
A1 A2 A3 A4 E1 E2 E3 E4 A5 A6 A7

A1 A2 A3 A4 F1 F2 A5 A6 A7

B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 F4 F5

B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 E8 E9 F6

D1 D2 D3 D4 F7 F8

E5 E6

F3

E7 D1 D2 D3 D4

G1

G2 G3 G4 G5

De locatie aan de H.L.Wichersstraat vraagt om 
een zorgvuldige inpassing waarmee enerzijds 
recht wordt gedaan aan de grote maat van het 
plantsoen en anderzijds de kleinere schaal van 
de aangrenzende woonbuurt. De centrale ligging 
aan het nieuwe plantsoen zal voor iedereen 
een gewilde zijn plek om te wonen. Het ligt voor 
de hand om hier te bouwen voor het duurdere 
koopsegment, maar wij doen dat ANDERS.

Pluriform Woonpaleis
Het nieuwe woongebouw wordt opgedeeld in drie 
herkenbare palazzo’s met voorname gevels aan 
het Zuiderplantsoen en drie markante entrees. Elk 
palazzo wordt een representatief woongebouw die 
als ensemble een hoogwaardige stedelijke ruimte 
maakt op deze plek. De gevels zijn beeldbepalend 
en hebben een hoge mate aan plasticiteit en fraaie 
details waarbij elk woonpaleis een eigen karakter 
heeft. De gevel presenteert zich aan het nieuwe 
Zuiderplantsoen met een hoogte variërend in vier en 
vijf bouwlagen. Aan de zuidzijde sluit de hoogte aan 
op de drielaagse woningen aan De Zaayer door een 
setback in het bouwvolume. 

Betaalbaar anders
We zetten in op een betaalbaar woonprogramma. 
Ongeveer 70% van het project wordt ontwikkeld als 
huurwoning en 30% als koopwoning. We richten ons 
niet specifiek op gezinnen, senioren of starters maar 
omschrijven woningtypes op basis van een bijzondere 
ruimtelijke kwaliteit. Hiermee realiseren we een 
pluriform woningaanbod voor een gemêleerde groep 
mensen die iets anders zoekt.

Ruimtelijk anders
Alle woningen zijn georiënteerd op het Zuider-
plantsoen met een fenomenaal uitzicht op het nieuwe 
groene park. Door woningen te voorzien van vides, 
variatie in verdiepingshoogte en hoge ramen komt 
er veel licht in de woningen en zijn er aantrekkelijke 
doorzichten. Geen één woning is hetzelfde. 

Indeling naar wens
Bij elke woning kunnen de bewoners zelf bepalen 
hoeveel kamers ze wensen en waar die komen. Als er 
na verloop van tijd nieuwe bewoners komen kunnen 
zij óók hun eigen indeling bepalen door een slim 
bouwsysteem met circulair verplaatsbare wanden. 
Om nog meer pluriformiteit te generen realiseren we 
vijf droomkavels op het dak om naar eigen ontwerp 
een woning te plaatsen met uitzicht over de stad. 

Wonen aan het plantsoen
Bij de nieuwe zuidelijke ringweg zijn de auto’s uit het 
zicht en komt er groen voor in de plaats, daar wordt 
veel in geïnvesteerd. Een traditioneel straatprofiel 
is daarbij niet passend. De H.L.Wichersstraat wordt 
een autoluwe parkrand waaraan het rustig wonen 
is. De begane grond ligt iets hoger en loopt door 
naar buiten. De verhoogde stoep zorgt voor een 
aantrekkelijke overgang met de openbare ruimte met 
veel contact en tegelijkertijd voldoende privacy. 
Een plek waar je elkaar ontmoet en buiten kunt zitten 
in de avondzon. De benedenwoningen krijgen een 
voordeur aan het park. De bovenwoningen krijgen 
een centrale entree per bouwdeel. De entrees geven 
de drie woonpaleizen een nadrukkelijke adres aan 
het Zuiderplantsoen. De bovenste woningen zijn te 
bereiken via een dakstraat die zoveel mogelijk uit 
het zicht is vanaf De Zaayer zodat daar ook privacy 
geborgd is. 

Andere mobiliteit
Wonen op deze locatie is voor mensen voor wie 
autobezit minder relevant is. Alleen in het eerste 
deel komt een garage die gebruikt kan worden 
door deelauto’s. Ruimte voor fietsen wordt 
optimaal gefaciliteerd met ruime stalling en  goede 
verbindingen met onder andere een onderdoorgang 
naar het binnenterrein. Het gehele binnenterrein aan 
de zuidzijde tegen De Zaayer wordt vergroend. Als 
geheel wordt de biodiversiteit vergroot en wordt 
hittestress en wateroverlast voorkomen.

Dat kan natuurlijk niet ANDERS!

H. L. Wichersstraat
opdrachtgever: Vastgoed Groningen, Lefier
ontwerp: de architecten van team 4                                                                            
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- bouwen op platform met nutsaansluitingen
- bouwen binnen bouwenvelop
- max. bouwvolume 150 m3
- < 8000kg  / prefab delen hijsbaar
- kubistische vormgeving
- materialisering niet in baksteen
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