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 22 minuten naar het levendige
centrum van Groningen.
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WELKOM IN
GROENEWEI
HIER IS HET GRAS GROENER

Vier unieke
woonsferen
die allemaal
een eigen
karakter
hebben.

Soorten woningen
Er komt een gevarieerd aanbod
aan rij- en hoekwoningen,
halfvrijstaande en vrijstaande
woningen. In de wijk worden
tevens appartementen,
patiowoningen en bungalows
voor onder meer senioren
gebouwd. En wil je zelf bouwen?
Groenewei heeft voldoende vrije
kavels om deze droom waar te
maken. Naast koopwoningen
komen er ook (sociale)
huurwoningen. Iedereen vindt
dus zijn droomhuis in Groenewei.
Duurzaamheid
Alle wijken in Meerstad zijn
duurzaam, dat wordt Groenewei
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