
Lichtboei Lewenborg is een nieuw initiatief  
in de woonwijk Lewenborg in Groningen. 
Op de plek waar nu nog een buurtwinkel staat, 
wordt een duurzaam appartementengebouw 
ontwikkeld. Het project is bestemd voor meer-
dere doelgroepen in het middenhuursegment.

De gedachte achter dit woonconcept is een 
ontwikkeling die tegemoet komt aan de (levens)
behoeften van de huidige generatie, zonder die 
van toekomstige generaties tekort te doen. 
Het duurzaamheidsbeginsel is uitgewerkt 
vanuit o.a. circulariteit, een negatieve CO2 balans 
en natuurinclusiviteit.

Vergaande recycling van materialen
Het initiatief onderscheidt zich specifiek op het 
gebied van duurzaam materiaalgebruik. Waar we 
van oudsher gewend zijn geraakt de nodige grond-
stoffen aan de aarde te onttrekken (waardoor deze 
grondstoffen worden verbruikt en op enig moment 
‘op’ zijn), wordt er in dit project gebruik gemaakt van 
grondstoffen die al eerder een toepassing hebben 
gehad. 

Twee voorbeelden hiervan zijn plastic flessen 
(plastic soup) en houten pallets (gerecyclede vezels). 
Het gebruik hiervan leidt tot de productie van een 
nieuw hoogwaardig composietmateriaal, zonder 
een aanslag te plegen op huidige grondstoffen. 

Natuurlijke materialen
Daarnaast is de manier van produceren, zoveel 
als mogelijk, biobased. Dit laatste uit zich ook in 
het gebruik van agrarisch verbouwde grondstoffen. 
De isolatie bestaat bijvoorbeeld uit lokaal geteelde 
hennepvezels. Het resultaat van deze inspanningen 
is een negatieve CO2 balans, en dat is dus positief 
voor het milieu!

Natuurinclusief
Het klimaat verandert. Dit uit zich met name door 
het fenomeen hittestress. Door in het ontwerp 
ruimte voor klimaatadaptieve maatregelen te 
creëren, ontstaat er een oplossing. Het versterken 
van de biodiversiteit draagt hier aan bij. 
Deze bijdrage wordt op drie niveaus geleverd. 

Het begint in de privésfeer met groene buiten-
ruimtes (balkons, en de tuinen op de begane grond). 
Geïntegreerde plantenbakken en nestkastjes bieden 
landingsplekken voor insecten en vogels.  

Bovenop het gebouw ligt een daktuin voor 
gezamenlijk gebruik en ontmoeting. Het dak is 
ingericht met veel groen. Er is ook ruimte voor 
nestkastjes voor vogels en een insectenhotel.  

Tot slot is er de ruimte rondom het gebouw. Deze zal 
opnieuw worden ingericht met ruimte voor variatie 
in vegetatie. Op deze manier sluit het project aan op 
de ecologische groene (verbindings)zone die langs 
het gebouw zelf loopt.

Mobiliteit
Van en naar het appartementencomplex reizen 
kent drie modaliteiten. Er is een rechtstreekse 
fietsverbinding met het centrum van Groningen. 
Zowel het gebruik van (elektrische) fietsen als het 
openbaar vervoer worden gestimuleerd. Daarnaast 
zijn elektrische deelauto’s onderdeel van het project.  

Slim ontwerp
De keuze in materialen is toegelicht. Echter, duur-
zaam bouwen begint met spaarzaam gebruik van 
grondstoffen. Het ontwerp voorziet in een slimme 
indeling. Hierdoor ontstaat er een compact en 
efficiënt gebouw.

De 33 appartementen variëren in oppervlakte, 
maar zijn in hun basis geschikt voor alle leeftijden. 
Van starters, die (deels) thuis werken, tot senioren 
met een zorgvraag.

Alle woningen hebben een ruim balkon of een tuin. 
Daarnaast is er op de begane grond  een gezamen-
lijke fietsenberging met oplaadpunten voor e-bikes. 

Energie
Het gebouw wordt optimaal geïsoleerd en is 
voorzien van een intelligent energieconcept. De 
basis- gedachte hierbij is dat zowel lokale energie-
opwekking als warmte/koude opslag onderdeel 
van het initiatief zijn. In combinatie met collectieve 
verwarming en koeling leidt dit tot minder energie-
behoefte. Dit resulteert voor de bewoners in 
maandelijks aanzienlijk lagere energiekosten.
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Lichtboei
Lewenborg
33 duurzame huurappartementen in Groningen

Fietsverbinding binnenstad  
Onderdeel van de fietsverbinding met het centrum 
van Groningen is een ecoviaduct.

Uitzicht vanaf het dakterras  
Op de ecologische groene (verbindings)
zone die langs het comlex loopt.
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Doorsnede 
Intelligent energieconcept.
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De huidige parkeerplaats wordt opgewaardeerd. In combinatie 
met nieuwe infrastructuur zal meer groen worden toegevoegd 
in samenhang met half-open bestrating. Regenwater blijft zo 
beter behouden voor de aanwezige vegetatie.

Belangrijke ecologische
verbindingsroute

72% houtvezels  
Hoofdbestanddeel, resthoutafval. PEFC
gecertificeerd en oorspronkelijk afkomstig 
uit duurzaam beheerde bossen.
(foto: hergebruik houten pallets)

28% polypropyleen 
Polypropyleen is een kunststof. Het is één van 
de meest milieuvriendelijke thermoplasten.
Afkomstig van gerecycled plasticafval, 
bijvoorbeeld petflessen.

Ge-upcycled bouwmateriaal
Houtvezels en polypropyleen worden samenge-
voegd tot een nieuw composiet bouwmateriaal.
(foto: composiet gevelbekleding)
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Tweede verdieping 
Indeling met 2 slaapkamers
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Indeling met 1 slaapkamer
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Situatie

Isolatie uit hennepvezels  
De gevelisolatie is 100% biobased van regionaal 
geteelde hennepvezels. Hierin zit CO2 opgesloten.
Nauwelijks transportbeweging heeft ook een 
positieve invloed op de belasting van het milieu.
(foto: hennepteelt in Oost-Groningen)


