
P E R S B E R I C H T  
 

 

Meppel, 2 oktober 2014 

 

Wethouder Gert Stam verricht officiële handeling 

AM en BAM Woningbouw Noordoost geven startsein bouw 

Berggierslanden in Meppel 
 

Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en BAM Woningbouw Noordoost geven 

donderdag 9 oktober het startsein voor de realisatie van veertien woningen in het 

plan Berggierslanden in Meppel. Deze woningen zijn op drie na alle verkocht. 

Wethouder Gert Stam van de gemeente Meppel verricht om 16.00 uur de officiële 

handeling op de bouwlocatie aan de Ketelhaarsweg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woningaanbod 

Het aanbod van de woningen die nu in aanbouw gaan, betreft acht twee-onder-een-

kap- en zes vrijstaande woningen. De bouw hiervan is in handen van BAM 



Woningbouw Noordoost. De prijzen van deze woningen zijn € 219.000 v.o.n. voor een 

twee-onder-een-kapwoning en € 329.000 v.o.n. voor een vrijstaande woning. Op dit 

moment zijn er nog drie  vrijstaande woningen beschikbaar. Het ontwerp van de 

woningen komt van Peters & Lammerink Architecten.  

 

Berggierslanden 

Berggierslanden is een nieuwbouwlocatie ten zuidwesten van Meppel. Hier worden 

circa 1250 woningen gerealiseerd in een ruime opzet en groene, parkachtige omgeving. 

Inmiddels zijn ongeveer 900 woningen opgeleverd en bewoond. Het merendeel van het 

aanbod bestaat uit twee-onder-een-kap- en vrijstaande woningen. De vele 

waterpartijen en bruggetjes geven de wijk een landelijk karakter. In het westen van het 

plan is een fraai natuurovergangsgebied met een netwerk van wandelpaden 

gerealiseerd.   

 

 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

 

Uitnodiging aan de pers: 

U bent van harte uitgenodigd de officiële handeling op 9 oktober bij te wonen.  

Het programma is als volgt: 

15.30 - 16.00 uur  ontvangst op de bouwlocatie aan de Ketelhaarsweg 

16.00 - 16.15 uur  Officiële handeling door wethouder Gert Stam van de gemeente 

Meppel 

16.15 - 16.30 uur   Toespraak en toost 

16.30 - 17.30 uur      Borrel 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

AM, afdeling in- en externe communicatie, telefoon 030 6097222 of 

communicatie@am.nl. Zie ook www.woneninberggierslanden.nl en  www.am.nl.  

Illustraties in hoge resolutie zijn te downloaden op www.am.nl (actueel > illustraties). 
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