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Groningen: De Linie – Woonbuurtje met samenhang 
 
Projectgegevens PO De Linie 
Project PO De Linie  
Locatie De Linie, Groningen 
Initiator stichting POL (particulier ontwikkelen De Linie)  
Opdrachtgever stichting POL (Particulier Ontwikkelen De Linie)  
Stedenbouwkundig ontwerp Wiel Arets  
Beeldkwaliteitplan MD Landschapsarchitecten 
Architect architect Moriko Kira 
Andere betrokken partijen KUUB centrum voor particuliere bouw, Gemeente Groningen  
Programma 18 vrijstaande woningen  
Omvang divers  
Start uitgave kavels start bouw mei 2005  
Oplevering februari - mei 2006  
Typologie vrijstaande woningen  
Kavelgrootte divers  
Woninggrootte 150 - 180 m²  
Stichtingskosten € 230.000,– - € 340.000,– v.o.n. 
 
Ten zuidoosten van de Groningse binnenstad ontstaat het Europapark, een 43 hectare groot 
nieuw stadsdeel. Voor dit stedelijke gebied met woningen, kantoren, horeca en het nieuwe 
stadion van FC Groningen, maakte Wiel Arets het stedenbouwkundig plan. De basis wordt 
gevormd door vier kwadranten die elk een eigen identiteit hebben maar toch bij elkaar horen. 
Een van deze kwadranten is De Linie, met plaats voor ongeveer 390 woningen, appartementen 
en woon/werkcombinaties.  
 

 
 
Als in 2003 blijkt dat ontwikkelaars de woningbouw te riskant vinden, deelt de gemeente het gebied op 
in kleinere eenheden en ontstaat ruimte voor andere opdrachtgevers. De initiatiefgroep Particulier 
Ontwikkelen De Linie gaat in een samenhangende aanpak 18 kavels bouwen met inschakeling van de 



info@arch-lokaal.nl  2 

 

Japanse architecte Moriko Kira. Voor het gemeentelijk apparaat betekent werken met een groep 
particulieren een forse omschakeling, maar politiek is er steun voor de initiatiefgroep. Het project De 
Linie is door publiek en vakjury uitgeroepen tot het mooiste gebouw van Groningen van 2006. 
 

 
 
Uitwerking van de opgave 
Op basis van het stedenbouwkundig plan van Wiel Arets maakt MD Landschapsarchitecten een 
beeldkwaliteitplan als leidraad voor particulieren en ontwikkelaars die in De Linie willen bouwen. 
Verder worden uitgangspunten zoals de kavelgrenzen en het bouwvlak vastgelegd. Enkele 
initiatiefnemers uit de naburige wijk Oosterpoort brengen een groep bij elkaar die zich verenigt in de 
stichting Particulier Ontwikkelen De Linie (POL). Gemeentelijke regels maken het nodig dat de leden 
van deze groep individueel meedoen aan de verloting van kavels ook al hebben zij het liefst 
aaneengesloten kavels. Uiteindelijk komt de groep op drie plekken in de wijk met in totaal 18 kavels. 
Al in een vroeg stadium krijgen de initiatiefnemers hulp van KUUB, het Groningse Centrum voor 
Particuliere Bouw. Voor de architectenselectie is samen met de gemeente een lijst opgesteld van 
architecten die gezien hun kwaliteiten en ervaring in aanmerking kunnen komen. In een anonieme 
beoordeling verfijnen de bewoners de selectie waarna ze tot hun eigen verbazing uitkomen op de in 
Nederland gevestigde Japanse architecte Moriko Kira. Na gesprekken met bewoners ontwerpt Moriko 
Kira een basiswoning waarop variaties mogelijk zijn in bouwhoogte, plattegrond en gevelafwerking. 
Omdat in de Linie de woningen dicht op elkaar staan, wordt aan de tuinzijde de bouwhoogte beperkt 
om te garanderen dat de buren voldoende zon in de krijgen. Dat is ook voor de toekomst contractueel 
geregeld.  
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Resultaat 
De jury van het Mooiste Gebouw van Groningen 2006 beschrijft het resultaat als volgt: ‘Het winnende 
project is het resultaat van bijzonder opdrachtgeverschap. Een aantal particulieren vond elkaar en 
besloot zich te verenigen in een stichting. Vanuit deze stichting werd de opdracht gegeven tot de  
bouw van 18 woningen. De woningen kennen hetzelfde basisontwerp, maar per gezin werd een 
individueel definitief ontwerp gemaakt. […] Door deze methode is een woonbuurtje ontstaan dat divers 
is, maar toch een duidelijke samenhang heeft. De jury waardeert de sympathieke uitstraling van het 
project en noemt het een voorbeeld van goed particulier opdrachtgeverschap. Unaniem kent de jury 
de eerste prijs toe aan de patiowoningen in de Linie door Moriko Kira.’ Ook financieel pakt het goed 
uit. Volgens KUUB heeft PO De Linie 25 à 27% in kosten bespaard in vergelijking met woningen die 
projectontwikkelaars in dezelfde tijd in De Linie bouwden. 
 

 
 
 
Tekst Dirk Bergvelt, Architectuur Lokaal 
 
Bronnen Bouwen met burgers, Handboek Collectief Particulier Opdrachtgeverschap voor gemeenten 
in Groningen en Drenthe, een uitgave van de provincie Groningen en Drenthe en KUUB 
 
Links www.kuub.nl; http://europapark.groningen.nl/europapark-home/wonen 


