




WONEN IN
BLAUWESTAD
Wat ooit akkerland was, is nu een geweldig 
woongebied omgeven door een groot meer 
en ongerepte natuur. Blauwestad is een 
uniek stukje Nederland in een bijzonder 
stukje Groningen: het Oldambt. 
Deze streek – vroeger de graanrepubliek 
van Nederland genoemd – is bekend om 
zijn uitgestrekte graan- en koolzaadvelden. 
Het gebied kenmerkt zich nog steeds door 
monumentale boerderijen met prachtige 
slingertuinen, historische kerken en 
karakteristieke lintdorpen. 

Bijna alle kavels in Blauwestad liggen aan 
het Oldambtmeer. De inwoners hebben de 
woningen zelf ontworpen of laten ontwer-
pen en dat resulteert in architectonische 
hoogstandjes aan het water. Vanaf uw 
eigen steiger stapt u zo op de boot om de 
provincie of de Waddenzee te verkennen. 
Ideaal voor watersportliefhebbers. 

Blauwestad ligt op 25 autominuten van 
de stad Groningen. Gelegen aan het 
Oldambtmeer en op slechts vijf minuten 
van Winschoten heeft u alle voorzieningen 
binnen handbereik. HET RIET
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Blauwestad bestaat uit vijf woongebieden, elk met een 
eigen karakter. In en om de woongebieden zijn er veel 
mogelijkheden om te recreëren. Een uitgebreid netwerk 
van fiets- en wandelpaden leidt u langs het meer, door 
de natuurgebieden Reiderwolde en De Tjamme en langs 
Landgoed Ennemaborg. Hier zijn ook diverse 
ruiterpaden aangelegd.

De vier havens die in verbinding staan met het Oldambt-
meer zijn een uitstekende uitvalsbasis voor een dagje 
op het water. U kunt er uw boot te water laten of een 
bootje huren, zeillessen volgen of zelfs meedoen aan 
een wedstrijd. Liefhebbers van de hengelsport hebben 
het rijke viswater van het gebied ontdekt. Zwemstranden 
zijn te vinden aan de Noord- en Zuidkant van het meer. 

Voor een terrasje, een goede maaltijd en, voor wie 
langer wil blijven, een overnachting, kunt u terecht in 
één van de vele horecagelegenheden.

Blauwestad beschikt over een evenemententerrein en 
een vliegerveld. Deze terreinen bieden ruimte aan diverse 
evenementen. Door de jaren heen is openluchtconcert 
Pura Vida een terugkerend succes en heeft het festival 
voor theater, muziek en bizarre bouwwerken ‘Xpeditie 
Blauwestad’ ook op vele duizenden bezoekers mogen 
rekenen. Eénmalige of terugkerende evenementen als de 
Drijf-in bioscoop of het Waterweekend laten zien dat 
Blauwestad zich heel goed leent voor activiteiten die 
een groot en divers publiek trekken.

GENIETEN IN
BLAUWESTAD



VERSCHILLENDE WOONGEBIEDEN
De verschillende woongebieden in Blauwestad bieden 
u volop gelegenheid tot het najagen van uw ultieme 
woonwensen! Alle vrije kavels hebben hun eigen specifieke 
kenmerken. Zo is er volop keuze in perceelgrootte, ligging 
ten opzichte van de zon, uitzicht, situering aan water en de 
hoogte van de kavelprijs. 

KAVELKAART
Op onze website vindt u een interactieve kavelkaart 
met alle beschikbare kavels, grootte, status en de 
bijbehorende kavelprijzen. 

ADVIES
Wij kunnen ons voorstellen dat er heel veel op u afkomt als u 
eenmaal besloten heeft om een vrije kavel te kopen en hierop 
uw woning te gaan bouwen. Bij elke stap in het het proces kan 
ons verkoopteam u van informatie en advies voorzien. 

BEELDKWALITEITSPLAN
Wanneer u een kavel koopt heeft u veel vrijheid om zelf 
een woning te ontwerpen en te bouwen. Als uitgangspunt 
voor de woonomgeving en de uitstraling van uw woning 
is er voor elk woongebied een eigen beeldkwaliteitsplan 
(BKP) ontwikkeld. Heel handig om te zien of uw ontwerp 
esthetisch past bij de gekozen kavel.

CONTACT
Het verkoopteam geeft informatie over vrije kavels 
en projectwoningen. Het Projectbureau in Het 
Havenkwartier is op alle werkdagen geopend. Houd voor 
zaterdagopenstellingen onze website in de gaten. 

KIEKENDIEF
WOONGEBIED DE WEI

VRIJE KAVELS



WOONGEBIED HET RIET



HET RIET ANHOLT 28
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HET RIET ANHOLT 14

HET RIET
Woongebied Het Riet bestaat uit een eilandengroep aan de oostkant van het 
Oldambtmeer. De eilanden hebben organische vormen en smalle wegen met 
brede bermen. De rietkragen en de brugverbindingen tussen de eilanden 
geven een bijzondere sfeer. De woningen in Het Riet zijn heel divers, maar alle-
maal hebben ze een moderne, natuurlijke uitstraling. Een unieke en originele 
plek om te wonen.

DE WEI
Van alle woongebieden in Blauwestad is De Wei het meest verbonden met het 
water. Lange landtongen, gescheiden door rechte kanalen. De inspiratie voor 
de inrichting van De Wei komt dan ook uit Giethoorn en Dwarsgracht. 
In De Wei vindt u vrijstaande woningen met één of twee bouwlagen. 
Elke kavel heeft een eigen haven of steiger. Wonen in De Wei betekent 
dus echt wonen aan het water.

HET PARK
Lange banen gras en sierlijke boompartijen, omringd door riet en water. 
In Het Park kunt u bij het water wonen of in het groen. U vindt er zeer ruime 

HET RIET ANHOLT 14



DE WEI GRUTTO 26

HET PARK CANTHAREL 22 DE WEI WATERSNIP  2

kavels waar u uw huis met een prachtige tuin kunt realiseren. 
Het Park is weids en ligt aan de zuidkant van het Oldambtmeer. 
De woningen zijn klassiek, statig en gevarieerd. In Het Park kunt 
u rustiek wonen in het groen.

HET WOLD
Het Wold ligt in een bijzonder stukje Blauwestad, omsloten 
door bos en water. Midden tussen natuurgebied Reiderwolde 
en het Reiderdiep. Hier heeft u gegarandeerd veel privacy. Met 
altijd minimaal 20 tot 30 meter tussen de woningen heeft u het 
gevoel van eindeloze ruimte. Het Wold is een plek voor rust, ruimte 
en natuur. Een plek voor creatieve woningontwerpen én voor 
exclusief wonen op kavels tot 5.400 m2.

HET HAVENKWARTIER
Het Havenkwartier is het meest centraal gelegen woongebied 
van Blauwestad. Hier woont u aan het water en dicht bij 
horeca en jachthaven. 

De ruime variatie aan woningen in alle prijsklassen maakt 
dit gebied aantrekkelijk. De verschillende schiereilanden in 
Het Havenkwartier hebben ieder hun eigen identiteit en sfeer. 
De sfeer bepaalt u deels zelf, pionierend op uw eigen kavel 
en met toekomstige medebewoners.



ZOMER IN DE WEI



WOONGEBIED HET PARK

WOONGEBIED HET PARK
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KAVEL MET HUIS
Rondom Het Havenkwartier zijn er meerdere projecten in aanbouw en ook op diverse andere locaties 
zullen er aansprekende nieuwbouwprojecten verrijzen.

Op de volgende pagina’s vindt u een overzicht van de actuele nieuwbouwprojecten. Op onze website 
vindt u uitgebreide informatie over de verschillende nieuwbouwinitiatieven. Alle projecten kenmerken 
zich door een uniek ontwerp, hoogwaardig materiaalgebruik en een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Blauwestad heeft niet alleen een gevarieerd aanbod van vrije kavels, er is ook een ruime keuze
aan fraaie projectwoningen.

PROJECTWONINGEN

VIENNA

BLUE EMOTION

KAAP DE 
GOEDE HOOP

HAVENMEESTER

MIJN SCHUURWONING

HOOGTIJ

HAVENKWARTIER



ZOMER IN DE WEI



NAZOMER OP HET OLDAMBTMEER

Blauwestad ligt aan het 800 ha grote 
Oldambtmeer, qua oppervlak vergelijkbaar
met het Sneekermeer in Friesland. 

Aan de noordkant kan er via de Blauwe Passage
naar de Wadden en de Dollard gevaren worden.
En aan de zuidkant is er via de Blauwediep sluis 
aansluiting op het Winschoterdiep.



NUL OP DE METER
In het hart van Blauwestad wordt een energieneutraal  
eiland ontwikkeld waarvoor 26 “all electric” villa’s zijn 
ontworpen. De bouw zal in twee fasen worden uitgevoerd 
en kent twee woningtypes.

In fase 1 worden 14 levensloopbestendige “Zuidkapers” 
gerealiseerd. Met een gebruiksoppervlak vanaf 135m2 zijn deze 
woningen met recht vernoemd naar de zeldzame walvissoort.

In fase 2 worden de “Noordkapers” gepresenteerd. 
Deze woningen zijn compacter en tevens levensloop- 
bestendig uit te voeren. 

Alle woningen staan op een kavel van 600m2 en zullen 
worden voorzien van aardwarmte. Naast de optimale isolatie 
en vloerverwarming worden de woningen voorzien van 
zonnepanelen om energieneutraal te kunnen wonen.

KAAP DE GOEDE HOOP



FALSTER

RUST EN RUIMTE
Direct aan het Oldambtmeer, op één van de eilanden in 
woongebied Het Riet, wordt een uniek project gestart. 

Op 15 kavels kan een aantal verschillende woningen 
worden gebouwd, met elk een natuurlijke, Scandinavische 
uitstraling. De woningen zijn ontworpen met veel licht en 
hoge plafonds en een optimale ervaring met de buiten-

ruimte. Gericht naar het water bepalen de brede rietkragen 
en het water mét gemeenschappelijke zwemsteiger het 
beeld. Het eiland zelf heeft een groot binnengebied met 
veel groen en bomen. 

Ruim en toch besloten. Vrij wonen, maar samen met anderen.
Hier kan het!



ZOMERFESTIVAL BLAUWESTAD



FIETSBRUG DE WATERJUFFER 

Recreatief varen beperkt zich in Blauwestad niet alleen tot 
het Oldambtmeer. Langs en door de woonwijken  zijn er tal 
van routes te volgen. Via het oude stoomgemaal en Beerta 
is een mooie grote ronde te maken. Picknickmand mee en 
genieten!

Even weg van de bewoonde wereld, midden in de 
natuur tussen het riet en de watervogels, ontdekt u per 
boot de échte kwaliteit van Blauwestad. 



WONEN AAN DE HAVEN
Voor wie op loopafstand van de jachthaven en het 
strand wil wonen, worden 18 geschakelde woningen 
onder de naam “Havenmeester” gebouwd.

De woningen vormen op de kade een eenheid, maar 
hebben elk hun eigen karakter door de vele keuzes die 
u zelf nog kunt maken in plattegrond en kleurstelling. 

Dit nieuwe project is gasloos en energiezuinig. 
Alle voorzieningen zijn op de begane grond gesitueerd. 
Het uitzicht is landelijk, en voor de deur kunt u uw bootje 
aanmeren. 

HAVENMEESTER



DUURZAAM EN LEVENSLOOPBESTENDIG
Op het meest zuidelijke schiereiland in Het Havenkwartier 
worden aan de Scheepsmeter duurzame en levensloop- 
bestendige woningen gebouwd. 

De constructie van het huis bestaat uit houtskeletbouw, de 
gevels van het basismodel worden ook uitgevoerd in hout. 

ENERGIENEUTRAAL
De woningen worden voorzien van vloerverwarming en de 
hoge isolatiewaarden maken de woning zeer energiezuinig. 
Kopers met duurzame ambities kunnen met extra inves- 
teringen hun woning eenvoudig energieneutraal maken.

Hoogtij wordt sleutelklaar geleverd inclusief keuken en sanitair.

HOOGTIJ



ZOMER IN HET HAVENKWARTIER

Het Havenkwartier, ten zuiden van woongebied De Wei, 
is het bruisend hart van Blauwestad. 

Naast het projectbureau vindt u er één van de vier jacht-
havens die Blauwestad rijk is, een prima horecagelegenheid 
met terras aan het water, diverse pop-up stores en Strand 
Zuid aan de andere kant van de houten promenade. 

Vanaf de uitkijktoren is een groot deel van Blauwestad 
te bewonderen. 



IJSZEILEN OP HET OLDAMBTMEER



KUBISTISCHE WONINGEN
Op één van de  mooiste plekjes in Blauwestad worden 
vrijstaande woningen met een moderne, kubistische 
uitstraling gebouwd. De woningen staan op wooneiland 
Kievit in woongebied De Wei en liggen allemaal aan 
het water. 

DRIE WONINGTYPES
Toekomstige bewoners hebben de keuze uit drie 
woningtypes. Zowel de Ravenna, de Vienna als de Vienna XL
hebben een grote woonruimte met veel daglicht en 
diverse uitbreidingsmogelijkheden. De woningen worden 
comfortabel en energiezuinig gerealiseerd.

VIENNA
RAVENNA
VIENNA XL



SCANDINAVISCH WONEN
Gelijkvloers wonen midden in de natuur, gebouwd met 
eerlijke natuurlijke materialen. U woont, kookt, eet, slaapt 
en baadt op de begane grond. U kunt hier dus prima 
wonen in elke levensfase, met recht een levensloop-
bestendige woning.  Mijn Schuurwoning kan aangepast 
worden, indien u bijvoorbeeld meer slaapkamers, een 
inloopkast of een grotere woonkamer wenst.

Mijn Schuurwoning is georiënteerd op de buitenruimte. 
Bovendien wordt de overgang van uw woonkamer of 
woonkeuken naar uw tuin voorzien van een luifel. Hier kunt 
u van het vroege voorjaar tot het late najaar genieten van 
tuin en natuur. Dat is maximaal ontspannen wonen.

De Schuurwoningen komen op het schiereiland Misthoorn 
in woongebied Het Havenkwartier.

MIJN SCHUURWONING



VRIJSTAANDE DESIGNWONINGEN
De Blue eMotion is een vrijstaande designwoning geschikt 
voor iedere doelgroep. Het ontwerp sluit naadloos aan bij 
de omgeving. De woning is transparant en licht en brengt 
de natuurbeleving dichterbij. Alle woningen liggen aan 
het water, vlakbij Strand Zuid en één van de jachthavens. 
Er is ruimte voor een eigen aanlegsteiger of haven. 

De grote living en de ruime woonkeuken bieden een 
fantastisch uitzicht over de tuin en het water. Er is een 
inpandige bijkeuken. Op de verdieping zijn drie riante 
slaapkamers gesitueerd met allen ruim zicht op het groen 
en het water. De woningen komen op het schiereiland 
Kaafijzer in woongebied Het Havenkwartier.

BLUE EMOTION



mooie duurzame materialen gebruikt. Het binnenterrein 
daarentegen is een besloten gebied. Hier bevinden zich 
de achtertuinen en parkeerplaatsen.

De woningen zijn standaard uitgerust met vloerverwarming 
en zonnepanelen. Zeer energiezuinig, wat resulteert in 
lagere woonlasten. In totaal zijn er vier verschillende 
basistypes. Ieder type heeft een eigen plattegrond. 
De gevels van elk woningtype variëren en hebben eigen 
specifieke kenmerken. Elke woning is dus uniek!

IN HET HART VAN BLAUWESTAD
Het Havenkwartier is het levendige hart van Blauwestad 
in de sfeer van een nostalgisch havendorp. Het wordt 
gerealiseerd op het schiereiland tegenover de jachthaven, 
horecagelegenheid en Projectbureau Blauwestad.

Het eerste deel van het plan bestaat uit 34 karakteristieke 
gezins- en levensloopbestendige woningen in een 
carrévorm met uitzicht op het water. In fase 2 worden nog 
eens 17 woningen gebouwd. De kades zijn openbaar en 
voorzien van veel groen. Voor de inrichting worden 

HAVENKWARTIER
FASE 2



PURA VIDA JUBILEUM EDITIE      

Pura Vida Blauwestad is een jaarlijks
terugkerend openluchtconcert aan 

de rand van het Oldambtmeer.

De afgelopen jaren heeft het Noord 
Nederlands Orkest een grote 

verscheidenheid aan bekende 
Nederlandse artiesten begeleid.

Pura Vida trekt duizenden bezoekers 
die voor het podium of vanuit een 

bootje genieten van klassieke muziek 
in een moderne uitvoering.



BLAUWESTAD
GRONINGEN

LEEUWARDEN

ASSEN

HEERENVEEN

EMDEN

LEER

WINSCHOTEN

OLDENBURG

A7

A7

A7

N355

A6

A28

N33

A6

A7

31

UTRECHT

ZWOLLE

AMSTERDAM

A2

A28

NAZOMER IN HET RIET

VORMGEVING Pro Motion Pictures - Blauwestad   VERSIE november 2018   VERANTWOORDING Alle gegevens zijn met grote zorgvuldigheid verzameld en verwerkt. Projectbureau Blauwestad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden. 

Redersplein 2 
9685 AW Blauwestad 

0597 - 471010
info@blauwestad.nl
blauwestad.nl 

PROJECTBUREAU
BLAUWESTAD

PROJECTBUREAU BLAUWESTAD 
IS OOK REGELMATIG OP ZATERDAG OPEN 

Kijk op blauwestad.nl voor de actuele data


