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Behalve bovenstaande standaard typen kunnen wij in principe iedere woning bouwen die U wenst, van modern tot traditioneel. Des gewenst kunnen wij 
U adressen geven van deze niet standaard woningen zodat U zich een beeld kunt vormen wat allemaal mogelijk is. 

 

Type Wulp o.a. gebouwd in: Boven Smilde: - Witterweg 2a (garage met piramide kap en driehoekige dakkapel); 
      Finsterwolde: - Karel Coenraadweg 1; 

 Koekange:  - de Esdoorn 18 (omtimmerde goot, steen Teeuwen Terracotta); 
 Loppersum: - Wadden 6 (garage met piramidedak, witte steen en rode geglazuurde dakpan); 
 Musselkanaal: - Stadswijk 10 (verglaasde pan en kunststof goten); 
 Nieuw Buinen: - Zuiderdiep  235 (rode steen dikformaat); 

 - Chrysantstraat 167 (boerderijachtig, hellend dak op garage en rode steen); 
 Roden:  - Dingspil (2 stuks); 
 Stadskanaal: - De Rail 36 (dakkapel, geglazuurde pan en witte steen); 

        - prins Mauritsstraat (totaal 4 stuks in verschillende uitvoeringen); 
      Westerbork: - Boermaat 34 (in klassieke stijl, jaren 30); 

 Winschoten: - Vossenkamp 326 (steile dakhelling, geglazuurde dakpan en vergrote garage); 
        - Oostereind 12 (aanbouw aan achterzijde woning incl. hellend dak); 

 Zoutkamp:  - de Snik 18 (geglazuurde pan, steen oud rood bont en garage 3m1 verlengd); 
 
 
type Kluut o.a. gebouwd in:  Assen:  - Ahornhout 1 (vergroot, stijlere kap, carport); 
      Buinerveen: - Noorderstraat 2a (zeer apart, wolfseinden en hellend dak op de garage); 

 2de Exloërmond: - Noorderkijl 7 (zonder HSB en met kunststof kozijnen); 
 Exloo:  - Zilverdenlaan 14; 

 - Zilverdenlaan 8; 
 - de Gloep 9; 

 Gasselternijveenschemond: - Zuidzijde 72 (met gemetselde topgevels); 
 Harkstede:  - Pastorietuin 35 (witte steen en rood genuanceerde dakpan); 
 Hoogkerk:  - Jan van der Zeestraat 35; 

 
 
type Fuut o.a. gebouwd in:  1ste Exloërmond: - 1ste Exloërmond 19 (vergrote garage met zadeldak en wolfseinden); 
      Buinen:  - Gorenweg 12 (vergrote garage met kap); 
      Delfzijl:  - Balg 21; 

 Drouwenerveen: - Zuideind 2b (met dakkapel en sleepdak); 
 Drouwenermond: - Noorderblokken 3 (met losstaand garage en woning verbreed); 
 Hoogezand: - Sportterreinstraat 90 (platte aanbouw aan de achterzijde); 
 Nieuw Buinen: - zuiderdiep 465 (vergroot); 
 Stadskanaal: - Prins Mauritsstraat 8 (erker en garage met hellend dak); 
 Ten Post:  - Oldersumerweg 5; 
 Veendam:  - Beneden Oosterdiep 110; 
 Sappemeer: - Buitensingel 13 (bijkeuken in de garage incl. zadeldak en wolfseinden); 

 
 
type Plevier o.a. gebouwd in: Appelscha:  - Anne Vondelingstraat 31 (aangepaste kap op garage en woning 1m1 verlengd); 

 Assen:  - Virgo 41 (woning haaks op straat, erker en terracotta Glazuron pan); 
 - Libra 3 (woning haaks op straat, erker en Glazuron pan); 

      Appingedam: - Twarrelt 14 (woning met extra’s); 
      Delfzijl:  - Voorplecht 30 (verglaasde dakpan, kunststof goot en windveer); 

 Blijham:  - Bovenlanden 17 (witte steen, dakkapel, rietenkap en kunststof kozijnen); 
 Borger:  - Vuistbijl 23 (dakkapel, schoorsteen; woning 60cm versmalt); 
 Delfzijl:  - Voorplecht 30; 
 Drouwenerveen: - Zuideind 2a (erker, kunststof kozijnen, sprossen en losstaande garage); 
 Eexterveenschekanaal - Semsstraat (dakkapel, erker, geglazuurde pan, roeden en dubbele garage); 
   - Semsstraat (gemetselde kolommen); 
 Emmen:  - Houtsnip 5 (erker en woning 1 meter verlengd); 

 - Snippenveld 10 (bruine Glazuron pan); 
 Engelbert:  - Olgerweg 22 (verglaasde OVH pan, rode steen Elsterbont en Nostalgie goot); 
 Groningen:  - Ter Borchlaan 31 A (zeer bijzondere Plevier, vergroot met zeer veel extra’s); 
 Leek:  - Dijklaan 10 (witte gevelsteen en zwarte betondakpan); 
 Muntendam: - Dasenburcht 1 (geel genuanceerde steen en rode Glazuron dakpan); 
 Nieuw Buinen: - Zuiderdiep 119 A (dakkapel, roedes, woning, garage bij woning betrokken); 

 - Veenbesstraat 7 (dakkapel, roedes, vergrote bijkeuken en garage); 
      Noordbroek - Dwangsweg 3; 
      Scheemda: - Praam 1 (woning met zeer veel extra’s); 
      Sellingen:  - ’t Veldken 22 (dubbele garage met hellend dak en kunststof goten en windveren); 
      Stadskanaal: - Krommewijk 13b (woning met extra’s); 
      Ten Boer:  - Rietzoom 8 (woning met extra’s); 

 Ter Apel:  - de Rundedal 10 (kunststof goot, windveer en kozijn incl. roedes en dakkapel); 
 Veendam:  - Otto Eerelmanhof 38; 

      Vlagtwedde: - Schoolstraat 112a, (dakkapel met sleep dak); 
 Westerlee:  - Engelkeslaan 156 (aangebouwde serre en geglazuurde dakpan); 
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 Wildervank: - Grote Zilverreiger 23 (vele wijzigingen o.a. serre, kunststof goot en windveer); 
 Winschoten: - de Abdij 3 (dubbele garage met carport, roedes, kunststof goot en windveer); 

 - Kloostergang 50 (dakkapel en kunststof goot en windveer); 
 Zuidbroek:  - Overburen 7 (getimmerde goot >nostalgisch=, dakkapel en roedes); 

 - Buurmasingel 2a en 2b (uitgevoerd met vele extra’s); 
 
 
type Lepelaar o.a. gebouwd in:  Assen:  - Asserwijk 55 (sterk vergroot met extra’s); 
      Eexterzandvoort: - Dalweg 19 (jaren 30 stijl); 
      Nieuw Buinen: - Noorderdiep 30 (zonder erker); 
        - Noorderdiep 148 (garage met kap en wolfseinden); 
      Peize:  - Boerlaan 22b (kap in 45 graden i.p.v. 50); 
      Schildwolde: - Jedingaheerd 22; 
      Ten Boer:  - Handelsweg 8; 
      Veele:  - Veelerweg 1a (kap op garage, wolfseinden, dakkapel met sleepdak); 
      Zuidhorn:  - Holtweg 7 (in 30 jaren stijl); 
 
 
type Reiger:   Beilen:  - Dovennetellaan 6 (met losse garage in 30 jaren stijl); 
      Norg:  - Kerkpad 10 (kantoor i.p.v. garage, schoorsteen); 

 Marum:  - Valeriaan 11 (metselwerk in de punt); 
      Noordbroek: - Boslaan 112; 
      Nieuw Buinen: - Ratelaar 27 (overstekken, dakkapel, wolfseinden en andere extra's); 

 Schoonebeek: - Beekpunge 12 (vergroot met ronde erker); 
 Smilde:  - Vanghout 3 (metselwerk in de punt, hardhouten garage deuren); 
 Valthermond: - Wollegras 6 (kap 50 graden, erker, getimmerde goot, vergrote overstekken); 
 Westerbork: - Diepmaat 20 (wolfseinden op de hoofdbeuk en loggia op de verdieping); 
 Winschoten: - Kloostergang 8 (grote dakoverstekken, kunststof goot en windveer, dakkapel); 
   - Kloostergang 61 (dakkapel, rechte topgevel in garage en andere extra's); 
 Hoogezand: - Buitensingel 63; 
   - Buitensingel 67 (luxe elementen en vergroot); 

      Winsum:  - J.H. Neuteboomlaan 13 (met hoge borstwering op één zijde); 
      Zuidlaren:  - Sissinge 3 (steilere kap, dakoverstekken, dakkapel met sleepdak en extra's); 
 
 
type Hoen:    Assen:  - Wolvenlaan 39 (vergroot incl. garage en luxe in jaren 30 stijl); 
        - Sandelhout 1 (vergroot met extra's en aangebouwde zijbeuk); 
      Blauwe Stad: - Cantharel 4; 
      Borger:  - Harm Tiesingstraat ; 
      Leek:  - Abdeel 6; 
      Scheemda: - Plantsoenlaan 19a; 
      Veendam:  - Schaepmanstraat 14 (geheel aangepast incl. extra’s); 
      Zuidhorn:  - Polluxstraat 15 (vergrote woning met erker en andere extra's); 
      Zuidlaren:  - Villapark 15; 
       
 
type Mees:    Muntendam: - Reiger 23 (met gemetselde puntgevels, jaren 30 stijl); 
      Veendam:  - Vijverlaan 4 (vergrote woning incl. extra’s); 


