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Wonen

“Hier kunnen wij
bij elkaar blijven wonen

wat er ook gebeurt.”

Op een unieke locatie aan de rand van de 

stad vindt u De Leyhoeve. Direct gelegen 

naast een schitterend park aan het water 

van het Oude Winschoterdiep. 

Een plek waar het draait om uw leefgeluk, 

zodat u niet vergeet te genieten. Dat is  

De Leyhoeve in Groningen, waar u samen 

jong blijft.

Alles naar eigen wens
Uniek voor huurwoningen: u kiest zelf uw badkamer 
en  keuken. Vanuit het ruime keuzeaanbod kan  
het appartement naar wens ingericht worden. 
De Leyhoeve  adviseert u graag in de keuzes en  
regelt daarna de rest, zodat u zorgeloos kunt  
uitkijken naar uw nieuwe appartement.

In De Leyhoeve woont u in een prachtig,  hoogwaardig 
afgewerkt appartement: ruim, licht en met een riant 
balkon. Standaard voorzien van een (luxe) basis-
inrichtingspakket, met onder andere vloerverwarming, 
intercomsysteem, klimaatbeheersing en eigen berging.

Hoekappartement

Tussenappartement

Penthouse

In De Leyhoeve zijn de woningen tussen de 65 en 190 m2 groot. 
Er zijn hoekappartementen, tussenappartementen en penthouses. 

Elk appartement heeft een handige berging in de inpandige parkeergarage.

Welk appartement kiest u?

Samen aangenaam oud worden. Het kán!  
Wonen in een prachtig huurappartement in 
een luxe wooncomplex dat van alle gemakken 
is voorzien. Met uitstekende service en comfort, 
waar alles in het teken staat van gastvrijheid.

De Leyhoeve beschikt over:

72 hoekappartementen |  121 tussenappartementen |  15 penthouses
2 hotelkamers |  4 zorghotelkamers |  74 zorgsuites



Keuzevrijheid
Alle appartementen zijn kosteloos voorzien van een 
basis-inrichtingspakket bestaande uit o.a. een keuken, 
sanitair en tegelwerk. Wilt u het liever anders of luxer? 
Dat kan! Kies zelf voor een Comfort of Luxe pakket 
of kies producten uit de rest van het assortiment. 
Wij helpen u graag bij het maken van de keuzes.
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Plattegrond voor een  
eerste indruk:

Meer informatie op: www.SeniorenWoningenGroningen.nl

Appartementen

Impressie hoekappartementImpressie tussenappartement

Hoekappartement (huurprijs vanaf € 933,-)
Vanuit deze woningen heeft u een prachtig uitzicht over de omgeving.  
Met een balkon van minimaal 14 m2 is het zowel binnen als buiten heerlijk 
 genieten. Er zijn zelfs woningen die over een tweede balkon beschikken!

Tussenappartement (huurprijs vanaf € 808,-)
Licht en ruimtelijk door de grote raampartijen van vloer tot plafond.  
De tussenwoningen zijn fantastisch afgewerkt met kwalitatief hoog waardige 
materialen, zodat u optimaal van uw wooncomfort kan genieten.

Penthouse (huurprijs vanaf € 1.213,-)
Geniet van een prachtig uitzicht over Groningen vanaf het zon overgoten 
 dakterras van deze unieke woningen. De uitzonderlijk hoge plafonds en  
ruimtelijke indeling zorgen voor een oase van licht en ruimte.
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Alles wat u nodig heeft
onder één dak.

De Leyhoeve biedt optimaal wooncomfort 

en gemak. Parkeer uw auto in de inpandige 

parkeergarage, neem een duik in het  

zwembad, en vraag de huismeester om  

hulp bij dat lastige klusje. In De Leyhoeve 

zitten ook een huisartsenpost, een kapper en 

een fysiotherapeut. En kunt u gebruikmaken

van onze hotelkamers: handig als uw familie  

of vrienden langskomen.

Faciliteiten

Baantjes trekken in het verwarmde binnenzwembad.

Zwembad Activiteiten

In De Leyhoeve zijn er ongetwijfeld medebewoners die 
ook van uw favoriete bezigheden houden. Of u nu biljart 
of  handwerkt, iedere week een rondje fietst of bijpraat 
met een kopje koffie. In De Leyhoeve wordt van alles 
georganiseerd. Iedereen is welkom, bijvoorbeeld bij de 
maandelijkse borrel!

Wanneer u onverhoopt zorg nodig heeft, maak dan gebruik van  
de inpandige Leyhoeve-zorgverlening.

Gezellig een biljartje leggen met uw medebewoners.

Zorg

Voor uw fysiotherapiebehandeling hoeft u niet ver te reizen.

Fysiotherapeut

Piekfijn geknipt door onze gekwalificeerde kapper.

Kapper



Wij doen voor u
de afwas!

In de Brasserie kunt u terecht voor een 

heerlijke lunch of diner. Meer trek in 

 Italiaans? Voor een stukje Italië hoeft u 

de deur niet uit! Neem plaats in pizzeria 

Il Forno of neem een pizza mee naar uw 

eigen appartement. Een goed glas wijn 

drinkt u in het Grand Café, of geniet in  

de Coffee corner van een vers kopje koffie 

gezet door een van onze barista’s. Alle 

horeca is fantastisch ingericht, heeft een 

eigen sfeer en is voor iedereen toegankelijk.

Horeca

Voor een stukje Italië in huis! Neem plaats in Il Forno of neem uw pizza mee. 

Pizzeria

In de brasserie kunt u terecht voor een heerlijke lunch of diner.

Brasserie

Gezellig samen borrelen of een lekker bakje koffie op ons prachtige terras aan het water van het Oude Winschoterdiep.

In De Leyhoeve vindt u maar liefst vier gezellige 
horecagelegenheden van hoog niveau: gastvrij en  
met passie en liefde voor het vak.



In de buurt

De Leyhoeve ligt aan de rand van het centrum van de stad Groningen. 

Een stad van goede restaurants, met smaken uit alle windstreken. Een  

stad van gezellige terrassen, waar jong en oud zich zonder moeite mengen.  

En Groningen is een stad met een breed winkelaanbod in de  voetgangers-  

vriendelijke binnenstad.

NS STATION

De ontsluiting met de rest  
van Nederland stopt voor de deur

Train

PARKEREN

Voor uw bezoek is voldoende parkeer-
gelegenheid rondom De Leyhoeve

Parking

JUMBO FOODMARKT

Een van de mooiste supermarkten  
van Groningen op loopafstand

shopping-cart

BUSSTATION

Ontdek de regio vanaf de voordeur

bus

BIOSCOOP

Om de hoek ligt de grootste bioscoop 
van Groningen

Film

Dichtbij is
altijd iets te doen!

Groningen is een stad van kunst en  cultuur, 
met bijvoorbeeld het iconische Groninger 
Museum of de prachtige  Stadsschouwburg. 
Een stad van muziek, met optredens in de 
Oosterpoort en op festivals als Noorderzon.

GUNSTIGE LIGGING

Binnen 10 minuten bent u  
in het centrum van Groningen

Bicycle



Woonlandschap de Leyhoeve Groningen
Helperpark 258-L, 9723 ZA Groningen
050 – 206 92 92

info@leyhoeve-groningen.nl
www.leyhoeve.nl 

  Leyhoeve Groningen

U bent van harte welkom 
in De Leyhoeve!
Wilt u meer informatie over wonen in De Leyhoeve? Maak dan 
een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding. Gewoon een 
keertje binnenkijken kan altijd: onze gezellige Brasserie is  
zeven dagen per week open voor bewoners én voor gasten.  
Bel 050 - 206 92 92 om een tafeltje te reserveren.

Bent u nog geen 55+, maar kunt u niet wachten om in  
De Leyhoeve te komen wonen? Informeer dan vrijblijvend  
naar een plek op onze VIP-lijst zodat u verzekerd bent van  
een van onze fantastische  appartementen in de toekomst.

Zonnepanelen voorzien het 
complex van energie. Voor het 
verwarmen en koelen wordt 
 bodemenergie gebruikt.  
Alle bouwmaterialen kunnen 
hergebruikt worden als product 
of als grondstof voor nieuwe 
materialen. Daarmee is het 
gebouw niet alleen duurzaam, 
maar ook CO

2
-verlagend.  

Bovendien is De Leyhoeve 
 aardbevingsbestendig gebouwd 
op een ijzersterke fundering.

In De Leyhoeve 
staat duurzaam-
heid voorop

Bekijk alle beschikbare woningen op: 
www.SeniorenWoningenGroningen.nl

Contact
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