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Welkom in Meerstad, het meest groene en waterrijke stadsdeel 
van Groningen. Hier is alles net even een beetje meer en geniet 
je van volop woonplezier op een geweldige locatie. Zeker als je 
kiest voor één van de 11 Verandawoningen aan het Hof in het 
nieuwe wijkje Groenewei. Je woont hier aan het Meerstad Park, 
vlakbij het strand van het Woldmeer met volop voorzieningen 
in de buurt en de stad Groningen op nog geen 20 minuten fiet-
sen. Ben jij op zoek naar een lekker ruime woning in een ruim 
opgezette, gezellige en groene woonbuurt? Dan vind je zeker 
een thuis in Verandawoningen aan het Hof.

Ik wens je alvast veel woonplezier.

Cris Zijlmans
Le Clercq Planontwikkeling

Geniet van 
meer woonplezier
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Er gaat niets boven
GRONINGEN

De stad Groningen bruist altijd en overal. Je voelt de 
energie wanneer je vanaf de Martinitoren over de 
daken uitkijkt of juist door de eeuwenoude straatjes 
slentert. Dit is waar oases van rust hand in hand gaan 
met levendige studentenspots en gezellige 
marktpleinen. 

Groningen is rebels. Anders dan anders. Dat zie je 
meteen aan markante plekken als het Groninger 
Museum en het Forum. Maar je ervaart het pas echt als 
je verder kijkt. Het eigenzinnige karakter van de stad 
ontdek je aan de achterkant van de stad. In de 
kruipdoor sluipdoor steegjes vol streetart. Bij 
eigenwijze ondernemingen die je keer op keer weten 
te verrassen. De stad bruist van de vrije geesten die 
hun eigen gang gaan. En dat maakt Groningen tot een 
heerlijke plek om te wonen, te leven en te beleven. Je 
woont er straks vlakbij. In 20 minuutjes fiets je zo van 
Herenhuizen aan het Park naar hartje Groningen. 

Ontdek waarom er niets boven Groningen gaat 
op visitgroningen.nl
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Meer… Meerstad
EEN GROEN EN  
WATERRIJK STADSDEEL

De 11 Verandawoningen aan het Hof liggen in het nieuwe 
stadsdeel Meerstad. Hier heb je geen last van verkeer dat 
raast, maar geniet je van riet dat ruist. Meerstad staat bekend 
om de ruimte, het groen en het Woldmeer. Een plek waar kin-
deren zorgeloos kind zijn, waar vitaal leven gestimuleerd wordt 
en waar duurzaamheid de normaalste zaak van de wereld is. 

Water, natuur, wonen
De basisingrediënten van Meerstad zijn water, natuur en 
wonen. Het stadsdeel bestaat uit vier woonbuurten met elk hun 
eigen karakter. In sommige buurten staat vooral het water 
centraal, waar andere een groenere sfeer hebben en gericht zijn 
op het weidse omliggende landschap met haar ruige natuur. 
Verandawoningen aan het Hof vind je in woonbuurt Groenewei 
aan het Meerstad Park en vlakbij de oevers van het Woldmeer. 

Woonbuurt Groenewei 
De wijk Groenewei ligt tussen de wijken Meeroevers, Tersluis 
en het bijzondere Park Meerstad. Er komen zo’n 350 woningen 
te staan. Groenewei wordt een levendige wijk met een 
knusse ‘binnenwereld’ doordat er in de wijk veel openbaar 
groen komt om samen te spelen of elkaar te ontmoeten. In 
Groenewei woon je midden in het groen én toch fiets je in 
slechts 20 minuten naar het levendige centrum van Groningen.
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Gezondheidscentrum

Basisschool

Supermarkt

Fietsroutes

Wandelroutes

P+R Meerstad

Galloways

Sport- en speelplek

Speel- en moestuin

Busverbinding

Nieuwe 
ontsluitingsroute

Sluis

Strand

Horeca

Uitkijktoren

Kerk Middelbert

Park Meerstad

Maïsdoolhof

Meerstad is meer. Vlak in de buurt vind je alle voorzieningen die je nodig 
hebt. Van supermarkt tot basisschool en van sportclub tot 
horecapaviljoen. Maar minstens even belangrijk: in Meerstad kun je 
eindeloos genieten van de omliggende natuur. Ga wandelen, fietsen, 
zwemmen, klimmen, spelen en ontdekken. En heb je behoefte aan een 
dagje grote stad? Op de fiets sta je binnen 20 minuten onder de 
Martinitoren op de Grote Markt in Groningen.

VERANDA
WONINGEN
aan het hof
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Alles in de buurt!

OP DE GRENS 
VAN STAD EN LAND

De Verandawoningen aan het Hof liggen in de wijk Groenewei, 
direct aan Park Meerstad. Dit landkunstproject is 10 hectare 
groot met een horecapaviljoen, een strand aan het Woldmeer, 
een speel- en moestuin en ruimte voor sport, spel, cultuur en 
heerlijke wandel- en fietstochten. In de wijk komt een centrale 
plek met een buurtsupermarkt, een tweede basisschool, 
kinderopvang en op termijn een gezondheidscentrum.

Het beste van twee werelden
Meerstad ligt op de grens van stad en land. Tussen de stad 
Groningen en het natuurrijke landschap van Slochteren. 
Daardoor vormt Meerstad een schakel tussen natuurgebied ’t 
Roegwold en de natuur rond en boven het Zuidlaardermeer in 
Groningen en in Drenthe. Meerstad brengt het beste van 
meerdere werelden samen: je ervaart er de ruimte en de 
vrijheid, terwijl alle voorzieningen en volop woongemak altijd 
in de buurt zijn. 

P+R Meerstad
Vanaf je Verandawoning aan het Hof fiets je in 20 minuten naar 
het centrum van Groningen. Maar pak je liever het OV of de 
auto? Ook dan zul je ontdekken dat je hier heerlijk centraal 
woont. Maak dan gebruik van P+R Meerstad met ongeveer 
vierhonderd parkeerplaatsen. Er zijn fietsenstallingen en 
laadpalen voor elektrische auto’s. Per uur rijden er zes bussen. 
QLink lijn 5 rijdt langs het UMCG en het centrum naar het 
Centraal station Groningen.
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LEGENDA:

Type A

Type B

Type C

Een geweldig plan
STOERE WONINGEN, 
EEN PRACHTIGE PLEK

De 11 Verandawoningen aan het Hof in Groenewei zijn 
ontwikkeld door Le Clercq Planontwikkeling. De wijk is nog in 
ontwikkeling, maar wordt rijk aan groene binnenplaatsen en 
dorpse straatjes die verbonden worden door een 
zogenaamde slowlane, een route voor langzaam verkeer. 
Het wordt een veilige en gezellige wijk door de vele openbare 
groene ruimtes waar kinderen kunnen spelen en waar je lekker 
kunt ontspannen.

De woningen
De verandawoningen liggen aan de Groene hoven, in het hart 
van Groenewei. Dit intieme woongebied bestaat uit een 
netwerk van kindvriendelijke, autoluwe woonstraten, 
speelplekken en wandelroutes. De karakteristieke woningen 
met houten veranda en hoge overstekende kappen ogen stoer 
en industrieel, maar tegelijkertijd ingetogen en huiselijk. Iedere 
woning heeft een diepe tuin met berging en kijkt uit over een 
groen hofje. De woningen hebben standaard drie 
slaapkamers met de mogelijkheid voor een extra kamer op de 
zolderverdieping. 

Duurzaamheid
Alle wijken in Meerstad zijn duurzaam, dat wordt Groenewei 
ook.  Zo heeft je verandawoning geen gasaansluiting, is er 

volop mogelijkheid zonnepanelen te plaatsen en wordt je huis 
verwarmd door een warmtepomp. Het vele groen, ook aan de 
gevels, en de ingebouwde nestkasten bieden ruimte voor 
vogels en insecten. Op die manier wordt je Verandawoning aan 
het Hof duurzaam, milieuvriendelijk, klimaatadaptief 
en biodivers. 

DE KENMERKEN OP EEN RIJ:

•	 11 Verandawoningen aan het Hof

•	 Tuingerichte woonkamer met open keuken

•	 4 slaapkamers mogelijk

•	 Fraaie houten veranda’s

•	 Parkeren op eigen terrein

•	 Woonoppervlakte circa 132 m²

•	 Kavels variërend tussen 159 m² en 283 m²
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Architect
AAN HET WOORD

In Groenewei hebben we een ontwerp gemaakt voor 25 
woningen. De gevels zijn ontworpen met karakteristieke 
bakstenen uit Groningse klei. Het plan kent twee 
karakteristieke zijden. Aan de zuidzijde grenzen 14 herenhuizen 
aan het Meerstad Park. Aan de Groene Hoven komen 11 
Verandawoningen aan het Hof.

Aan het hof wordt geleefd. Openslaande deuren verbinden de 
woning met de houten veranda. De houten veranda’s worden 
gevormd door een stevige kap met een karakteristieke 
hoekoplossing aan het toekomstige naastgelegen pleintje. 
Deze kap met veranda bepaalt de uitstraling en intimiteit van 
deze woningen.

De 14 Herenhuizen aan het park staan met hun statige kappen 
en veranda’s met balkon in strak gelid aan het parklandschap 
dat straks direct grenst aan het meer. Ze zijn iets opgetild waar-
door de woningen zich rijzig tonen en een aangenaam terras 
krijgen met uitzicht over het meer. In de rij staat één special; 
een industrieel wit pand dat uittorent boven de aanliggende 
kappen. De architectuur is statig en stenig, maar de
 zorgvuldige detaillering, het mee ontwerpen van groen in de 
gevels en de zonovergoten terrassen en balkons zorgen voor 
een levendig beeld.

Arjenne van Berkum
FARO architecten
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Hoe wil 
jij wonen? C

B

A

Hoekwoning 
met zijentree
en veranda
TYPE A

Hoek- en 
tussenwoning 
zonder veranda
TYPE C

Hoek- en 
tussenwoning 
met veranda
TYPE B

DRIE TYPES VOLOP VARIATIE

De Verandawoningen aan het Hof zijn allemaal net even anders, maar toch duidelijk familie van 
elkaar. Er komen drie rijtjes, waarbij negen woningen een veranda hebben en de twee andere 
een opvallend andere kap. Het derde type is de hoekwoning met zijentree. Bijzonder zijn de 
hoge kappen die voor veel extra ruimte op zolder zorgen. De stoere gevelstenen in combinatie 
met warme houten details geven de woningen een fraai aanzien, passend bij de sfeer van de 
nieuwe wijk. 
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Begane grond

Hoekwoning met 
zijentree en veranda
TYPE A

Bouwnummer: 15

Woningafmeting: 5,4 x 9,3 meter

Aantal kamers: 3

EXTRA LICHTINVAL 

Deze eindwoning met veranda verschilt van de andere woningen 
door de zijentree en de extra ramen in de zijgevels. En dat zorgt 
voor heel veel licht in huis. De woning heeft drie slaapkamers op 
de eerste verdieping en een zolder met ruimte voor een 
werk- of hobbyruimte of logeerkamer. Dankzij de zijtuin geniet je 
van extra veel buitenruimte.

Afgebeeld is de plattegrond van bouwnummer 15.

Eerste verdieping Zolder

Extra veel 
buitenruimte
dankzij de 

zijtuin
PLATTEGRONDEN SCHAAL 1:75

10 2

METER

3 4
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Begane grond

Hoek- en 
tussenwoning 
met veranda
TYPE B

Bouwnummer: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Woningafmeting: 5,4 x 9,3 meter

Hoekwoningen: 18, 19, 21, 22 

Tussenwoningen: 16, 17, 20, 23

Aantal kamers: 3

EEN RUIM FAMILIEHUIS

De acht hoek- en tussenwoningen met veranda hebben dezelfde 
indeling en uitstraling als de hoekwoning op bouwnummer 15. 
De woningen zijn ruim, hebben een grote woonkamer met open 
keuken, drie slaapkamers op de verdieping en een zolder met 
de mogelijkheid voor een extra kamer. De tuinen met berging 
zijn diep en gelegen op het zuidoosten.  

Afgebeeld is de plattegrond van bouwnummer 17. 
Bouwnummer 16, 19 en 22 zijn gespiegeld.

Eerste verdieping Zolder

PLATTEGRONDEN SCHAAL 1:75
10 2

METER

3 4

Grote 
woonkamer 
met open 
keuken!
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Begane grond

Hoek- en 
tussenwoning 
zonder veranda
TYPE C

Bouwnummer: 24 en 25

Woningafmeting: 5,4 x 9,3 meter

Hoekwoning: 25

Tussenwoning: 24

Aantal kamers: 3

NET EVEN ANDERS

Deze twee woningen hebben geen veranda. De kap, die 
doorgetrokken is tot over de eerste verdieping, wijkt af waardoor 
ze een geheel eigen uitstraling hebben. De woningen hebben 
een fijne tuingerichte woonkamer met open keuken aan de 
straatkant. Op de eerste verdieping vind je drie slaapkamers en 
op zolder kan een extra kamer gerealiseerd worden. 

Afgebeeld is de plattegrond van bouwnummer 25. 
Bouwnummer 24 is gespiegeld (zonder zijramen).

Eerste verdieping Zolder

PLATTEGRONDEN SCHAAL 1:75
10 2

METER

3 4

Fijne 
tuingerichte 

woonkamer met 
open keuken
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KLEUR- EN MATERIAAL
BIJZONDER TOT IN DETAIL

Onderdeel Materiaal Merk - Type/Kleur

Gevels metselwerk Gevelsteen Waalformaat Rood/oranje genuanceerd

Voegwerk Licht verdiept Antraciet

Metselwerklateien Staal gepoedercoat Antraciet

Gevelbekleding (verticale delen) Inlands Lariks Naturel

Veranda (bouwnummers 15 t/m 23) 
kolommen en balklaag

Inlands Lariks Naturel

Kozijnen Hardhout Antraciet

Waterslagen Aluminium Antraciet

Zonnepanelen Full black (in-dak systeem) Zwart

Dakpannen Keramisch, vlak Mat zwart

Dakgoot Aluminium Antraciet

Dakrand Aluminium Antraciet

Berging Verduurzaamd hout Antraciet

Bergingsdeur Hardhout Antraciet

Parkeerplaatsen Grasbetontegels Grijs

Hagen Haagbeuk

Afscheiding parkeerplaatsen Bouwstaalnet met hedera
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KEUKEN EN SANITAIR
MAAK JE WONING 

HELEMAAL COMPLEET

Een nieuwe woning kopen is leuk, maar er komt ook veel op je 
af. Want voordat je woning eenmaal opgeleverd is, moet je nog 
van alles regelen. Denk aan je hypotheek en de verkoop van je 
huis. Maar ook aan je tuin, de vloeren, de muren en misschien 
wat nieuwe meubels. In al die drukte hebben wij alvast een
badkamer voor je samengesteld en helpen we je graag bij het 
kiezen van een keuken.

Compleet met badkamer
Standaard wordt je woning opgeleverd met een compleet 
afgewerkte badkamer, inclusief sanitair en tegelwerk. Heb je 
persoonlijke wensen? Dan kun je uiteraard je badkamer naar 
eigen sfeer inrichten. Het basis sanitair en tegelwerk kun je 
bekijken bij onze projectshowroom. Daar kunnen ze je ook 
helpen bij het samenstellen van jouw persoonlijke 
droombadkamer.  

Nu de keuken nog ...
Graag laten we de keuze voor een keuken geheel aan jou. Je 
kiest zelf je droomkeuken, waarbij je wel rekening moet houden 
met de standaardaansluitpunten die al aangebracht zijn. Wat 
vind je mooi en hoe ga je de keuken gebruiken? Maak een 
keuze voor sfeer, kleur, materiaal, indeling, keukenapparatuur 
en accessoires...en laat je inspireren in de projectshowroom. 
Daar adviseren ze je graag over de vele mogelijkheden.
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Er is niets leukers dan bezig zijn met de inrichting een 
aankleding van je nieuwe woning. Je besteedt ongetwijfeld veel 
tijd aan het kiezen van je keuken en badkamer. Maar ook je 
interieur moet natuurlijk jouw persoonlijke touch krijgen. Annet 
Weelink Design geeft je graag volop inspiratie. 

Handgeschilderde prints
Annet Weelink is een print designer die onder meer voor H&M 
werkte. Haar ontwerpen staan bekend om de  
handgeschilderde en getekende prints op artikelen als 
interieuraccessoires en papierwaren. Maar ook voor gaaf 
behang kun je bij Annet terecht. En daarmee geef je jouw 
nieuwe woning een wel heel kleurrijke en bijzondere touch.

Inspiratie voor aan je muur
Op www.annetweelinkdesign.com vind je volop inspiratie voor 
aan je muur. Tover de kinderkamers om tot een jungle of circus. 
Kies voor fraaie plantendessins, dinosaurussen, luipaarden of 
een onderwaterwereld. Maar ook voor bankkussens of andere 
interieuritems zul je zeker vinden wat je zoekt bij Annet Weelink 
Design. 

Annet Weelink Design
Hembrugstraat 13hs 
1013 WV Amsterdam 
info@annetweelinkdesign.com

Annet Weelink Design
GEEF JE WONING EEN 
KLEURRIJKE TOUCH
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Disclaimer:
Deze brochure is met zorg samengesteld. Desondanks moeten wij een voorbehoud 
maken voor kleine (maat) afwijkingen en/of wijzigingen en eventuele druk- en 
zetfouten. Impressies, plattegronden, maatvoering, foto’s en teksten zijn om een 
indruk te geven van het beoogde eindresultaat. Hier kunnen geen rechten aan 
worden ontleend.
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Annet Weelink Design
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info@annetweelinkdesign.com
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