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Het centrum van Blauwestad af maken
“Het belangrijkste doel voor de komende jaren is 

om Het Havenkwartier als centrum van Blauwestad 

echt af te maken. Met aantrekkelijke woonprojecten, 

maar ook volop aandacht voor de inrichting van 

de openbare ruimte en de nodige voorzieningen. 

Denk aan horeca en diverse ambachtelijke winkels. 

Weliswaar kleinschalig, maar wel met de sfeer van 

een echt centrum. Ideeën voor de inrichting van 

Het Havenkwartier zijn er genoeg. Tot die tijd zijn er 

natuurlijk al de pop-up-shops en restaurant Heerlijke 

Streken.”

Daar profiteren alle woongebieden van
Waarom die focus op Het Havenkwartier? “We zien 

dat de ontwikkelingen in Het Havenkwartier echt 

een katalysator zijn voor de rest van Blauwestad. 

Je zou misschien denken dat het succes van de 

laatste jaren vooral te danken is aan de populariteit 

van de projectwoningen zoals het Havenkwartier, 

maar de kavelverkoop is goed verspreid over alle 

woongebieden. Nu Blauwestad echt een centrum 

krijgt, een hart, gaat de rest ook veel meer leven. 

Daar profiteren de andere woongebieden van. 

Een aantal van de schiereilanden is inmiddels al 

helemaal volgebouwd, dus dat is een uitstekend 

resultaat. Blauwestad is een van de grootste 

gebiedsontwikkelingen van Nederland. Van dit 

formaat zie je het niet zo gauw meer in deze tijd. Hier 

hebben we het lef gehad om het toch te doen. Daar 

mogen we best een beetje trots op zijn.” 

Gevarieerd woningaanbod
Een belangrijk speerpunt blijft ook een gevarieerd 

woningaanbod. Koopmans: “Blauwestad wil een 

brede doelgroep blijven aanspreken. Dat werkt goed 

en dat zien we ook terug in de projecten. Die worden 

gefaseerd aangepakt – niet te veel gelijktijdig. 

Daardoor kan elk project helemaal afgemaakt worden 

en groeit Blauwestad op een goede, gelijkmatige 

manier. Op dit moment hebben we bijvoorbeeld fase 3 

van het Havenkwartier in de verkoop en fase 1 van 

het project Kaap de Goede Hoop. Beide in het hart van 

Blauwestad en energiezuinig, maar wel elk met een 

heel eigen gezicht. Dat trekt nieuwe bewoners.”

Nieuwkomers en doorstromers
Die nieuwe bewoners van Blauwestad, wie zijn 

dat eigenlijk? “We hebben de afgelopen jaren 

goed gemonitord waar de nieuwe bewoners van 

Blauwestad vandaan komen. Ruim 60% komt 

van buiten de regio Oost-Groningen. Misschien 

niet helemaal vanuit de Randstad, zoals men 

oorspronkelijk voor ogen had met Blauwestad, maar 

toch. En van de mensen die wel uit deze regio komen, 

gaat het om ruim 10% jonge starters. Zij trekken 

vanuit het ouderlijk huis naar Blauwestad. Een laatste 

bijzondere ontwikkeling is dat de eerste bewoners 

binnen Blauwestad zelf verhuizen. Waar ze jaren 

geleden met hun gezin voor de ruimte in en rondom 

het huis kwamen, gaan ze nu opnieuw bouwen, maar 

dan wat kleiner. Woonwensen veranderen als de 

kinderen de deur uit zijn.” 

Voor het derde jaar op rij was 2019 succesvol voor Blauwestad. Het afgelopen jaar zijn er opnieuw evenveel kavels 
verkocht als de voorgaande jaren: maar liefst 53. Daarmee zijn er vanaf 2016 bijna net zo veel kavels verkocht als 
in de eerste 10 jaar van Blauwestad. In 2020 komt het totale aantal woningen op meer dan 400. Directeur Johan 
Koopmans kijkt dan ook vol vertrouwen uit naar de komende jaren. Op het programma voor 2020 staan onder meer 
de bouw van de Blauwe Loper, de 14e editie van Pura Vida en het verder inrichten van Het Havenkwartier. 

“Nu Blauwestad echt een 
centrum krijgt, een hart, gaat 

de rest ook veel meer leven. 
Daar profiteren de andere 

woongebieden van.”

Johan Koopmans, directeur Blauwestad



Eindeloos genieten!
 

Wil je energieneutraal wonen? In deze moderne, 

vrijstaande woningen aan het water zit je er 

warmpjes bij: uitstekend geïsoleerd, all electric, 

vloerverwarming en zonnepanelen. Plus volop 

ruimte om je eigen woonkeuzes te maken.

Vanaf € 425.000 inclusief kavel v.o.n. 

Oud-Hollands wonen in modern jasje
 

De karakteristieke oud-Hollandse architectuur, 

gecombineerd met het comfort van nu. Ook fase 3 

van het Havenkwartier wordt ongetwijfeld een 

succes. Deze herenhuizen en schipperswoningen 

zijn energiezuinig en onderhoudsarm. Dat is  

lekker leven!

Vanaf € 219.500 inclusief kavel v.o.n. 

                   Een weekendje op het water
 

Zelf ervaren hoe het is om te wonen aan het water of 

zelfs op het water? Met de villaboot van Blauwestad 

kan het! Deze heerlijke waterwoning zal in de 

toekomst te huur zijn, maar we geven nu alvast een 

weekendje-weg. Je bepaalt zelf waar je aanmeert. 

Als je wilt, leggen we hem zelfs midden op het 

Oldambtmeer voor anker. Met aan alle kanten glas, 

van vloer tot plafond, heb je rondom uitzicht op het 

water. Niks aan je hoofd – wat wil je nog meer. 

Winnen? Doe mee aan de like & win-actie 
op onze Instagram- en Facebookpagina.  

KAAP DE GOEDE HOOP

HAVENKWARTIER
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Bouw Blauwe Loper van start
Blauwestad is niet alleen een plek om te wonen, 

maar ook om te recreëren. Koopmans is heel 

tevreden over hoe het toerisme zich ontwikkelt: 

“De stranden worden druk bezocht, zowel in 

Midwolda als tegenover Het Havenkwartier. Er komt 

langzamerhand steeds meer daghoreca, zodat je 

lekker vanaf het strand een ijsje of patatje kunt halen. 

Ook de havenmeester merkt dat het aantal toeristen 

in het gebied groeit. Dat zal met de komst van de 

Blauwe Loper ongetwijfeld alleen nog maar toenemen. 

De bouw van de langste fiets- en wandelbrug van 

Europa is begin december van start gegaan. Eind 

2020 kunnen voetgangers en fietsers over deze 

brug van Blauwestad naar Winschoten. Die korte 

verbinding maakt het stadscentrum en de scholen in 

Winschoten veel beter bereikbaar. Dat is goed voor 

de ontwikkeling. En natuurlijk brengt het Blauwestad 

ook dichterbij voor de inwoners van Winschoten.” 

Steeds meer groen
Wat is Koopmans’ favoriete plek in Blauwestad? “Dat 

is toch wel bij de Wilgenborg, de groene kathedraal 

op het evenemententerrein. Als je daar een stukje 

doorloopt, daar is het echt fantastisch. Ik ben sowieso 

blij dat er steeds meer groen in het landschap komt. 

Afgelopen jaar hebben we maar liefst 500 nieuwe 

bomen aangeplant. Het plan is om dat ieder jaar 

opnieuw te doen. Zo wordt Blauwestad een fijne plek 

om te wandelen. Maar het blijft natuurlijk ook heerlijk 

om een bootje te huren en een dagje rond te varen.” 

Kerst in Blauwestad
Tot slot heeft Koopmans nog een tip voor de kerst  -

vakantie: “Maak een lekkere wandeling rond om 

Blauwestad. De routes van 5, 10, 21 of zelfs 42 km 

liggen voor je klaar. Met het permanente marathon-

parcours dat is uitgezet vanaf het project bureau,  

kun je heerlijk wandelen en hoef je niet te verdwalen.  

Dus, kop in de wind en op pad!”


