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gewoonweg 
gelukkig in 
watertuin

Je hebt een beetje geluk nodig om gelukkig te worden, zei een 
beroemde Griekse fi losoof ooit. Voor wie ruim en vrij wil wonen 
in een groene en waterrijke omgeving ligt dat beetje geluk 
misschien wel in Meerstad. Op het allerlaatste vrije plekje aan 
het water in Meeroevers verrijzen namelijk dertig halfvrijstaande 
woningen en rijwoningen. Ruim, duurzaam, energiezuinig en met 
uitzicht op het Woldmeer en groen cultuurlandschap. 

Kenmerkend voor de woningen van Watertuin is het gevarieerde 
karakter: diversiteit in onder andere kapvormen en steenkleuren 
zorgen voor een aansprekend gevelbeeld. Natuurlijk kun je je 
geluk niet op wanneer je nieuwe huis aan het water ligt. Dat is 
in Watertuin bij elf rijwoningen en vier halfvrijstaande woningen 
het geval. Slechts een wandelpad, groenstrook en aanlegsteiger 
scheiden je woning van het water. De overige woningen grenzen 
aan groen.

Waar alle bewoners straks van genieten, is ruimte. Kinderen 
kunnen onbezorgd en veilig spelen in de grote achtertuinen. 
De nabijheid van een kleinschalig recreatiestrand en een heus 
land-art park maken die beleving compleet. Watertuin is ideaal 
voor jonge gezinnen: op loopstand bevinden zich een basis-
school, een kinderopvang en een gezondheidscentrum.  

Daarmee biedt nieuwbouwproject Watertuin een buitenkans voor 
verschillende leeftijden en leefstijlen: gezinnen met groeistuipen, 
water- en natuurliefhebbers en rustzoekers. Tegelijkertijd liggen 
de voorzieningen en het vertier van de stad binnen handbereik. 
Twintig minuten fi etsen en je staat in hartje Groningen.

Word jij blij van dit verhaal? Blader dan snel verder. Of 
pak meteen de fi ets of auto om de omgeving van 

Watertuin zelf te beleven. 

Met vriendelijke groet,

Heijmans Woningbouw Noord
Yvonne Klompen & Gerrie Terpstra

ligt hier 

straks jouw 

bootje?

voorwoord
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SFEERVOL WONEN

In Watertuin kies je de woonsfeer die bij je past. De woningen aan het 
Oeverpad kijken uit over de groenstrook, de steiger en het Woldmeer. 
Het uitzicht is hier schitterend, helemaal als de zonnestralen op het 
water spiegelen.
Vanuit de woningen aan de Meeroeverslaan is de skyline van de 
stad Groningen zichtbaar. De woningen aan de Woldmeerweg heb-
ben een heerlijke tuin op het zuiden. In het besloten binnengebied 
komen alleen auto’s van bewoners. Kinderen kunnen naar hartenlust 
buitenspelen; op zoek naar avontuur bij het water of op een van de 
groene speelplekken vlakbij in de wijk.

EEN HEERLIJKE
WOONBUURT

Watertuin wordt een knusse woonbuurt op het laatste plekje aan 
het water in Meeroevers. Het gevelbeeld van de woningen varieert; 
de topgevels van de woningen doen denken aan pakhuizen. De 
woningen passen qua ontwerp en uitstraling perfect bij de reeds 
gerealiseerde woningen in Meeroevers.
De voorzieningen van Meeroevers liggen om de hoek. Een brede 
school, een kinderdagopvang, een gezondheidscentrum. Maar ook 
een manege en een meer dat uitnodigt tot varen en andere  
watersporten. Liever de stad in? Met de auto ben je binnen een 
kwartiertje in het centrum van Groningen.

ONTDEK watertuin

wonen op  
misschien wel  
het mooiste 
plekje van 
meeroevers

98
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gevels



1514

DE WONINGEN VAN WATERTUIN ZIJN ONMISKENBAAR FAMILIE VAN 
ELKAAR. EN TOCH IS ELK HUIS OP EEN SUBTIELE MANIER ANDERS DAN 
ZIJN VERWANTEN. TRUDE DE VROOMEN VAN 
ARCHITECTENBUREAU INBO LEGT UIT.

‘Wat is kenmerkend voor de Groningse architectuur? Die vraag stelde ik mij-
zelf voor het ontwerp van Watertuin. Fietsend door de provincie en bladerend 
door boeken kwam ik tot de conclusie: eenvoud. Groningse woningen zijn 
strak, ingetogen en sober. Het liefst in de kleur rood. Ook zie je dat er aan-
dacht wordt besteed aan kleine details, waardoor elk huis zijn eigen karakter 
krijgt. Deze typische, Groningse kenmerken vind je terug in Watertuin.’ 

‘Stel, na een middagje varen op het Woldmeer zet je koers richting huis. Je 
vriend vraagt: waar woon jij? Als eigenaar van een huis in Watertuin zeg je 
dan niet: in dat tweede blok, het derde van links. Nee, dan zeg je: in dat rijtje 
van vier, in dat huis met het Franse balkon. Of: die woning met het smalle 
keukenraam. Woon je aan de kant van de Meeroeverslaan, dan herken je je 
huis aan de kleurvariaties in rood, wit en zwart. Het zijn nuanceverschillen die 
ervoor zorgen dat elk huis zijn eigen identiteit heeft. It’s all in the details.’ 

interview

ARCHITECT TRUDE DE VROOMEN: 
‘IT’S ALL IN THE DETAILS’  

Op zo’n bijzondere plek horen bijzondere huizen. 
Heijmans schakelde architectenbureau INBO in 
voor de invulling daarvan.

‘Tegelijkertijd stralen de dertig halfvrijstaande- en rijwoningen een 
evenwichtig geheel uit. Denk aan de kenmerkende puntgevels en de 
rustige kleurstelling. Een ander overeenkomst: de herkenbare textuur. 
Dat zit zo: de bakstenen van deze woningen hebben een gladde en 
een ruwe kant. Op de plint – de onderste woonlaag – wijst de gladde 
kant naar voren. Op de verdiepingen zie je de ruwe kant. Daartussenin 
ligt een rollaag, oftewel: een rechtopstaande steen. Dit bijzondere 
steengebruik is kenmerkend voor Watertuin: je komt het nergens 
anders in Meerstad tegen.’ 

Huizen met topgevels die doen denken aan 
de oude pakhuizen van weleer.

interview

De woningen staan aan drie zijden van het 
binnengebied. Elk blok krijgt een eigen kleur. 
Zo zie je bij het inrijden van de wijk rode, 
wite en antracietkleurige bakstenen gevels. 
Een warm palet van kleuren die goed bij elkaar 
passen. En dat ook weer goed past bij de rode 
en zwarte dakpannen. 



HOE ZIET JOUW DROOMHUIS ERUIT? 
In Watertuin komen 30 woningen; 12 halfvrijstaande woningen en 18 rijwoningen. Dankzij de diverse ontwerpen van de 
architect en de vele opties waar je uit kunt kiezen, zal geen huis er straks hetzelfde uitzien. Zeker weten dat je hier het 
huis vindt dat aansluit bij jouw woonwensen.

GENIETEN VAN MEER  
WOONCOMFORT 

Alle woningen zijn straks standaard uitgerust met het huisbesturingssysteem SlimWonen. 
Hiermee zet je eenvoudig op afstand verlichting, verwarming of apparatuur aan in je huis 
via je smartphone of tablet.

Verder zijn de woningen voorzien van vloerverwarming. Hierdoor heb je meer indelings-
vrijheid. Bovendien is vloerverwarming een zeer comfortabele en aangename manier van 
verwarmen. Nooit meer koude voeten. Zonnepanelen op het dak leveren een stukje eigen 
groene energie. Daarnaast zijn de woningen uitgerust met een lucht-warmte-waterpomp 
die je huis op een milieuvriendelijke manier verwarmt. Comfortabel, maar je draagt ook 
bij aan een beter milieu.

1716

AANDACHT VOOR  
JOUW WOONWENSEN



Er zijn 2 basistypen: de halfvrijstaande woning en de rijwoning. 
De halfvrijstaande woningen zijn 6 meter breed en de rijwoningen 
komen in 2 variaties; de tussenwoningen zijn 5.70 breed en de 
hoekwoningen zijn net als de halfvrijstaande woningen 6 meter 
breed.

Maar er is meer. Ook de gevelindeling, met rode, witte of antraciete 
stenen, wel of geen frans balkon en de dakvorm verschillen per 
woning. Door de combinatie van dwarskappen en langskappen 
met rode of antraciete dakpannen ontstaat een aansprekend 
straatbeeld. Bouwnummer 5 beschikt bovendien standaard over 
een dakkapel op zolder. Daarnaast heb je de keuze voor een ligging 
aan het water of het groen.

Met de overige bijkomende opties (zoals een uitbouw, veranda 
of zolderindeling) creëer je het huis dat past bij jouw leefstijl en 
gezin. Laat je inspireren en bepaal waar jij straks je geluk vindt in 
Watertuin.

12 HALFVRIJSTAANDE 
WONINGEN
Wil je een waterrijk of groen uitzicht als je aan de eettafel je 
ontbijtje eet? De keuze is aan jou. De ruime living heeft een 
deur naar de diepe tuin met berging. Hier is ook de poort naar 
het binnengebied van Watertuin en 2 eigen parkeerplaatsen. 
Wil je vanuit de keuken optimaal genieten van het wonen aan 
het Woldmeer? Bekijk dan eens de woningen met een deur of 
openslaande deur in de keuken. Bouwnummer 5 is een bijzon-
dere woning, deze heeft namelijk standaard al een dakkapel 
op de zolderverdieping. Hier kun je met een kleine aanpassing 
een heerlijke ruimte met zicht op het Woldmeer maken.  

Woningtypes

VOLOP VARIATIE

18 RIJWONINGEN
Je vindt de rijwoningen en de halfvrijstaande woningen aan het 
Oeverpad, de Meeroeverslaan en de Woldmeerweg. Bij de meeste 
rijwoningen aan het Oeverpad heb je heb je vanuit de keuken directe 
toegang naar buiten. Zo geniet je nog meer van het waterrijke gevoel. 
Bovendien loop je zo naar de steiger aan het Woldmeer. Vanuit de 
woonkamer met grote pui heb je zicht op een heerlijke tuin waar het 
goed toeven is op mooie dagen. Ook hier vind je in de tuin de poort naar 
het binnengebied en 2 eigen parkeerplaatsen.

HOEVEEL RUIMTE
HEB JIJ NODIG?

5.70 meter

6.00 meter

VEEL RUIMTE OM JE WONING NAAR 

JOUW SMAAK IN TE DELEN.

1918
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Vanuit de living loop je 
zo je achtertuin in



IN EEN RIJWONING VAN WATERTUIN HEB JE ALLE MOGELIJKHEID OM JE WOON-
WENSEN TE VERWEZENLIJKEN. OOK LEUK: ZE HEBBEN ALLEMAAL EEN EIGEN 
SIGNATUUR. UITZICHT OVER HET WATER OF GROEN, DE KEUZE IS AAN JOU!

De rijwoningen bieden volop variatie. Ze hebben allemaal een moderne 
uitstraling, maar vaireren in gevelindeling, kleur en dakvorm. Ook de breedte 
verschilt; een tussenwoning meet 5.70 meter, de hoekwoning is 6 meter breed.

Op de begane grond vind je de entree en het toilet. Vanuit de keuken kijk je uit 
over het water of het groen. De ruime woonkamer biedt toegang tot de tuin en 
de berging. Via de poort achter in de tuin is de toegang naar je eigen parkeer-
plaatsen en het binnengebied.

Elke rijwoning heeft minimaal 3 slaapkamers en een complete badkamer 
voorzien van hoogwaardig sanitair van Villeroy & Boch. Optioneel kun je 
kiezen voor een bad.

De zolderverdieping is ruim en op veel manieren in te delen. Deze is geschikt 
om nog meer slaapkamers te maken of misschien wel een kantoorruimte, 
hobbykamer of sportruimte.

RIJWONINGEN

2322
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RIJWONINGEN
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2E VERDIEPING 
Langskap

Bnr 18, 20, 21, 28, 29

1E VERDIEPING

9.
65

 m
et

er

BEGANE GROND
5.70 / (hoeken 6.00 meter)  

De plattegronden komen ook gespiegeld voor en 
de gevelindelingen variëren per bouwnummer.  
Voor de detailinformatie verwijzen wij naar de 
verkooptekeningen. 

platte-
gronden
Weergegeven is bnr 19

2E VERDIEPING
Topgevel

bnr 2, 3, 8, 11, 12, 19

2E VERDIEPING 
Topgevel hoek

bnr 1, 4, 7, 9, 10, 13, 30



2726

IN DE 12 HALFVRIJSTAANDE WONINGEN (6 BLOKKEN) VAN WATERTUIN 
WOON JE STRAKS ZONDER MEER RUIM EN COMFORTABEL. BOVENDIEN ZIJN DE 
WONINGEN GELEGEN OP GROTE KAVELS EN MAAR LIEFST 6 METER BREED.

Op de begane grond vind je de entree en het toilet. Vanuit de keuken kijk je over het 
water of groen. De ruime woonkamer met grote pui biedt toegang naar de tuin met 
berging. Via de poort achterin de tuin kom je bij je 2 eigen parkeerplaatsen en het 
binnengebied. Wil je liever vanuit de keuken uitzicht hebben op de tuin? Het is optioneel 
mogelijk om de keukenruimte en het woonkamer gedeelte om te draaien. Met een 
optie voor een uitbouw op de begane grond creëer je zo de woonkeuken die je altijd 
al wilde.

Standaard hebben de halfvrijstaande woningen 3 slaapkamers en een complete 
badkamer voorzien van hoogwaardig sanitair van Villeroy & Boch.

Ook hier biedt de zolderruimte de mogelijkheid voor extra kamers. WIl je extra lichtinval? 
Bouwnummer 5 beschikt standaard over een dakkapel op zolder.

HALFVRIJSTAANDE
WONINGEN
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De plattegronden komen ook gespiegeld voor en 
de gevelindelingen variëren per bouwnummer.  
Voor de detailinformatie verwijzen wij naar de 
verkooptekeningen. 

BEGANE GROND

1E VERDIEPING

6.00 meter

9.
65

 m
et

er

2E VERDIEPING 
Topgevel 

bnr 6, 15. 16, 25, 26

2E VERDIEPING 
bnr 5  (met dakkapel)

bnr 14, 17, 22, 23, 24, 27 (zonder dakkapel)

platte-
gronden
Weergegeven is bnr 6

halfvrijstaande
WONINGEN
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ZOVEEL MENSEN, ZOVEEL WENSEN
Daarom zijn er diverse opties mogelijk. Met een uitbouw op  
de begane grond en het verplaatsen van de keuken kan je  
langgekoesterde wens van een woonkeuken in vervulling gaan.  
Met de optie ingedeelde zolder heb je er in 1 klap 2 extra kamers 
bij. Ook dakkapellen en dakramen behoren tot de mogelijkheden. 
Met de optie voor een erker zorg je voor extra licht en uitzicht  
op de begane grond. 
En zeg nou zelf; een veranda wil toch iedereen?

3130

Woning + kavel

Rijwoning

Halfvrijstaande  
woning



Vanuit de keuken 

loop je zo door 

naar de steiger 

aan het water

3332 Weergegeven is bouwnummer 6



slim 
wonen

DE GEBRUIKSVRIENDELIJKE APP, DIE VAN JE SMARTPHONE OF TABLET EEN  
AFSTANDSBEDIENING VOOR JE HUIS MAAKT.

Alle woningen in Watertuin krijgen een basisinstallatie voor SlimWonen. Met dit huis-  
besturingssysteem van Heijmans kun je energieverbruik monitoren en verlichting en  
verwarming heel gemakkelijk, op afstand, bedienen met de smartphone of tablet. Zo 
geniet je van meer wooncomfort, gemak, sfeer, energiebesparing en veiligheid.

DIT KRIJG JE MET DE BASISINSTALLATIE
Al je plafondlichtpunten en 3 wandcontactdozen in de woonkamer bedien je eenvoudig 
op afstand. Maakt het jezelf nog makkelijker; creëer koppelingen. Zo schakel je met  
1 druk op de knop alle verlichting uit en zet je de verwarming lager. Door de koppeling 
met rookmelders gaan alle lampen aan zodra er rook wordt gedetecteerd. En je kunt 
SlimWonen ook gebruiken om de verlichting en verwarming op gezette tijden aan en uit 
te doen.

OPTIONEEL
 je kunt de basisinstallatie uitbreiden. Wat dacht je van bewegingssensoren of dimmers 
voor verlichting? Daarnaast is het mogelijk om oriëntatieverlichting op de overloop te 
kiezen, veilig wanneer de kinderen bijvoorbeeld ‘s nachts naar het toilet gaan. Maar ook 
het bedienen van gordijnen en zonwering behoort tot de mogelijkheden. Meer weten? 
Informeer bij de kopersbegeleider van Heijmans.

35

EINDELIJK DE  
KEUKEN WAAR  
JE AL JAREN  
VAN DROOMT

34

Hoeveel tijd breng jij in de keuken door? Ben je er alleen om 
te koken of ook om te kletsen, gezellig te borrelen of huiswerk te 
maken met de kinderen? De huizen in Watertuin worden opgeleverd 
zonder keuken, zodat er alle ruimte is voor de droomkeuken die  
jij voor ogen hebt.



HEERLIJK
  RELAXEN
    IN JE 
EIGEN SPA

Deze badkamer 
past perfect 
bij mij

In de ochtendspits even snel onder de douche of in het weekend 
heerlijk relaxen in je eigen ‘spa’. Hoe je de badkamer gebruikt is voor 
iedereen verschillend. Maar wat voor iedereen geldt; de ruimte moet 
aansluiten bij jouw smaak.

In samenwerking met Villeroy & Boch en Grohe heeft Heijmans 
daarom een sanitair-, kraan- en tegelpakket samengesteld.
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Voordelen van  
nieuwbouw

1. MINDER ONDERHOUD
Aan een nieuwbouwhuis heb je de eerste jaren nauwelijks of geen onderhoud. 

Dit gemak is mede te danken aan de gebruikte, duurzame materialen en  

technieken. Zo bespaar je op de onderhoudskosten.

2. MEER (ENERGIE)BESPARING
Ieder huis van Watertuin heeft energielabel A dankzij onder andere: uitstekende 

isolatie en HR++ glas. Zonnepanelen op het dak leveren een stukje eigen 

groene energie. Daarnaast zijn de woningen van Watertuin uitgerust met  

een lucht-warmte-waterpomp die het huis op een milieuvriendelijke manier 

verwarmt. Daarmee woon je dus niet alleen comfortabel, maar draag je ook  

bij aan een beter milieu en bespaar je op energiekosten. 

3. COMFORT
De huizen in Watertuin beschikken niet alleen over SlimWonen-domotica, maar 

ook over standaard vloerverwarming in de hele woning. Je hebt geen ontsierlijke 

radiatoren in huis en dus ook meer indelingsvrijheid. Bovendien is vloerverwarming 

een zeer comfortabele en aangename manier van verwarmen. Nooit meer koude 

voeten. 

4. SFEER EN SAAMHORIGHEID
In nieuwbouwbuurten is vaak veel saamhorigheid. Jij en je buren maken een 

nieuwe start en dat schept een band. Daarnaast is Watertuin zo ingericht, dat 

je makkelijk in contact komt met je buren. Goed burencontact draagt bij aan 

woongenot.

5. WOONPLEZIER
Meerstad is een woon- en recreatiegebied van ruim 2.500 hectare. Het Woldmeer 

vormt het hart van het gebied. Hier kun je ’s zomers zwemmen en ‘s winters 

schaatsen. In Meeroevers is de woonomgeving ingericht volgens de nieuwste 

inzichten op het gebied van leefbaarheid. Dit betekent dat parken, openbaar 

groen en speelplekken zich in de directie omgeving bevinden.  

De basisschool staat om de hoek en het is slechts 10 minuten fietsen naar de 

supermarkt aan de Rijksweg. In Meerstad wordt in het toekomstig woongebied 

tussen Meeroevers en Tersluis ruimte gereserveerd voor een buurtsupermarkt.

NAAR EIGEN SMAAK  
INRICHTEN MET LUXE  
BINNENDEUREN VAN SVEDEX
Wanneer je droomt over de inrichting van je nieuwe huis, spelen ze 
veelal niet de hoofdrol. Maar vergis je niet: binnendeuren zijn heel 
bepalend voor de sfeer in huis. Het ontwerp en de uitstraling, het ma-
teriaal en zelfs het geluid dat de deur maakt als je hem sluit kan van 
invloed zijn. Daarom heb je als koper van een woning van Watertuin 
keuze uit luxe binnendeuren en deurbeslag van Svedex.

BEN JIJ CASUAL, STYLE OF ELEGANCE PLUS?
Wat is jouw stijl? In drie pakketten biedt Heijmans kwalitatieve lijn-
deuren aan. Binnen elk pakket – Casual, Style en Elegance Plus –  
heb je keuze uit drie modellen deuren en een glasdeur. Elk model is 
eigentijds en tijdloos tegelijk en past moeiteloos in elk interieur. De 
glasdeur is standaard voorzien van helder glas. Satijnglas is optioneel. 

DEURKRUK
Zet de puntjes op de ‘i’ met een rvs-
deurkruk. Ook hier heb je keuze uit drie 
stijlvolle modellen.
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EEN PLEKJE VOOR GELUKSVOGELS  

‘Wonen te midden van water en groen, op slechts twintig minuten fi etsen 
van hartje Groningen. Al veel mensen ontdekten het plezier van wonen in 
Meeroevers. Ik ben al bij Meeroevers betrokken vanaf het allereerste project. 
Toen was er nog helemaal niets. Wie nu door de wijk loopt, ziet spelende 
kinderen, buren die een praatje maken op straat en mensen die genieten 
van een wandeling langs het meer. De wijk is in korte tijd uitgegroeid tot een 
dorpse en gezellige plek om te wonen.

Watertuin wordt een van de laatste projecten in Meeroevers. De buurt verrijst 
op een prachtige locatie, omgeven door water en groen. De mensen die 
hier komen wonen zijn echte geluksvogels. Je woont op een van de mooiste 
plekjes van de wijk, de omgeving is levendig, en na de bouw van Watertuin is 
Meeroevers zo goed als af. Dat betekent dat je de komende jaren niet tegen 
bouwwerkzaamheden aankijkt. 

Ook prettig aan wonen in Watertuin: je geniet hier van veel ruimte. Zo heb je 
een fi jne tuin, vrij uitzicht op het Woldmeer of een groenstrook, en alle ruimte 
voor je kinderen om veilig te spelen. In de stad vind je dat niet zomaar. Toch 
woon je zo dicht bij Groningen, dat je niets van de stadse reuring hoeft te 
missen.’

Dagmar Bolwijn,
Thuis Nieuwbouwmakelaars

EEN HUIS VOOR NU ÉN DE TOEKOMST

‘Of je nou starter bent of doorstromer, je een gezin hebt of met zijn tweetjes 
bent: Watertuin in Meerstad is de uitgelezen plek om een boost te geven aan 
je wooncarrière. De nieuwe buurt verrijst op het allerlaatste plekje in Meero-
evers met vrij uitzicht op het Woldmeer. Zo’n groene en waterrijke woonom-
geving verveelt nooit. En de woningen? Die passen nu bij je én in 
de toekomst.  

De rij- en halfvrijstaande woningen zijn standaard lekker ruim. Wil je liever 
nog groter wonen? Kies dan voor een uitbouw. Volgt er over een paar jaar 
gezinsuitbreiding? De huizen beschikken over een ruime, vrij indeelbare 
zolder. Genoeg plek voor extra slaapkamers. En ook niet onbelangrijk: de 
huizen zijn helemaal toegerust op een duurzame, milieuvriendelijke toekomst. 

Over de toekomst gesproken: een slim huis, dat klinkt als iets voor later 
toch? Maar nee, in Watertuin is die tijd al aangebroken. Alle woningen 
worden voorzien van een SlimWonen systeem. Daarmee kun je je huis 
draadloos bedienen. Van beveiliging tot verwarming en verlichting. En als 
je wilt, kun je dat systeem uitbreiden met allerlei opties. Een mooi en slim 
vooruitzicht.’ 

Nico Nijenhuis,
Pandomo Makelaars
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ONTBIJTEN EN HUP DE SCHOENEN AAN: OP NAAR SCHOOL OF DE KINDEROPVANG. 
ENKELE HONDERDEN METERS VAN WATERTUIN VIND JE SAMENWERKINGSSCHOOL MEEROEVERS EN SKSG KRULLEVAAR. 
DIRECTEUR HARM WOLTHUIS: ‘OUDERS LATEN HUN KINDEREN MET EEN GERUST HART ZELF 
NAAR SCHOOL LOPEN EN FIETSEN.’ 

Het is 8.20 uur en de kinderen druppelen langzaamaan de school binnen. 
Mama brengt ze naar het lokaal, waar de juf of meester ze opvangt. 

Het schoolplein is een ontmoetingsplek voor alle kinderen uit de buurt. 
Ook niet-leerlingen spelen buiten schooltijd hier op de ‘bult’ of in de grote 
zandbak. De school is in 2012 begonnen met slechts 13 leerlingen, maar 
is inmiddels uitgegroeid naar ruim 200 leerlingen uit Meerstad en de 
omliggende dorpen. Redenen die ouders noemen om te kiezen voor SWS 
Meeroevers: het concept van de school dat zich richt op zelfstandig werken 
en coöperatief leren, de Engelse lessen (vanaf groep 1), de kleine klassen 
en de open communicatie.  

‘Daarnaast is zowel de christelijke als de openbare identiteit herkenbaar,’ 
benadrukt Harm Wolthuis. De samenwerkingsschool is ontstaan uit de 
stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren en de vereniging voor 
Christelijk Onderwijs Midden en Oost Groningen. 
 
De kinderen hebben plaatsgenomen aan hun tafels, die in kleine blokjes 
gegroepeerd zijn. Na de klassikale uitleg, geven ze elkaar feedback op hun 
opstellen. ‘In alle groepen wordt veel zelfstandig gewerkt, maar kinderen 
moeten ook goed samen kunnen leren,’ aldus Harm Wolthuis. ‘Dat noemen 
we coöperatief leren. Kinderen die wat meer begeleiding nodig hebben, 
komen bij de juf of meester aan de instructietafel zitten. Overleggen met je 
oogmaatje – de leerling tegenover je - en je schoudermaatje – de leerling 
naast je.’ 

De schoolleider komt graag in Meeroevers. ‘Er hangt een positieve sfeer in 
de wijk en er is een actieve buurtvereniging. In de toekomstige haven kun je 
met het warme weer lekker zwemmen. Ook met de klas gaan we weleens 
de omgeving verkennen. Bij de boothelling kun je prima pootjebaden.’ 

Om 14.00 uur gaat de school uit. De school hanteert een continu-rooster, 
wat inhoudt dat elke schooldag om half negen begint en om twee uur af-
gelopen is. Het voordeel daarvan is dat de kinderen in hun leerritme blijven. 
Lunchen doen de leerlingen op school.

Het plein stroomt ondertussen vol met kinderen en ouders. 
Wie geluk heeft, blijft nu hier voor de buitenschoolse opvang, 
vertelt een jongetje vrolijk. In dat geval is hij een bofkont: hij mag 
nog een paar uurtjes ravotten op het plein en de bult. 

TE VOET NAAR SCHOOL,
WAAR KAN DAT NOG?

MAAK KENNIS MET DE MAKELAARS VAN WATERTUIN: DAGMAR BOLWIJN EN NICO NIJENHUIS. 
DEZE NIEUWBOUWSPECIALISTEN PRATEN JE GRAAG BIJ OVER ALLE INS EN OUTS VAN HET PROJECT. 

DE TOEGEVOEGDE WAARDE 
VAN DE MAKELAAR

Harm Wolthuis,
Directeur

interview interview



DISCLAIMER 
Deze sfeerbrochure is samengesteld aan de hand van de laatste gegevens, tekeningen en afbeeldingen. Samen met de artist impressies geven zij een indruk van de 
toekomstige situatie. Rechten kunnen dan ook niet aan deze brochure worden ontleend. In de artist impressies kunnen enkele opties zijn opgenomen. Deze worden 
niet standaard geleverd, maar kunnen via optiepakketten worden gekozen. Uitdrukkelijk wordt vermeld dat deze sfeerbrochure geen contractstuk is. Hiervoor worden 
aparte contractstukken opgesteld. Deze kunnen afwijken van de brochure waarbij de contractstukken bepalend zijn. HEIJMANS OKTOBER 2018

STICHTING WAARBORGFONDS KOOPWONINGEN (SWK)
Iedereen vaart wel bij zekerheid. Dankzij SWK ben je gedurende vele jaren beschermd tegen een aantal risico’s ten aanzien van jouw nieuwbouwwoning. Bij een 
bestaande woning kan je na de oplevering nog allerlei (onzichtbare) gebreken tegen het lijf lopen. Dankzij SWK zijn de garanties bij nieuwbouw duidelijk geformuleerd 
en ben je er zeker van dat Heijmans eventuele gebreken herstelt.

colofon

MAKELAARS

Meerstad
Zijlkade 2 T 050 599 5710
9613 CV Meerstad E info@meerstad.eu

INFORMATIE- EN VERKOOPCENTRUM

Thuis Nieuwbouw Makelaars
Peizerweg 74 T 050 210 42 42
9727 AK  Groningen E info@uw-thuis.nl

Pandomo Makelaars
Griffeweg 81 T 050 853 37 33
9723 DT  Groningen E info@pandomo.nl

Heijmans Woningbouw Noord B.V.
Lavendelheide 9  T 0512 368200 
9202 Drachten E verkoopnoord@heijmans.nl

ONTWIKKELING & REALISATIE
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www.watertuinmeerstad.nl


