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Inhoudsopgave Stap binnen in 
uwnieuwe thuis

Vrij aan het water wonen met de gemakken van de 
stad dichtbij? Dat kan in ’t Rietcarré, 29 nieuw te 
bouwen vrijstaande woningen in Reitdiep. De moderne 
drielaagse woningen bieden vooral gezinnen een 
fantastische leefruimte om samen in op te groeien en 
te genieten van de luwte van de stad. 

Leefruimte in Groningen-Noordwest
De wijk Reitdiep ligt in het noordwesten van de stad 
Groningen en is relatief nieuw. U geniet hier van de 
vrijheid van vrijstaand wonen en veel leefruimte, 
maar vindt toch alles van de stad binnen handbereik. 
’t Rietcarré zal worden gebouwd tussen de Professor 
Uilkensweg en de Hoogeweg. 

“U geniet hier van de vrijheid 
van vrijstaand wonen en veel 
leefruimte” 

 
Vrij en toch verbonden
De entrees komen aan de binnenzijde van het gebied. 
Via een riante voortuin en parkeerruimte op de eigen 
kavel betreedt u een moderne, in rode bakstenen 
opgetrokken vrijstaande woning. De gevel aan de 
waterzijde is voorzien van een fraaie in het oog 
springende raampartij. Aan deze zijde zijn de woningen 
aan elkaar verbonden met een ommuurde tuindeur naar 
het terras. Vrijstaand, maar aan één zijde visueel toch 
geschakeld: vrijheid en verbondenheid in optima forma.

“ De vrijstaande woningen in ’t Rietcarré zijn visueel 
geschakeld door een aan het water gelegen doorgaande 
wand welke het plan een geborgen karakter geeft. De 
woningen verheffen zich daarentegen als statige sfinxen 
over deze muur. Met grote vensters lijken zij vanuit een 
veste uit te kijken over de wijde wereld. De andere zijde 
van de woningen kenmerkt zich door een open karakter 
waardoor bewoners de verbondenheid met de binnentuin 
optimaal kunnen ervaren.”

Menno Pijffers, architect



Volop ruimte om te leven
Even heerlijk ontspannen met een kopje koffie, terwijl u uitkijkt over 
het water. Nog even met de fiets naar de supermarkt om de hoek en 
daarna een van uw kinderen ophalen van het sportveld. En vanavond 
in uw open keuken uitgebreid tafelen met uw gezin. In uw nieuwe 
thuis in ‘t Rietcarré geniet u optimaal van vrijheid en ruimte. 

Alles dichtbij
De wijk Reitdiep ligt in het noordwesten van de stad Groningen. 
Reitdiep is nog jong, maar rondom uw vrijstaande nieuwbouwwoning 
vindt u alles wat uw gezin nodig heeft. In een paar minuten staat 
u in de grote Jumbo-supermarkt. Vlak ernaast kunt u terecht voor 
een fleurig boeket bij de bloemenwinkel of culinair genieten van de 
wereldkeuken. Op het Zernikecomplex, even verderop, vindt u diverse 
sportvelden en sportverenigingen voor jong en oud. Heeft u jonge 
kinderen? In Reitdiep heeft u de keuze uit twee basisscholen en twee 
kinderdagverblijven.

Snel van deur tot deur
Waar u ook werkt, u bent altijd snel van deur tot deur. Met de auto 
rijdt u zo de ringweg van Groningen op waarvandaan u in alle 
windrichtingen verder kunt rijden over onder meer de A7 en de A28. 
Diverse bushaltes maken de binnenstad goed bereikbaar en op de fiets 
bent u snel bij onder meer het Zernikecomplex, thuisbasis van diverse 
bedrijven en instellingen voor hoger onderwijs. Spring op de fiets en 
u staat een kwartier later in het stadscentrum.

Aan het water
De vrijstaande nieuwbouwhuizen liggen allemaal aan afgesloten water 
dat geschikt is voor recreatie. Even ontsnappen aan de waan van de dag 
in een rubberbootje. Of lekker vanaf de wal met een kopje koffie erbij 
genieten van de waterpret van anderen. De Reitdiephaven is dichtbij; 
vanuit hier kunt u het rijke netwerk aan waterwegen van stad en 
ommeland opvaren. Het Reitdiepdal is bovendien een aangenaam decor 
voor een ontspannende wandeling of fietstocht. In uw nieuwe thuis in 
‘t Rietcarré is het elke dag een beetje vakantie. 

Welkom
in‘t Rietcarré

“Rondom ‘t Rietcarré zijn alle voorzieningen dichtbij”

centrum

G R O N I N G E N  S T A D

Zernike

‘t Rietcarré



moderne architectuur
’t Rietcarré zal verrijzen tussen de Professor Uilkensweg en de 
Hoogeweg in Groningen. De nieuwbouwhuizen worden gebouwd in 
twee straten met water aan de achterkant en tuinen aan de voorkant. 
Aan de voorkant kijken de woningen uit op een aantal nog verder in 
te vullen bouwkavels voor vrijstaande woningen. 

Woning met twee kanten
Verrassend aan deze huizen is de keuze voor een riante voortuin met 
aan de achterkant van het huis vrij zicht op het water. De entrees 
liggen aan de binnenzijde van het blok. Hier vindt u ook parkeerruimte 
op eigen kavel. Aan deze zijde is de vrijstaande nieuwbouwwoning 
opgetrokken in rode bakstenen, wat de gevel een traditionele, solide 
uitstraling geeft. Aan de waterzijde zijn de vrijstaande woningen visueel 
verbonden door een chique architectonische wand. De in het oog 
springende raampartijen geven de woning een modern karakter.

Ruimte voor eigen invulling
De kavels variëren van ruim 300 m2 tot maar liefst ruim 475 m2, 
waarvan met name de kavels op de hoeken zeer royaal zijn te noemen. 
De woningen bestaan uit drie lagen met een plat dak. Ze zijn in de basis 
gelijk met als enige verschil een spiegeling waarbij de parkeerruimte 
links of rechts van de woning is gesitueerd. Deze spiegeling staat 
vast per kavel. Uiteraard is er in de woning veel ruimte voor uw eigen 
wensen. De tweede verdieping is geheel naar eigen wens in te delen.

“De in het oog springende raampartijen 
geven de woning een modern karakter”

Riante kavels en



Luxe wonen Groningenin



Op de begane grond geniet u van een grote living met 
een open keuken en bovendien een ruime bergruimte. De 
eerste verdieping bestaat standaard uit drie slaapkamers 
en een badkamer. Op de tweede verdieping vindt u een 
open ruimte die u optioneel volledig naar wens kunt 
indelen. Door de gekozen architectuur geniet u van drie 
gelijkwaardige verdiepingen. Ook op de tweede verdieping 
kunt u al uw woonwensen kwijt: van grote werkruimte tot 
extra (slaap)kamers.

Vrij en ruim wonen in ‘t Rietcarré
•  Vrijstaande woning
•  157m2 gebruiksvloeroppervlakte
•  Open woonkamer en keuken
•  Aangebouwde berging
•  Eerste verdieping met drie slaapkamers en 

badkamer
•  Open ruimte op de tweede verdieping
•  Moderne architectuur van hoogwaardig niveau
•  Parkeren op eigen terrein
•  Riante voortuin van ruim 14 meter lang
•  Achtertuin direct aan het water 
•  Achtertuin is voorzien van vlonderterras en 

walbeschoeiing
•  Uitstekende bezonning
•  Volop voorzieningen en goed bereikbaar

Plattegrond ‘t Rietcarré 
De ingekleurde plattegronden geven u een impressie 
van de nieuwbouwwoning.
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Is uw oog gevallen op een prachtige vrijstaande woning in 
’t Rietcarré, maar zoekt u nog meer ruimte? Denkt u dan eens 
aan het uitbreiden van de woonkamer aan de voorzijde. Mag 
het nog groter, kies dan voor het vergroten van de keuken over 
de volle breedte van uw woning. Door de berging te betrekken, 
creëert u een zee aan ruimte en een woonkeuken waar u 
heerlijk geniet met familie en vrienden. Uw auto parkeert 
u onder de carport naast uw huis. De toch al ruime woning 
biedt in de basis drie grote slaapkamers. Door op de tweede 
verdieping een indeling aan te laten brengen, beschikt u over 
maximaal zes slaapkamers en een extra berging.

Optieplattegronden ’t Rietcarré
De ingekleurde plattegronden geven u een impressie van de 
nieuwbouwwoning in combinatie met te kiezen opties.

De vele mogelijkheden
van ’t Rietcarré 

BEGANE GROND

• Creëren van een woonkeuken over volle breedte woning
• Uitbouw 1,2 m voorzijde
• Schuifpui aan de voorzijde
• Carport inclusief droogloop naar tuin

• Indeling 2de verdieping met 3 extra 
 slaapkamers en grote berging
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Ook deze optieplattegronden geven u een idee van de vele 
mogelijkheden die de woningen in ’t Rietcarré te bieden hebben. 
In dit voorbeeld zijn de woonkamer en keuken omgewisseld. Op 
deze manier ontstaat er een woonkamer over de volledige breedte 
aan de waterzijde van uw woning. Aan de voorzijde is de keuken 
maximaal uitgebreid met 2,4m waardoor u ook hier een heuse 
woonkeuken creëert. De eerste verdieping is gespiegeld ten opzichte 
van de basisplattegrond. Twee van de drie slaapkamers kijken nu 
uit op het water. Op de tweede verdieping kunt u uw eigen master 
bedroom realiseren met badkamer en suite en walk-in closet. Als 
het ware een penthouse in huis! Wij informeren u graag over de vele 
mogelijkheden van ’t Rietcarré.

De uitbreidingsopties van ’t Rietcarré nog eens 
op een rij:
• realiseren van een woonkeuken aan de voor- of 
 achterzijde van de woning
• uitbouw aan de voorzijde met 1,2m of 2,4m
• gespiegelde indeling
• schuifpui aan de voorzijde
• carport van 5 x 3m
• Frans balkon aan de voorzijde 1ste verdieping
• indelingsvarianten voor de badkamer
• indeling 2de verdieping tot maximaal 6 slaapkamers 
 en extra bergruimte 

In een persoonlijk gesprek met de kopersbegeleider kunt u 
eventuele andere woonwensen aan ons voorleggen.

Optieplattegronden ’t Rietcarré
De ingekleurde plattegronden geven u een impressie van de 
nieuwbouwwoning in combinatie met te kiezen opties.

1ste VERDIEPING 2de VERDIEPING

• Gespiegelde indeling
• Frans balkon voorzijde

• Uitbreiding woonkamer over volle breedte woning
• Uitbouw 2,4m voorzijde  •  Carport van 5 x 3m

• Indeling 2de verdieping met 2 slaapkamers 
 waarvan 1 met badkamer ensuite en walk-in closet

De vele mogelijkheden
van ’t Rietcarré 

BEGANE GROND
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Impressie van uitbreiding keuken



Colofon

VolkerWessels Vastgoed ontwikkelt kwalitatief hoogwaardige leef-, woon- en werkomgevingen. 
Het ontwikkelen van nieuwe leefomgevingen, maar ook het herinrichten van bestaande gebieden, 
schept een grote verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die wij met onze kennis, ervaring 
en enthousiasme graag op ons nemen. Vanuit Nieuwegein werken wij met een team professionals 
aan ontwikkelingen in het hele land en aan het creëren van uw nieuwe thuis. VolkerWessels Vastgoed 
maakt onderdeel uit van het VolkerWessels concern.

Verlengde Hereweg 20-2
9722 AC, Groningen
050 - 526 20 00
info@schreuder-makelaars.nl

Damsterdiep 34
9711 SL, Groningen
050 - 311 46 47
nieuwbouw@boekholt-partners.nl

Nieuwe Ebbingestraat 108
9712 NP, Groningen
050 - 571 78 18
info@tebbenstorringa.nl

De inhoud van deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er kunnen geen rechten worden 
ontleend aan de gebruikte teksten, impressies en plattegronden. Deze zijn alleen bedoelt om een sfeerimpressie 
te krijgen van ’t Rietcarré.

 
www.volkerwesselsvastgoed.nl
      www.facebook.com/vwvastgoed
      @VWVastgoed
      www.instagram.com/vwvastgoed

Prachtig sanitair van Villeroy & Boch
In uw woning in ‘t Rietcarré kunt u genieten van het fraaie, kwalitatief 
sterke sanitair van Villeroy & Boch. Voor mensen overal ter wereld 
creëert het merk hoogwaardige en tegelijk betaalbare producten. De 
uitzonderlijke kwaliteit van het sanitair van Villeroy & Boch springt 
direct in het oog. Zowel qua design als qua materiaal voldoen de 
producten aan de hoogste eisen, tot in de kleinste details. Bijna drie 
eeuwen aan vakmanschap en ervaring liggen hieraan ten grondslag. 
Bovendien zit innovatie diep geworteld in de bedrijfscultuur van 
Villeroy & Boch. Deze combinatie vertaalt zich onder meer in de keuze 
voor exclusieve materialen en deskundige controles gedurende de 
productie. De naam Villeroy & Boch is een belofte.   



www.rietcarre.nl


