
Pomonahof 
Loppersum 
12 kleine gezinswoningen op de hoek 
van de Pomonaweg en de Parallelweg



Details

Adres Pomonahof

Plaats Loppersum

Energielabel A

Aantal eenheden 12

Doelgroep
Kleine gezinnen  
en ouderen

Aannemer Friso

Kale huurprijs € 579,- (prijspeil 2021)

KLEINE GEZINSWONING

Slaapkamers 2

Slaapkamer begane grond Nee

Badkamer begane grond Nee

BEGANE GROND

Entree 6,3 m²

Toilet 1,3 m²

Woonkamer/keuken 26,4 m²

Bijkeuken 5,5 m² 

Berging 6 m²

VERDIEPING

Slaapkamer 1 13,8 m²

Slaapkamer 2 8,5 m²

Badkamer 5 m²

Overloop 7,3 m²

Techniekruimte 3,4 m²
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Aan de Pomonahof (op de hoek van de Pomonaweg en de Parallelweg) worden drie 
blokken kwadrantwoningen gebouwd. In totaal komen er 12 kleine  gezinswoningen. 
Het bijzondere van deze woningen is dat ze  rug-aan-rug gesitueerd zijn met de 
tuin en terras aan de voorzijde van de woning. Aan iedere  woning komt een 
 fietsenberging en in de woning komt een bijkeuken waar de wasmachine en 
 droger geplaatst kunnen worden. 
 
De woning wordt voorzien van vloerverwarming die verwarmd wordt door middel 
van een warmtepomp. Daarnaast krijgt de woning een WTW (Warmte Terug Win) 
installatie. De woning wordt gasloos en voorzien van zonnepanelen. 

Begin 2022 worden aan  
de Pomonahof 12 kleine 
gezinswoningen gebouwd

Plattegrond begane grond Plattegrond verdieping



www.wierdenenborgen.nl

Heeft u vragen?
   Onze website:  

www.wierdenenborgen.nl
   Ons telefoonnummer:  

(050) 402 37 50
  Ons e-mailadres:  

woonpunt@wierdenenborgen.nl

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend

Interesse in een woning  
aan de Pomonahof?

Wij bieden deze woningen naar 
 verwachting eind zomer 2022 aan via 
www.woningnetbovengroningen.nl.
U hebt een inschrijving nodig om te 
 kunnen reageren op een woning. 
Daarmee kunt u reageren op een 
 woning die aansluit bij uw persoonlijke 
woonwensen en inkomen. 

Als de reactietermijn van een woning is 
verstreken, worden de reacties van alle 
woningzoekenden op volgorde gezet. 
 Hierbij wordt gekeken naar de oudste 
 inschrijfdatum van alle geïnteresseerden. 

Hoe langer u ingeschreven staat en hoe 
ouder uw inschrijfdatum is, hoe meer 
kans u maakt op een woning. Als iemand 
 beschikt over een wijkvernieuwings-
urgentie maakt diegene meer kans op 
bepaalde woningen.


