
Nieuwbouw 60 appartementen

De Beukenhorst
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Inhoud

Selwerd is de oorspronkelijke naam voor een gebied ten noorden van de stad Groningen, globaal gelegen tussen de 
Paddepoelsterweg en het Selwerderdiepje, met Wierum als de meest noordelijke punt. Tegenwoordig is een deel van 
dat gebied een wijk van de stad. 
Ook de huidige woonwijk Selwerd van de stad Groningen behoort tot het gebied. Alle straatnamen in deze wijk zijn 
afgeleid van boomsoorten; de verschillende boomsoorten staan ook langs de betreffende straten. Waar de Esdoorn-
laan de Eikenlaan kruist, bevindt zich een bescheiden winkelcentrum. Daar kunt u terecht voor uw dagelijkse levens-
behoeftes. Aan deze laan bevindt zich ook een vensterschool met onder andere het buurtcentrum en een openbare 
bibliotheek. Verderop vindt u zwembad de Parel en de sportvelden. 

Selwerd
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Christelijke Woningstichting Patrimonium bouwt momen-
teel een seniorencomplex van 15 verdiepingen. Alle verdie-
pingen zijn via twee liften bereikbaar. Elke verdieping telt vier  
appartementen. Een appartement heeft twee slaap- 
kamers en een balkon, alsmede een inpandige berging 
en kast. De totale oppervlakte bedraagt circa 80 m2. 

De appartementen beschikken over een intercom en  
kabel/internetaansluiting. De aansluiting voor de telefoon 
en internet dient u zelf via de provider te regelen en te 
betalen. Naast de balkons is er geen aanvullende bui-
tenzonwering aanwezig. Eventueel kunt u dit later aan- 
brengen, na het vragen van toestemming aan  
Patrimonium.

Alle appartementen zijn sociale huurwoningen waarvoor 
huurtoeslag is aan te vragen. Veertig woningen worden 
toegewezen door Patrimonium. De overige 20 wijst Patri-
monium in samenwerking met ZINN toe aan mensen met 
een zorgindicatie. 

In de kelder van de woontoren is een fietsenberging voor 
elk appartement en daar is ook een algemene stallings-
ruimte. Parkeren van uw auto is zowel op het terrein 
als in de nabije omgeving mogelijk. Desgewenst kunt u  
gebruikmaken van voorzieningen die ZINN levert vanuit 
het nieuwe zorgcentrum.

Patrimonium is begin 2018 gestart met de bouw en de op- 
levering zal naar verwachting eind 2019 / begin 2020 zijn. 

Welkom

Ieder appartement heeft over de volle breedte een 
balkon. Alle ramen zijn hierdoor ook aan de buiten-
zijde gemakkelijk te bewassen. De balustrade is 
gedeeltelijk voorzien van een geperforeerde plaat. 
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Winkel- 
centrum 
Selwerd
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Entree,
Parkeren,
Berging

De 60 appartementen worden omsloten door de Iepen-, 
Beuken-, Berken- en Mispellaan. Ze liggen op loop- 
afstand van Winkelcentrum Selwerd. 

De gebouwen van Patrimonium en ZINN komen in een 
parkachtige omgeving te staan. Hiervoor wordt de vijver 
iets aangepast en worden nieuwe looppaden, bomen en 
een brug aangebracht. 

Situatie

A. U kunt uw auto parkeren op het terrein bij de woontoren, ter plaatse 

van de Beukenlaan. 

B. De hoofdentree bevindt zich in het park. Deze is toegankelijk voor 

auto’s zodat u bij de voordeur opgehaald kunt worden. 

D. Elk appartement heeft een eigen berging. Voor de fietsen en scoot-

mobiels zijn er algemene ruimtes beschikbaar en oplaadpunten.

C. Er komt een nieuwe brug over de vijver aan de lepenlaan om het 

park toegankelijker te maken. 
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VErDIEPING 1 - 15 DAK

Verdiepingen
Alle 60 appartementen hebben een berging in de woning 
zelf en een berging op de begane grond of in de kelder. 
Daarnaast is er plek voor de fietsen en de scootmobiels 
in gemeenschappelijke bergingen op de begane grond. 

KElDEr BEGANE GrOND
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Gevelaanzicht

NOOrD-WEST GEVEl ZUID-WEST GEVElZUID-OOST GEVEl NOOrD-OOST GEVEl



DISClAIMEr

Deze brochure heeft enkel een informatief karakter en 
is bedoeld om u te informeren over de appartementen.  
Ondanks dat de informatie (zowel teksten, afbeeldingen 
als tekeningen) met zorg zijn samengesteld, kunnen hier-
op geen enkele wijze rechten aan ontleend worden. deze 
brochure maakt geen deel uit van de latere contractuele 
huurovereenkomst

Peizerweg 136
Postbus 907, 9700 AX GrONINGEN
tel. 050-5299999
www.patrimonium-groningen.nl
info@patrimonium-groningen.nl


