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De media vertellen ons elke dag over grote 
urgente maatschappelijke vraagstukken. 
We hebben te maken met een woningcrisis, 
een milieucrisis, een grondstoffencrisis, een 
CO2-crisis en ook een stikstofcrisis. Met deze 
studie kijken we met een brede blik naar de 
vraagstukken en geven wij een visie op de 
mogelijk toekomstige (sociale) woningbouw. 

Inclusief
De locatie voor het onderzoek ligt in stadsdeel 
Meerstad. De wijk kenmerkt zich door een 
groene, ruime opzet aan het Woldmeer met 
hoofdzakelijk eengezinswoningen. In de directe 
nabijheid van de locatie komt o.a. een nieuwe 
basisschool, een nieuwe supermarkt en een 
goede ontsluiting met het openbaar vervoer. 
Op de locatie is gezocht naar een mix aan 
huurwoningen om meer verschillende type 
woningen in Meerstad te realiseren. We willen 
Meerstad bereikbaar maken voor verschillende 
doelgroepen in de sociale huur en daarmee ook 
in Meerstad een bijdrage te leveren aan een 
ongedeelde stad.  

Bewonersparticipatie
Het plan kenmerkt zich door een sterk 
collectieve karakter. De woningen staan allemaal 
in een collectieve groene wereld. De woningen 
hebben een eigen voordeur en terras op het 
maaiveld. Elke bewoner heeft de mogelijkheid 
om gebruik te maken van de gezamenlijke tuin. 
In de tuin staan meerdere gemeenschappelijke 
voorzieningen afgestemd op de wensen 
van de bewoners. De tuin wordt ingevuld in 
samenspraak met de bewoners. De woningen 
staan aan de straat rondom de tuin. Ze zijn 
georganiseerd groepjes en ten opzichte van 
elkaar verschoven voor variatie, herkenbaarheid 
en kwaliteit. Het is een uitnodigende plek 
om elkaar te ontmoeten, te tuinieren en te 
ontspannen. 

Woonwensen
Door de woningen af te stemmen op de 
woonwensen van de bewoners ontstaat 
een breed pallet aan woningtypologiën. 
De basis van het plan wordt gevormd door 
gezinswoningen, aangevuld met woningen 
voor één- of tweepersoonshuishoudens. De 
woningen worden afgestemd op de huidige 
én toekomstige samenstellingen van de 
huishoudens. De studie met een modulair en 
biobased bouwsysteem geeft antwoord op 
de lokale vraag naar woningen op maat én de 
wereldwijde grondstoffenschaarste.

Modulair en circulair
Het plan is opgebouwd uit een circulair en 
modulair bouwsysteem waarin de modules 
worden gecombineerd om tot veel verschillende 
woningtypes te komen. De modules zijn 
vanuit akoestisch oogpunt en brandveiligheid 
opgebouwd uit massieve CLT wanden en vloeren 
en worden volledig afgewerkt met natuurlijke 
materialen. Een bijkomend voordeel van 
biobased en dampopen bouwen is een gezond 
binnenklimaat zonder schimmelvorming etc. De 
gestapelde modules kunnen uitgebreid worden 
met verschillende aanvullingen als pergola’s, 
luiken, schermen en/of kassen. Door intelligente 
koppelingen zijn alle modules en elementen 
losmaakbaar en opnieuw bruikbaar.

Betaalbaarheid 
Door compact, modulair en prefab te bouwen 
hopen we een positieve bijdrage te leveren 
aan de kwaliteit en betaalbaarheid van sociale 
huurwoningen. Prefabricage geeft een 
hogere kwaliteit van afwerking en een hogere 
bouwsnelheid door betere en constante conditie 
in de fabriek. Hoogwaardige bouwmaterialen in 
de gebouwschil zorgen voor een comfortabel 
binnenklimaat in de woningen met een extreem 
lage warmtevraag. Met zonnepanelen op het 
dak worden de energielasten en daarmee de 
woonlasten van de bewoners verder verlaagd. 

Duurzaamheid
In het plan wordt zoveel als mogelijk gebruik 
gemaakt van natuurlijke materialen en 
wordt een stap gezet op het gebied van 
biobased bouwen. Losmaakbaar bouwen met 
hergroeibare materialen is een waardevolle stap 
voorwaarts in dreigende grondstoffentekort. 
Bouwen met lichtgewicht modules biedt de 
mogelijkheid om met electrisch materieel te 
bouwen, waardoor de stikstofuitstoot significant 
lager uitvalt. Door toepassing van natuurlijke 
materialen wordt CO2 opgeslagen in de modules 
en levert dit plan een positieve bijdrage aan een 
gezonde en inspirerende leefomgeving én de 
ambitie van de stad Groningen richting een CO2-
neutrale stad in 2035. 
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Vertrekpunt van de studie
De ‘gemiddelde’ 
grondgebonden sociale 
huurwoning in Nederland is het 
vertrekpunt van de transitie. 
Een gemetselde woning met 
een oppervlakte van 100-120m2, 
privé tuin en berging en een 
eigen parkeerplaats.

Stap #5 
Door een hoogwaardige 
schil en een all-electric 
klimaatbeheersing op PV-
panelen worden de woningen 
laag in energiegebruik. De 
geïntegreerde zonweringen 
houden de woningen koel in 
de zomer. De oriëntatie op zuid 
zorgt voor warmte in de koude 
maanden. 

Stap #1
De woningen staan in een 
gastvrije collectieve tuin waar 
de bewoners gezamenlijk 
gebruik van maken. Vanuit 
het collectieve karakter wordt 
ingezet op de deeleconomie 
waarin verschillende services 
gedeeld aangeboden worden.  

Stap #6 
De woningen kunnen worden 
uitgebreid en opgewaardeerd 
door verschillende bouwkundige 
toevoegingen. Op basis van 
gebruikswensen of locatie-
specifieke wensen kunnen 
veranda’s, pergola’s, privacy-
schermen en/of kassen worden 
toegevoegd.

Stap #2
De woningen sluiten 
qua afmeting aan bij de 
doelgroepen. Voor kleinere 
huishoudens zijn er kleinere 
huizen. Tweederde van de 
huishoudens in de stad is een 
éénpersoonshuishouden (bron 
Sociaal Planbureau Groningen).

Stap #4 
De woningen worden volledig 
biobased en modulair. De 
woningen hebben een 
kwalitatief hoogwaardig en 
gezond binnenklimaat. Met 
deze bouwmethode hopen we 
een positieve bijdrage te leveren 
aan de betaalbaarheid met een 
goede prijs/kwaliteit verhouding. 

Stap #3 
De woningen worden 
samengesteld met een 
modulair bouwsysteem. Met 
het losmaakbare bouwsysteem 
kunnen de woningen aangepast 
worden op de actuele 
woonwensen. De flexibiliteit 
geeft veel re-use mogelijkheden. 

Stap #7 
In samenspraak met 
de bewoners worden 
gemeenschappelijke 
voorzieningen bepaald. 
Er zijn veel verschillende 
mogelijkheden zoals; een 
gezamenlijke huiskamer, 
fietsenbergingen, wasruimte 
en deelauto’s.
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