
Visitekaartje voor de ongedeelde stad 
De Grunobuurt in Groningen is al twee decennia verwikkeld 
in een herontwikkeling. Hoewel in die periode het bouwtem-
po fluctueerde, heeft de wijkontwikkeling recent een impuls 
gekregen door een unieke vorm van samenwerking. Won-
ingcorporatie Nijestee, architectenbureau De Zwarte Hond 
en ontwikkelende bouwer Trebbe hebben de handen in een 
geslagen en doormiddel van procesvernieuwing gestreefd 
naar kwalitatieve, betaalbare woningen in een inclusieve 
wijk. 

Gedeelde keuzes 
De samenwerking is gestoeld op de gezamenlijke ambitie: 
gelukkiger wonen voor de bewoners. Daarvoor is een am-
bitiedocument opgesteld met thema’s als gezond, gelukkig 
en maakbaar. Hierin staan de afspraken voor eventuele 
besparingen voortkomend uit efficiëntere processen en 
slimme keuzes, te herinvesteren in de vorm van vergroening 
of verduurzaming, een woning groter maken of meer open-
baar gebied toevoegen. Een groot verschil in vergelijking 
met het traditionele stokje dat je aan elkaar doorgeeft.

Sturen op kwaliteit in plaats van geld
Meer en meer wordt in elk blok vroeg in het ontwerppro-
ces de beproefde bouwsystemen van de aannemer Trebbe 
zoveel mogelijk in het ontwerp geïntegreerd. Anders krijg je 
wat je in de bouwwereld vaak ziet: zonder al te veel rand-
voorwaarden maak je een ontwerp, waarna je compromis-
sen moet sluiten doordat andere partijen er hun zegje over 
doen. Dan rolt er voor niemand een ideaal plan uit. Door juist 
vroeg over het bouwsysteem na te denken is het mogelijk 
om hiervan te profiteren en lukt het ons om bijvoorbeeld een 
hogere verdiepingshoogte in de plint te maken wat mogelijk 
maakt dat er andere functies in de plint kunnen komen. Door 
dit gezamenlijk te onderzoeken en het bouwsysteem te 
beoordelen op zijn flexibiliteit, hergebruik, ontwerpvrijheid 
en bouwsnelheid kon een weloverwogen beslissing worden 
gemaakt waar elke partij achter stond. 
Een ander voorbeeld is dat de hoge architectonische 
kwaliteit kan worden behouden door meer prefabricage toe 
te passen in een tijd waar bouwkosten door het dak gaan. 
In deze samenwerking zien alle partijen wat er gebeurt, van 
de ontwerpfase tot de totstandkoming van de prijs, en kun-
nen daar ook vroegtijdig invloed op uitoefenen en gezamen-
lijk bijsturen. Dat helpt enorm om wantrouwen geen kans te 
geven.

Werkplezier
De samenwerking tussen de drie partijen loopt sinds 2016, 
toen er al drie blokken waren gebouwd. Sinds die tijd is er 
een vierde blok gerealiseerd, is het vijfde zo goed als af en 
staan de plannen voor de overige blokken in de steigers. Er 
wordt een aaneengesloten ontwikkel- en bouwstroom ge-
creëerd waardoor hetzelfde uitvoeringsteam aan alle blok-
ken kan blijven werken waardoor we de kennis en ervaring 
in het volgende blok kan benutten. Ook levert dit praktische 
voordelen op zoals het kunnen hergebruiken van de bou-
wkeet en bouwplaats voorzieningen.
Deze snelheid, is een direct resultaat van het bouwteam. 
Collectief werken scheelt wel vijftig procent van de reali-
satietijd. Daarnaast vinden we aansluiting bij de gemeente, 
waarmee we nu samen onderzoeken hoe een naastgelegen 
ontwikkelingsgebied op die van ons kan aansluiten. Hadden 
we dit project los van elkaar ontwikkeld, dan was dit niet 
gebeurd. Op deze manier vertaalt integraal samenwerken 
zich naar een integrale omgeving. 
De drie samenwerkingspartners gevolven dat integraal 
samenwerken de kwaliteit van de omgeving ten goede komt. 
Doordat we elkaar inmiddels door en door kennen raken we 
op elkaar ingespeeld en levert deze samenwerking werk-
plezier op, iets wat je in het huidige waardesysteem niet 
kunt labelen. 

Reflecteren
Natuurlijk is niet alles rozengeur en maneschijn. Onenigheid 
komt, net als in iedere andere samenwerking voor, maar dat 
is juist goed voor het proces. Het gaat om vertrouwen en 
gezamenlijk oplossingen verzinnen. Dat kan betekenen dat 
je financieel de pijn voor de ander draagt, of dat je een voor-
deel met elkaar deelt. Het is niet 
zo dat samenwerking een toverstaf is die alles oplost. Juist 
niet. We hebben misschien wel heftigere discussies dan 
voorheen, maar samenwerking biedt daar juist de mogeli-
jkheid toe zonder dat die discussies de relatie schaden. 
Deze nieuwe samenwerking brengt een nieuwe laag met 
zich mee, namelijk het onderhouden van die relatie. Soms 
moet het even niet over spijkers en bakstenen gaan, maar 
zet je het menselijke aspect centraal.
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Oppervlakte: 10.000m2
Aantal woningen: 105
Special: zorgfunctie; tandarts
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Oppervlakte: 10.800m2
Aantal woningen: 100

De economische crisis van 2008 heeft gezorgd voor een 
lange pauze in de ontwikkeling van de Grunobuurt. Vanaf de 
ontwikkeling van Tractie is het streven een continue ontwik-
kel- en bouwstroom.

Oppervlakte: 10.277m2
Aantal woningen: 115
Special: maatschappelijke ruimte

Oppervlakte: 26.000 m2
Aantal woningen: 145
Special: kantoren, mix use plint en buurthub
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