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Droom je even mee? Je woont in een 

comfortabel en duurzaam huis, met vrij uitzicht 

op weidelandschap en groene hofjes. Op 

wandel- of beter slenterafstand liggen een 

heuvelachtig park van 10 hectare en een nog 

veel omvangrijker recreatiemeer. Kortom, het 

buitenleven in optima forma. Toch fiets je vanaf 

hier in slechts zo’n twintig minuten naar het 

stadshart van een dynamische metropool.  

 
 
Dan word je wakker en blijkt het allemaal geen droom te zijn. Dat 
eigentijdse huis is een levensloopgeschikte bungalow of een statig 
herenhuis. De locatie is het nieuwe woonlandschap Groenewei in 
Meerstad, met een heus landkunstpark en het veelzijdige Woldmeer. 
En die stad is natuurlijk Groningen, de bruisende hoofdstad van het 
noorden.  
 
Blijft over de vraag: welk type huis in Wonen in de Groengaard past het 
beste bij jouw woondroom? Een bungalow met slaapkamer en 
badkamer op de begane grond en een voortuin met veranda  
of pergola en een knusse patio? Of een statig herenhuis  
met drie woonlagen en een diepe tuin?  
 
In deze brochure komen alle kenmerken en voordelen van beide 
woningtypen uitgebreid aan bod. Veel leesplezier gewenst.   
 
Rens Meinen 
Ontwikkelaar bij Bemog Projektontwikkeling 
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Groenewei: het  
betere buitenleven  

Voor verbinding tussen de woningen en het 

openbaar groen zorgen grote raampartijen 

en buitenruimtes zoals dakterrassen en 

veranda’s.     

 

Hier beleef je het sfeervolle contrast tussen 

weidse vergezichten en knusse, dorpse 

ontmoetingsplekken. Toch ligt Groenewei 

van alle wijken in Meerstad het dichtst bij de 

stad. Deze wijk heeft straks de meest 

complete voorzieningen. Denk daarbij aan 

een basisschool, kinderopvang, supermarkt 

en - op termijn - een gezondheidscentrum. 

In Groenewei woon je daardoor heerlijk 

buiten, maar zeker niet buitenaf. 
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Hoe groen wil jij het hebben? 

Het gloednieuwe woonlandschap Groenewei is 
gunstig gelegen tussen de zogeheten Landschap-
pelijke lijst en het nieuwe Park Meerstad, grenzend 
aan het Woldmeer. Bovendien wordt het straks 
dooraderd door groene hoven en boomrijke lanen.
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Met Groenewei, de derde wijk in Meerstad, komt 

daar nu een nieuwe woondimensie bij. Je beleeft 

hier een nog groenere sfeer en de verbinding 

met  het weidse groen. Met groene hoven als het 

hart van Groenewei en Park Meerstad als de 

groene long. 

 

In totaal komen er zo’n 350 woningen in Groene-

wei. Wat ze met elkaar gemeen hebben is de open, 

op het omliggende landschap gerichte blik. Houten 

gevelelementen zoals veranda’s belicha-

men de harmonische overgang van de 

woningen naar het openbaar gebied. 

Groenewei krijgt een rustieke sfeer, maar 

toch verrassend veel voorzieningen. Denk 

daarbij aan kinderopvang, een basis-

school, een supermarkt en het toekom-

stige gezondheidscentrum. Gezellig een 

terrasje pikken of uit eten gaan, kan 

straks in het strandpaviljoen. Vanuit 

Groenewei is het slechts een korte wan-

deling via het Meerstad Park naar het 

strand aan het Woldmeer. 

 

Bereikbaarheid en verbindingen 

Met de auto zit je vanuit Groenewei zo op 

de ring rond Groningen. Neem je liever 

de fiets? Naar de Grote Markt is het 

maar zo’n twintig minuten rijden. Ook het 

openbaar vervoer van en naar Meerstad 

is uitstekend op orde. Vanaf de nabijgele-

gen halte aan de Vossenburglaan rijden 

per uur zes bussen via het UMCG en het 

stadshart naar het Hoofdstation.  

 

locatie
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landschappelijke groen. Afgaande  
op de eerste reacties zijn we daar  
goed in geslaagd.’ 
 
 
Vloeiende overgang 
Bij de zestien levensloopgeschikte 
bungalows springen de houten 
geveluitbouwen in het oog. Pergola’s en 
veranda’s verbinden binnen en buiten 
met elkaar. Het houten skelet van de 
pergola of veranda vormt een integraal 
geheel met de houten fietsenberging. 
Pannekoek: ‘Bij elkaar zorgt het behalve 
voor een vloeiende, gebouwde overgang 
naar het aangrenzende cultuurland-
schap ook voor aangename beschutting. 
Behalve een privétuin met vrij uitzicht 
aan de voorzijde beschikken de 
bungalows nog over een tweede 
buitenruimte in de vorm van een patio. 
De slaapkamer op de begane grond 
biedt rechtstreeks toegang tot deze 
knusse binnenplaats.’ 

Esthetisch tegelverband 
Opvallend is volgens Pannekoek ook het 
metselwerk van de bungalows. ‘Geko-
zen is voor het zogeheten tegelverband, 
waarbij de stenen boven elkaar liggen, 
zonder overlap en met verticaal door-
opende voegen. Het is een esthetische 
keuze voor gevel-metselwerk die je 
maar weinig tegenkomt. Ook bijzonder: 
het ecologische groendak begroeid met 
sedum.’ 
 
  
Verspringende opbouwen 
Over het ontwerp voor de vijf heren-
huizen is eveneens goed nagedacht.  
‘De hoek- en rijwoningen liggen op de 
kop van het deelplan en vormen 
daarmee het visitekaartje van Wonen in 
de Groengaard,’ legt Pannekoek uit. De 
vijf woningen onderscheiden zich van 
elkaar door gevelverspringingen en het 
verschil in bouwvolume op de derde 
woonlaag. Hierdoor trekken ze al vanaf 

afstand de aandacht. ‘In architectentaal 
spreek je van een sculpturaal 
metselwerkvolume,’ vult Pannekoek 
aan. ‘Verder zijn de geveldetails subtiel 
gehouden, met dezelfde steen in 
afwisselend halfsteens en wildverband 
metselwerk.’ 
 
  
Eigen accent 
‘De hoekwoningen hebben als onder-
scheidend element een erker. Die biedt 
aan een kant uitzicht op de groene hof 
en aan de andere kant op de landerijen. 
De drie tussenwoningen kenmerken 
zich onder meer door een groot venster 
op de begane grond. Een speciale 
omlijsting geeft de vensters een eigen 
accentuering. In combinatie met het 
platte dak, kun je spreken van een meer 
stedelijk ontwerp. Bij deze huizen komt 
ook de houten pergola weer terug, dit 
keer in de vorm van een dubbele 
carport.’  

‘Vertrekpunt was om de woningen zoveel 
mogelijk open te stellen naar het 
omringende landschappelijke groen,’ 
vertelt architect Thijs Pannekoek, die de 
bungalows en herenhuizen van Wonen in 
de Groengaard ontwierp. 
 
 
Heldere hoofdvormen 
Aan de ene kant weidse vergezichten op 
groene landerijen, aan de andere kant 
zicht op openbare, groene ruimtes. Het 
kon minder, zeggen ze in Groningen. 
Voor architect Pannekoek was het een 
uitdaging om voor deze plek in 

Meerstad woningen te ontwerpen. ‘De 
groene opzet van Groenewei sprak mij 
en mijn collega’s aan. Het stedenbouw-
kundig plan en het beeldkwaliteitsplan 
voor dit nieuwe woonlandschap voor-
zien in woningen met heldere 
hoofdvormen en een bescheiden palet 
aan kleuren en materialen. Dit zorgt 
voor rust en samenhang in het 
gevelbeeld van Groenewei. Verschillen 
in kapvorm en geveldetaillering moeten 
voor variatie zorgen. Dat waren in het 
kort de randvoorwaarden voor het 
ontwerp van de zestien bungalows en 
vijf herenhuizen.’ 

Wisselende woonsferen 
Het plan voor Groenewei onderscheidt 
vier verschillende woonsferen: 
Parkwand, Dorpse straatjes, 
Landschappelijke lijst en Groene hoven. 
‘Het deelplan Wonen in de Groengaard 
ligt op de mooiste plek,’ vindt 
Pannekoek, ‘direct aan de entree van 
Groenewei, grenzend aan de 
Landschappelijke lijst en de autoluwe 
Groene hoven. Die kwaliteiten hebben 
we in het ontwerp optimaal willen 
benutten. Vertrekpunt was om de 
woningen zo veel mogelijk open te 
stellen naar het omringende 

Architect Thijs Pannekoek  
(MIX architectuur)

Binnen en buiten  
met elkaar verbinden 
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De Groengaard

Hoe ziet jouw droomhuis te midden van het groen in Groenewei 

eruit? In Wonen in de Groengaard kun je kiezen uit twee  

eigenzinnige types in verschillende variaties. Het deelproject 

telt zestien levensloopgeschikte bungalows met patio en vijf 

robuuste herenhuizen met volop leefruimte. 
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Bungalows 
(hoek) met 
zijentree 
 
Bungalows 
(hoek) 
 
Bungalows 
(tussen)  
 
Herenhuizen   
 
 

21 eigenzinnige woningen in het groen 



Vogelvlucht
14 15



De Bungalows
 

 

De bungalows zijn comfortzoekers op het lijf 

geschreven. Dankzij een slaapkamer en  

badkamer op de begane grond kun je er lang 

en zorgeloos blijven wonen.  

 

Een bungalow heeft de luxe van een geheel 

gelijkvloers woonprogramma. Maar ook be-

schik je over een volwaardige verdieping die 

je naar eigen wens kunt indelen. Twee slaap-

kamers of werk- en hobbykamers, twee 

slaapkamers met badkamer of een grote 

slaapkamer met badkamer; het kan allemaal.  

 

Een bungalow biedt volop visuele privacy, 

want je hebt geen overburen. Vanuit de living 

en de voortuin kijk je uit op de groene hoven 

of een waterpartij en weilanden.  

 

Parkeren kan heel comfortabel op eigen erf 

voor de woning. Een tweede, eigen parkeer-

plaats bevindt zich aan de zijkant van de rij. 

1716



Linkerzijgevel

 

 
Ook aan duurzaamheid, energiezuinigheid  
en ecologie is gedacht. De bungalows zijn 
uitgerust met een luchtwarmtepomp in  
combinatie met zonnepanelen.  
 
Die zonnepanelen liggen mooi uit het zicht op 
het platte dak. Dat dak is trouwens niet zo-
maar een dak maar een prachtig duurzaam 
sedum groendak. Gesloten nestkasten voor 
vogels dragen bij aan de biodiversiteit.  

Voorgevel

Achtergevel

Rechterzijgevel

Energiezuinig EcologischDuurzaam

Gevarieerd gevelbeeld
18 19



Bungalow hoekwoning

20 21

Vrij uitzicht op 
groene hoven  
of water en  
landerijen 

Houten veranda 
of (verdiepte) 
pergola en  
berging



Bungalow 
hoekwoning  
met zijentree 
standaard grote  
opbouw en veranda 

Bouwnummers: 

1 en 16 gespiegeld

Woonoppervlakte:  

114 m2 gbo  

Kavelgrootte:  

219 m2

Begane grond 

Slaap- en  
badkamer op de 
begane grond

Grote opbouw  
twee slaapkamers 
en een badkamer op 
de verdieping

Veranda
Veranda

22  schaal 1:50 23



Interieurimpressie 
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Bungalow 
hoekwoning  
met zijentree 
standaard grote  
opbouw en veranda 



Genieten van een  
groene pergola of veranda

27

Standaard zijn de bungalows uitgevoerd met een houten pergola  

en een berging. Daarnaast kun je kiezen voor een houten veranda in 

combinatie met een grote opbouw - of een diepere pergola en grotere 

berging. Wat past het beste bij jouw smaak en leefstijl?

26



Bungalow 
tussenwoning  
basis kleine opbouw 
en pergola 

Bouwnummers: 

2-7 en 10-15  

gespiegeld

Woonoppervlakte:  

103 m2 gbo 

Kavelgrootte:  

204 m2

Pergola

Patio als ‘tuinkamer’,  
met toegang vanuit woon-
kamer en slaapkamer

Begane grond 

Kleine opbouw  
twee slaapkamers 

28  schaal 1:50 29



Interieurimpressie Bungalow 
tussenwoning  
basis kleine opbouw 
en pergola 
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Bungalow straatbeeld

32 33

Parkeren op 
eigen erf

Voortuin met 
groene hagen 
als erfafschei-
ding 
 



Bungalow 
hoekwoning  
basis grote opbouw  
en pergola 

Bouwnummers: 

8 en 9 gespiegeld

Woonoppervlakte:  

114 m2 gbo  

Kavelgrootte:  

255 m2

Pergola

Begane grond 

Grote opbouw  
twee slaapkamers en 
een badkamer op de  
verdieping

Pergola

34  schaal 1:50 35



Extra tuinkamer

Vanuit de slaapkamer loop je zo de  

beschutte patio op om de frisse ochtend-

lucht op te snuiven. Wanneer de zon op z’n 

hoogste punt staat, fungeert je patiotuin als 

een heerlijk schaduwrijke ‘buitenkamer’. 

Later op de dag vang je vanaf de veranda in 

de voortuin de stralen van de avondzon. 

Daarmee bieden de bungalows twee  

aantrekkelijke buitenruimtes zonder veel 

(tuin)onderhoud.

3736



Begane grond Grote opbouw 
2 slaapkamers en een badkamer

Kleine opbouw 
1 slaapkamer en een badkamer

3938 

Bungalow 

Opties 

schuifdeur:  
van de woonkamer 
naar patio

schuifdeur:  
van de slaapkamer 
naar patio 

trapkast

vergroten  
badkamer

Verdiepte pergola of veranda



De Herenhuizen

4140

De vijf geschakelde herenhuizen vallen op 

door hun verspringende gevels.  

Elke woning heeft namelijk een andere 

derde woonlaag. De ene woning heeft een 

grotere zolderverdieping, de andere een 

groter dakterras. Een woning heeft het 

maximale gebruiksoppervlakte op de 

derde woonlaag en geen dakterras.  

In combinatie met het platte dak geeft het 

de woningen een individuele, stedelijke 

uitstraling die bijzonder is voor Meerstad. 

Er zijn nog meer details die de herenhui-

zen een eigen karakter geven. Zo hebben 

de beide hoekwoningen standaard een 

erker aan de zijkant. Vanuit je comforta-

bele stoel kijk je hier heerlijk uit op het 

groene binnenterrein dan wel de land-

schappelijke lijst. Bij de tussenwoningen 

behoort een erker tot de opties. Op de ver-

dieping liggen drie slaapkamers en de 

badkamer. De zolderetage is vrij indeel-

baar. 

 

  



Herenhuizen  
met individueel 
karakter dankzij 
verspringende  
gevels 

Herenhuizen straatbeeldGrote  
raampartijen

4342



 

 

Voorgevel

Achtergevel Rechterzijgevel

EnergiezuinigDuurzaam

een gevarieerd gevelbeeld

Linkerzijgevel
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Herenhuis  

bwnr 21

Woonoppervlakte:  

136 m2 gbo  

Kavelgrootte:  

295 m2

Begane grond Eerste verdieping

46  schaal 1:50 47
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Tweede  verdieping

Dakterras 

Vrij indeelbare 
zolderetage

48  schaal 1:50 49

In Meerstad beleef  
je elke dag het  
vakantiegevoel



Interieurimpressie 
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Herenhuis  

bwnr 21

Zowel straat- 
als tuin gericht 
wonen behoort 
tot de mogelijk-
heden!



Herenhuis  

bwnr 20

Woonoppervlakte:  

142 m2 gbo 

Kavelgrootte:  

175 m2

Begane grond 

52  schaal 1:50 53
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Eerste verdieping
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Tweede  verdieping

Dakterras 

Vrij indeelbare 
zolderetage

54  schaal 1:50 55



Interieurimpressie 
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Herenhuis  

bwnr 20

Toch liever de 
keuken aan de 
tuinzijde? Dit 
behoort tot de 
mogelijkheden



Het Woldmeer:  
het hart van  
Meerstad
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Herenhuis  

bwnr 19

Woonoppervlakte:  

135 m2 gbo  

Kavelgrootte:  

185 m2

Begane grond Eerste verdieping

60  schaal 1:50 61
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Tweede  verdieping

Dakterras 

Vrij indeelbare 
zolderetage

62  schaal 1:50 63



Groene hagen 
als  
erfafscheiding 
 

Herenhuizen achtergevel

64 65

Berging en  
dubbele carport 
met houten 
pergola’s



Herenhuis  

bwnr 18

Woonoppervlakte:  

152 m2 gbo 

Kavelgrootte:  

197 m2

Begane grond 

66  schaal 1:50 67
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Eerste verdieping
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Tweede  verdieping

Vrij indeelbare 
zolderetage

68  schaal 1:50 69



Groene hagen 
als  
erfafscheiding 
 

Herenhuizen straatbeeld

70 71

Erkers standaard 
bij hoekwoningen 
en optioneel bij 
tussenwoningen



Herenhuis  

bwnr 17

Woonoppervlakte:  

137,5 m2 gbo 

Kavelgrootte:  

299 m2

Begane grond 

72  schaal 1:50 73
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Eerste verdieping
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Tweede  verdieping

Dakterras 

Vrij indeelbare 
zolderetage

74  schaal 1:50 75

De nieuwbouwwoningen van Wonen in de Groen-

gaard worden allemaal aardbevingsproof gebouwd. 

Veilig wonen



Een heerlijke tuin
Dankzij hun diepte hebben de tuinen op 

 het noorden toch een zeer goede zonlig-

ging. Via de tuin loop je naar de berging  

en dubbele carport met houten pergola- 

constructie. Groene hagen zorgen voor 

zowel privacy als een knusse, dorpse  

ambiance. Zie jij jezelf hier al wonen?

7776 
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Herenhuis 

Opties 

Uitbouw 1200 mm Uitbouw 2400 mm

Erker

Indeling zolder Indeling zolder

Indeling zolder

Indeling zolder

Indeling zoldervergroten  
badkamer

dubbele openslaande  
deuren = zijlichten

Begane grond Begane grond Begane grond

Begane grond Eerste verdieping

Bwnr 17: tweede verdieping Bwnr 18: tweede verdieping

Bwnr 19: tweede verdieping Bwnr 20: tweede verdieping Bwnr 21: tweede verdieping



Geef je woning een eigen karakter met 
de keuzemogelijkheden van Houtin-
dustrie Ideaal 
 
Je kunt een persoonlijke woonsfeer creëren in je 

nieuwe woning in Wonen in de Groengaard. 

Bijvoorbeeld door voor speciale deuren en deurbe-

slag te kiezen in plaats van standaard. Wat past het 

beste bij jou: modern of klassiek? 

 

Je huis een moderne  
look geven? 
Kies dan voor de  
look-and-feel van een  
industrië�le stalen binnen-
deur. De binnendeur is 
kant-klaar en hoeft niet 
meer afgelakt te worden. 
Je kunt de deur laten 
voorzien van verdekte 
scharnieren en een  
magneetslot inclusief 
bijpassende garnituur. 
 
Of toch liever klassiek? 
Goed om te weten: de 
aanschaf kan worden 
meegenomen in het 
meer- en minderwerk. 
Bespreek de verschil-
lende optiemogelijkheden 
met de makelaar. 

www.ideaal.nl

MET DE 
DEUR IN 
HUIS 
Van modern naar klassiek 

80 81



SANITAIR 
De woningen worden opgeleverd inclusief badkamer 

en toilet. Het sanitair is van het merk Villeroy&Boch 

en de kranen van Grohe. Heb je specifieke wensen?  

Dan kun je het standaardpakket uitbreiden.  

Bezoek de showroom om inspiratie op te doen.

DROOMKEUKEN 

Graag laten we de keuze voor een keuken 

geheel aan jou. Je kiest zelf jouw droomkeuken!  

Wel worden de standaard aansluitpunten 

aangebracht. Wat vind je mooi en hoe ga je de 

keuken gebruiken? Sfeer, kleur, materialen, 

indeling,  keukenappartatuur en accessoires... 

Leg jouw favoriete afbeeldingen bij elkaar,  

net zo lang totdat jouw droomkeuken ontstaat! 

Je kunt natuurlijk ook een kijkje nemen in de  

projectshowroom. Daar kunnen ze je ook 

adviseren zodat je de keuken krijgt die het beste 

bij jouw wensen past. 

Kies je eigen stijl
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Entree/hal 
Vloer      dekvloer 
Wanden   behangklaar 
Plafond   spuitwerk 
Diversen  meterkast volgens voorschriften nutsbedrijven 
 
Meterkast 
Diversen  meters nutsbedrijven (Telefoon en Cai door verkrijger) 
             belinstallatie  
 
Toilet  
Vloer      tegels 450 x 450 mm  
Wanden   tegels 300 x 600 mm tot  
             ca.1200 mm + vloer daarboven spuitwerk  
Plafond   spuitwerk 
Diversen  mechanische ventilatie  
 
Woonkamer 
Vloer      dekvloer 
Wanden   behangklaar 
Plafond   spuitwerk 
Diversen  rookmelder 
             thermostaat  
             hoofdbediening mechanische ventilatie 
              
Keuken 
Vloer      dekvloer 
Wanden   behangklaar 
Plafond   spuitwerk 
Diversen  aansluitingpunt t.b.v. spoelbak 
             aansluiting t.b.v. vaatwasser 
             mechanische ventilatie  
 
Bijkeuken/technische ruimte ( Bungalows) 
Vloer      dekvloer 
Wanden   behangklaar 
Plafond   spuitwerk 
Diversen  warmtepomp 
             mechanische ventilatie box  
             aansluitpunt t.b.v. wasmachine  
             verdeler t.b.v. vloerverwarming 
             omvormer t.b.v. PV  Cellen 

Overloop 
Vloer      dekvloer 
Wanden   behangklaar 
Plafond   spuitwerk 
Diversen  rookmelder 
 
Badkamer  
Vloer      tegels 450 x 450 mm 
Wanden   tegels 300 x 600 mm tot plafond   
Sanitair    wandclosetcombinatie  
             dubbele wastafel met wastafelmengkraan 
             douchecombinatie 
             - Glazen douchewand (90 x 198cm) 
             - Thermostatische douche mengkraan 
             - Douchegarnituur op glijstang 
             - Draingoot (tegelwerk op afschot) 
Diversen  mechanische ventilatie 
 
Slaapkamers 
Vloer      dekvloer 
Wanden   behangklaar 
Plafond   spuitwerk 
 
Zolder (Herenhuizen) 
Vloer      dekvloer 
Wanden   behangklaar 
Plafond   houten balklaag met dakplaten  
Diversen  warmtepomp 
             mechanische ventilatie box  
             aansluitpunt t.b.v. wasmachine  
             omvormer t.b.v. PV Cellen 
 
Buitenberging 
Vloer      betontegels op zand 
Wanden   stijl en regelwerk  
             voorzien van houten betimmering (buitenzijde) 
Plafond   balklaag met plaatmateriaal 

AFWERKING  
PER VERTREK

KLEUR EN  
MATERIAALSTAAT

ONDERDEEL                                    MATERIAAL                                                                KLEUR 
 
Gevelmetselwerk Bungalow              Baksteen, tegelverband                                               Hoornbloem (oker) 

Gevelmetselwerk Herenhuis             Baksteen, wildverband/halfsteens                              Passiebloem (rood) 

Voegen                                                 Doorstrijkmortel, 10 mm terugliggend                      Zwart 

Lateien                                                 Staal, Tthermisch verzinkt en 2x gepoedercoat        RAL 7043, VerkeersgrijsB 

Kozijnen                                               Hout                                                                                RAL 7043, VerkeersgrijsB 

Voordeuren                                          Hout                                                                                RAL 7043, VerkeersgrijsB 

Draaiende delen                                 Hout                                                                                RAL 7043, VerkeersgrijsB 

Glasprofielen                                       Aluminium                                                                     RAL 7043, VerkeersgrijsB 

Schuifpui                                              Aluminium                                                                     RAL 7043, VerkeersgrijsB 

Bergingdeuren                                    Hout, opgeklampt                                                         identiek aan gevelbekleding,  

Platte daken Bungalow 1e verd.       EPDM of bitumineus, voorzien van sedum 

Platte daken, overige daken              EPDM of bitumineus 

Dakrand                                               Aluminium daktrim                                                      RAL 7043, VerkeersgrijsB 

HWA Bungalow                                   Zink                                                                                Naturel 

HWA Herenhuis                                  Aluminium                                                                     RAL 7043, VerkeersgrijsB 

Gevelbekleding                                   Houten latten                                                                Siberisch Lariks WaxedWood 

Veranda                                                Hout                                                                                Douglas onbehandend 

Erfafscheiding                                     Beukenhaag                                                                  Groen 

Warmtepomp                                      -                                                                                      Licht grijs 

PV panelen                                          -                                                                                      All black 
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Meerstad wordt 
volwassen   
‘Als nieuwbouwmakelaar heb ik een speciale 
band met Meerstad. Vanaf de ontwikkeling 
van het eerste woongebied Meeroevers heb 
ik dit nieuwe stukje Groningen van nabij zien 
opbloeien en woondromen van mensen 
helpen waarmaken. 
 
Het was toen een andere tijd. We zaten nog 
midden in de kredietcrisis. Inmiddels is 
Meerstad volwassen geworden en vinden de 
kernwaarden van dit stadsdeel weer-klank bij 
brede groepen woonconsumenten. 
 
Voorheen ging het primair om wonen aan het 
water. Tegenwoordig gooit Meerstad ook hoge 
ogen vanwege zijn ruime en groene opzet. Zeg 
maar, de combinatie van comfortabel wonen 
en buitenleven. Voeg daarbij nog de ruimte in 
en om de woningen. Voor stedelijke begrippen 
is die meer dan royaal. 
 
Bij nieuwe ontwikkelingen zoals in Tersluis en 
nu in Groenewei spreek ik steeds vaker 
mensen die graag binnen Meerstad willen 
verhuizen. Het laat denk ik zien hoe groot de 
waardering bij bewoners is. 
 
Met Wonen in de Groengaard komen er nu 
twee voor Meerstad bijzondere woonmilieus 
bij. Enerzijds zestien luxe patio-bungalows 
met het hele woonprogramma op de begane 
grond, een unicum trouwens voor de stad 
Groningen. Anderzijds vijf statige en robuuste 
herenhuizen met typisch stedelijke 
karaktertrekken, waaronder een plat dak. Ook 
dat hoort bij het volwassen worden van 
Meerstad.’ 
 
Nico Nijenhuis Pandomo Makelaars 

Voor verkoop en informatie kun je 

terecht bij Pandomo Makelaars en 

Boekholt nieuwbouwspecialist, 

beide NVM-nieuwbouwspecialisten 

en partners op het regionale 

nieuwbouwplatform NieuwWonen 

Groningen.

Gezinnen en comfortzoekers  
Het moet zo’n tien jaar geleden zijn, dat ik op zaterdagen in een 
bouwkeet in Meeroevers mensen ontving met een kopje koffie. We 
zeiden toen tegen elkaar: Hoe lang zou het duren? Het antwoord 
weten we inmiddels: Meerstad is écht Meerstad geworden. 
 
Er zijn tegenwoordig zo veel bouwactiviteiten dat het jaarlijkse 
spektakel Ballon Fiësta met meer dan tienduizend bezoekers sinds 
vorig jaar niet meer kan plaatsvinden. Voor mijn kinderen was het 
altijd een leuk uitje. Net als het zomerse Maisdoolhof. Je merkt, je 
hoeft er niet zelf met je gezin te wonen om van Meerstad te houden. 
 
Met het deelplan Wonen in de Groengaard heeft Meerstad trouwens 
ook “empty nesters” veel te bieden. Wie zichzelf nog niet in een 
appartement ziet wonen, kan kiezen voor een bungalow met 
slaapkamer en badkamer op de begane grond. Met compacte tuin, 
patio, eigen oprit voor de auto en op de verdieping een werkplek of 
logeerruimte voor de kinderen en kleinkinderen. Het is de eerste en 
mooiste oplossing in Groningen voor comfortzoekers die graag een 
levensloopgeschikte woning willen. 
 
De herenhuizen van Wonen in de Groengaard zijn juist heel geschikt 
voor gezinnen met kinderen. Dankzij de kubistische bouw bieden ze 
heel veel netto woonvolume. Ideaal is verder de nabijheid van een 
tweede basisschool, kinderopvang en Park Meerstad, met onder 
meer een strand en horecapaviljoen.’     

Maarten Gijgink Boekholt Nieuwbouwspecialist  

  

Maarten Gijgink

Nico Nijenhuis
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Tien redenen op een rij:  
1.    De rentes zijn - ondanks de corona-crisis - nog steeds historisch laag. Bij een rente van 

circa 1,4 procent voor 20 jaar vast betaal je over € 300.000,- hypotheeklening slechts  
       € 350 rente per maand. Bruto!  
 
2.    Ben je pensioengerechtigd of binnen 10 jaar van de AOW-datum? De meeste banken 

rekenen dan niet meer wat je maximaal mag lenen op basis van de normale 
inkomenstoets, maar op basis van daadwerkelijke last. Indien je dus een deel 
aflossingsvrij wilt financieren kan er op basis van een pensioeninkomen vaak veel  

       meer geleend worden dan je denkt. Denk aan circa € 200.000,- op basis van alleen twee 
AOW-inkomens. Niet gek natuurlijk, als je bedenkt dat de maandelijkse rentelast rond 
de € 250  ligt.  

 
3.    De markt is nog steeds booming. Je krijgt waarschijnlijk een fors bedrag voor jouw 

huidige woning. Bij de meeste verkopen gaan woningen nog steeds ruim boven de 
vraagprijs weg. De corona-crisis heeft hier nog geen afbreuk aan gedaan. In tegendeel 
zelfs tot op heden. Voor je nieuwbouwwoning staat de prijs echter vast. Geen 
onderhandelingen of hoger bieden, maar een vaste vrij-op-naamprijs, zonder 
overdrachtsbelasting of notariskosten voor het kopen van de woning.  

 

 
Natuurlijk kijk je naar het prijskaartje – de koopsom –  
van je nieuwe bungalow of herenhuis in Wonen in de 
Groengaard. Maar kijk dan meteen ook naar de maandlasten 
van je hypotheek. De rekensom kan dan in deze tijd weleens 
heel gunstig uitpakken, zeggen hypotheekadviseurs Klaas 
Schippers (Pandomo Makelaars) en Jeroen Koops van ’t Jagt 
(Scherp financieel advies i.s.m. Boekholt 
nieuwbouwspecialist).  

4.    Je kunt al het bijkomende meerwerk meefinancieren, dus ook de tuinaanleg, vloeren, 
keuken, badkamer, uitbouw etc.  

 
5.    Een nieuwbouwwoning is erg energiezuinig, met een EPC-norm van 0,4 of lager.  
       Omdat dit ook lagere energielasten met zich mee brengt, mag er meer geleend worden 

dan voor een reguliere woning. Dit varieert tussen de € 9.000,- en 25.000,-, afhankelijk  
       van de EPC-norm.  
 
6.    Er zijn voor A-labelwoningen bij veel geldverstrekkers interessante rentekortingen 

beschikbaar, dit kan tot 0,7 procent rente schelen vergeleken met een bestaande woning.  
 
7.    De tijdelijke dubbele lasten bij aankoop van een nieuwbouwwoning (overbruggingskrediet) 

zijn lager dan de meeste mensen denken. Indien je dit liever niet uit eigen geld betaalt 
gedurende de bouw, dan kunnen deze lasten vaak meegefinancierd worden.  

 
8.    Je hoeft je huidige woning niet direct te verkopen. Er zijn soepele regelingen die toestaan 

dat je de huidige woning pas later verkoopt.  
 
9.    Je bent (nagenoeg) vrij van verdere lasten. Geen gasrekening, nauwelijks stroomkosten, 

nagenoeg geen onderhoud aan de woning en als er iets mis is met een onderdeel van de 
woning heb je garantie.  

 
10.  Ook goed om te weten (maar niet meegenomen in onderstaand voorbeeld), je mag 

bovenop de huidige aflossingsvrije lening nog wel (extra) aflossingsvrij lenen. Alleen geldt 
over dat bedrag dan geen renteaftrek (wat vaak helemaal niet zoveel verschil maakt met 
de huidige lage rentes). Het maximale bedrag is 50 procent van de waarde van de woning 
(bij nieuwbouw zijn dat de stichtingskosten plus het meerwerk). Soms zelfs iets meer.  

Er is vaak meer mogelijk dan u denkt. 
Wilt u persoonlijk advies dan staan 
wij graag voor u klaar. 
Klaas Schippers (Pandomo Makelaars): 

k.schippers@pandomo.nl  

Jeroen Koops van ’t Jagt (Scherp financieel advies): 

info@scherpfinancieeladvies.nl 

Rekenvoorbeeld Kopers:  
Freek en Mariska (beiden 58)  

Koopsom:                               € 370.000  

Meerwerk:                              € 50.000 (o.a. luxe keuken en badkamer)  

Inkomen:                                 € 48.600 en € 10.800 (huidig) 

Pensioeninkomen:                 AOW + € 25.000 en € 7.500 (toekomstig) 

Waarde huidige woning:        € 300.000   

Huidige hypotheek:                € 200.000 (€ 100.000 aflossingsvrij,  

                                                 € 100.000 spaarhypotheek en € 25.000 opgebouwd spaarsaldo 

Benodigde hypotheek:           € 297.800 (€ 175.000 aflossingsvrij en € 122.800 annuïtair)  

                                                 overwaarde € 125.000,- 

Bruto maandlasten:               € 692   
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Waarom een bungalow 
of herenhuis beter  
financierbaar is dan je 
misschien denkt  



Kleine  
lettertjes  
groot
Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de 
gegevens en tekeningen zoals die zijn verstrekt door gemeentelijke diensten, 
nutsbedrijven, de architect, de constructeur en overige adviseurs van dit plan. 
Er is geprobeerd u een goede en betrouwbare algemene indruk te geven van 
de plannen voor Wonen in de Groengaard.  
 
Er moet echter op worden gewezen dat het om een globale samenvatting gaat. 
De voor het afsluiten van de koop- en aannemingsovereenkomst geldende 
informatie is opgenomen in de bij de notaris gedeponeerde depotakte. 
Bovendien moet een voorbehoud worden gemaakt voor wijzigingen die 
voortvloeien uit de eisen van de overheid en nutsbedrijven. 
 
Indien wij genoodzaakt zijn andere dan de omschreven materialen te 
verwerken, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke materialen niet of niet tijdig 
leverbaar zijn, zijn wij gerechtigd tijdens de (af)bouw wijzigingen in het plan 
aan te brengen, mits deze geen afbreuk doen aan de waarde, de kwaliteit, het 
uiterlijk aanzien en de bruikbaarheid van de woningen. Als koper wordt u 
hierover geïnformeerd. Er zal echter geen recht op verrekening ontstaan.  
 
Daar waar op de tekeningen meubilair, stoffering en andere roerende 
goederen zijn ingetekend, dienen die alleen om een goede indruk te krijgen 
van de ruimte en indelingsmogelijkheden. De goederen zijn niet in de koop- of 
aanneemsom inbegrepen.  
 
De aangegeven maten op de tekeningen zijn zogenaamde ‘circamaten’ en 
onder voorbehoud van wijzigingen. De artist-impressions zijn een benadering 
van de werkelijkheid, daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Informatie en verkoop 
 
 
 
 
Griffeweg 81  
9723 DT Groningen  
050 853 37 33  
nieuwbouw@pandomo.nl  
www.pandomo.nl   
 
 

 
  
 
 
 
Suikerlaan 25  
9743 DA Groningen  
050 311 46 47  
nieuwbouw@boekholt-partners.nl 
www.boekholtnieuwbouwspecialist.nl 

www.bemog.nl 

www.mix-architectuur.nl

Ontwikkeling  Realisatie 
 

Informatiecentrum 

Zijlkade 2   
9613 CV Groningen   
050 - 599 57 10  
info@meerstad.eu   
www.meerstad.eu  

Architect

www.wonenindegroengaard.nl

Eigenzinnig 
wonen te  
midden van  
de natuur     
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