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1. locatie aanwijzen voor bouwgroepen

- Brengt versnelling voor mensen die iets willen

-  Is een hulp bij het ontdekken van de noodzakelijke verandering 
in de systeemwereld van de professionele en ambtelijke
organisaties

-  Zorgt voor nieuwe en energieke kernen in de buurt

+



Kop van de Oosterhamrikkade:

locatie Oosterhamrikkade NZ:
- kade ontharden
- groene kade
- langzaam verkeer

Een diep en groot stadsblok:
ideaal voor een reeks tussenmaten!

Salami verkaveling:         
minimaal 8 meter < maximaal 32 meter 
breed 

Bouwenveloppe:
blokken met steeg en collectieve tuinen / 
patio’s

Verschillende gebouw typologieën 
voor kleinschalig collectief 
wonen en werken



2. een ontmoetingspunt waar mensen met hun
(gemeenschappelijke) woondromen verder 
worden geholpen

Een groep mensen rond een tweetal 
energieke mannen wil samen een 
woongebouw voor de 8 huishoudens uit hun 
groep realiseren. De groep is daad- en 
kapitaalkrachtig genoeg om daar samen iets 
(moois) van te maken.

Hoe nu verder?

Veel mensen reageren erg enthousiast over 
het De Buren project aan de Oosterkade.
Dat wil ik ook. Daar hebben wij het al jaren 
over!  Maar hoe kom je van droom naar plan 
naar daad? Of; mooi. Daar ben ik nu nog niet 
aan toe, maar later, als ik niet meer voor 
mezelf kan zorgen, wil ik dat ook.

Waar kunnen deze mensen terecht?

Een vrouw woont al 30 jaar naar volle 
tevredenheid in een leuk buurtje. Haar huis 
heeft trappen. Dat van haar buren ook. Haar 
partner wordt langzamerhand ouder en 
minder flexibel. Ze hebben al die jaren veel 
lief, leed en praktische zaken gedeeld met 
hun buurtje van 9 woningen. Hoe mooi zou 
het zijn, als die sociale infrastructuur in stand 
zou kunnen blijven. Desnoods met zorg van 
elders.

Wat hebben deze mensen nodig om met el-
kaar te kunnen blijven wonen, samen, veilig 
en op den duur met zorg van en voor elkaar?

?

?

?

?

?

?

Hoe komen we in 
contact met meer 
mensen die willen 
wat wij willen?

Hoe nu verder? Waar zou deze mevrouw 
een nieuwerwets Hofje 
kunnen vinden om te 
gaan wonen?

Wat hebben deze mensen 
nodig om met elkaar te kun-
nen blijven wonen, samen, 
veilig en op den duur met zorg 
van en voor elkaar? 

Wimmie’s

kostencalculator
ontmoeting /

gemeenschapsontwikkeling

locatie

procesbegeleider

?
?

??

profiel: 
- goed luisteren!
- empathisch, verstaan, begrijpen
- voelsprieten voor trends

aannemer

architect
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wonen

werken

werken

wonen

Passende werkplekken
Werkplekken integreren in de eigen 
woonruimte of toch liever in de 
gemeenschappelijke ruimte? Gewoon 
omdat je thuis meer kuubs nodig hebt 
voor je hobby, je gezin, je woongenot. 
Of omdat je graag anderen ontmoet 
voor inspiratie. Misschien zit je eigen 
bedrijf in een groeispurt en heb je ineens 
vergaderruimte nodig of meer plek 
voor nieuwe collega’s? Geen probleem; 
werken, wonen en leven zijn immers 
verweven in de andere manier denken. 

werken | ondernemen ook vanuit thuis
overmaat

ruimte voor eigen invulling
samenwerken

werkplaats

wonen

werken
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Anders denken
Op dit moment wordt een belangrijke 
groep nog niet bediend door de 
aantrekkende woningmarkt in Stad: 
de ‘middengroep’. Dertigers die het 
de afgelopen jaren niet makkelijk 
hebben gehad, maar die toch door 
hun inventiviteit, creativiteit en 
ondernemerschap (o.a. ZZP’ers) het 
hoofd boven water hebben weten te 
houden. Dertigers die stedelijk wonen 
prefereren boven het landelijk gebied, die 
houden van duurzame oplossingen, graag 
interactie hebben met de mensen om 
zich heen, maar ook individueel ‘hun ding 
doen’. Dertigers die werken, wonen en 
genieten, hebben weten te verheffen tot 
een nieuwe levensvorm. 

Maar niet alleen de ‘dertigers’ vallen 
op dit moment qua wonen tussen de 
wal en het schip. Ook de 55+’ers en de 
jonge gezinnen met kinderen dreigen 
de stad te verlaten bij gebrek aan 
passende woningen. Die middengroep 
heeft Groningen echter hard nodig en 
niet alleen als motor van de economie. 
Daarom slaan Rizoem, Sandra Grabs en 
MDLandschapsarchitecten de handen 
ineen. Kwaliteit van leven integreren met 
wonen, werken, bouwen en financieren; 
ze laten graag zien hoe het anders kan én 
hoe het passend kan.

bron: cbs

de groep zzp’er is erg divers wat betreft het 
aantal personen per huishouden en te 
besteden budget
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Passende transformatie
Een goed geleide transformatie van 
huidige situatie naar toekomstige 
woonkwaliteit staat voorop. Daarbij wordt 
gedacht aan een fasering die binnen nu 
en 5 jaar wordt gerealiseerd. 

de taal van het kanaal 
programmatische relatie met water

- wonen en vrije tijd
- werk / netwerk

wonen

werken

werken

werken

werken wonenwonen

wonenwonen

werken wonen

wonenwerken

werken

wonenwonen
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2005:
- stilleggen spoorlijn
- aankoop terrein door Gemeente

2010:
- opening Berlagebrug

sinds 2010:
- oplevering woongebouw 
  Eemskanaal ZZ

2015:
- opening Sontbrug

2021 ? 
- eerste opleveringen in het nieuwe  
  woonkwartier aan de Deense haven
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Passend in Groningen
Groningen heeft van oudsher een traditie 
als architectuurstad. Met Groningse 
nuchterheid de nek uitsteken is 
kenmerkend voor deze Hanzestad. Nait 
soezen moar doun! Daarom past deze 
‘andere aanpak’ bij uitstek in een stad 
als deze: de middengroep krijgt een 
karakteristieke plek in de stad en de stad 
pakt op deze manier haar traditie als 
architectuurstad weer op.

Kortom:
Anders wonen, werken en genieten? 
Het pást in Groningen!

25

N

2.059 m2
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 Voorblad | 2016-11-03StadVernieuwt - Scandinavische Havens

Haddok

Tjalling Zondag (zofa), Sjoukje Veenema (ruimtekracht), Tjeerd van Riemsdijk, estheticon



 Locatie | 2016-11-03StadVernieuwt - Scandinavische Havens

Scandinavische Havens

Duurzame verandering van een rauw
stukje stad
Van een (deels) leegstaand gebied naar
een nieuwbouwprojectontwikkeling
kost veel
leegstandsbeheer, naar sloop en
bouwrijp maken, naar planontwikkeling
en verkoop aan een ontwikkelaar kost

o
de bestaande kwaliteiten van de plek:
niet eerst slopen van wat er is maar het
bestaande met al zijn poten
veranderen naar een eigenwijze
woonbuurt.



Potenties | 2016-11-03StadVernieuwt - Scandinavische Havens

Tekeningetjes

8565 m2 dak ~
6.766.350 l. regenwater ~
146 huishoudens

8565 m2 dak ~
5353 zonnepanelen ~
397 huishoudens

8565 m2 dak ~
schil van beplating

vrije ruimte
onder constructie

verharde ondergrond

1000 ton

Tekeningetjes

8565 m2 dak ~
6.766.350 l. regenwater ~
146 huishoudens

8565 m2 dak ~
5353 zonnepanelen ~
397 huishoudens

8565 m2 dak ~
schil van beplating

vrije ruimte
onder constructie

verharde ondergrond

1000 ton

Wat biedt het gebied:
Dak van de loodsen als voor energie
opwekking.
Loodsen als dak voor wonen, werken
en vrije
Tapijt van stelcon als fundering.
Water als verbinding, recrea
grondstof.

De daken worden ingezet voor
energieopwekking, in poten o
ongeveer 400 huishoudens.
Regenwater kan door hergebruik
huishoudens voorzien van water.



WONINGTYPES koop en maandlast COOPERATIEVE VERENIGING VAN EIGENAREN

type m2 GBO  kale 
bouwkosten 

per m2 
BVO

 all-in 
bouwkosten 

 grond  totaal MAANDALASTEN 
KALE HUUR 4% IRR 
VVE

RAMING BOUWEXPLOITATIE KLH24 m2 GBO CASCO+ 24,00     31.241€              1.041€       37.489€          6.478€                43.968€                        195,00€                   

RAMING BOUWEXPLOITATIE KLH48 m2 GBO CASCO+ 48,00     47.954€              799€           57.545€          10.328€              67.873€                        300,00€                   

RAMING BOUWEXPLOITATIE KLH 72 m2 GBO CASCO+ 72,00     63.060€              701€           75.672€          16.680€              92.352€                        400,00€                   

RAMING BOUWEXPLOITATIE PIR72m2 GBO CASCO+ 72,00     70.422€              782€           84.506€          20.488€              104.994€                      450,00€                   

RAMING BOUWEXPLOITATIE PIR96 120m2 GBO CASCO+ 96,00     98.339€              819€           118.007€        26.699€              144.705€                      625,00€                   

incl BTW



Een nieuwe corporatie voor Groningen:



GRENSCONFLICTEN
Wonen en mobiliteit
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Ivonne de Nood, Almere Oosterwold



Maak Oosterwold, landgoed van initiatieven





Spelregels



Het gaat over mensen; hun idealen



En groepen mensen; gedeelde idealen 



Zich vormende groepen mensen



Adrienne NoortmanBetaalbaar bouwen



Collectieven, individueel met architect Ben te Raa



Collectieven, 1 kavel en gebouw Ben te Raa



Ben te RaaZelf ontwerpen en bouwen



Stand van zaken initiatieven (t/m 21 02 18)

• Grondtranscties = 159

• Koopovereenkomsten getekend = 21

• Anterieure overeenkomsten = 255

• Intentieovereenkomsten = 35

• Groene stip = 110

Totaal = 580 initiatiefnemers/kavels 

• Intakeformulieren = 275 (eerste bijeenkomsten t/m september)

Marit GelukInitiatieven gaan verder dan wonen



Initiatiefrijkheid = nieuw ondernemerschap



Groeiende initiatievenkaart, geen plankaart



Ben te RaaOrganische groei, onvoorspelbaarheid
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Jan Jaap Kolkman, wethouder Deventer



Rielerweg



Start bouw Duwo Havenkwartier



Station Deventer



Terras Grote Poot



Deventer aangezicht



Hergebruik oud postkantoor



Lamme van Dieseplein



Nieuwbouw Steenbrugge






