Groenewei Meerstad

Gebouwd voor de toekomst:
licht, ruim en energiezuinig

Acht bijzondere, levensloopbestendige
patiowoningen, Groenewei Meerstad

Dit kleinschalige,
verrassende plan
is steengoed!
Wonen in Meerstad is sowieso een heel bewuste keuze. Iets verder weg
van de haast en de hectiek van de binnenstad - prachtig dichtbij het
water en de natuur, de ruimte en de rust. Toch maar 25 m
 inuten fietsen
van de Grote Markt en het Forum in Groningen, met de e-bike nog een
heel stuk sneller. Bij een nog jonge, heel gewilde leefgemeenschap als
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Maak gebruik van de flexibele opties
om het huis helemaal naar eigen wens in te delen

VOGELVLUCHT

Meerstad past alleen een stoere w
 oning met wat ‘pioniersmentaliteit’.
Zeker niet standaard alledaags, overduidelijk onderscheidend.
VDP architecten koos voor oerdegelijke, nuchtere en heldere eenvoud,
subtiel gecombineerd met zorgvuldig uitgewerkte, warme details.
Dat levert een soort huiselijk, modern ‘stadskasteel’ op, met een
beschutte patio met veel privacy. Een plek om je thuis te voelen.
Als achtertuin heb je Park Meerstad en het water van het Woldmeer.
Wat heb je eigenlijk nog meer te wensen, hier in Meerstad?
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De Zeilen

Meerstad, al heel lang geen
uitbreidingswijk van de stad meer

Klein-Harkstede

Sontbrug
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Locatie Het Stainhoes
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Uitkijktoren Meerstad

3

Oeverpad Boulevard
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Strand Meeroevers + horeca
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Park Meerstad
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Samenwerkingsschool Meeroevers

7

Sport-/speelplek
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Vaarroute + sluis
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Openbare school Groenewei
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Nieuwe ontsluitingsroute

Supermarkt in de wijk.
Op 5 minuten rijafstand vind

Engelbert

je diverse andere supermarkten
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Busverbinding: ± 20 minuten
in Groningen
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Fietsroute: ± 25 minuten in
hartje centrum
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LOCATIE
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Meerstad, binnen de kortste keren

Samen met de kinderen of kleinkinderen

bovenaan het verlanglijstje van woning-

met een bootje het water op. Aan het

zoekenden, jong en iets ouder. Al heel

begin van de avond nog een kalm

lang geen uitbreidingswijk van de stad

rondje flaneren door Park Meerstad.

meer, maar een zelfstandig, sympathiek

Iets meer tijd: de hele ronde Woldmeer

en groen dorp aan het water.

over het Oeverpad, langs het badstrand
Meeroevers, de Uitkijktoren, over het

Alles is er overigens: goede voor

sluisje bij Tersluis. Ruisend riet, vogel

zieningen, straks ook een supermarkt,

geluiden, in de verte een zeilboot.

uitstekend openbaar vervoer.
En er is veel méér om blij mee te zijn!

De stad Groningen lijkt dan ineens

Aanstekelijke architectuur, alle ruimte

mijlenver weg; toch ben je er in een

om te recreëren en lekker buiten te zijn,

kwartier met de auto, op de e-bike of

gewoon op loopafstand van je voordeur.

scooter misschien 5 minuten langer.

Foto: Bas Meelker
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Stad Groningen:
een bruisende metropool in het klein
Natuurlijk, er gaat weinig boven

Nóg iets verder naar het oosten en je

Groningen, zullen ze bij City Marketing

fietst door het eeuwenoude, water

zeggen. Het splinternieuwe Forum, de

rijke cultuurlandschap met De Borg-

Olle Grieze, de Stadsschouwburg en

meren bij Harkstede, de wirwar van

Cultuurcentrum De Oosterpoort, de

plassen en moerassen, de oude en

stadsgrachten die hier Diepen heten, de

nieuwe natuur van het Roegwold,

knusse hofjes en de gezellige pleinen.

daarna langs het kronkelige kanaal
van Duurswold helemaal naar het uit

Totdat je de landelijke oostkant van de

gestrekte Schildmeer en natuurgebied

gemeente ontdekt. Heerlijk buiten, met

Tetjehorn. Alle ruimte voor zeldzame

alle geneugten van de binnenstad zo’n

flora en fauna, alleen onderbroken door

beetje om de hoek. Hier ligt Meerstad,

bruggen, waterpartijen en fietspaden.

inclusief de oude dorpskernen
Middelbert, Engelbert en het gehucht

Als je een tijdje in Meerstad woont,

Klein Harkstede. Groener wordt het niet;

proef je vanzelf ook de sportieve kant

de natuur is altijd dichtbij.

van deze regio. Lekker het Woldmeer
op: suppen, zeilen, kanoën of surfen.

Meerstad zelf is gebouwd aan het water

Meer richting Stad: alle actie in

van het Woldmeer, soms zelfs óp het

Recreatiegebied en Sportcentrum

water, dankzij drijvende woningen en

Kardinge, met 400 meter ijsbaan,

speelse schiereilanden.

zwembaden en klimhal.
Er komt een dag, dan heb je weer tijd
over voor een gezellig terrasje op de
Grote Markt.
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Een even verrassend
als doordacht plan
De levensloopbestendige woningen van Het Stainhoes staan er straks
in een paar varianten: twee woonlagen of drie woonlagen. Boven is er
bij de bouwnummers 2, 3, 6 en 7 nog keuze uit een grote opbouw, of
markante kleinere opbouw.
Indeling op de begane grond: royale living, openslaande tuindeuren
naar de patio, mogelijkheid voor een werkkamer of slaapkamer, badkamer, dus levensloopbestendig, perfect voorbereid op later. Wie hier
eenmaal woont, wil immers nooit meer weg.
Wat de woningen gemeen hebben: het niet-alledaagse o
 ntwerp.
Je ziet het direct: één helder en logisch hoofdvolume, waar hier en daar
op gevarieerd mag worden. Bewust weinig soorten bouwmaterialen of
andere onnodige tierelantijnen. Sterk en stoer als een Moors kasteel,
huiselijk en warm gemaakt door de speelse, zorgvuldig uitgevoerde
detaillering. Bovendien vormen de fraai gedetailleerde bakstenen
gevels en tuinmuren een heel fijn contrast met het groene park vlakbij.
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parkeren
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bloembakken
klimplanten

Samen vormen
de 8 patiowoningen een harmonisch beeld
P
van een wijkje in de wijk Groenewei

Duurzaam parkeren

Bloembakken

Klimop

De opengewerkte

Met lampenpoetsergras

Metselwerk met

stenen zorgen voor een

worden de bloembakken

uitstekende stenen,

natuurlijke drainage van

gevuld: zowel zomers als

ideaal om een klimplant

het regenwater.

winters mooi.

houvast te geven.
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PARKZICHT
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Zorgvuldig gedetailleerde gevels en tuinmuren van rode baksteen
vormen het contrast met het groene park

« 5500 »
« 5900 »

« 1430 »

« 3155 »

« 4150 »

« 5500 »

voorgevel (binnengebied)

zijgevel

achtergevel (parkzijde)

zijgevel

« 3950 »

optie: pergola

« 5500 »

« 14950 »
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bouwnummer 06:
geen raam

« 2700 »

« 1885 »

« 5880 »

optie:
gesloten
trap

« 800 »

A

entree

optie: sedumdak
optie: dakterras (groot)

« 4450 »
berging

BEGANE GROND
opgedekte deur

BOUWNUMMERS

BOUWNUMMERS

02 06
08 gespiegeld

02 06

optie: dakterras

« 5500 »

optie: sedumdak

« 5500 »

KLEINE OPBOUW
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02
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07

A1

04

06
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Optie: sedumdak
Met sedum krijgt het dak niet alleen een unieke uitstraling, maar draag je ook nog eens
bij aan het milieu. Het sedum vangt regenwater op, vermindert CO2-uitstoot, en haalt
vervuilende stoffen uit regenwater en de buitenlucht. Daarnaast werkt het ook isolerend.
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voorgevel (binnengebied)

zijgevel

achtergevel (parkzijde)

optie: sedumdak
optie: dakterras (groot)

« 3600 »

« 2100 »

« 2700 »

08 gespiegeld

« 2850 »

OPTIE

02 06
« 8700 »

GROTE OPBOUW

Standaard: zonnepanelen
Het dak van de woning wordt gedeeltelijk voorzien van zonnepanelen. De stroom die door
de panelen wordt opgewekt, wordt gekoppeld aan het bestaande energienet, zodat jouw

Een heerlijke royale keuken (of woonkamer)
met als verlengstuk een ruime patio

A2
BOUWNUMMERS

optie: kamerindeling
« 5500 »

« 2500 »
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zijgevel

apparatuur en verlichting werken op zonne-energie.
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INTERIEUR
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Licht en ruimte
Lekker veel ramen en dus veel licht in huis

« 5500 »

« 4150 »

« 5900 »

« 1430 »

« 3155 »

« 5500 »

voorgevel (binnengebied)

zijgevel

achtergevel (parkzijde)

zijgevel

« 3950 »

optie: pergola

« 5500 »

« 14950 »

A

optie: sedumdak

« 5880 »

optie:
gesloten
trap

« 2700 »

« 1885 »

optie: dakterras (groot)

« 800 »

« 3600 »
« 4450 »
berging

BEGANE GROND

« 2100 »

A3

« 2700 »

optie: kamerindeling
« 5500 »

opgedekte deur

« 2500 »
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entree

BOUWNUMMERS
« 2850 »

01
04 gespiegeld

BOUWNUMMERS

« 8700 »

1E VERDIEPING

01
04 gespiegeld

(GROTE OPBOUW)

2e Verdieping:
Deze twee woningen hebben t.o.v. de rest
een extra bouwlaag. Zo zijn het volwaardige
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08
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04
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gezinswoningen.
« 5500 »

01

« 8700 »

2E VERDIEPING
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« 5500 »

« 4150 »

« 3155 »

« 5900 »
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voorgevel (binnengebied)

zijgevel

achtergevel (parkzijde)

« 5500 »

entree

« 3150 »

optie: kamerindeling

« 2500 »

« 4450 »
berging

« 2100 »

« 5500 »

« 1885 »

« 2700 »

« 800 »

« 5880 »

« 2850 »

« 3200 »

BEGANE GROND
opgedekte deur

« 8700 »

BOUWNUMMERS
bouwnummer 05:
positie berging

03 07
05 gespiegeld

optie: sedumdak
optie: dakterras (groot)

GROTE OPBOUW
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B2
BOUWNUMMERS

03 07
05 gespiegeld

01

zijgevel

optie:
gesloten trap

« 14950 »

B

« 1430 »

« 5500 »

« 3850 »

optie: pergola

04

06

05

Optie: kamerindeling
Mogelijkheid voor het creëren van een extra kamer(s), naar eigen wens in te delen.
Ideaal in te richten als studeer- of werkkamer.
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zijgevel

optie: dakterras

achtergevel (parkzijde)

« 5500 »

voorgevel (binnengebied)
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« 5500 »

zijgevel

B1
BOUWNUMMERS

optie: sedumdak

OPTIE

optie: dakterras (groot)

03 07
KLEINE OPBOUW

Optie: dakterras met zwart stalen railing
Meer ruimte buiten? Dan kun je ervoor kiezen de woning te verrijken met een dakterras.
Ontspan op je loungeset... Zo kom je de zomerse dagen heerlijk door!

Nuchtere en heldere eenvoud, subtiel gecombineerd met
zorgvuldig uitgewerkte, warme details
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VERKOOP & INFORMATIE

INFORMATIE

FINANCIEEL ADVIES

Thuis Nieuwbouwmakelaars

Meerstad

Teerling & Partners

Peizerweg 74, Groningen

Zijlkade 2, Groningen

Rijksstraatweg 233, Groningen

T 050 - 210 42 42

T 050 - 210 42 42

T 050 - 501 24 13

E info@uw-thuis.nl

E info@meerstad.eu

E info@teerling-partners.nl

ONTWIKKELING

ARCHITECT

REALISATIE

Zwanenburg Projecten

VDP architecten

Kramer's Bouwbedrijf

Marktweg 75, Heerenveen

Pottebakkersrijge 16, Groningen

Molier 3, Sint Nicolaasga

www.mooieplek.nl

www.vdparchitecten.nl

www.kramersbouwbedrijf.nl

Disclaimer - december 2021
Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Echter aan de beelden, impressies,
afmetingen en geïllustreerde plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle verkoopdocumentatie is beschikbaar bij de makelaar.

WWW.HETSTAINHOES.NL

www.

.nl

