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DE LEVENS- 
GENIETER  
KOMT THUIS

Mercado is de verborgen parel van de Groningse binnenstad. 
Als die straks zichtbaar wordt, krijgt de stad een 
onweerstaanbare glans.

De binnenstad als achtertuin
In de luwte van de stad, aan de Rode Weeshuisstraat en de 
Stalstraat, geeft Mercado je net die ademruimte waaraan je 
in de bruisende binnenstad behoefte hebt. En dat terwijl je in 
een mum van tijd op de Grote Markt staat. Mercado heeft de 
binnenstad als achtertuin. En maakt van een klein onopvallend 
straatje een nieuw, levendig, aantrekkelijk stukje stad.

Buitengewoon licht, ruim en groen
Voor dit speciale project hebben ontwerpbureau De Zwarte Hond 
uit Groningen en Loer Architecten uit Rotterdam de handen 
ineen geslagen. En wat krijg je dan? Een stoer, eigentijds én 
functioneel ontwerp. Met internationale allure. Buitengewoon 
licht, ruim en groen. Naadloos passend in de context van de 
historische Rode Weeshuisstraat. 

Mercado nodigt je uit
Het resultaat is een uitnodigend gebouw met een aantrekkelijke 
publieke begane grond: de versmarkt. Voor je dagelijkse 
groenten, een makkelijke maaltijd na je werk of een gezellig 
drankje met vrienden. Daarboven zijn de luxe appartementen 
en exclusieve penthouses gelegen. Alle 41 even stijlvol en 
comfortabel. Met royale buitenruimtes voor een spectaculair 
uitzicht op de stad. De getrapte, groene dakterrassen zorgen 
voor optimale privacy. Welkom thuis in Mercado!

Als je dol bent op stadse energie  
‘t Liefst elke nieuwe baristabar en conceptstore bezoekt
Met vrienden afspreekt in het theater, bij de film of op het terras
En op zondag geniet van een mooi museum en een goed restaurant

Juist dán kom je thuis in Mercado  
Buitengewoon licht, ruim en groen wonen, 
met de binnenstad in je achtertuin

En elke dag genieten 

Impressie met Rode Weeshuisstraat en Stalplein
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ER GAAT NIETS  
BOVEN GRONINGEN 

Eigenzinnig
Conceptstores, baristabars en vintage winkels. Luxe merken, lifestyle trends 
en hip design. In de compacte binnenstad vind je alle bekende merken naast 
experimentele eenpitters en blije wereldverbeteraars. Een fijne mix.  
En volgens CNN: a winning alternative to Amsterdam! 

Puur
Groningen is creatief met wat de zee en het land te bieden heeft.  
Pittige mosterd, bitter bier, zilte zeekraal. Of zoete broodjes van eigen graan 
en suiker. Puur. Zonder poespas. En dan hebben we het nog niet gehad over 
alle proeflokalen, foodfestivals en brouwerijtjes. Een feestje voor fijnproevers.

Weids
Met je enkels in de Waddenzee. Of op de fiets langs het wuivende graan.  
In Groningen reikt je blik kilometers ver. Want om de hoek van de bruisende 
stad, vind je ommeland waarvan je stil wordt. Om eindeloos van te genieten.

Oude stad, jong van geest
Met een gemiddelde leeftijd van 36 jaar is het historische Groningen de 
jongste stad van Nederland. De energie spat ervan af. En leidt tot culturele 
experimenten, maatschappelijke innovatie en gewaagde start-ups: 
In Groningen blijf je jong. 

City of Talent
Kennishub, studentenstad. Bijna de helft van de ruim 200.000 inwoners is 
hoger opgeleid. Samen met het bedrijfsleven en de overheid krijgen we veel 
voor elkaar. Een opvallende positie in de Deloitte Fast 50-lijst van snelst 
groeiende bedrijven maakt Groningen dé City of Talent.

Stoer en ongerept 
Slim en creatief
Een stad die barst van de energie 
Met ommeland waar je stil van wordt

A WINNING 
ALTERNATIVE TO 
AMSTERDAM!”

“
CNN:
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Er komt weer licht in de historische Rode Weeshuisstraat. Dit unieke 
straatje met het schilderachtige Rode Weeshuis krijgt de allure die het 
verdient. Niet alleen de nieuw te realiseren appartementen geven dit 
vergeten straatje achter de Grote Markt een stevige impuls. Ook de 
dagelijkse lokale versmarkt is als een frisse wind die het straatje doet 
opfleuren. Bovendien is de Rode Weeshuisstraat onderdeel van het 
gemeentelijke Uitvoeringsprogramma Bestemming Binnenstad.  
Vanaf 2021 verdwijnen de geparkeerde auto’s en fietsen uit het straatbeeld. 
En wordt het straatbeeld vergelijkbaar met de Brugstraat.

Naast Mercado ontstaat het Stalplein, een aangename plek voor een gezellig 
hapje en drankje (kijk voor een impressie van het Stalplein op pagina 4). 
De getrapte dakterrassen van de appartementen zorgen voor een heerlijk 
zonnetje, de weelderige beplanting maakt er een natuurlijke groene plek van. 
Midden in de stad. Een plek waar het bruist en waar je tegelijkertijd alle rust 
ervaart. 

Ook het gebied achter de Grote Markt wordt aangepakt: meer winkelgebied, 
minder busverkeer. Dat maakt deze kant van de stad, met de Rode 
Weeshuisstraat in het bijzonder, weer helemaal in trek.

DE TOEKOMST  
VAN DE RODE 
WEESHUISSTRAAT

MERCADO 
VERSMARKT

Welkom bij Mercado! De dagelijkse versmarkt waar de ondernemers 
jou kennen. Waar ze weten hoe jij je kaas het liefst gesneden wilt 
hebben. En hoe je ‘s ochtends je ko�e drinkt.

Mercado is sfeervol en uitnodigend. Stijlvol en gezellig. Een plek waar 
aandacht en ambacht elkaar helemaal vinden. Levendig en warm als 
Barcelona, met verfrissende Scandinavische klasse. De markthal is 
ruim zes meter hoog en 800 m2 groot. 

De flessen wijn zijn gestapeld tot aan het plafond. Brood wordt elke dag 
vers gebakken. De pasta hangt te drogen. De vis ligt op het ijs. 
 
De geur van versgebrande ko£ebonen lonkt je naar de intieme verdieping.  
Aan de kant van de Boteringestraat vind je een levendig buitenterras.  
Tapas met een wijntje doen in de avondzon?
 
Ondertussen valt er genoeg te zien. Vis komt vers van de kotter. De slager snijdt zijn 
lekkerste biefstuk. In het voorjaar zijn er volop aardbeien en asperges, vers van het 
land. In het najaar liggen er schorseneren en andere ‘vergeten groenten’ in het schap. 
Seizoensgebonden, Mercado plukt de dag!

Brugstraat, Groningen 

Rode Weeshuisstraat in 1967
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Een grote diversiteit van appartementen, 
uitzicht op de levendige Oude Boteringestraat 
of Oude Ebbingestraat of rustig genieten van 
schitterende vergezichten. 

Maak kennis met onze 41 appartementen  
en penthouses.

De 9 meter hoge entree geeft Mercado de allure 
die het verdient. De versmarkt op de begane 
grond heeft een hoogte van ruim 6 meter.  
De appartementen die zich daarboven bevinden 
zijn zodoende op een prettige hoogte met 
optimale privacy en bezonning. Het aangelegde 
groen op het gebouw krijgt water via een 
irrigatiesysteem waardoor het fris blijft. 

Luxe appartementen
Je eigen royale balkon, midden in de stad?  
Elk appartement heeft een prachtige groene 
buitenruimte, groot genoeg om hier met familie 
en vrienden te vertoeven. Daarnaast hebben 
de appartementen Franse balkons waardoor 
je ook in je woonkamer het ultieme binnen en 
buitengevoel hebt. Wil je een extra slaap-/
werkkamer? Een bad of een tweede toilet?   
Per woning staat aangegeven welke opties  
er zijn. Bekijk alle mogelijkheden en maak de 
keuze die bij jou past. 

Penthouses
On top of the world? Excellent wonen op het 
allerhoogste niveau? Kies dan voor een van de 
zes penthouses. Enorme buitenruimtes en Franse 
balkons, 2 badkamers, hoge verdiepingshoogte. 
De kroon van Mercado, op de 7e en 8e verdieping. 
Voor schitterende vergezichten én optimale 
privacy.

Fiets en auto?
In de binnenstad ligt alles op loopafstand.   
Wil je erop uit? Het ommeland ontdekken, 
even uitwaaien of lekker toeren? Neem dan je 
(elektrische) fiets. Veilig te parkeren in de kelder, 
bereikbaar met de (auto)lift of de trap.  

Elk appartement heeft een eigen vaste 
plek voor vier (elektrische) fietsen in de 
gemeenschappelijke stalling. Daarnaast is 
er extra ruimte voor speciale fietsen 
(zoals bakfietsen) en is er plek voor fietsen 
van gasten. Heb je een eigen auto? Er is een 
beperkt aantal parkeerplaatsen te koop in de 
parkeergarage onder het gebouw. Daarnaast zijn 
er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar in de 
omliggende parkeergarages.

WONEN IN 
MERCADO

DUURZAAM, 
MIDDEN IN DE 
BINNENSTAD

De appartementen in Mercado zijn behalve ruim en 
comfortabel ook duurzaam en energiezuinig.  
We sluiten aan op de duurzaamheidsambitie van de 
gemeente Groningen: energieneutraal in 2035.

All-electric en energielabel A
Met het oog op de toekomst is voor Mercado 
een all-electric installatieconcept ontwikkeld.  
De woningen hebben geen gasaansluiting en zijn 
voorzien van duurzame installaties voor warmte- en 
koudeopwekking. Dat is niet alleen energiezuinig, maar 
ook toekomstbestendig. Mercado heeft energielabel A.  
En door toepassing van het all-electric installatie-
concept zijn toekomstige verbeteringen van de 
energieprestatie eenvoudig te realiseren. 

Isolatie en luchtdichtheid
Het ontwerp van een zuinige en duurzame woning begint 
bij het minimaliseren van het energieverbruik. Alle woningen 
zijn voorzien van goede thermische isolatie in vloeren, gevels 
en daken. In het ontwerp wordt rekening gehouden met een 
optimale lucht- en kierdichtheid, zodat er zo min mogelijk 
ongewenste koude (of warme) lucht de woning in komt.

Ventilatie
Om een comfortabel binnenklimaat te garanderen, 
moet er natuurlijk wel geventileerd worden. Daarom 
is gekozen voor een duurzaam ventilatiesysteem dat 
de frisse buitenlucht eerst opwarmt met restwarmte 
vanuit de afzuiging voordat die zich verspreidt in de 
ruimte. Dat gebeurt vraaggestuurd, dus afhankelijk van 
de kwaliteit van de binnenlucht. Uiteraard is natuurlijk 
ventileren, door ramen te openen, ook gewoon mogelijk.

Warmtepomp
Voor het verwarmen van de woning en het tapwater wordt 
per woning een elektrische warmtepomp geïnstalleerd. De 
warmtepompen halen de warmte uit de bodem of lucht en 
verwarmen daarmee het water van de centrale verwarming. 
De combinatie met een boilervat zorgt voor warm tapwater.

Vloerverwarming
Een warmtepomp werkt het beste als het verschil in 
temperatuur tussen de bron en het afgiftesysteem 
niet te groot is. Hiervoor is vloerverwarming uitermate 
geschikt. Dit is een comfortabele manier van verwarmen. 
Daarnaast voorkomt deze manier van verwarmen 
ongewenste stofcirculatie, wat gunstig is voor mensen 
die gevoelige luchtwegen hebben of allergisch zijn.

Vloerkoeling
De warmtepomp die zorgt voor verwarming en warm 
tapwater kan in de zomer ook worden gebruikt als 
koeling. Alle woningen in Mercado zijn standaard 
voorzien van deze extra koelfunctie.

Impressie met Stalplein en Stalstraat
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Stalstraat

Stalplein

Rode Weeshuisstraat

Stalstraat

OVERZICHT
WONINGEN

2e verdieping

5e verdieping

3e verdieping

6e verdieping

4e verdieping

7e verdieping

8e verdieping

2.01
P.18

3.01
P.28

4.01
P.38

3.02
P.29

4.02
P.40

3.03
P.30

4.03
P.41

3.04
P.31

4.04
P.42

3.05
P.32

4.05
P.43

3.06
P.33

4.06
P.44

3.07
P.34

4.07
P.45

3.08
P.35

2.02
P.19

2.03
P.20

2.04
P.21

2.05
P.22

2.06
P.23

2.07
P.24

2.08
P.25

5.01
P.48

6.01
P.58

7.01
P.68

8.01
P.78

5.02
P.50

6.02
P.60

7.02
P.70

8.02
P.80

5.03
P.51

6.03
P.61

7.03
P.74

8.03
P.84

5.04
P.52

6.04
P.62

5.05
P.53

6.05
P.64

5.06
P.54

5.07
P.55
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WONING 2.02 
2e VERDIEPING

Wonen aan een intiem plein.
Benieuwd hoe deze woning er 
ingericht uit ziet? Kijk dan verder 
op pagina 26. 

Wil je graag een extra slaapkamer? 
Dat kan! Kijk voor de opties naar 
woning 3.01 (pagina 28).

Liever een grotere woonkamer? 
De tweede slaapkamer die staat 
ingetekend is optioneel. Kijk voor het 
alternatief naar woning 3.02 (pagina 29).

N

WONING 2.01 
2e VERDIEPING

Westgevel

N

Noordgevel

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte
Woonkamer met keuken
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Badkamer
Buitenruimte
Was- & technische ruimte

ca. 121 m² 
ca. 57 m²
ca. 14 m²
ca. 11 m²
ca. 8 m²
ca. 7 m²
ca. 7 m²

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte 
Woonkamer met keuken
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Badkamer
Buitenruimte
Was- & technische ruimte

ca. 101 m² 
ca. 37 m²
ca. 14 m²
ca. 18 m³
ca. 4 m²
ca. 8 m²
ca. 5 m²

schaal 1:75

schaal 1:75

St
al
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Stalstraat

Rode Weeshuisstraat

StalstraatSt
al

pl
ei

n

Stalstraat

Rode Weeshuisstraat

Stalstraat

1918



N

N

WONING 2.04 
2e VERDIEPING

WONING 2.03 
2e VERDIEPING

Noordgevel

Oostgevel

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte
Woonkamer met keuken
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Badkamer
Buitenruimte
Was- & technische ruimte

ca. 134 m² 
ca. 61 m²
ca. 16 m²
ca. 13 m³
ca. 8 m²

ca. 10 m²
ca. 7 m²

Uitzicht op een historisch stukje 
Groningen. Heb je de voorkeur 
voor een grote woonkamer met één 
slaapkamer, of heb je liever twee 
slaapkamers? Het is allemaal mogelijk. 
Kijk voor de opties naar woning 5.02 
(pagina 50).

Geniet in alle rust van de beweging 
op straat. Graag een aparte kamer om 
te werken? Of een bad om in tot rust 
te komen? Dat kan! Kijk voor de opties 
naar woning 4.03 (pagina 41).

Nieuwsgierig hoe deze woning er 
van binnen uitziet? Blader door 
naar pagina 36.

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte
Woonkamer met keuken
Slaapkamer
Badkamer
Buitenruimte
Was- & technische ruimte

ca. 101 m² 
ca. 56 m²
ca. 14 m²
ca. 4 m²
ca. 8 m²
ca. 5 m²

schaal 1:75

schaal 1:75
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Stalstraat

Rode Weeshuisstraat

Stalstraat
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Stalstraat

Rode Weeshuisstraat

Stalstraat
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WONING 2.06 
2e VERDIEPING

WONING 2.05 
2e VERDIEPING

Spreekt het appartement je aan, 
maar zoek je nog een extra slaap-/
werkkamer? Bekijk de opties in
woning 6.03 (pagina 61).

Compact en optimaal ingericht om 
heerlijk in te wonen. Kijk voor de 
gespiegelde versie één pagina
verder (woning 2.07).

N

Oostgevel Zuidgevel

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte
Woonkamer met keuken
Slaapkamer
Badkamer
Buitenruimte
Was- & technische ruimte

ca. 72 m² 
ca. 25 m²
ca. 19 m²
ca. 4 m²
ca. 8 m²
ca. 6 m²

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte
Woonkamer met keuken
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Badkamer
Buitenruimte
Was- & technische ruimte

ca. 132 m² 
ca. 61 m²
ca. 16 m²
ca. 13 m³
ca. 8 m²
ca. 9 m²
ca. 7 m²

schaal 1:75

schaal 1:75

St
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Stalstraat

Rode Weeshuisstraat

Stalstraat
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Stalstraat

Rode Weeshuisstraat

Stalstraat
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WONING 2.08 
2e VERDIEPING

WONING 2.07 
2e VERDIEPING

Optimaal ingericht met een ruime 
slaapkamer en een badkamer ensuite. 
Dat is heerlijk wakker worden!

Twee of drie slaapkamers? De keuze 
is aan jou. Kijk voor de optie van de 
derde slaap-/werkkamer naar woning 
3.08 (pagina 35).

N

N

Zuidgevel Westgevel

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte 
Woonkamer met keuken
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Badkamer
Buitenruimte
Was- & technische ruimte

ca. 134 m² 
ca. 60 m²
ca. 16 m²
ca. 13 m³
ca. 8 m²

ca. 13 m²
ca. 7 m²

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte
Woonkamer met keuken
Slaapkamer
Badkamer
Buitenruimte
Was- & technische ruimte

ca. 72 m² 
ca. 25 m²
ca. 19 m²
ca. 4 m²
ca. 8 m²
ca. 6 m²

schaal 1:75

schaal 1:75

St
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Stalstraat

Rode Weeshuisstraat

Stalstraat
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Stalstraat

Rode Weeshuisstraat

Stalstraat
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Impressie woning 2.01
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WONING 3.02 
3e VERDIEPING

WONING 3.01 
3e VERDIEPING

Vanuit de woonkamer zicht op de 
Oude Boteringestraat en Stalplein.
Liever een grotere woonkamer? 
De derde slaap-/werkkamer die staat 
ingetekend, is optioneel. Kijk voor het 
alternatief naar woning 2.01 (pagina 18).

Verliefd op de woning, maar eigenlijk 
op zoek naar een extra slaap-/
werkkamer? Optioneel kan je een extra 
kamer toevoegen! Neem een kijkje bij 
woning 2.02 (pagina 19).Westgevel

N

Noordgevel

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte
Woonkamer met keuken
Slaapkamer
Badkamer
Buitenruimte
Was- & technische ruimte

ca. 101 m² 
ca. 55 m²
ca. 14 m²
ca. 4 m²
ca. 8 m²
ca. 5 m²

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte
Woonkamer met keuken
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Slaap-/werkkamer
Badkamer
Buitenruimte
Was- & technische ruimte

ca. 121 m² 
ca. 48 m²
ca. 14 m²
ca. 11 m²
ca. 9 m²
ca. 8 m²
ca. 7 m²
ca. 7 m²

schaal 1:75

schaal 1:75

St
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Stalstraat

Rode Weeshuisstraat

Stalstraat
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Stalstraat

Rode Weeshuisstraat

Stalstraat
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WONING 3.04 
3e VERDIEPING

WONING 3.03 
3e VERDIEPING

Graag een aparte kamer om te 
werken? Of een bad om in tot rust te 
komen? Dat kan! Kijk voor de opties 
naar woning 4.03 (pagina 41).

Compleet wonen met Frans balkon én 
loggia. Heb je de voorkeur voor een 
grote woonkamer met één slaapkamer, 
of heb je liever twee slaapkamers? Het 
is allemaal mogelijk. Kijk voor de opties 
naar woning 5.02 (pagina 50).

Noordgevel

Oostgevel

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte
Woonkamer met keuken
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Badkamer
Buitenruimte
Was- & technische ruimte

ca. 134 m² 
ca. 61 m²
ca. 16 m²
ca. 13 m³
ca. 8 m²

ca. 10 m²
ca. 7 m²

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte
Woonkamer met keuken
Slaapkamer
Badkamer
Buitenruimte
Was- & technische ruimte

ca. 101 m² 
ca. 56 m²
ca. 14 m²
ca. 4 m²
ca. 8 m²
ca. 5 m²

schaal 1:75

schaal 1:75

N
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Stalstraat

Rode Weeshuisstraat

Stalstraat
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Rode Weeshuisstraat

Stalstraat
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WONING 3.06 
3e VERDIEPING

WONING 3.05 
3e VERDIEPING

Spreekt het appartement je aan, 
maar zoek je nog een extra slaap-/
werkkamer? Bekijk de opties in woning 
6.03 (pagina 61).

Heb je liever één of twee slaapkamers? 
De keuze is aan jou. De tweede 
slaapkamer staat optioneel ingetekend. 
Benieuwd hoe de woonkamer eruit 
ziet zonder deze extra kamer? Kijk dan 
naar woning 4.05 (pagina 43).Oostgevel

Zuidgevel

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte
Woonkamer met keuken
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Badkamer
Buitenruimte
Was- & technische ruimte

ca. 89 m² 
ca. 25 m²
ca. 17 m²
ca. 16 m²
ca. 5 m²
ca. 8 m²
ca. 6 m²

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte
Woonkamer met keuken
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Badkamer 
Buitenruimte
Was- & technische ruimte

ca. 133 m² 
ca. 61 m²
ca. 16 m²
ca. 13 m³
ca. 8 m²

ca. 10 m²
ca. 7 m²

schaal 1:75

schaal 1:75

St
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Stalstraat

Rode Weeshuisstraat

Stalstraat
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Stalstraat

Rode Weeshuisstraat
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WONING 3.08 
3e VERDIEPING

WONING 3.07 
3e VERDIEPING

Heb je de voorkeur voor een grote 
woonkamer met één slaapkamer, of 
heb je liever twee slaapkamers? Allebei 
is mogelijk. Kijk voor de optie met één 
slaapkamer naar woning 4.06 (pagina 44).

Levendig en stads wonen. Twee of 
drie slaapkamers? De keuze is aan jou. 
Om je een idee te geven hoe de derde 
slaap-/werkkamer in de plattegrond 
past, hebben we deze optie voor je 
ingetekend. Kijk voor de optie met 
twee slaapkamers naar woning 2.08, 
4.07 of 5.07 (pagina’s 25, 45 en 55).

Zuidgevel

Westgevel

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte
Woonkamer met keuken
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Slaap-/werkkamer
Badkamer
Buitenruimte
Was- & technische ruimte

ca. 134 m² 
ca. 51 m²
ca. 16 m²
ca. 13 m³
ca. 9 m²
ca. 8 m²

ca. 13 m²
ca. 7 m²

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte
Woonkamer met keuken
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Badkamer
Buitenruimte
Was- & technische ruimte

ca. 89 m² 
ca. 24 m²
ca. 17 m²
ca. 17 m²
ca. 5 m²
ca. 8 m²
ca. 6 m²

schaal 1:75

schaal 1:75
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Impressie woning 2.04
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ONVERGETELIJKE 
ZOMERAVONDEN 
OP JE DAKTERRAS

WONING 4.01 
4e VERDIEPING

Gezellig borrelen op het dakterras, 
samen eten met vrienden of familie, 
of een momentje voor jezelf in bad. 
Overal is over nagedacht in deze 
special. Met een woonkamer van meer 
dan 80 m², maar liefst drie slaapkamers 
en twee badkamers én een dakterras van 
25 m² is deze woning van alle gemakken 
voorzien. Klaar om te genieten!

SP
EC

IA
L

N

WestgevelNoordgevel

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte
Woonkamer met keuken
Slaapkamer 1 
Slaapkamer 2
Slaap-/werkkamer
Badkamer 1
Badkamer 2
Dakterras
Was- & technische ruimte

ca. 191 m² 
ca. 83 m²
ca. 17 m²
ca. 14 m³
ca. 10 m²
ca. 8 m²
ca. 4 m²

ca. 25 m²
ca. 7 m²

schaal 1:75
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N

WONING 4.03 
4e VERDIEPING

WONING 4.02 
4e VERDIEPING

Twee of drie slaapkamers? Genieten 
van een bad? De keuze is aan jou. 

Graag een aparte kamer om te 
werken? Of een bad om in tot rust te 
komen? Dat kan! We hebben de opties 
voor je ingetekend in de plattegrond. 
Benieuwd hoe de plattegrond er 
zonder de opties uitziet? Bekijk dan 
woning 2.04, 3.04, 5.03 of 6.02 
(pagina’s 21, 31, 51 en 60)

N

Noordgevel

Oostgevel

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte
Woonkamer met keuken
Slaapkamer 1 
Slaapkamer 2
Slaap-/werkkamer
Badkamer
Buitenruimte
Was- & technische ruimte

ca. 134 m² 
ca. 51 m²
ca. 16 m²
ca. 13 m³
ca. 10 m²
ca. 8 m²

ca. 10 m²
ca. 7 m²

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte
Woonkamer met keuken
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Badkamer
Buitenruimte
Was- & technische ruimte

ca. 139 m² 
ca. 65 m²
ca. 13 m²
ca. 13 m²
ca. 8 m²

ca. 16 m²
ca. 6 m²

schaal 1:75

schaal 1:75
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WONING 4.05 
4e VERDIEPING

WONING 4.04 
4e VERDIEPING

Ervaar de rust in een bruisend stukje 
stad. Spreekt het appartement je aan, 
maar zoek je nog een extra slaap-/
werkkamer? Bekijk de opties in woning 
6.03 (pagina 61).

Heb je liever één of twee slaapkamers? 
De keuze is aan jou. De tweede 
slaapkamer kan optioneel worden 
toegevoegd. Benieuwd hoe de 
woonkamer eruit ziet met deze extra 
kamer? Kijk dan naar woning 3.06 
(pagina 33).

N

Oostgevel

Zuidgevel

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte
Woonkamer met keuken
Slaapkamer
Badkamer
Buitenruimte
Was- & technische ruimte

ca. 89 m² 
ca. 41 m²
ca. 17 m²
ca. 5 m²
ca. 8 m²
ca. 6 m²

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte
Woonkamer met keuken
Slaapkamer 1 
Slaapkamer 2
Badkamer
Buitenruimte
Was- & technische ruimte

ca. 132 m² 
ca. 61 m²
ca. 16 m²
ca. 13 m³
ca. 8 m²
ca. 9 m²
ca. 7 m²

schaal 1:75

schaal 1:75
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WONING 4.07 
4e VERDIEPING

WONING 4.06 
4e VERDIEPING

Luxe wonen midden in de stad.
Heb je de voorkeur voor een grote 
woonkamer met één slaapkamer, of heb 
je liever twee slaapkamers? Allebei is 
mogelijk. Kijk voor de optie met twee 
slaapkamers naar woning 3.07 (pagina 
34). Helemaal vergelijkbaar zijn de 
indelingen niet, doordat deze woning een 
grotere hal en een breder balkon heeft.

Twee of drie slaapkamers? De keuze 
is aan jou. Om je een idee te geven 
hoe de derde slaap-/werkkamer in de 
plattegrond past, hebben we deze 
optie voor je ingetekend bij woning 
3.08 (pagina 35).

Benieuwd hoe de woning er van buiten 
uitziet? Bekijk pagina 14.

N

Zuidgevel

Westgevel

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte
Woonkamer met keuken
Slaapkamer 1 
Slaapkamer 2
Badkamer
Buitenruimte
Was- & technische ruimte

ca. 139 m² 
ca. 60 m²
ca. 16 m²
ca. 13 m³
ca. 8 m²

ca. 13 m²
ca. 7 m²

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte
Woonkamer met keuken
Slaapkamer
Badkamer
Buitenruimte
Was- & technische ruimte

ca. 103 m² 
ca. 42 m²
ca. 17 m²
ca. 5 m²

ca. 17 m²
ca. 6 m²

schaal 1:75

schaal 1:75
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Een riante woonkamer die toegang 
geeft tot beide dakterrasen. Twee 
slaapkamers met allebei een eigen 
badkamer ensuite. Graag nog een 
extra kamer? Het behoort tot de 
opties. Wat wil je nog meer? 
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Stalstraat

Rode Weeshuisstraat

Stalstraat

Rode Weeshuisstraat

NIET ÉÉN 
MAAR TWEE 
DAKTERRASSEN 
OM OP TE 
GENIETEN

SP
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L

N

WONING 5.01 
5e VERDIEPING

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte
Woonkamer met keuken
Slaapkamer 1
Badkamer 1
Slaapkamer 2
Badkamer 2
Dakterras 1
Dakterras 2
Was- & technische ruimte

ca. 195 m2

ca. 63 m2

ca. 29 m2

ca. 7 m2

ca. 23 m2

ca. 4 m2

ca. 27 m2

ca. 16 m2

ca. 9 m2

Noordgevel Westgevel

schaal 1:75
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Noordgevel

Oostgevel

Noordgevel

N

N

WONING 5.03 
5e VERDIEPING

WONING 5.02 
5e VERDIEPING

Uitzicht op een historisch stukje 
Groningen. Heb je de voorkeur 
voor een grote woonkamer met één 
slaapkamer, of heb je liever twee 
slaapkamers? Het is allemaal mogelijk. 
De opties staan voor je ingetekend. 
Wil je deze nog even vergelijken met de 
basisplattegrond? Kijk dan naar woning 
2.03 of 3.03 (pagina’s 20 en 30).

Graag een aparte kamer om in te 
werken? Of een bad om in tot rust te 
komen? Dat kan! Kijk voor de opties 
naar woning 4.03 (pagina 41).

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte
Woonkamer met keuken 
Slaapkamer 1 
Slaapkamer 2 
Badkamer 
Buitenruimte 
Was- & technische ruimte 

ca. 101 m2

ca. 37 m2

ca. 15 m2

ca. 18 m2

ca. 4 m2

ca. 8 m2

ca. 5 m2

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte
Woonkamer met keuken
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2 
Badkamer 
Buitenruimte 
Was- & technische ruimte

ca. 134 m2

ca. 61 m2

ca. 16 m2

ca. 13 m2

ca. 8 m2

ca. 10 m2

ca. 7 m2schaal 1:75

schaal 1:75
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WONING 5.05 
5e VERDIEPING

WONING 5.04 
5e VERDIEPING

Spreekt het appartement je aan, 
maar zoek je nog een extra slaap-/
werkkamer? Bekijk de opties in woning 
6.03 (pagina 61).

Heb je liever één of twee slaapkamers? 
De keuze is aan jou. De tweede 
slaapkamer kan optioneel worden 
toegevoegd. Benieuwd hoe de 
woonkamer eruit ziet met deze extra 
kamer? Kijk dan naar woning 3.06 
(pagina 33).

N

Oostgevel

Zuidgevel

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte 
Woonkamer met keuken 
Slaapkamer  
Badkamer 
Buitenruimte 
Was- & technische ruimte

ca. 89 m2

ca. 40 m2

ca. 17 m2

ca. 5 m2

ca. 8 m2

ca. 6 m2

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte 
Woonkamer met keuken 
Slaapkamer 1 
Slaapkamer 2 
Badkamer 
Buitenruimte 
Was- & technische ruimte

ca. 141 m2

ca. 61 m2

ca. 16 m2

ca. 13 m2

ca. 8 m2

ca. 18 m2

ca. 7 m2

schaal 1:75

schaal 1:75
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WONING 5.07 
5e VERDIEPING

WONING 5.06 
5e VERDIEPING

Heb je de voorkeur voor een grote 
woonkamer met één slaapkamer, of heb 
je liever twee slaapkamers? Allebei is 
mogelijk. Kijk voor de optie met twee 
slaapkamers naar woning 3.07 (pagina 
34). Helemaal vergelijkbaar zijn de 
indelingen niet, doordat deze woning een 
grotere hal en een breder balkon heeft.

Twee of drie slaapkamers? De keuze 
is aan jou. Om je een idee te geven 
hoe de derde slaap-/werkkamer in de 
plattegrond past, hebben we deze optie 
voor je ingetekend bij woning 3.08 
(pagina 35). Benieuwd hoe de woning 
er van binnen uitziet? Bekijk pagina 46.

Zuidgevel

Westgevel

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte 
Woonkamer met keuken 
Slaapkamer  
Badkamer 
Buitenruimte 
Was- & technische ruimte

ca. 103 m2

ca. 43 m2

ca. 17 m2

ca. 5 m2

ca. 17 m2

ca. 6 m2

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte 
Woonkamer met keuken 
Slaapkamer 1 
Slaapkamer 2 
Badkamer 
Buitenruimte 
Was- & technische ruimte

ca. 139 m2

ca. 60 m2

ca. 16 m2

ca. 13 m2

ca. 8 m2

ca. 13 m2

ca. 7 m2

schaal 1:75

schaal 1:75
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DIEPTE KRIJGT EEN 
NIEUWE DIMENSIE, 
DANKZIJ DE 
WOONKAMER VAN 
WEL 20 METER DIEP.

SP
EC

IA
L

WONING 6.01 
6e VERDIEPING

De diagonale diepte van 20 meter in 
de woonkamer maakt deze woning een 
special bij uitstek. Benieuwd hoe dit 
eruit ziet? Kijk voor een impressie op 
de vorige pagina.

De grootse woonkamer heeft een 
oppervlakte van wel 114 m². Daarnaast is 
er ook nog plaats voor drie slaapkamers 
en twee badkamers. Dit is wonen op 
niveau, voor echte levensgenieters.

N

Noordgevel Westgevel

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte 
Woonkamer met keuken 
Slaapkamer 1 
Badkamer 1  
Slaapkamer 2 
Badkamer 2 
Slaap-/werkkamer 
Dakterras 1 
Dakterras 2 
Dakterras 3 
Wasruimte  
Berging & technische ruimte

ca. 254 m2

ca. 114 m2

ca. 22 m2

ca. 5 m2

ca. 21 m2

ca. 5 m2

ca. 10 m2

ca. 23 m2

ca. 16 m2

ca. 4 m2

ca. 2 m2

ca. 11 m2

schaal 1:75
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WONING 6.03 
6e VERDIEPING
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Graag een aparte kamer om in te 
werken? Of een bad om in tot rust te 
komen? Dat kan! Kijk voor de opties 
naar woning 4.03 (pagina 41).

Spreekt het appartement je aan, maar 
wil je een grotere woonkamer? De derde 
slaapkamer is optioneel ingetekend. Kijk 
voor de basisvariant zonder deze optie 
naar woning 2.05, 3.05, 4.04 of 5.04 
(pagina’s 22, 32, 42 en 52).

N

Oostgevel

Oostgevel

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte 
Woonkamer met keuken 
Slaapkamer 1 
Slaapkamer 2 
Slaap-/werkkamer 
Badkamer 
Buitenruimte 
Was- & technische ruimte

ca. 141 m2

ca. 51 m2

ca. 16 m2

ca. 13 m2

ca. 10 m2

ca. 8 m2

ca. 18 m2

ca. 7 m2

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte 
Woonkamer met keuken 
Slaapkamer 1 
Slaapkamer 2 
Badkamer 
Buitenruimte 
Was- & technische ruimte

ca. 134 m2

ca. 61 m2

ca. 16 m2

ca. 13 m2

ca. 8 m2

ca. 10 m2

ca. 7 m2

WONING 6.02 
6e VERDIEPING

schaal 1:75
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WONEN 
MET DE 
BINNENSTAD
ALS ACHTERTUIN

WONING 6.04 
6e VERDIEPING

Ervaar de ruimte en het vrije uitzicht. 
Kijk op de volgende pagina voor een 
impressie. Zie je jezelf hier al wonen? 

N

Zuidgevel

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte 
Woonkamer met keuken 
Slaapkamer 1 + inloopkast 
Slaapkamer 2 
Badkamer 
Buitenruimte 
Was- & technische ruimte 

ca. 116 m2

ca. 48 m2

ca. 18 m2

ca. 9 m2

ca. 6 m2

ca. 17 m2

ca. 6 m2

schaal 1:75
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ALS JE DOL 
BENT OP STADSE 
ENERGIE EN 
TOCH NAAR 
RUST, RUIMTE 
EN PRIVACY 
VERLANGT

N

WONING 6.05 
6e VERDIEPING

SP
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L

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte 
Woonkamer met keuken 
Slaapkamer 1 + inloopkast 
Badkamer 1 
Slaapkamer 2 
Badkamer 2 
Dakterras 
Berging 
Was- & technische ruimte

ca. 191 m2

ca. 78 m2

ca. 21 m2

ca. 8 m2

ca. 16 m2

ca. 3 m2

ca. 37 m2

ca. 5 m2

ca. 6 m2ZuidgevelWestgevel

Altijd al een masterbedroom met een 
inloopkast en badkamer ensuite willen 
hebben? Dat kan, en is zelfs standaard 
in deze woning. Tel daarbij op een riant 
dakterras van 37 m² op het zuidwesten 
en een woonkamer van bijna 80 m² en 
je snapt waarom dit een special is.

Kijk voor een impressie van het 
interieur op pagina 72. Ook 
Nieuwsgierig hoe het dakterras eruit 
kan zien? Bekijk hiervoor het schutblad 
voor- of achterin deze brochure. 
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PANORAMA-
UITZICHT 
OVER STAD EN 
OMMELAND.
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WONING 7.01 
7e VERDIEPING

Niet alleen het dakterras is 
buitengewoon, maar het hele 
penthouse. Beide slaapkamers hebben 
een inloopkast en badkamer ensuite. 
De riante woonkamer kent een 
diagonale diepte van wel 18 meter. Noordgevel

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte 
Woonkamer met keuken 
Slaapkamer 1 + inloopkast 
Badkamer 1 
Slaapkamer 2 + inloopkast 
Badkamer 
Dakterras 
Was- & technische ruimte

ca. 193 m2

ca. 70 m2

ca. 18 m2

ca. 5 m2

ca. 20 m2

ca. 5 m2

ca. 58 m2

ca. 7 m2

schaal 1:75
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WONING 7.02 
7e VERDIEPING
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Oostgevel Zuidgevel

Een buitenruimte van 35 m², die 
terugligt in de woning, waardoor 
binnen en buiten optimaal met elkaar 
in verbinding staan. Standaard 
drie riante slaapkamers, met de 
mogelijkheid tot een extra slaap-/
werkkamer. Dat is wat dit penthouse 
bijzonder maakt. 

Hier wonen met allure? Kijk naar de 
impressie op pagina 82.

BINNEN EN 
BUITEN OPTIMAAL 
MET ELKAAR 
VERBONDEN

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte 
Woonkamer met keuken 
Slaapkamer 1 + inloopkast 
Badkamer 1 
Slaapkamer 2 + inloopkast 
Slaapkamer 3  
Badkamer 
Buitenruimte 
Berging 
Was- & technische ruimte

ca. 222 m2

ca. 76 m2

ca. 24 m2

ca. 6 m2

ca. 21 m2

ca. 21 m2

ca. 6 m2

ca. 35 m2

ca. 4 m2

ca. 5 m2

WONING 7.02 
 VERDIEPING

BINNEN EN 
BUITEN OPTIMAAL 
MET ELKAAR 
VERBONDEN

schaal 1:75
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WONING 7.03 
7e VERDIEPING
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N

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte 
Woonkamer met keuken 
Slaapkamer 1 + inloopkast 
Badkamer 1 
Slaapkamer 2 
Slaapkamer 3 
Badkamer 2 
Dakterras 1 
Dakterras 2 
Berging 
Was- & technische ruimte

ca. 263 m2

ca. 96 m2

ca. 25 m2

ca. 9 m2

ca. 14 m2

ca. 11 m2

ca. 6 m2

ca. 59 m2

ca. 17 m2

ca. 3 m2

ca. 8 m2

Over de volle westgevel je 
dakterrassen, zodat je heerlijk kunt 
genieten van de lange zomeravonden. 
Daarnaast heeft de woonkamer een 
diagonale diepte van wel 18 meter. 
Tel daarbij op een riante 
masterbedroom met ensuite inloopkast 

en badkamer en een mogelijkheid tot 
een of twee extra slaapkamers met 
een eigen badkamer en je hebt alle 
ingredienten bij elkaar voor dit unieke 
penthouse. Dit penthouse leent zich 
voor een luxe afweking. Kijk voor een 
impressie op de volgende pagina. 

Zuidgevel

Westgevel

OP HET 
DAK-
TERRAS 
GENIET 
JE NÓG 
MEER VAN 
LANGE 
ZOMER-
AVONDEN
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DE WOONKEUKEN 
ALS CENTRALE 
ONTMOETINGSPLEK 

Het bijzondere karakter van dit 
penthouse begint al op de 7e

verdieping. Hier zit een entree met 
technische ruimte en trap omhoog. 
Dit zodat je de oppervlakte van het 
penthouse op de bovenste verdieping 
optimaal kunt gebruiken om te wonen. 
Voor een zo optimaal wooncomfort 
heb je hiernaast ook gewoon je 
entree op de bovenste verdieping, 
toegankelijk met de lift. Je hebt alle 
ruimte voor een riante woonkeuken en 
daarnaast drie slaapkamers en twee 
badkamers. Het dakterras van 44 m² 
maakt het wow-e  ̄ect helemaal af!

N

WONING 8.01 
8e VERDIEPING
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Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte 
Woonkamer met keuken 
Slaapkamer 1 
Badkamer 1 
Slaapkamer 2 + inloopkast 
Badkamer 2 
Slaapkamer 3 
Dakterras 
Wasruimte  
Berging & technische ruimte

ca. 203 m2

ca. 74 m2

ca. 16 m2

ca. 2 m2

ca. 17 m2

ca. 7 m2

ca. 10 m2

ca. 44 m2

ca. 5 m2

ca. 3 m2

OostgevelNoordgevel

schaal 1:75

7e verdieping
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OostgevelZuidgevel

ALLE RUIMTE VOOR 
EEN GEZELLIG 
ETENTJE MET 
VRIENDEN OF 
FAMILIE

Een riante woonkamer met ruimte 
voor een extra grote eettafel, zodat 
je lekker lang kunt tafelen met 
vrienden of familie. Of geniet lekker 
op je dakterras op het zuiden. Ook 
dit penthouse heeft de technische 
installaties verstopt op de 7e

verdieping, zodat je op de bovenste 
verdieping extra kunt genieten.

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte 
Woonkamer met keuken 
Slaapkamer 1 
Slaapkamer 2 
Slaapkamer 3 
Badkamer 1 
Badkamer 2 
Dakterras 
Wasruimte  
Berging & technische ruimte

ca. 204 m2

ca. 72 m2

ca. 16 m2

ca. 18 m2

ca. 11 m2

ca. 10 m2

ca. 3 m2

ca. 30 m2

ca. 7 m2

ca. 4 m2

schaal 1:75

7e verdieping
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GA ZITTEN 
EN ONTSPAN. 
JE NIEUWE 
UITZICHT 
WACHT OP JE.

Woningspecifi caties:
Totale oppervlakte 
Woonkamer met keuken 
Slaapkamer 1 
Badkamer 1 
Slaapkamer 2 
Slaapkamer 3 
Badkamer 2 
Dakterras 1 
Dakterras 2 
Dakterras 3 
Wasruimte  
Berging & technische ruimte

ca. 236 m2

ca. 78 m2

ca. 20 m2

ca. 8 m2

ca. 23 m2

ca. 11 m2

ca. 5 m2

ca. 27 m2

ca. 11 m2

ca. 4 m2

ca. 5 m2

ca. 4 m2

Dit penthouse ligt over de volle lengte 
van de westgevel. Geniet vanaf een 
van de dakterrassen van de lange 
zomeravonden. Ontspan je liever met 
een lekker bad? Ook dat kan. 
De masterbedroom heeft een 
badkamer ensuite, voorzien van bad, 
toilet, dubbele wastafel en douche. 
Benieuwd naar een impressie van de 
woning? Kijk op pagina 91.

Zuidgevel

Westgevel

schaal 1:75
7e verdieping
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DE PROJECT
ONTWIKKE-
LAARS

MWPO en Beauvast delen 
dezelfde passie: het ontwikkelen 
van kwalitatief hoogwaardige 
(historische) bouwprojecten. 
Wij kiezen voor toplocaties, 
markante panden en beeldbepalende 
hotspots. Daar maken we mooie 
woonprogramma’s en innovatieve 
werk- en horecaconcepten. 

Dat we dezelfde ambities hebben, blijkt 
wel uit onze projecten zoals Merckt aan 
de Grote Markt, Bakkerij Blanche en 
hotel Miss Blanche aan de Brugstraat/
Kleine der A en The Warehouse aan 
de Rode Weeshuisstraat in Groningen. 
De ervaringen die we hier hebben 
opgedaan, willen we graag weer 
opnieuw in de praktijk brengen. 
Met Mercado creëren we samen een 
nieuw stukje Groningse binnenstad.

Beauvast: voor harmonie en 
synthese
Beauvast is gespecialiseerd in 
het revitaliseren van historische 
gebouwen: iets nieuws creëren in 
verborgen binnenstadspots. 
“Onze projecten worden gekenmerkt 
door hoogwaardige afwerkingen en het 
gebruik van duurzame materialen. 
De nadruk ligt telkens op het vinden 
van een synthese tussen historische 
en moderne architectuur. Een subtiel 
spel van vormen en materialen als basis 
voor een harmonieuze en comfortabele 
ambiance.”

MWPO: voor daadkracht en 
kwaliteit
MWPO is initiator en regisseur 
tijdens de hele projectontwikkeling. 
“We gaan pragmatisch te werk, in 
een slagvaardig team. Zo ligt de 
besluitvorming laag en houden we de 
vaart erin. Tegelijkertijd blijven we 
continu in overleg met alle betrokken 
partijen. De architect, de bouwers, 
de overheid en de kopers: iedereen 
krijgt ruimte en elke inbreng telt. 
Dan kom je tot het beste resultaat.”

Merckt – MWPO Rob Schrier en Jettie Hazelzet

BD Lofts – MWPO

Jakobijn – MWPO De Uurwerker – Beauvast

Bar Cinq – Beauvast

Kleine der A 1 – Beauvast
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De Groningse binnenstad transformeert. Wie over de Grote Markt loopt, 
ziet al jaren bouwkranen en steigers. En waar gebouwd wordt, daar wordt 
gedroomd. De nieuwe koers van de Groningse binnenstad stimuleert 
architecten en stedenbouwkundigen om anders na te denken over 
straten en gebouwen. Hierbij hoort de prachtige en nog onontdekte 
Rode Weeshuisstraat.

Waar gebouwd wordt, wordt gedroomd
De Herestraat en de Martinitoren kent iedereen. Maar welke Groninger kent 
de Rode Weeshuisstraat? Op steenworpafstand van de Grote Markt ligt deze 
verborgen parel. Een onbedoeld achterafstraatje, midden in de historische 
binnenstad. Het oude Vendoramapand van de V&D is met golfplaten dicht 
getimmerd. Ondertussen ontwikkelt het oosten van de Grote Markt zich 
volop. Het Groninger Forum en de Oostwand zijn een aanwinst voor de stad. 
Het gebied achter de Noordwand vraagt dan ook om een slimme ingreep: 
een nieuw plein, een publieke versmarkt én groene terrasappartementen. 
Mercado maakt van de Rode Weeshuisstraat de nieuwe parel van de binnenstad. 

Over Loer Architecten en De Zwarte Hond
Loer Architecten houdt van de stad. Gevestigd in Rotterdam laten ze zich 
inspireren door het metropolitaanse leven van culturele functies en nieuwe 
vormen van wonen. Groningen is nooit ver weg: architect en oprichter Frank 
Loer is geboren in Veendam. Hij koestert zijn liefde voor het noorden. 

DE ARCHITECTEN

DE MAKELAAR

“Na de nieuwbouwontwikkeling op de Grote Markt is Mercado een 
volgend prestigieus project waarbij Pandomo Makelaars betrokken is. 
Uiteraard vinden wij het fantastisch om mee te hebben gewerkt aan de 
totstandkoming van Mercado in de binnenstad van ons mooie Groningen. 

We zijn bovendien zeer tevreden over het resultaat: de chique 
uitstraling, het meer dan luxe afwerkingsniveau en de voortre  ̄elijke 
locatie zijn zaken die voor zichzelf zullen spreken. De woningen naar 
jouw wensen en ideeën verder helpen vervolmaken, is voor ons een 
prachtige uitdaging! We zijn er trots op de verkoop van de penthouses 
en luxe appartementen van Mercado te mogen verzorgen. 

Waar we voor staan
Door onze jarenlange ervaring met het geven van advies en de 
verkoop van nieuwbouwwoningen, weten we als geen ander wat er 
komt kijken bij het kopen van een nieuwbouwhuis. Of het nu gaat om 

De Zwarte Hond, opgericht in Groningen, neemt al jaren actief deel aan het 
vormgeven van de stad. Vanuit hun kantoor aan de Hoge der A werken ze met 
hun team aan bijzondere projecten. Henk Stadens, architect en partner bij 
het bureau, is geboren en getogen in Garnwerd. Vanuit Keulen reist hij tussen 
hun vestigingen in Keulen, Rotterdam en Groningen. Onderweg verzamelt hij 
inspiratie. 

Ontwerpen met visie
De visie op binnensteden is de afgelopen periode radicaal veranderd. 
In plaats van een stadscentrum gedomineerd door auto’s en warenhuizen 
ontwerpen we vandaag de dag nieuwe binnensteden met ruimte voor fi etsers, 
voetgangers én lokale winkeliers. Gezonde lucht, met het aanstekelijke 
optimisme van de jaren ’50: Mercado.

Op de plek waar je voorheen niet kon wonen, ontstaan unieke woningen 
waarbij je vanaf je dakterras het ommeland kunt zien. De fi nesse van het 
ontwerp is onmeetbaar. “Zoals het glazuur een laag toevoegt aan de 
keramische gevel, zo maken wij een gebouw dat je eigenlijk alleen maar 
kunt voelen!”

De Zwarte Hond en Loer Architecten werken nu ongeveer twee jaar aan 
Mercado. Tijdens workshops in Rotterdam en Groningen tilden ze het plan 
elke maand naar een hoger niveau. In dit proces van schetsen, 3D printings, 
maquettes maken en teamoverleg sparren Henk en Frank net zo lang totdat 
ze het juiste antwoord gevonden hebben. Met hun gedeelde passie voor het 
vak én voor de stad voegen zij een adembenemend gebouw toe aan de stad.

de uitleg over het project, de locatie, de benodigde hypotheek of de verkoop
van jouw huidige woning, wij helpen je met onze kennis en kunde graag verder. 
Zo koop je goed geïnformeerd en zonder zorgen.

We kennen niet alleen Groningen op ons duimpje, ook hebben we een omvangrijk 
netwerk en bereik. Omdat we de wensen van onze klanten goed in beeld hebben, 
kunnen we vraag en aanbod vaak snel aan elkaar koppelen en onze klanten ook nog 
eens full service bedienen. Dat werkt voor alle betrokkenen zeer prettig.

Hoe simpel het ook klinkt: onze mensen hebben passie voor hun werk en dit 
enthousiasme zie je terug in onze succesvolle resultaten! Bovenal is Pandomo 
Makelaars een makelaar met een gezonde dosis Groningse nuchterheid. We willen ons 
werk gewoon goed doen. En dat maakt ons al jarenlang een betrouwbare partner.”

Team Nieuwbouw
Piet Cazemier
Nico Nijenhuis
Helene Klein
Marlies Wierenga

Piet Cazemier, Marlies Wierenga, Nico Nijenhuis en Helene Klein

Henk Stadens en Frank Loer
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Voor vernieuwing en 
verduurzaming van de 
Groningse binnenstad.

Altijd al eigentijds willen wonen 
in de luwte van de Grote Markt? 
Hartje oude binnenstad in 
Groningen? In Mercado woon je 
in een penthouse of appartement 
waarvan er geen tweede 
bestaat. Het gebouw is getrapt 
opgebouwd met veel ruimte voor 
groen en een eigen terras.  

ABN AMRO Groningen ligt om 
de hoek, aan de Grote Markt, 
en is nauw betrokken bij dit 
project.

De koop van zo’n prachtig 
nieuw thuis vraagt om een 
duurzaam advies, gebaseerd 
op jouw woonwensen en 
plannen. Nu, maar ook in de 
toekomst. Karin Klooster en 
Simone van Liere, onze ABN 
AMRO hypotheekspecialisten 
uit Groningen, begeleiden je 
vanaf de oriëntatie tot na de 
oplevering. Zij gaan graag met
jou in gesprek. Dat kan 
op kantoor of online via 
beeldbankieren.

Een hypotheek is net zo 
persoonlijk als jouw nieuwe 
woning in Mercado. Welke 
hypotheek het beste bij je 
past, bekijken Karin en Simone 
samen met jou. Zij houden 
rekening met jouw vermogen, 
onderneming, wensen voor 
de kinderen, alles komt aan 
bod. Zodat ons advies straks 
optimaal aansluit op jouw 
persoonlijke situatie.

Vandaag nog mailen of bellen 
om een afspraak te maken? 
Kijk in de colofon voor onze 
contactgegevens. We zijn 
ook bereikbaar voor een 
oriënterend overleg.

DE BANK

Simone van Liere en Karin Klooster

Impressie woning 8.03
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egbertdeboer.com
architectural photography

COLOFON & 
CONTACTGEGEVENS

Verkoop
Pandomo Makelaars
Gri  ̄eweg 81
9723 DT Groningen
050 - 853 37 33
info@pandomo.nl

Ontwikkelaars
MWPO, Mensenborgh \ Wijkerzand 
Projectontwikkeling
www.mwpo.nl
Beauvast
www.beauvast.nl  

Architecten
De Zwarte Hond
www.dezwartehond.nl                                  
Loer Architecten
www.loerarchitecten.com          
    
Constructieadvies
Ingenieurs Dijkhuis
www.dijkhuis-ingenieurs.nl

Adviseur bouwfysica 
en brandveiligheid
Noorman Bouw- en milieu-advies
www.noormanadvies.nl

Installatieadvies
VM Consultancy
www.vm-consultancy.nl

Projectnotaris
Trip Advocaten & Notarissen
www.triplaw.nl

Grafi sch ontwerp
Rob van Berkel & Jake van Dijk
www.thiswebsiteisunderconstruction.com

Tekst
Angely Beekman
www.beekmancommunicatie.nl

Impressies
Colordot
www.colordot.nl
PONNIE images (pag. 4, 12 en 90)
www.ponnie.net

Stadsfotografi e
Egbert de Boer
www.egbertdeboer.com

Bank
ABN AMRO 
Karin Klooster - 06-51179460 
Simone van Liere - 06-83620095
abnamro.meespierson.
groningen@nl.abnamro.com

BEAUVAST
D E V E L O P M E N T

PONNIE Images
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Aan de samenstelling van deze 
brochure is de grootste zorg  
besteed door een zo nauwkeurig 
mogelijke verwerking van de 
beschikbare informatie. Toch maken 
wij een voorbehoud voor wijzigingen 
in uitvoering, maatvoering en/
of kleurstelling van de woningen. 
Aan de inhoud (inclusief teksten, 
plattegronden en beelden) van deze 
brochure kunnen geen rechten 
worden ontleend. Dit document 
dient als inspiratiebrochure, het is 
geen contractstuk.



Mercado is een project van:
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