
BUITENGEWOON GENIETEN 
IN EEN LANDELIJKE OMGEVING
IJsbaanlocatie in Lageland 

INFORMATIECENTRUM MEERSTAD 
ZIJLKADE 2, 9613 CV MEERSTAD

050 – 599 57 10
MEERSTAD.EU

Meer weten?

Kijk dan op onze website meerstad.eu/lageland. U kunt 

ook langskomen bij ons verkoop- en informatiecentrum, 

kijk voor de actuele openingstijden op meerstad.eu/contact.

Disclaimer: Deze folder is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. 
Desalniettemin kan de folder onjuistheden bevatten. Tekeningen, foto’s 
en kaarten in deze folder zijn indicatief en zo natuurgetrouw mogelijk 
getekend. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Op zoek naar een plek midden in de natuur 

om uw eigen huis te bouwen? De IJsbaanlocatie 

in Lageland is landelijk wonen bij uitstek. 

Dit kleinschalige woongebied ten zuiden van 

het dorp Lageland kenmerkt zich door veel 

rust en ruimte, de natuur en het landschap 

voeren hier de boventoon. Hier bouwt u 

uw droomhuis op een unieke plek nabij 

natuurgebied en tussen landerijen. 
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De IJsbaanlocatie is gelegen 

midden in de landerijen. Hier ligt 

het accent niet op wonen, maar 

op landschappelijke waarden 

zoals ruimte en natuur. Aan de 

Langebaan liggen 14 kavels, 

deze variëren elk in oppervlakte. 

De straten van dit kleinschalige 

woongebied zijn doodlopend 

waardoor het er heerlijk rustig is 

en u optimaal kunt genieten van 

de landelijke omgeving. De kavels 

zelf liggen niet alleen midden in 

de natuur, ze bevatten ook veel 

groen. Doordat er stroken met 

struiken geplant zijn tussen de 

kavels zit u altijd midden in het 

groen, met veel privacy.

Voor een goede inpassing van 

de woningen in deze omgeving 

is er een beeldkwaliteitsplan 

van toepassing. Hierin staan een 

aantal voorwaarden waar u bij de 

bouw van uw woning aan dient te 

voldoen. Hiermee bewaken we de 

kwaliteit van de bestaande en uw 

toekomstige (woon)omgeving.

Even verderop vind je Park Meerstad met 

een strand. In de toekomst komt hier ook 

een horecapunt.

Het Woldmeer is via een sluis verbonden 

met het Slochterdiep waardoor u met 

uw boot zo het Woldmeer opvaart en 

kunt genieten van mooie natuureilanden 

en watervogels. Het Slochterdiep is via 

de Slochtersluis verbonden met het 

Eemskanaal en vanaf hier vaart u zo 

richting de stad Groningen of het Wad. 

Tussen Harkstede en Meerstad ligt 

het Grunopark, een recreatiepark 

met diverse watersportfaciliteiten. 

In de omgeving van de IJsbaanlocatie 

kunt u prachtig fi etsen en wandelen, 

bijvoorbeeld in het natuurgebied 

Rijpma boven Harkstede en richting 

natuurgebied ’t Roegwold. Tevens ligt 

Lageland aan een fi etsknooppunt. 

Met dit routenetwerk fi etst u prachtige 

routes door de omgeving. 

RECREATIE

Dichtbij de IJsbaanlocatie vindt 

u Meerstad, gelegen rondom het 

recreatiemeer Woldmeer. Hier kunt 

u varen, zwemmen, surfen of andere 

watersporten beoefenen. Op het 

kleinschalige recreatiestrand Strand 

Meeroevers* is een zandstrand met 

een strandtentje. In de zomer worden 

hier supboards en kajakken verhuurd 

en kun je er terecht voor drinken, een 

ijsje of een hapje. Vlakbij het strand is 

de uitkijktoren vanwaar u een prachtig 

uitzicht heeft over het meer. In de zomer 

is er vlak bij het strand een maisdoolhof*. 

OMGEVING EN VOORZIENINGEN

Lageland is een rustig dorp, gelegen aan het Slochterdiep. 

Deze omgeving vormt de overgang tussen de stad Groningen en 

het Ommeland. Hier profi teert u van nabijgelegen voorzieningen 

terwijl u in een rustige en landelijke omgeving woont. 

De kavels van Lageland liggen naast de IJsbaan, dit woongebied wordt 

ook wel de IJsbaanlocatie genoemd. De IJsbaanlocatie is centraal 

gelegen tussen het dorp Lageland en Harkstede. In Harkstede vindt u 

voorzieningen zoals een supermarkt, winkeltjes, een huisartsenpraktijk, 

een openbare bibliotheek, diverse sportclubs, basisscholen, 

kinderopvang en pluktuinen. Ook rijdt er twee keer per uur een bus 

richting de stad Groningen. De stad Groningen ligt op een kleine 

12 kilometer afstand en heeft een gezellig stadscentrum met diverse 

theaters, muziekpodia, winkelstraten en uitgebreide horeca.

* Dit is tijdelijk
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“Heerlijk rustig wonen 
en optimaal genieten van 
de landelijke omgeving”
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