
SUPERLOFTS GRONINGEN

In een industrieel gebied in Groningen, dat langzaam omgetoverd wordt tot dynamisch 
stedelijk woongebied, zijn 48 appartementen collectief ontwikkeld. In de Oosterparkbuurt, 
op fietsafstand van hartje centrum, vind je nu energiezuinige superlofts. Bewoners 
hebben veel vrijheid gehad om hun woning in te delen naar hun eigen wensen, daarom 
is geen appartement hetzelfde.

CPO KOMT TOT ZIJN 
RECHT IN DE STAD

Al 20 jaar begeleidt KUUB particulieren 
die een eigen buurt willen bouwen. ‘Tot nu 
toe was dat altijd grondgebonden’, vertelt 
Sharla Oostra, die als projectleider namens 
KUUB betrokken is bij Superlofts. ‘Het was 
een mooie uitdaging om het concept van 
Superlofts te vertalen naar de Groningse 
binnenstad en wat mij betreft is dat goed 
gelukt.’ De Superlofts zijn grofweg opgedeeld 

in twee blokken. Het linkerdeel is een toren, 
dat past bij het nieuwe stedelijke beeld. De 
laagbouw op rechts sluit aan bij de bestaande 
bebouwing, ook wat betreft kleur en stijl. Met 
elkaar is het een mix van 48 appartementen 
geworden. Door veel keuzevrijheid werd geen 
loft hetzelfde. Wat ze wel gemeen hebben is 
veel daglicht, een eigen buitenruimte én een 
eigen parkeerplaats. 

Keuzevrijheid 
De grootste uitdaging voor de constructeur 
in dit project was om structuur aan te brengen 
in een gebouw dat een verscheidenheid aan 
mogelijkheden moest gaan bieden. Keuzevrij-
heid is immers een belangrijk aspect van CPO 
bouwen. ‘Het moest daarom een structuur 
bieden die zou voorzien in wensen, zonder dat 
het extreem duur mocht worden in de uitvoe-
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ring’, legt Willem Dantuma namens Dantu-
ma-Wegkamp uit. ‘Bij de ontwikkeling van 
het project in 2017 hebben we daarom meteen 
nagedacht over wat een koper zou kunnen 
bedenken, en welke consequenties dat dan zou 
hebben voor de constructie.’

Stabiliteit 
Besloten werd de laagbouw een raamwerk van 
holle wanden en breedplaatvloeren te geven, 
waardoor de stabiliteit uit het raamwerk komt 
en er geen stabiliteitswanden nodig waren. 
‘Een flexibele oplossing’, aldus Dantuma. Voor 
de hoogbouw van acht lagen was zo’n raam-
werk niet mogelijk. De stabiliteit is daar op-
gelost met loodrecht op elkaar staande wanden. 
Dantuma: ‘De koper heeft zo veel vrijheid 
gehouden om eigen wensen te vervullen. We 
hebben daar geen nee in hoeven verkopen en 
ook economisch is het een rendabel plan ge-
worden.’ Oostra licht toe: ‘Het is natuurlijk 
niet zo dat de grenzen eindeloos waren. Er was 
inderdaad ruimte voor de eigen wensen van 

de kopers, maar dit moest wel passen binnen 
de constructieve en technische kaders.’ Volgens 
werkvoorbereider Mark Veurink van Ter Stee-
ge Bouw Vastgoed, zijn die vrijheden in het 
ontwerp ook wat het project bijzonder maakt, 
met daarbij de toepassing van de veelheid in 
materialen. 

Zorgvuldigheid
‘De aandacht en de zorgvuldigheid van de 
architect, het blijven geloven in het concept 
en de mogelijkheden, en bouwkundig een 
bepaalde ruimte vinden; dat heeft ons tot deze 
oplossing gebracht’, weet Dantuma. ‘Daar 
hebben we veel over gespard, en daarvan kun-
nen we met recht zeggen “dat is goed geslaagd 
voor dit project”.’

Complex werk
Veurink: ‘Het was een complex werk, zeker 
geen dertien-in-een-dozijn, dat dankzij de 
uitstekende samenwerking zo’n mooi resultaat 
heeft opgeleverd.’ Het bouwproces verliep 

‘Dit zijn de krenten in de 
pap voor woningbouw’

- Mark Veurink

soepel, mede omdat in de uitvoeringsfase met 
de leveranciers en onderaannemers opgetrok-
ken is in een vorm van BIM. Knelpunten 
konden zo vroegtijdig worden gesignaleerd en 
opgelost. Veurink: ‘Dankzij een aantal proef-
opstellingen konden we tot de juiste esthetische 
vormgeving komen, die bovendien uitvoe-
ringstechnisch mogelijk was.’ 

Geruststelling
Als werkvoorbereider genoot Veurink het 
meest van de enorme elementen waarmee door 
de nauwe straatjes van Groningen gemanoeu-
vreerd werd. ‘We hadden de keus uit een vas-
te torenkraan die de elementen in kleinere 
delen moest verplaatsen, of werken met een 
mobiele kraan en grote elementen. Grote ele-
menten hadden uitvoeringstechnisch een 
groter voordeel.’ Dus werd gekozen voor de 
mobiele kraan, waarbij precies werd uitgere-
kend hoeveel dagen hij nodig zou zijn. ‘Dat 
zijn wel momenten waarop je hoopt dat je niet 
gebeld wordt dat er iets misgaat’, geeft Veurink 
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‘Het concept is omarmd 
door de bewoners’

- Sharla Oostra

-, prefab betonnen gevelelementen, HSB-ele-
menten, holle-wandsysteem en buitenstucwerk. 
In het lage deel zijn de balkons uitgevoerd in 
hout met staalconstructie.

Mooi geheel
Hoewel aan de voorzijde de meest lastige de-
tails zitten, met de terugliggende voegen en 
de schuin lopende hoeken van beton, vindt 
Veurink de achterzijde van het pand het 
mooist. ‘Alle facetten komen daar samen: pre-
fabbeton, staalconstructie, hout, bui-
tenstucwerk, buitentrappen, et cetera. Als 
ingenieur kijk je daar het meest naar. De hele 
staalconstructie met houten balkons en per-
gola’s is een fantastisch staaltje werk. Alles bij 
elkaar gezien is het een mooi geheel.’

Staalservice Hardenberg 
Staalservice Hardenberg biedt totaaloplossingen voor de bouw. Voor de werken Su-
perlofts in de stad Groningen is deze totaaloplossing goed zichtbaar. In het voortraject 
van het project is er meegedacht met de opdrachtgever Ter Steege Bouw Vastgoed 
Hardenberg. Diverse onderdelen zijn voor het budget afgeprijsd en e.e.a. is ook beoor-
deeld op uitvoerbaarheid. Uiteindelijk is er een ontwerp ontstaan dat door Ter Steege 
Bouw Vastgoed Hardenberg in de markt is gezet. Doordat er in het voortraject mee-
gedacht kan worden, wordt er op voorhand al problemen in de uitvoering getackeld 
en mag het eindresultaat er zijn!

toe. ‘Bij de tweede bouwlaag was ik gerustge-
steld. Achteraf maakt het me trots dat we 
zoiets bereikt hebben met elkaar.’

Tetris
Het leek op een tetrisspel voor de aannemer. 
Veurink: ‘We zijn met het prefab betoncasco 
letterlijk verticaal aan het bouwen geweest. 
De kubussen waren zodanig ontworpen dat 
we de elementen per bouwlaag konden mon-
teren. Als blokken viel het gebouw in elkaar. 
Dit zijn de krenten in de pap wat betreft wo-
ningbouw. Je wordt getriggerd om serieus na 
te denken over de uitvoeringstechnische kant 
van het project.’ De toren is opgetrokken uit 
prefab elementen, terwijl de laagbouw een 
combinatie is van staalconstructie - in het zicht 

WONINGBOUW

44




	Noorden 99 2022 10. Superlofts
	Noorden 99 2022 10. Superlofts-5 - laatste pagina

