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LEGENDA

voetpad, gebakken klinker, keiformaat, kleur lederfarben

gebakken klinker, keiformaat, kleur Mitternachtsblau

ligusterhaag, hoogte 0,80m (planthoogte circa 0,40m)

mandelig achterpad, gebakken klinkers, kleur lederfarben

lichtmast, locatie indicatief

nieuwe kavels

verharding fiets-/voetpad, halfverharding

hekwerk van bouwstaalmatten met Hedera, hoog 1,80m

bestaande lichtmast

voetpad naar voordeur

nieuwe boom, locatie indicatief

bestaande boom
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WONEN IN DE STAD, DICHT BIJ DE NATUUR
Helpermaar één van de zuidelijke wijken van Groningen. 

Een prachtige wijk, waar deze 5 Xprezzo woningen 

worden gebouwd. Waar u allerlei voorzieningen bij de 

hand heeft, zoals winkelcentrum Helpman, (basis) scholen, 

sportvoorzieningen en alles in de nabijheid, wat de stad 

Groningen zo aantrekkelijk maakt.

U laat in een mum van tijd de stad achter u. Op de fiets, of 

met de auto bent u binnen enkele minuten in de natuur. 

Appelbergen, het stroomdal van de Drentsche Aa. Water 

en groen liggen naast de deur.

ROYALE XPREZZO WONINGEN
Deze 5 Xprezzo fase II woningen vormen samen de afronding van 

het deelplan Xprezzo. De woningen zijn gelegen aan een autoluwe 

woonstraat. De Xprezzo woningen zijn gelegen op ruime kavels, 

oppervlaktes variëren van 190-300 m2. Alle woningen hebben 

twee parkeerplaatsen op eigen terrein. 

Het volledige woonprogramma bevindt zicht op de begane grond, 

op de eerste verdieping 3 ruime slaapkamers en een badkamer. 

Op de tweede verdieping een extra kamer met een prachtig 

dakterras gelegen op het westen. Uiteraard zijn individuele 

woonwensen mogelijk. Bijvoorbeeld een uitbouw op de begane 

grond en zelfs ook op de 1e verdieping.

Met het oog op de toekomst is rekening gehouden dat u nu al de 

keus heeft om de woning gasloos uit te laten uitvoeren. Uiteraard 

kan de woning daar waar u wenst op uw individuele woonwensen 

worden aangepast. Kortom, wonen in een Xprezzo woning is 

wonen met Allure!

HELPERMAAR

HET PURE 
STADSLEVEN
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LEUKE HOTSPOTS 
IN GRONINGEN

VERKOOP INFORMATIE XPREZZO FASE II

DE OMGEVING VAN HELPERMAAR

3. DE OOSTERPOORT EN STADSSCHOUWBURG
De Oosterpoort is een cultuurcentrum in de stad Groningen. Het gebouw staat direct ten 

zuidoosten van de binnenstad aan de Trompsingel aan de noordrand van de Oosterpoort-

wijk. Zin in een avondje uit?  -  WWW.DE-OOSTERPOORT.NL

1. STADSCENTRUM GRONINGEN
Ontdek de mooiste winkelstraten van Groningen 

met een bijzonder winkelaanbod. Sinds dit jaar is 

een groot deel van de winkels in de binnenstad op 

zondag open.  -  WWW.SHOPPING.GRONINGEN.NL

2. PARK GRONINGEN
Het stadspark is een groot park, aan de zuidwestkant 

van de stad Groningen. Het is een uitstekende plek 

voor een wandeling. In de zomermaanden worden er 

ook regelmatig evenementen georganiseerd.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over dit project? 

Neem dan contact op met één van de verkopende makelaars of kijk op de website: WWW.HELPERMAAR.NL

ONTWIKKELING

Volkerwessels Vastgoed BV
www.vwvastgoed.nl

VERKOOP INFORMATIE

Boekholt & partners Makelaardij

www.boekholt-partners.nl

050 - 311 46 47

Schreuder Makelaars
www.schreuder-makelaars.nl

050 - 526 20 00



EERSTE 
VERDIEPING

• Vanaf de trapopgang op de begane grond  

 komt u op de eerste verdieping waar 3 royale 

 slaapkamers zijn.

• Ook is er een ruime badkamer met tweede 

 toilet op deze verdieping aanwezig.

• Via de trapopgang op de overloop gaat u 

 naar de tweede verdieping.

wonen in een 
Xprezzo woning is 
wonen met allure!
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TWEEDE 
VERDIEPING

• Op deze tweede verdieping is ruimte voor

  een extra werk- of slaapkamer. 

• U heeft zelfs de mogelijheid om op deze

 verdieping een extra kamer met een 

 2e badkamer te realiseren.

• Vanaf deze verdieping heeft u toegang tot

 het dakterras waar u heerlijk kunt genieten

 van de ondergaande avondzon! 

Heerlijk 
genieten
op uw eigen 
dakterras!

0 cm 50 cm 100 cm

BEGANE GROND
• Vanaf de entree komt u binnen in de hal  

 waarin u naast het toilet de trapopgang naar  

 de 1e verdieping aantreft.

• Via deze hal komt u binnen in de royale 

 woonkamer met ruime leefkeuken.

• Vanuit de woonkamer heeft u toegang tot  

 de tuin waarin u heerlijk kunt genieten.

DE HUIZEN IN XPREZZO BIEDEN U
RUIMTE, RUIMTE EN NOG EENS RUIMTE!
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