
HET TWEEDE LEVEN VAN EEN POLITIEBUREAU

14 EXCLUSIEVE APPARTEMENTEN



Toekomstwaardig wonen
Stel je eens voor:

• Nooit meer hoeven traplopen.

• Nooit meer koude voeten hebben na het opstaan.

• Nooit meer hoeven omkijken naar tuinonderhoud.

Spreekt dit jou aan? Laat je dan nu aanhouden en meenemen naar  

Het Bureau in Grou. Het voormalige politiebureau aan de Stationsweg 

in dit watersportdorp van de gemeente Leeuwarden wordt namelijk een 

stijlvol woongebouw. 

Het Bureau telt straks 12 appartementen en 2 penthouses. Te midden van 

bomen, gazons en bloemperken geniet je er van rust, ruimte en comfort. 

De appartementen tellen standaard twee slaapkamers. De penthouses 

hebben er drie. 

Het buitenleven beleef je vanaf royale balkons of dakterrassen. Een tuin 

zul je hier sowieso niet missen. Het Bureau wordt namelijk omringd door 

groen: een prachtig aangelegde tuin met bomenpracht. 

Hier woon je toekomstwaardig. Je appartement is niet alleen gelijkvloers 

en voorzien van vloerverwarming, maar ook onderhoudsarm en klaar voor 

de duurzame en gasloze toekomst. 

Benieuwd wat Het Bureau jou allemaal te bieden heeft? Blader dan snel 

verder en ontdek het zelf. Veel leesplezier!

Comfortabel wonen  
dicht bij winkels, jachthaven 
en Pikmeer
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Hoe comfortabel woon jij straks  
in Het Bureau?

Balkons en dakterrassen

Afhankelijk van de ligging van je appartement beschik je daarnaast over een of 

twee eigen buitenruimtes. Bij een appartement op de zuidzijde is dat een balkon 

van circa 15 vierkante meter. Ligt je appartement op het noordoosten of het  

noordwesten, dan heb je zelfs twee balkons: een van 29 en een van 11 vierkante 

meter. Heerlijk toch?

Penthouses

Wil je nog meer ruimte? De twee penthouses op de vierde woonlaag tellen zo’n 

140 vierkante meter woonoppervlak. Ze hebben elk drie slaapkamers en twee 

dakterrassen van respectievelijk 32 en 39 vierkante meter. Ruimte, zon en uitzicht; 

wat wil je nog meer? 

Bij elk appartement horen eigen, beschutte parkeerplaatsen op het naastgelegen 

parkeerterrein. Voor gemeenschappelijk gebruik is er rondom Het Bureau een 

prachtige tuin aangelegd. Zie jij je hier al zitten en zonnestralen vangen?

Gasloos en energiezuinig

Het Bureau is natuurlijk gasloos. Warmtepompen en 

zonnepanelen zorgen in combinatie met  

vloerverwarming voor een aangenaam binnenklimaat. 

Ondertussen blijven je energielasten laag. 

Droom jij van zorgeloos wonen in een splinternieuw appartement, dicht bij winkels en voorzieningen?  

Het Bureau in Grou biedt het allemaal. Je woont hier levensloopgeschikt in een duurzaam en energiezuinig 

driekamer appartement van circa 100 vierkante meter.
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Grou telt vier verschillende havens: 

Pikmeerhaven, Hellingshaven, 

Nieuwe Kade en Súderkade.

Het gezellige centrum van Grou 

telt volop leuke winkeltjes,  

restaurants en terrasjes.

Het weidegebied rondom Grou is  

in trek bij diverse vogels.

Het hele jaar door een vakantiegevoel
Grou ligt in het hart van de ‘vakantieprovincie’ Friesland. Hoewel je in Het Bureau heerlijk rustig woont, is het 

dorpsgedruis altijd dichtbij. Gezellige terrassen, leuke winkeltjes en de jachthaven waar het een komen en gaan 

is van passanten.  

Wie actief wil recreëren kan in Grou zijn hart ophalen. De groene omgeving biedt volop mogelijkheden voor fietsen, wandelen, 

hardlopen, paardrijden, tennissen en golfen. Hou je van zeilen? Dan is de Grouwster jachthaven aan het Pikmeer natuurlijk de 

ideale uitvalshaven.

Gelegen in het  
hart van Friesland is 

Grou een trekpleister 
voor recreanten
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Je woont hier dicht bij gezellige 
terrassen, leuke winkeltjes en  
natuurlijk de jachthaven
Jachthaven 

Het Bureau ligt op slechts een steenworp afstand van de jachthaven en het  

Pikmeer. Misschien ligt daar straks wel jouw bootje aangemeerd. Heb je liever 

vaste grond onder de voeten? Ook dan zul je zeker genieten van de dynamiek die 

een echt watersportdorp met zich meebrengt. Verder is dit stukje Midden-Friesland 

bekend om zijn prachtige landschappen, die uitnodigen tot lange fiets- of  

wandeltochten.  

Winkels en voorzieningen

Als vitaal kerndorp beschikt Grou over alle dagelijkse voorzieningen. Met de fiets  

 

zijn ze allemaal binnen twee minuten bereikbaar vanaf Het Bureau. Denk aan  

winkels als Jumbo, Lidl en Hema. Of huisarts, tandartspraktijk, fysio en dierenarts. 

Hou je van bewegen? Naar sporthal De Twine of de plaatselijke yogastudio is het 

maar een klein eindje. 

Bereikbaarheid Grou

Via de A32 ben je binnen een kwartier in zowel Leeuwarden als Heerenveen.  

Vanaf Het Bureau rijd je in ongeveer een minuut naar de oprit van deze  

snelweg. 
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Plattegrond schaal 1:75

Een appartement in Het Bureau biedt letterlijk een bijzondere 
vorm van wonen. Vanwege de ovale vorm van het gebouw 
is niets rechttoe rechtaan. Dat zorgt bijvoorbeeld voor een 
veelzijdige living met open keuken en kookeiland van maar 
liefst zo’n 59 vierkante meter. 
Met twee slaapkamers, een aparte bijkeuken en een berging 
heb je ook verder aan ruimte geen gebrek. Ook de badkamer 
is zonder meer royaal en biedt plaats aan dubbele wastafels, 
een douchehoek en een zitbad. 

De appartementen op de eerste drie woonlagen die op  
het zuiden liggen, hebben een terras of balkon van circa 15 
vierkante meter. Deze zonnige buitenruimte is bereikbaar 
vanuit de masterbedroom via openslaande glazen deuren.  

De andere appartementen beschikken over twee buitenruimtes: 
een terras of balkon op het noorden van 29 vierkante meter 
en een terras of balkon op het westen of oosten van 11  
vierkante meter. Genieten van het buitenleven kan verder op 
het terras van de gemeenschappelijke tuin.  

WOONOPPERVLAKTE
circa 108 m²

BUITENRUIMTE
Terras(sen) / balkon(s) circa 15 of 40 m²

Afgebeeld bouwnummer 0.2 op de begane grond. De appartementen verschillen 

per bouwnummer in detail. Aan deze plattegronden kunnen geen rechten worden 

ontleend. 

Niets is standaard

Kenmerken

• Ruime woonkamer en open woonkeuken met kookeiland

• Twee slaapkamers

• Badkamer, separaat toilet, bijkeuken en berging

• Energiezuinige woning met individuele warmtepomp en vloerverwarming

• Terras of balkon 

• Lift

• Eigen, beschutte parkeerplaats

• Gemeenschappelijk buitenterras

Interieurimpressie appartement bouwnummer 1.2
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Plattegrond schaal 1:75
WOONOPPERVLAKTE
circa 104 m²

BUITENRUIMTE
Terras(sen) / balkon(s) circa 15 of 40 m²

Afgebeeld bouwnummer 1.4 op de eerste verdieping. De appartementen  

verschillen per bouwnummer in detail. Aan deze plattegronden kunnen  

geen rechten worden ontleend. 

Interieurimpressie appartement bouwnummer 1.4

Kenmerken

•  Ruime woonkamer en open woonkeuken  

met kookeiland

• Twee slaapkamers

• Badkamer, separaat toilet, bijkeuken en berging

•  Energiezuinige woning met individuele warmtepomp  

en vloerverwarming

• Twee terrassen of balkons 

• Lift

• Eigen, beschutte parkeerplaats

• Gemeenschappelijk buitenterras

14 15



Interieurimpressie penthouse bouwnummer 3.1
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Plattegrond schaal 1:75

Een penthouse in de vorm van een halve ovaal; waar vind je 
zoiets? Het levert tal van mogelijkheden op om te spelen met 
indeling en lichtinval. In Het Bureau zijn die mogelijkheden 
optimaal benut. 

Neem de riante living met open woonkeuken en kookeiland 
van maar liefst 75 vierkante meter. Via openslaande deuren in 
de grote glaspui heb je toegang tot twee dakterrassen. Hier is 
volop ruimte om heerlijk te ontspannen of vrienden of familie 
te ontvangen. 

Elk van de twee penthouses beschikt verder over drie  
slaapkamers en een royale badkamer met ruimte voor  
dubbele wastafels, een douchehoek en een ligbad. Verder 
zijn ook de penthouses uitgerust met een bijkeuken en een 
(inpandige) berging. 

WOONOPPERVLAKTE
circa 141 m²

BUITENRUIMTE
circa 32 m² en 39 m²

Afgebeeld bouwnummer 3.1 op de derde verdieping. De appartementen  

verschillen per bouwnummer in detail. Aan deze plattegronden kunnen geen  

rechten worden ontleend. 

Twee dakterrassen
Kenmerken 2 penthouses

• Riante woonkamer en open woonkeuken met kookeiland

• Drie slaapkamers

• Badkamer met ruimte voor een ligbad, separaat toilet, royale bijkeuken en berging

• Vide

• Energiezuinige woning met individuele warmtepomp en vloerverwarming

• Twee dakterrassen van 32 m² en 39 m² 

• Lift

• Eigen, beschutte parkeerplaats

• Gemeenschappelijk buitenterras
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De metamorfose van een voormalig politiebureau

Ze komen er elke werkdag langs: het voormalige politiebureau aan de  

Stationsweg 35 in Grou. ‘Ons kantoor is gevestigd in het vroegere raadhuis 

op nummer 1 in dezelfde straat,’ zeggen Robert Landstra en Teunis Vonk 

van VNL Architecten. ‘We waren altijd al gecharmeerd van de markante  

ovale vorm van het gebouw in combinatie met de mooie vrije ligging.’

Hoe transformeer je een ‘hufterproof’ ontworpen politiebureau uit de jaren negentig tot 

een eigentijds en exclusief woongebouw? ‘Door allereerst de bijzondere vorm en het 

wit-crèmige metselwerk met antraciet zoveel mogelijk intact te laten,’ lichten Robert en 

Teunis toe. 

De nieuwe aanbouwen aan de achterzijde zijn daarom voorzien van een stijlvolle 

zwart-houten betimmering. Sowieso zijn alle toevoegingen aan het oorspronkelijke  

bouwwerk uitgevoerd in hout. ‘In combinatie met de zwarte baksteen geeft dat het  

gebouw een warm-chique uitstraling.’

Oog voor maatvoering

Met respect voor het ovaal hebben zij in hun ontwerp bouwvolumes aan het  

oorspronkelijke gebouw toegevoegd. Daarbij gaat het om balkons aan de voorzijde, 

twee uitbouwen aan de achterzijde en een optopping voor onder meer de twee  

penthouses. Dat is gebeurd met veel oog voor maatvoering en detail. ‘De gemeente 

wilde namelijk dat de vernieuwbouw niet te massaal zou overkomen. Vandaar de  

keuze voor een wat terugliggende opbouw voor de penthouses.’

Volledige metamorfose

Het interieur van het oude politiebureau ondergaat vanzelfsprekend een volledige  

metamorfose. Het is immers als kantoorgebouw ontworpen. ‘Vanbinnen wordt het 

gebouw volledig gestript,’ vertellen Robert en Teunis. ‘Ja, ook het cellencomplex.’  

Dat betekent: nieuwe draagstructuren, nieuwe vloeren en een extra bouwlaag  

voor de penthouses.’

Visitekaartje

Wie straks via de Stationsweg het dorp inrijdt zal verrast zijn door het gebouw in zijn 

nieuwe gedaante, is de overtuiging van Robert en Teunis. ‘Het Bureau wordt het  

nieuwe, fysieke visitekaartje van Grou.’

Robert Landstra en Teunis Vonk van VNL Architecten

Ontwerp buitenruimte door Snoek Puur Groen uit Grou.

Schetsontwerp buitengebied

‘Gecharmeerd  
van de ovale vorm en  
de vrije ligging’

Halfverharding

Bergingen 2 x 3 meter

Bergingen 2 x 3 meter

Halfverharding

Leilindes

Hagen

Vakbeplanting

Leilindes

BKK Minder valide parkeren

Heester onderbeplanting

Speciaal voor Het Bureau maakte Snoek Puur Groen een tuinontwerp 

waarbij rekening is gehouden met de bijzondere vorm en architectuur 

van het gebouw. Voor een optimale tuinbeleving zorgen straks onder 

meer bloemperken, bosschages, hagen en leilindes. 
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Technische omschrijving Bouwgarant

Korte technische omschrijving

Deze korte technische omschrijving is bedoeld om u een indruk te geven van de 

afwerking van het appartement, de algemene ruimten en het terrein, er kunnen  

nog kleine aanpassingen plaatsvinden. De definitieve technische omschrijving,  

die met de verkooptekeningen uitgereikt wordt zal uitgebreider zijn en alle relevante 

informatie bevatten.

Algemeen

Het project betreft het verbouwen en uitbreiden van het voormalige politiebureau 

aan de Stationsweg te Grou tot 14 appartementen.

Het appartement voldoet aan de Energie Prestatie Coëfficiënt overeenkomstig  

de bouwbesluit-eisen ten tijde van de aanvraag van de omgevingsvergunning.

De appartementen worden aangesloten t.b.v. elektra, water en riolering, deze 

kosten zijn in de aanneemsom inbegrepen.

De garanties op het appartement zijn conform de BouwGarant garantie-regeling.

Terreininrichtingen 

Het terrein rondom het gebouw zal worden voorzien van bestrating en  

tuininrichtingen volgens een nader te bepalen plan. Er zal voldoende  

parkeergelegenheid zijn en per appartement wordt er een berging geplaatst.

Fundering-riolering

Volgens de berekening van de constructeur zal de bestaande fundering waar 

nodig worden uitgebreid d.m.v. palen en balken.

De buitenriolering wordt uitgevoerd in kunststof buisleidingen en aangesloten  

op het Gemeenteriool.

Vloeren 

Gedeeltelijk blijven de bestaande begane grond- en verdiepingsvloeren bestaan  

en daar waar nodig uitgebreid.

De nieuwe begane grondvloeren zijn zgn. ps-isolatievloeren en de  

verdiepingsvloeren zullen uit houtskeletbouw-elementen worden vervaardigd,  

waar nodig voorzien van constructief staal.

Binnen- en buitenwanden

Omdat er gedeeltelijk bestaande wanden zullen blijven staan, ontstaat er een mix 

van steenachtige -en houtskeletbouw binnen- en buitenwanden.

Waar bestaand buitenmetselwerk blijft, deze voorzien van isolatie en stuc, rest 

buitengevels verschillende houten geveldelen en zetwerk afwerkingen.

Balkons/terrassen

De appartementen op de begane grond zijn voorzien van buitenterrassen en de 

appartementen op de verdiepingen beschikken over balkons.

Gevelkozijnen

De bestaande en nieuwe gevelkozijnen zijn uitgevoerd in aluminium, met  

isolerende beglazing volgens EPC-berekening.

Daken

Het dak wordt voorzien van isolatie en bitumineuze dakbedekking, tevens wordt 

er één of meerdere daklicht(en) geplaatst ter plaatse van de centrale hal. Het dak 

wordt voorzien van een dakluik, om voor onderhoud het dak te kunnen betreden.

Binnenwanden

De dragende- en niet dragende nieuwe binnenwanden zijn een mix van  

houtskeletbouw- en zgn. metalstudwanden. Bestaande wanden zijn van  

steenachtige materiaal.

Binnenkozijnen en –deuren

De binnendeurkozijnen in de appartementen zijn fabrieksmatig afgelakte stalen 

montagekozijnen met afgelakte opdekdeuren, voorzien van standaard hang- en 

sluitwerk. 

Het entree-kozijn naar het appartement en de kozijnen in de algemene ruimten  

zijn van hout, de deuren waar nodig brandwerend.

Stucwerk- en spuitwerk

In de algemene ruimten worden de wanden gestuukt en gesausd, de plafonds 

voorzien van spackwerk. De wanden in de appartementen worden behangklaar 

opgeleverd, de gipsplafonds in de appartementen worden voorzien van spackwerk.

Tegelwerk en sanitair

De appartementen worden voorzien van standaard tegelwerk en sanitair, tijdens de 

koperskeuze-gesprekken kunnen specifieke wensen worden doorgenomen.

Schilderwerk

In de appartementen wordt geen schilderwerk uitgevoerd, alleen de algemene 

ruimten worden geheel afgewerkt.

Keukeninrichting

Er wordt geen keuken geplaatst, wel zijn er standaard aansluitingen in de  

aanneemsom meegenomen. Na uw definitieve keuken keuze, zullen de  

aanpassingen worden verwerkt. Voor afzuiging van het kooktoestel gaan we er 

vanuit dat er een recirculatie systeem wordt gebruikt.

Elektrische installatie

De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast naar de diverse 

aansluitpunten volgens de geldende voorschriften.

PV-panelen

Op het dak worden per appartement het aantal PV-panelen geplaatst wat  

benodigd is volgens de laatste EPC-berekeningen.

Verwarmingsinstallatie

De appartementen worden verwarmd door middel van een warmtepomp (met  

gezamenlijke bron). In alle verblijfsruimten ligt een vloerverwarming regelbaar  

middels een thermostaat.

Ventilatie

De ventilatie van het appartement gebeurt door middel van een WTW installatie, in 

de woonkamer aangestuurd middels een CO2-sensor en een standenschakelaar 

in de badkamer.

Liftinstallatie

De verdiepingen zijn bereikbaar via de inpandige liftinstallatie in de centrale hal, 

maar ook via de gezamenlijke trap in de vide en het noodtrappenhuis.

Entree

Bij de entree aan de voorgevel worden postkasten en een bellentableau geplaatst. 

De appartementen worden voorzien van een videofoon.

Januari 2022

Het Bureau wordt gebouwd onder de nieuwbouwgarantie van Bouwgarant.  

Dat biedt extra zekerheid bij de bouw van jouw appartement. Je bent namelijk 

verzekerd tegen de grootste financiële risico’s. Bijvoorbeeld als onverhoopt de 

aannemer failliet gaat of bij gebreken die niet worden opgelost.

14 appartementen “Het Bureau” te Grou 14 appartementen “Het Bureau” te Grou

Colofon
Concept en tekst: Xpect Kemps

Artist-impressions: The Virtual Dutch Men

Fotografie: Simon van der Woude
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hetbureaugrou.nl

Ontwerp

Realisatie

Ontwikkeling

Informatie en verkoop

VNL Architecten

Grou

vnl-architecten.nl

Bouwbedrijf De Vries

Leeuwarden

devriesleeuwarden.nl

AA Vastgoed

Leeuwarden

Blue Banner RED

Leeuwarden

bluebanner.nl

Makelaardij Friesland

Heliconweg 6

8914 AS  Leeuwarden

058 - 244 91 00

info@makelaardijfriesland.nl

Disclaimer

Deze brochure is met zorg samengesteld. De op tekeningen 

aangegeven maten zijn circa-maten. 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.


