

aansluitpunt onbedraad t.b.v. boiler
boiler

aansluitpunt onbedraad t.b.v. elec. koken
ek

aansluitpunt onbedraad t.b.v. thermostaat
th

aansluitpunt bedraad t.b.v. mechanische ventilatie
mv

enkele wandcontactdoos perilex t.b.v. mv-box

aansluitpunt bedraad 230V

enkele wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid 

wisselschakelaar, 2-voudige uitvoering

Elektrische installatie verwarming- en waterinstallatie

ventilatie installatie

wp

positie verdeler vloerverwarming

WTW

positie buitenunit warmtepompWB

positie wasmachinewm

positie wasdrogerwd

WTW afzuigventiel

WTW afzuigventiel

WTW inblaasventiel

A1
Opdrachtgever:

Architect:

Onderwerp:

Getek.:

Schaal:

Datum:

Formaat:

Projectnaam:

Projectlocatie:

Projectnr.:

9202 PD Drachten

Lavendelheide 9 Postbus 354

9200 AJ Drachten

T  051 - 236 81 00

Projectfase: Verkoop
FARO Engineering

Meerstad Groenewei

Heijmans woningbouw
04-07-2022

GRO112

FARO Architecten b.v.

Meerstad, Groenewei vlek 5

VK-BB-P01
1e verdieping
bouwnummer 35 en 36

1:50

Wijziging nr. Wijziging datum Wijziging omschrijving

eerste verdieping



RR

2185

83
00

29702780

62
60

5850

2185

2970 2780

5850

62
60

83
00

0201 03

A

B

WDWM

wtw

WD WM

wtw

7 5873 120 120 5873 7

wm wd wd wm

6
3

8
3
0
1

2
0
9
2

inwendig

in
w

e
n
d
ig

bouwnr. 35

woningtype: Rode Geus

bouwnr. 36

woningtype: Rode Geus

techniek

zolder zolder

techniek

2600+ vl

1500+ vl

2600+ vl

1500+ vl

2600+ vl 2600+ vl

Renvooi

enkele schakelaar

serie schakelaar

wisselschakelaar

rookmelder

deurbeldrukker

enkele wandcontactdoos 

dubbele wandcontactdoos 

schel

WTW inblaasventielcentraaldoos plafond

positie warmtepomp

WTW unit

meterkast

hemelwaterafvoerhwa

wandarmatuur

enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast 

enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap 

enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser op aparte groep

kk

azk

vw

wm
enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine op aparte groep

aansluitpunt bedraad thermostaat
th

aansluitpunt bedraad t.b.v. televisie

aansluitpunt data

aansluitpunt onbedraad

aansluitpunt onbedraad t.b.v. boiler
boiler

aansluitpunt onbedraad t.b.v. elec. koken
ek

aansluitpunt onbedraad t.b.v. thermostaat
th

aansluitpunt bedraad t.b.v. mechanische ventilatie
mv

enkele wandcontactdoos perilex t.b.v. mv-box

aansluitpunt bedraad 230V

enkele wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid 

wisselschakelaar, 2-voudige uitvoering

Elektrische installatie verwarming- en waterinstallatie

ventilatie installatie

wp

positie verdeler vloerverwarming

WTW

positie buitenunit warmtepompWB

positie wasmachinewm

positie wasdrogerwd

WTW afzuigventiel

WTW afzuigventiel

WTW inblaasventiel

A1
Opdrachtgever:

Architect:

Onderwerp:

Getek.:

Schaal:

Datum:

Formaat:

Projectnaam:

Projectlocatie:

Projectnr.:

9202 PD Drachten

Lavendelheide 9 Postbus 354

9200 AJ Drachten

T  051 - 236 81 00

Projectfase: Verkoop
FARO Engineering

Meerstad Groenewei

Heijmans woningbouw
04-07-2022

GRO112

FARO Architecten b.v.

Meerstad, Groenewei vlek 5

VK-BB-P02
2e verdieping
bouwnummer 35 en 36

1:50

Wijziging nr. Wijziging datum Wijziging omschrijving

tweede verdieping



0201 03

A

B

h=1000mmh=1000mm

h=1000mm

h=2000mm

afv

afv

afv

afv

WB WB

bouwnr. 35

woningtype: Rode Geus

bouwnr. 36

woningtype: Rode Geus

Renvooi

enkele schakelaar

serie schakelaar

wisselschakelaar

rookmelder

deurbeldrukker

enkele wandcontactdoos 

dubbele wandcontactdoos 

schel

WTW inblaasventielcentraaldoos plafond

positie warmtepomp

WTW unit

meterkast

hemelwaterafvoerhwa

wandarmatuur

enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast 

enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap 

enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser op aparte groep

kk

azk

vw

wm
enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine op aparte groep

aansluitpunt bedraad thermostaat
th

aansluitpunt bedraad t.b.v. televisie

aansluitpunt data

aansluitpunt onbedraad

aansluitpunt onbedraad t.b.v. boiler
boiler

aansluitpunt onbedraad t.b.v. elec. koken
ek

aansluitpunt onbedraad t.b.v. thermostaat
th

aansluitpunt bedraad t.b.v. mechanische ventilatie
mv

enkele wandcontactdoos perilex t.b.v. mv-box

aansluitpunt bedraad 230V

enkele wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid 

wisselschakelaar, 2-voudige uitvoering

Elektrische installatie verwarming- en waterinstallatie

ventilatie installatie

wp

positie verdeler vloerverwarming

WTW

positie buitenunit warmtepompWB

positie wasmachinewm

positie wasdrogerwd

WTW afzuigventiel

WTW afzuigventiel

WTW inblaasventiel

A1
Opdrachtgever:

Architect:

Onderwerp:

Getek.:

Schaal:

Datum:

Formaat:

Projectnaam:

Projectlocatie:

Projectnr.:

9202 PD Drachten

Lavendelheide 9 Postbus 354

9200 AJ Drachten

T  051 - 236 81 00

Projectfase: Verkoop
FARO Engineering

Meerstad Groenewei

Heijmans woningbouw
04-07-2022

GRO112

FARO Architecten b.v.

Meerstad, Groenewei vlek 5

VK-BB-P03
situatie
bouwnummer 35 en 36

1:100

Wijziging nr. Wijziging datum Wijziging omschrijving



Renvooi

enkele schakelaar

serie schakelaar

wisselschakelaar

rookmelder

deurbeldrukker

enkele wandcontactdoos 

dubbele wandcontactdoos 

schel

WTW inblaasventielcentraaldoos plafond

positie warmtepomp

WTW unit

meterkast

hemelwaterafvoerhwa

wandarmatuur

enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast 

enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap 

enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser op aparte groep

kk

azk

vw

wm
enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine op aparte groep

aansluitpunt bedraad thermostaat
th

aansluitpunt bedraad t.b.v. televisie

aansluitpunt data

aansluitpunt onbedraad

aansluitpunt onbedraad t.b.v. boiler
boiler

aansluitpunt onbedraad t.b.v. elec. koken
ek

aansluitpunt onbedraad t.b.v. thermostaat
th

aansluitpunt bedraad t.b.v. mechanische ventilatie
mv

enkele wandcontactdoos perilex t.b.v. mv-box

aansluitpunt bedraad 230V

enkele wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid 

wisselschakelaar, 2-voudige uitvoering

Elektrische installatie verwarming- en waterinstallatie

ventilatie installatie

wp

positie verdeler vloerverwarming

WTW

positie buitenunit warmtepompWB

positie wasmachinewm

positie wasdrogerwd

WTW afzuigventiel

WTW afzuigventiel

WTW inblaasventiel

00 begane grond
+0

01 eerste verdieping
+2950

02 tweede verdieping
+5900

slaapkamer 1 overloop slaapkamer 3

woonkamer / keukenhalwoonkamer / keuken

10189 +P

9500 +P

2
9
5
0

2
9
5
0

zolder

techniek

00 begane grond
+0

01 eerste verdieping
+2950

02 tweede verdieping
+5900

03 dak
+8850

werkkamer

slaapkamer 1 overloop slaapkamer 2

woonkamer / keuken

2
9
5
0

2
9
5
0

2
9
5
0

A1 verlengd
Opdrachtgever:

Architect:

Onderwerp:

Getek.:

Schaal:

Datum:

Formaat:

Projectnaam:

Projectlocatie:

Projectnr.:

9202 PD Drachten

Lavendelheide 9 Postbus 354

9200 AJ Drachten

T  051 - 236 81 00

Projectfase: Verkoop
FARO Engineering

Meerstad Groenewei

Heijmans woningbouw
01-07-2022

GRO112

FARO Architecten b.v.

Meerstad, Groenewei vlek 5

VK-D03
Doorsneden Rode Geus en Witrik

1:50

doorsnede Rode Geus doorsnede Witrik

Wijziging nr. Wijziging datum Wijziging omschrijving


	Sheets
	VK-B01-G01 - Gevelaanzichten               bouwnummer 6 t/m 9
	VK-B01-P00 - Begane grond                  bouwnummer 6 t/m 9
	VK-B01-P01 - 1e verdieping                 bouwnummer 6 t/m 9
	VK-B01-P02 - 2e verdieping                 bouwnummer 6 t/m 9
	VK-B01-P03 - Situatie                                               bouwnummer 6 t/m 9
	VK-B02-G01 - Gevelaanzichten                   bouwnummer 10 t/m 13
	VK-B02-P00 - Begane grond                           bouwnummer 10 t/m 13
	VK-B02-P01 - 1e verdieping                                       bouwnummer 10 t/m 13
	VK-B02-P02 - 2e verdieping                                       bouwnummer 10 t/m 13
	VK-B02-P03 - Situatie                                  bouwnummer 10 t/m 13
	VK-B03-G01 - Gevelaanzichten                   bouwnummer 14 t/m 17
	VK-B03-P00 - Begane grond                                        bouwnummer 14 t/m 17
	VK-B03-P01 - 1e verdieping                             bouwnummer 14 t/m 17
	VK-B03-P02 - 2e verdieping                             bouwnummer 14 t/m 17
	VK-B03-P03 - Situatie                                            bouwnummer 14 t/m 17
	VK-B04-G01 - Gevelaanzichten                     bouwnummer 18 t/m 21
	VK-B04-P00 - Begane grond                           bouwnummer 18 t/m 21
	VK-B04-P01 - 1e verdieping                            bouwnummer 18 t/m 21
	VK-B04-P02 - 2e verdieping                            bouwnummer 18 t/m 21
	VK-B04-P03 - Situatie                                  bouwnummer 18 t/m 21
	VK-B05-G01 - Gevelaanzichten                     bouwnummer 22 t/m 24
	VK-B05-P00 - Begane grond                          bouwnummer 22 t/m 24
	VK-B05-P01 - 1e verdieping                          bouwnummer 22 t/m 24
	VK-B05-P02 - 2e verdieping                          bouwnummer 22 t/m 24
	VK-B05-P03 - Situatie                                  bouwnummer 22 t/m 24
	VK-B06-G01 - Gevelaanzichten                     bouwnummer 25 t/m 28
	VK-B06-P00 - Begane grond                          bouwnummer 25 t/m 28
	VK-B06-P01 - 1e verdieping                          bouwnummer 25 t/m 28
	VK-B06-P02 - 2e verdieping                          bouwnummer 25 t/m 28
	VK-B06-P03 - Situatie                                  bouwnummer 25 t/m 28
	VK-B07-G01 - Gevelaanzichten                   bouwnummer 1 t/m 5
	VK-B07-P00 - Begane grond                                    bouwnummer 1 t/m 5
	VK-B07-P01 - 1e verdieping                      bouwnummer  1 t/m 5
	VK-B07-P02 - 2e verdieping                    bouwnummer  1 t/m 5
	VK-B07-P03 - Situatie                                      bouwnummer  1 t/m 5
	VK-BA-G01 - Gevelaanzichten                   bouwnummer 33 en 34
	VK-BA-P00 - Begane grond                  bouwnummer 33 en 34
	VK-BA-P01 - 1e verdieping                 bouwnummer 33 en 34
	VK-BA-P02 - 2e verdieping                 bouwnummer 33 en 34
	VK-BA-P03 - situatie                                             bouwnummer 33 en 34
	VK-BB-G01 - Gevelaanzichten                   bouwnummer 35 en 36
	VK-BB-P00 - Begane grond                  bouwnummer 35 en 36
	VK-BB-P01 - 1e verdieping                 bouwnummer 35 en 36
	VK-BB-P02 - 2e verdieping                 bouwnummer 35 en 36
	VK-BB-P03 - situatie                                        bouwnummer 35 en 36
	VK-BC-G01 - Gevelaanzichten                   bouwnummer 29 en 30
	VK-BC-P00 - Begane grond                  bouwnummer 29 en 30
	VK-BC-P01 - 1e verdieping                 bouwnummer 29 en 30
	VK-BC-P02 - 2e verdieping                 bouwnummer 29 en 30
	VK-BC-P03 - situatie                                        bouwnummer 29 en 30
	VK-BD-G01 - Gevelaanzichten                   bouwnummer 31 en 32
	VK-BD-P00 - Begane grond                  bouwnummer 31 en 32
	VK-BD-P01 - 1e verdieping                 bouwnummer 31 en 32
	VK-BD-P02 - 2e verdieping                 bouwnummer 31 en 32
	VK-BD-P03 - situatie                                        bouwnummer 31 en 32
	VK-D01 - Doorsneden Hereford, Chillingham en Lakenvelder              bouwnummer 6 t/m 28
	VK-D02 - Doorsneden Taurus
	VK-D03 - Doorsneden Rode Geus en Witrik
	VK-D04 - Doorsneden Piemontese
	VK-S-01 - Situatie

	Sheets
	VK-B01-P00 - Begane grond                  bouwnummer 6 t/m 9
	VK-B01-P01 - 1e verdieping                 bouwnummer 6 t/m 9
	VK-B01-P02 - 2e verdieping                 bouwnummer 6 t/m 9
	VK-B01-P03 - Situatie                                               bouwnummer 6 t/m 9
	VK-B02-P00 - Begane grond                           bouwnummer 10 t/m 13
	VK-B02-P01 - 1e verdieping                                       bouwnummer 10 t/m 13
	VK-B02-P02 - 2e verdieping                                       bouwnummer 10 t/m 13
	VK-B02-P03 - Situatie                                  bouwnummer 10 t/m 13
	VK-B03-P00 - Begane grond                                        bouwnummer 14 t/m 17
	VK-B03-P01 - 1e verdieping                             bouwnummer 14 t/m 17
	VK-B03-P02 - 2e verdieping                             bouwnummer 14 t/m 17
	VK-B03-P03 - Situatie                                            bouwnummer 14 t/m 17
	VK-B04-P00 - Begane grond                           bouwnummer 18 t/m 21
	VK-B04-P01 - 1e verdieping                            bouwnummer 18 t/m 21
	VK-B04-P02 - 2e verdieping                            bouwnummer 18 t/m 21
	VK-B04-P03 - Situatie                                  bouwnummer 18 t/m 21
	VK-B05-P00 - Begane grond                          bouwnummer 22 t/m 24
	VK-B05-P01 - 1e verdieping                          bouwnummer 22 t/m 24
	VK-B05-P02 - 2e verdieping                          bouwnummer 22 t/m 24
	VK-B05-P03 - Situatie                                  bouwnummer 22 t/m 24
	VK-B06-P00 - Begane grond                          bouwnummer 25 t/m 28
	VK-B06-P01 - 1e verdieping                          bouwnummer 25 t/m 28
	VK-B06-P02 - 2e verdieping                          bouwnummer 25 t/m 28
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