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HELPMAN - GRONINGEN

ST I J LV O L W O N E N
B I J H E T water
EEN UNIEKE LOCATIE IN DE STAD

OMGEVEN DOOR HET GROEN EN TOCH OOK DICHT
BIJ HET BRUISENDE STADSCENTRUM

Wonen op een unieke locatie aan het Helperdiep, omgeven door
groen en toch ook dicht bij het bruisende centrum van Groningen.
Het kán aan de Helperkade. Het nieuwbouwproject Helperkade
omvat 43 woningen aan de Helper Westsingel, waarvan 8
stadsvilla’s aan het water, 9 herenhuizen aan de singel en 26
appartementen met uitzicht op het Helperdiep.
De gezellige buurt biedt een breed aanbod aan winkels,
sportfaciliteiten en andere voorzieningen, maar ook bos, water
en unieke stilteplekjes. Een heerlijke omgeving om te wonen,
werken, winkelen, sporten, of tot rust te komen.
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C O M P L E TE
woonbeleving
Genieten van een kop koffie in de tuin,
of op het balkon, een praatje met de
buren, of een wandeling door de wijk;
woongenot is onlosmakelijk verbonden
met de plek waar je woont. Daarom is in
het project Helperkade niet alleen veel
aandacht voor de woningen zelf, maar
ook voor de directe omgeving.
De appartementen zijn op diverse manieren verbonden
met de stad en het water. De boulevard sluit door de
warme klinkerkleur mooi aan bij het gebouw. Groene
hagen vormen een vriendelijke overgang tussen het
eigen en openbaar terrein. De vlonder in de bocht
van het Helperdiep nodigt uit tot ontmoeting met

DE APPARTEMENTEN ZIJN ENERZIJDS
VERBONDEN MET DE LEVENDIGE WIJK EN
ANDERZIJDS MET HET RUSTGEVENDE WATER

buurtbewoners. Het water, het groen en de levendige
wijk maken de woonbeleving compleet.
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STERREBOS
Op loopafstand van de Helperkade ligt het Sterrebos. Een
oase van rust middenin de stad. Maak een wandeling over de

Alles B I J
DE H A N D

slingerende bospaden of kom tot rust met een drankje op het
terras van het paviljoen.

SUPERMARKT
In winkelcentrum Helperplein vind je alles wat je nodig hebt voor je
dagelijkse boodschappen. Je vindt hier o.a. een Albert Heijn, Blokker,
Voor ambachtelijk brood loop je naar bakker Meijer

Bruna en Kruidvat, maar ook een huisarts, apotheek en diverse

aan het Helperplein. Mieke (links) komt er wekelijks en

horeca gelegenheden.

waardeert de klantvriendelijke medewerkers.
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Helpman is een gezellige wijk met veel voorzieningen.
Op loopafstand ligt het winkelcentrum Helperplein
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terras. Wil je de stad uit? Ook de uitvalswegen A28 en A7
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fietsen ben je al in het hartje van de stad Groningen voor
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voor al je dagelijkse boodschappen. Binnen 10 minuten
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Sportievelingen kunnen terecht op de sportvelden van De Wijert, of in het

Helpe

G RO N IN G EN

onlangs gerenoveerde openluchtbad de Papiermolen. Naast het stadse
karakter van de wijk vind je hier ook verrassend rustige plekjes aan het

Het bruisende centrum van Groningen is slechts 10 minuten fietsen

water of in het Sterrebos.
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van je verwijderd. Hier vind je een breed scala aan winkels, zonnige
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terrasjes, maar ook straatkunst, knusse boetieks en imposante
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26 A PPA RTEMENTEN
Heerlijk wonen met uitzicht over het water.
De appartementen hebben elk een oppervlakte
van 50 m2 en vormen samen een complex met
een stoere uitstraling. De schuine daken en het
verticale metselwerk geven het gebouw een
speelse uitstraling. De warme steenkleur en
de aluminium kozijnen sluiten mooi aan bij de
omgeving. Voor het stallen van fietsen is er een grote
gemeenschappelijke fietsenberging. Wil je zeker zijn
van een parkeerplek voor je auto? Dan kun je één van

Stijlvol
WO N EN AAN

TAINER
AFVALCON

HET GEBOUW VORMT EEN STOER GEHEEL, MAAR DOOR DE
GEMETSELDE KADERS EN DE UITSPRINGENDE LIJNEN IS IEDER

He

INDIVIDUEEL APPARTEMENT GOED HERKENBAAR
Op een unieke locatie aan de ronding van
het Helperdiep, worden in totaal 43 nieuwe

DE

HELPERKADE
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de dertien parkeerplaatsen kopen.
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woningen gerealiseerd. De 8 stadsvilla’s en
terwijl de 9 herenhuizen zich meer richten

8 STA D SVILLA'S
& 9 H EREN H U IZ EN

op het gezellige straatleven. De woningen en

De appartementen vormen samen met 8 stadsvilla’s

appartementen hebben een moderne stoere

en 9 herenhuizen een nieuwe buurt met een

uitstraling, maar sluiten ook goed aan bij het

robuust karakter. Lees voor meer informatie over de

nostalgische karakter van de wijk.

stadsvilla’s en herenhuizen de aparte brochure of ga

26 appartementen kijken uit over het water,

naar www.helperkade.nl
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WONEN AAN
H E T water
Het Helperdiep werd ooit gegraven als verdedigingslinie
om de stad Groningen te beschermen tegen indringers.
Later kwam hier een handelskade waar goederen
geladen en gelost werden. Tegenwoordig heeft het
water met haar prachtige groene omlijsting vooral een
recreatieve functie.
Wandelend langs het Helperdiep vergeet je even helemaal dat je je in een
stad bevindt. Dankzij de huidige nieuwbouw- en verbeterplannen zal de
kade nog mooier en toegankelijker worden.
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Stoere
A P P A R T E M E NT E N
WONEN AAN HET WATER
Alle appartementen hebben een balkon dat binnen de gevellijn van
het gebouw valt, waardoor je ook bij minder goed weer lekker buiten
kunt zitten en uit kunt kijken over het water. Je hebt als het ware
een verlengstuk van je woonkamer. De woning is geheel gelijkvloers
en slim ingedeeld, zodat je op 50 m2 over alles beschikt wat je nodig
hebt voor een complete woonbeleving.
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VO LO PGENIETEN
VAN DE

PERS O O N LIJ K
Je komt binnen via een stoer afgewerkt portiek dat qua stijl helemaal
aansluit bij de rest van het blok. Het portiek vormt de gezamenlijke entree
voor maximaal 8 woningen, waarvan twee voordeuren per woonlaag.

van een maximale lichtinval en een weids uitzicht.

Wat maakt deze omgeving zo uniek? Arianne Dirksen werkt al jaren in

De appartementen die aan een zijgevel grenzen, hebben

Helpman en maakt in haar pauze regelmatig een wandeling door de buurt.

bovendien een raam in de zijgevel. De appartementen op de
bovenste woonlaag hebben een extra hoog plafond. Het schuine
dak geeft de appartementen net even iets extra’s.

Dat maakt het appartementencomplex kleinschalig en persoonlijk. Het

geen lift aanwezig is, is het onderhoud beperkter en daardoor vallen de
servicekosten natuurlijk lager uit.

LIC HT EN U ITZ IC HT
Via de ruime en lichte entree kom je in de woonkamer en open keuken. De
schuifpui loopt van muur tot muur en van vloer tot plafond, zodat je geniet
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Arianne: “Wat deze wijk zo bijzonder maakt, is de afwisseling. Het is een
wat oudere stadswijk, maar met hier en daar prachtige stukjes natuur. Als
ik door het Sterrebos loop, zie ik soms eekhoorntjes wegspringen. En in de

gebouw heeft geen lift. Wil je geen traplopen, dan is een appartement op
de begane grond, direct aan de boulevard een goede keuze. Doordat er

buurt

U ITG EKIEN D E IN D ELIN G

oude bunker wonen vleermuizen. In de lente, als de krokussen bloeien, is
de wijk op zijn mooist.”

Ondanks de bescheiden afmeting, is er door een uitgekiende
indeling ruimte voor twee slaapkamers, een badkamer met
toilet en een techniekruimte. Je appartement wordt opgeleverd
inclusief hoogwaardig sanitair en tegelwerk. De goede isolatie,
ventilatie en vloerverwarming zorgen voor een heerlijk
comfortabel binnenklimaat.
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S indeling
LIMME
Chillen aan het barretje in de keuken, koffie drinken
op het balkon, of lekker neerploffen op de bank met
uitzicht over het water. Je appartement beschikt over
een slimme indeling die zorgt voor een ruimtelijk
gevoel en een optimaal woongenot. De open keuken
doet de woonkamer groter lijken en geeft je mooi
zicht over je woning tijdens het koken. Het balkon
is gebouwd als een verlengde van je woonkamer en
verbindt je met het buitenleven.

DANKZIJ EEN SLIMME INDELING IS ER OP DE BESCHEIDEN
WOONOPPERVLAKTE TOCH RUIMTE VOOR TWEE SLAAPKAMERS
16
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P lattegrond
APPARTEMENTEN

P lattegrond
APPARTEMENTEN

GETEKEND - ONEVEN BOUWNUMMERS
GESPIEGELD - EVEN BOUWNUMMERS

UITZICHT OVER HET
HELPERDIEP

SLECHTS TWEE
VOORDEUREN PER
WOONLAAG EN
SLECHTS ZES OF ACHT
APPARTEMENTEN PER
PORTIEK. DOOR DEZE
KLEINSCHALIGHEID BLIJFT
HET PERSOONLIJK

DE RUIME, LICHTE
ENTREE GEEFT METEEN
EEN GOED GEVOEL BIJ
BINNENKOMST

EXTRA RUIMTE VOOR
BIJVOORBEELD EEN
GROTERE EETHOEK OF
MOOI DRESSOIR

DE OPEN KEUKEN
DOET DE WOONKAMER
GROTER LIJKEN EN
BENUT OPTIMAAL DE
LICHTINVAL
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A PPA RTEMENT O P B EG A N E G RO N D MET TERRA S

VA RIA NT MET 2 S LA A PKAMERS (B A S IS)

VA RIA NT MET S LA A PKAMER EN STU D EERKAMER (B A S IS)

VA RIA NT MET EXTRA RU IME KEU KEN (O PTIO N EEL)
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A R C H I T E CT
Woord
AAN HET

Bij het ontwerpen van de woningen en appartementen
heb ik mij laten inspireren door de directe omgeving van
de Helperkade. Een belangrijke factor is het Helperdiep,

KWA LITEITS IMPU LS VO O R
D E OMG EVIN G

van oorsprong onderdeel van de verdedigingslinie van de

De vormgeving beperkt zich niet tot de gebouwen.

stad Groningen. Later ontstond hier een handelskade waar

Ook de publieke ruimte is meegenomen in het ontwerp. Deze

schepen geladen en gelost werden. Dit industriële aspect zie

sluit mooi aan bij het karakter van de wijk. Via een nieuwe

je terug in de stoere, robuuste uitstraling van de gebouwen.

wandelroute wordt het Helperdiep weer toegankelijk voor

Daarnaast is er ook veel aandacht voor details. Het metselwerk is grotendeels
geïnspireerd door de jaren 30 gevels in de omliggende woonstraten. Verticaal
baksteengebruik, schuine daklijnen en in het oog springende entrees zijn in
een moderne uitvoering terug te zien in de appartementen. Zo ontstaan er
eigentijdse gebouwen met een knipoog naar het verleden.

VAN HET GROTE GEHEEL TOT IN DE KLEINSTE
DETAILS, AAN ALLES IS GEDACHT.

iedereen. De straatgerichte appartementen, groene terrassen
en een vlonder aan het water brengen mensen naar buiten en
in contact met de buren. Van het grote geheel tot in de kleinste
details, aan alles is gedacht. Dat maakt de Helperkade een
heerlijke plek om te wonen, te ontmoeten en te ontspannen
aan het water.

Nico Visser
TEAM 4 ARCHITECTEN
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I N C L Usanitair
SIEF

KEU KEN
De appartementen zijn standaard niet voorzien van een

& TEG ELWERK

keuken. Bruynzeel Keukens heeft echter voor de verschillende
appartementtypes al een aanbieding voor verschillende
complete keukens gemaakt. Deze kun je naar wens aanpassen.
Het is ook mogelijk om een keuken naar eigen ideeën te laten
ontwerpen en te berekenen. De deslundige adviseurs van

B A D KAMER EN TO ILET
Het hoogwaardig sanitair komt uit de 280 serie van Sphinx

Bruynzeel keukens Groningen zijn geheel op de hoogte van dit

Een uitgebreide douchebeurt, de geur van koffie of verse

project en de appartementen. Ze begeleiden je graag van A tot

croissants, ieder heeft zo zijn favoriete ochtendritueel. In je

anders of iets extra’s? Dat kan! Bezoek de overzichtelijke

Z en ongedwongen met het creëren van de keuken die bij je

nieuwe woning kun je direct vanaf het allereerste begin genieten

showroom van Simon de Haas in Groningen voor uitgebreide

van een frisse start van de dag. Alle appartementen van project

keuzemogelijkheden. Ook ben je vrij om zelf je sanitair te

Helperkade worden namelijk opgeleverd inclusief volledig

regelen bij een andere leverancier. In dat geval wordt het

past. Met een Bruynzeel Keuken ben je in ieder geval verzekerd
van een totale en gegarandeerde ontzorging in aankoop en
uitvoering. Uiteraard ben je altijd vrij om voor een andere

afgewerkte badkamer met toilet. Klaar voor gebruik!

leverancier te kiezen.

en wordt geleverd door Simon de Haas. Wil je toch liever iets

appartement casco opgeleverd. Vraag de kopersbegeleider
naar de voorwaarden.

B EKIJ K D E
KEU KENVO O RSTELLEN
O P PA G IN A 26 EN 27

Bekijk de mogelijkheden op
Bekijk de mogelijkheden op

www.simondehaas.nl

B EKIJ K O P D E
VO LG EN D E PA G IN A D E
S A N ITA IRPA KETTEN

www.bruynzeelkeukens.nl
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EXTRA LUXE?
KIES VOOR EEN LUXE SANITAIRPAKKET
STANDAARD

PAKKET 1

PAKKET 2

Je appartement wordt opgeleverd inclusief modern

(pakket 3 en 4)

PAKKET 4

i.c.m. splitsen toilet/badkamer

i.c.m. splitsen toilet/badkamer

sanitair. Zo krijg je onder andere Hansgrohe kranen,

Upgrade van het sanitair

Extra luxe upgrade van het sanitair

Sanitair van pakket 1

Sanitair van pakket 2

een Sphinx wastafel en een wandcloset van Sphinx.

Sphinx 300 wandcloset

Sphinx Acanto wandcloset

Dubbele pendel-douchedeur

Dubbele pendel-douchedeur

met softclosezitting

met softclosezitting

i.p.v. hoekinstapdouche

i.p.v. hoekinstapdouche

uit verschillende kleuren vloertegels, dus kies maar

Hoekinstapdouche

Hoekinstapdouche

Douchedrain met standaard rooster

Douchedrain met zero rvs rooster

wat jij het mooiste vindt!

Douchedrain met standaard rooster

Douchedrain met zero rvs rooster

Bruynzeel Bando badmeubelset

Bruynzeel Bando badmeubelset

Bruynzeel Bando badmeubelset

Bruynzeel Bando badmeubelset

met spiegel en verlichting

met spiegel en verlichting

met spiegel en verlichting

met spiegel en verlichting

Sphinx fontein met design sifon

Sphinx fontein met design sifon

Decorradiator

Decorradiator

Decorradiator

Decorradiator

Ook wand- en vloertegels zijn inclusief. Je hebt keuze

Dubbele pendel-douchedeur

PAKKET 3

Kies J E E I G E N
P A KKE T

C OMPLEET VO O R € 3.695,-

C OMPLEET VO O R € 4.495,-

C OMPLEET VO O R € 3.495,-
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C OMPLEET VO O R € 4.350,25

BEKIJK DE KOPERSKEUZELIJST VOOR ALLE MOGELIJKHEDEN

JouwI D E A L E
KEU KEN
De appartementen in Helperkade worden
standaard zonder keuken opgeleverd. Maar
Bruynzeel keukens heeft alvast een ontwerp
gemaakt dat perfect in de ruimte past en

Z I LV ER

GOUD

PLATINUM

KU N STSTO F D EU REN EN
EEN KU N STSTO F WERKBLA D

MD F D EUREN EN EEN
KU N STSTO F WERKB LA D

G REEPLOZ E MD F D EU REN EN
EEN Q U ARTS IET WERKB LAD

Keuze uit 22 kleuren voor de kasten

Keuze uit 6 kleuren voor de kasten

Keuze uit 6 kleuren voor de kasten

Keuze uit 22 kleuren voor het kunststof werkblad

Keuze uit 22 kleuren voor het kunststof werkblad

Keuze uit 4 kleuren voor het quartsiet werkblad

ETNA Inductiekookplaat

Pelgrim Inductiekookplaat

Siemens Inductiekookplaat

ETNA Geïntegreerde koelkast met vriesvak

Pelgrim Geïntegreerde koelkast met vriesvak

Siemens Koelkast

ETNA Oven met magnetronfunctie

Pelgrim Combi-magnetron

Siemens Combi-magnetron

ETNA Geïntegreerde vaatwasser

Pelgrim Geïntegreerde vaatwasser

Siemens Geïntegreerde vaatwasser

ETNA Eilandschouw afzuigkap (recirculatie)

Pelgrim Eilandschouw afzuigkap (recirculatie)

Siemens Eilandschouw afzuigkap (recirculatie)

Inclusief leidingwerk

Inclusief leidingwerk

Inclusief leidingwerk

C OMPLEET VO O R € 5.595,-

C OMPLEET VO O R € 6.595,-

C OMPLEET VO O R € 7.595,-

Of dit voor jou de ideale keuken is, bepaal je natuurlijk zelf. Bruynzeel
Keukens heeft betaalbare en gebruiksvriendelijke keukens in alle stijlen.
Alle keukens worden CO2-neutraal geproduceerd in hun eigen fabriek in
Bergen op Zoom. Alle details van het project en je appartemten zijn bij

drie keukenpakketten voor je samengesteld.

Bruynzeel bekend. Je krijgt dus gegarandeerd advies op maat bij de keuze

Zilver, goud en platinum.

van jouw keuken. En bij de oplevering ervan: altijd klaar voor gebruik.

Kom gerust eens langs in de Bruynzeel winkel in Groningen!
Dan ontwerpen ze samen met jou de keuken die werkt.
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BEKIJK DE KOPERSKEUZELIJST VOOR ALLE MOGELIJKHEDEN

GOED

V O O R B toekomst
EREID
OP DE

G A S LO O S WO N EN
In Nederland gaan we stap voor stap steeds minder aardgas
gebruiken. De appartementen van de Helperkade spelen daar
nu al op in en zijn gebouwd zonder aansluiting op gas. In de
keuken kook jij straks elektrisch. Warmte wordt geleverd
door een energiezuinige warmtepomp die zijn warmte uit de
ventilatielucht haalt.
De compleet uitgeruste ventilatielucht/water combi
warmtepomp zorgt voor ventilatie, warm tapwater en cvverwarming die de warmte via de vloerverwarming aan het

ALLE APPARTEMENTEN
HEBBEN EEN WARMTEPOMP
EN ZONNEPANELEN

Z O N N EPA N ELEN
Naast een duurzame warmtepomp is elk appartement
in project Helperkade ook standaard voorzien van één
of twee zonnepanelen. Samen met de warmtepomp

appartement afgeeft. Deze compacte warmtepomp heeft

zorgen de zonnepanelen voor een duurzame warmte- en

geen ontsierende buitenunit. Een optimaal systeem voor de

energievoorziening in het appartement. Dat betekent

appartementen in het project Helperkade.

comfortabel wonen, lage energiekosten én klimaatbewust
leven. Een win-win-win situatie. Wil je meer zonnepanelen?
Vraag dan de kopersbegeleider naar de mogelijkheden.
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S LVastgoed
O KKE R
Slokker Vastgoed is een professionele, onafhankelijke speler op

Het nieuwbouwproject Helperkade is een project van Slokker
Vastgoed Zwolle. Hier werkt een betrokken en gedreven team aan
innovatieve projecten waarbij kwaliteit boven kwantiteit staat. Dat
zie je terug in eerdere projecten, zoals Kempkensberg (Groningen),
Bonifatiuspark (Leeuwarden) en Wonen aan het Woldmeer
(Meerstad).

de vastgoedmarkt. Zij maakt deel uit van de Slokker Groep die

In een maatschappij die steeds in beweging is, onderscheidt

al bijna 85 jaar actief is op het gebied van ontwikkelings-, bouw-

Slokker Vastgoed zich als flexibele en creatieve ontwikkelaar, die

en beleggingsactiviteiten in Nederland, De Verenigde Staten en

luistert naar de klant, inspeelt op vandaag en vooruitkijkt naar de

Canada. Slokker Vastgoed heeft vestigingen in Huizen en Zwolle.

toekomst. Daarbij belooft zij alleen wat zij ook echt waar kan maken.
In alle initiatieven staan kwaliteit en innovatie voorop, maar ook
duurzaamheid speelt een belangrijke rol. Want zonder oog voor het
milieu is er slechts beperkt toekomst voor de mens. Door steeds op
zoek te gaan naar een verantwoord evenwicht tussen financiële,
sociale en ecologische belangen draagt Slokker Vastgoed een steentje
bij aan een leefbare woon- en werkomgeving. Voor nu en later.

Disclaimer
Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Genoemde maten zijn bij
benadering. De weergegeven perspectiefafbeeldingen en plattegronden
zijn uitsluitend bedoeld om een globale impressie van het project te geven.
Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Hetzelfde geldt
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voor de situatietekeningen en de inrichting van de openbare ruimte.
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WWW.H ELPERKA D E.N L

ONTWIKKELING

VERKOOP & INFORMATIE

Slokker Vastgoed

Pandomo makelaars

Pegasus Vastgoed Nieuwbouwspecialisten

Zwartewaterallee 44-54

Griffeweg 81

Leonard Springerlaan 35

8031 DX Zwolle

9723 DT Groningen

9727 KB Groningen

Tel. 038 853 70 32

Tel. 050 853 37 33

Tel. 050 211 26 99

zwolle@slokkervastgoed.com

info@pandomo.nl

info@pegasusvastgoed.nl

www.slokker.com

www.pandomo.nl

www.pegasusvastgoed.nl

