
Hier is het gras groener



Levendig Groenewei is de derde wijk 
binnen stadsdeel Meerstad. Hier woon  
je omringd met natuur. Natuur in de 
vorm van landkunst en van het bestaande 
landschap. Hier vind je   rij woningen 
in een dorpse omgeving tot statige 
parkwoningen met weids uitzicht over 
het water. Hoe je ook wilt wonen, in 
Meerstad vind je de ruimte voor jouw 
woondroom. Je vindt Groenewei aan 
de Vossenburglaan tussen Meeroevers 
en Tersluis én het bijzondere Park 
Meerstad. De wijk is omlijst met 
groen maar heeft binnen de knusse 
gezelligheid van een woon buurt met  
veel hofjes, pleintjes en voorzieningen.  Je wilt wonen waar het gras groener 

is en de ruimte voelbaar. Voorzien van 
levendigheid en met een frisse duik vlakbij. 
Omringd door landkunst en landschap. 

“ Van alle wijken 
in Meerstad 
ligt Groenewei 
het dichtstbij 
de stad 
Groningen.”



Groenewei is gekaderd en 
dooraderd met groen. Er zijn veel 
openbare ruimtes en groene zones, 
waaronder het rijke plantsoen 
van de Groene Hoven. Samen met  
de fietspaden en wandelpaden 
vormt het groen een speelse route 
door de wijk. Voertuigen rijden via 
een zogenaamde slowlane voor 
extra veiligheid en rust. Er zijn 
talloze plekken om te spelen,  
te sporten en vooral te genieten  
van alles wat zich afspeelt in 
levendig Groenewei. De wijk kijkt  
uit op Park Meerstad, een uniek  
land-art project waar kunst en  
park samen komen. De 
biodiversiteit aan planten, bomen 
en grassen zorgen voor een 
uitbundige variatie aan groen.

“ De snelle bus- en fiets verbindingen  
stimuleren duurzaam reizen van en  
naar de stad.”



In Groenewei komt  
een gevarieerd aanbod 
aan rij- en hoekwoningen, 
halfvrijstaande en vrijstaande 
woningen, appartementen  
en bungalows. Wil je graag zelf 
bouwen? Er zijn voldoende vrije  
kavels om iedere woon-
droom waar te maken. Naast 
koopwoningen komen er ook 
(sociale) huurwoningen in 
Groenewei. De combinatie van 
woon diversiteit, ruimtelijke 
structuur en de invulling  
van openbaar groen creëert 
vier unieke woonsferen. 

LANDSCHAPPELIJKE LIJST
De woningen aan de andere

randen van Groenewei vormen

samen de Landschappelijke lijst.

Deze woningen vormen de zachte

overgang tussen het groen in

de omgeving en de woningen in

Groenewei. Hier heb je zicht

op de natuur en de ruimte.  

De woningen in de Land-

schappelijke lijst hebben een 

eigentijdse architectuur en 

passen goed in de omgeving 

omdat ze voor het grootste  

deel van hout zijn.



Wij zijn niet zomaar het groenste  

en mooiste stadsdeel van de stad.  

Groen betekent voor Meerstad naast 

natuur ook duurzaam wonen. Meerstad 

is het grootste gasloze woongebied van 

de regio met alle mogelijkheden voor 

energieneutraal bouwen. De snelle bus- 

en fietsverbindingen stimuleren duurzaam 

reizen van en naar de stad. Het gevelgroen 

biedt nestgelegenheid en vangt fijnstof af.  

Groene dakbedekking zorgt voor een 

vertraagde waterafvoer. 
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Nieuwe snelle route naar stad en ring. 
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DORPSE STRAATJES
De Dorpse straatjes hebben een intiem 

karakter. De woningen staan dicht op de 

stoep met aan de voorkant van de woning 

ruimte voor zitjes waar je met je buren 

kan genieten van een kopje koffie of een 

drankje. Wie meer privacy wil, kan heerlijk 

in de achtertuin zitten.

GROENE HOVEN
De Groene Hoven, gelegen in het

hart van Groenewei, bestaat uit

een netwerk van kindvriendelijke,

autoluwe woonstraten. De Groene

Hoven is ruim ingericht met

speelplekken, wandelroutes en

bankjes waar bewoners maar ook

bezoekers kunnen genieten van de

vele bomen, struiken en planten.

PARKWAND
De Parkwand ligt aan de rand van Groenewei  

en kijkt uit op Park Meerstad en het Woldmeer. 

De woningen in de Parkwand staan hoger en 

hebben een stedelijker karakter dan  

de woningen in de rest van Meerstad.  

De architectuur is stoer en stenig met veel 

variatie in de gevels en buitenruimtes zoals 

balkons, dakterrassen of een frans balkon. 

Om de tuinen komt een tuinmuur om  

het stenig en stevigere karakter extra  

te benadrukken.



RIJK AAN VOORZIENINGEN
Groenewei ligt direct aan Park Meerstad. 

Dit landkunstproject is 10 hectare groot met 

binnenkort een horecapaviljoen, een strand 

en ruimte voor sport, spel, cultuur en (buurt)

festivals. In de wijk komt een centrale plek  

met een buurtsupermarkt, een tweede 

basisschool, kinderopvang en op termijn  

een gezondheidscentrum.

HET SCHOONSTE MEER  
VAN HET NOORDEN 
Het Woldmeer is een van de 

schoonste wateren van Nederland. 

Dat komt omdat het meer uit 

gebiedseigen water (regenwater) 

bestaat. Vanwege een uniek 

waterbeheersysteem wordt er 

zo min mogelijk water van ‘buiten’ 

ingelaten. De waterkwaliteit  

is vanaf het prille begin een 

belangrijk thema geweest in  

de gebiedsontwikkeling. 

Lees meer over het meer en 

haar recreatie mogelijkheden op 

meerstad.eu/het-woldmeer. 



MEER WETEN?
Kijk dan op onze website meerstad.eu.  

Of liever nog, kom langs bij ons drijvende 

verkoop- en informatie centrum en ervaar zelf 

het ‘Meerstad gevoel’. Kijk op meerstad.eu/

contact voor actuele openingstijden. 

Informatiecentrum Meerstad

Zijlkade 2, 9613 CV Meerstad

050 – 599 57 10

info@meerstad.eu MEERSTAD.EU/GROENEWEI


