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driehoekige geveltop, er was toen sprake van een zogenaamde kop-rompboerderij. Het schuurdak was 
voorzien van eindschilden zodat niet allen de zijmuren laag waren maar ook de muren aan de voorkant 
naast het huis en aan de achterkant. Het dak was bedekt met riet en aan de oostkant was kennelijk een 
flinke strook bedekt met rode dakpannen. 
Op de oudste kadastrale kaart, die zo’n eeuw later werd gemaakt, heeft de boerderij nog dezelfde 
omvang. 
 

   
Links: Detail van de kaart van Teijsinga uit 1731. 
Rechts: Gedeelte van het minuutplan Hoogkerk, sectie A, blad 02 (MIN01019A02), collectie Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed Amersfoort.   
 
Uit de oorspronkelijke aanwijzende tafel blijkt dat Weduwe Pieter Ariens Bos op dat moment eigenaar 
was. Kavel 146 is aangeduid als erf, 147 als boomgaard en 148 als tuin. Rond de boerderij ligt zowel 
bouwland als weiland. 
 

  
Links: de kadastrale hulpkaart uit 1868 met daarop aangegeven de bijschuur haaks op de hoofdschuur. Voor de 
bouw van de bijschuur is een deel van de sloot gedempt. 
Rechts: de kadastrale hulpkaart uit 1875 waarop in rood de nieuwe contouren van de boerderij staan 
aangegeven. De oude contour is vaag in het roze vlak herkenbaar. 
 
Uit kadasteronderzoek blijkt dat er in of kort voor 1868 aan de noordoostkant een bijschuur haaks op 
de hoofdschuur is gebouwd. Omdat het kadaster nadat de bouw klaar is de nieuwe situatie kwam 
vastleggen, zal dit kort daarvoor zijn gerealiseerd. De bijschuur bestaat echter niet meer, hij staat nog 
getekend op een bouwtekening uit 1975 en moet in het laatste kwart van de 20e eeuw zijn gesloopt.  
In of kort voor 1875 werd de boerderij aanzienlijk vergroot en gemoderniseerd tot haar huidige 
omvang en uiterlijk. De schuur werd met drie gebinten naar voren uitgebreid en daar weer voor werd 
een nieuwe voorhuis gebouwd. Het is overigens waarschijnlijk dat voor het oude voorhuis eerst het 
nieuwe voorhuis verrees en dat daarna het oude voorhuis plaats maakte voor de nieuwe gebinten. Op 
deze manier hoefde de familie slechts een keer te verhuizen. Het nieuwe voorhuis kreeg een 
middengang met ter weerszijden kamers. Opmerkelijk is de positie van de brandmuur halverwege het 
voorhuis. Verder werd de achtergevel van de schuur vernieuwd en aanzienlijk hoger opgetrokken 
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samen delen (top 6)

aanvulllende ideeën

liever privé (top 3)

1. 2. 3.
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gastenkamer kas activiteitenruimte

wasruimte tuin dieren

bibliotheek atelier expertise

badkamer terras bijkeuken

“Op een voormalig boerenerf aan de rand van de stad 
kun je straks collectief wonen in een nieuw te bouwen 
boerderij. Je eigen plek én samen voorzieningen delen: 
in Scandinavië doen ze het al jaren. En met SKÚR straks 
ook in Groningen!” Dit is de boodschap die KUUB eind 
2021 naar buiten heeft gebracht en waar inmiddels ruim 
400 geïnteresseerden van mee-dromen! KUUB werkt op 
dit moment nauw samen met de gemeente Groningen, 
DAAD en de tot nu toe aangehaakte geïnteresseerden 
om tot een haalbaar plan te komen. De provincie 
Groningen heeft hierin ook een belangrijke rol; die beslist 
uiteindelijk hoeveel woningen erbij gebouwd mogen 
worden. 

Op deze poster nog geen concreet eindresultaat, maar 
een uitwerking van het  proces dat we samen (tot nu toe 
hebben) doorlopen. We zoomen in op de PLEK waar het 
gaat gebeuren, het IDEE, de MENS die betrokken is en ten 
slotte de DROOM gebaseerd op de wensen die we tot nu toe 
hebben opgehaald. KUUB, DAAD, de gemeente Groningen 
én de betrokken toekomstige bewoners werken ondertussen 
hard verder om van deze droom een prachtige realiteit te 
maken. 

De Oldamster boerderij met schuur die nu aan de 
Friesestraatweg 430 staat is in zeer slechte staat en 
verdient een tweede kans. De gemeente Groningen heeft 
KUUB daarom gevraagd samen met een bewonersgroep een 
woonplan te maken voor de boerderij en het erf. KUUB heeft 
samen met DAAD een haalbaarheidsstudie gemaakt waarin 
verschillende modellen zijn onderzocht binnen de contouren 
van de bestaande boerderij.
Door de oproep van de woonmanifestatie Bouw Anders 
aan ontwikkelaars en architecten om anders te durven 
(en doen) bouwen zijn KUUB en DAAD gaan studeren 
op mogelijkheden om een breder aanbod aan woningen 
te realiseren. SKÚR kan zo een zeer gevarieerde 
bewonersgroep worden; voor starters, (samengestelde) 
gezinnen, alleenstaanden, ouderen en alles ertussenin. Op 
deze manier dragen we niet alleen bij aan de woonambities 
van de stad, maar ook aan een veerkrachtig en divers 
stukje Groningen; als een doorsnede van de Groningse 
samenleving.

De uitdaging
In onderstaande tekst beschrijven we de stappen om te 
komen van een grote groep geïnteresseerden (inmiddels 
400+) naar de uiteindelijke bewonersgroep (ca. 17):

1. Kennismakingsbijeenkomst + wat gaan we samen delen? 
(feb. ‘22)
KUUB en DAAD geven een toelichting op de plannen en 
mogelijkheden. KUUB heeft uit ruim 300 ingevulde online 
vragenlijsten opgehaald wat geïnteresseerden het liefste 
samen delen en dit aan ze gepresenteerd. Geïnteresseerden 
zijn vervolgens in groepjes uiteen gegaan en hebben aan 
elkaar verteld waarom zij kiezen voor SKÚR.

2. Workshop samen (nieuwe) woningtypen
ontwikkelen (jul. ‘22)
Toekomstige bewoners delen met ons een woningtype die ze 
graag terugzien in het plan. We dagen ze uit buiten de lijntjes 
te kleuren. Uitkomsten; deel-huis, uitkijk-huis, een nest, 
basecamp en binnen-buitenhuis. 
De uitkomsten neemt DAAD mee in het uiteindelijk te maken 
programma voor de boerderij, samen met de gedeelde 
gewenste voorzieningen. 

3. Themabijeenkomst basisdoelstelling en selectiecriteria 
(volgt) 
- Basisdoelstelling: maximale bewonersmix met gedeelde 
waarden
- Samen basisdoelstelling scherp en gedragen krijgen
- Bespreken categorieën op basis waarvan selectie 
deelnemers plaatsvindt, bijv.: gezinssamenstelling, 
levensfase, budget, betrokkenheid tijdens ontwikkelfase en 
na oplevering, talenten/ interesses, etc.
- Resultaat: defintieve uitgangspunten voor vervolg 
ontwikkeling woningtypen en selectie deelnemers

4. Haalbaar plan samenstellen 
Na duidelijkheid van de provincie te hebben gekregen over 
het aantal te bouwen woningen, maakt KUUB een finale 
haalbaarheidstudie die aansluit bij de basisdoelstelling 
en selectiecriteria. We weten dan ook wat de woningen 
gaan kosten. Geïnteresseerden ontvangen een uitgebreide 
verkoopmap op basis waarvan ze zich kunnen inschrijven.

5. Inschrijving en selectie bewoners
Deelnemers schrijven zich in op de woning(en) van hun 
voorkeur. Als er meerdere belangstellenden zijn wordt de 
toewijzingsvolgorde vastgesteld door KUUB, DAAD en de 
notaris.
- De deelnemers worden geselecteerd o.b.v. selectiecriteria 
die we samen met hen hebben vastgesteld
- Bij gelijke geschiktheid volgt er een loting (notaris)
Deelnemers betalen na toewijzing en acceptatie een 
instapbijdrage.

6. Uitwerking met de groep bewoners
D.m.v. individuele en collectieve bijeenkomsten:
- In twee gesprekken maken de bewoners hun privé woning 
met de architect definitief
- KUUB organiseert meerdere collectieve workshops over 
o.a. de inrichting van het erf (met landschapsontwerper), 
gemeenschappelijke voorzieningen, groepsafspraken na 
oplevering van de woningen, etc.
- De bewoners tekenen na akkoord op het ontwerp van hun 
woning de koopcontracten
- Na vervulling van de opschortende voorwaarden gaan de 
bewoners naar de notaris voor het vestigen van de akten

De bouw start zodra alle woningen geleverd zijn bij de 
notaris. KUUB is ook na oplevering van de woningen 
betrokken bij de bewonersgroep d.m.v. evaluatiemomenten.
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De PLEK 
Aan de zuidzijde van de Friesestraatweg 

is het voormalige door weilanden 
omgeven boerenerf gelegen. Op 6 km 

fietsen vanaf de Grote Markt is dit een 
unieke plek om landelijk te wonen. Het 

erf is ca. 8000 m2 groot. Er staat nu een 
boerderij van het Oldamster type met 

schuur en 2 vrijstaande schuren. Op een 
kaart uit 1731 is de boerderij en haar erf 

al ingetekend. Dit maakt dat zowel de 
plek als het karakter van het boerenerf 

relevant en voelbaar is. We gaan bij 
de herbestemming daarom met een 

zorgvuldige manier om met de historie, 
zodat deze afleesbaar en van betekenis 

blijft in de nieuwe situatie. 

Het IDEE 
SKÚR is geen standaard 
nieuwbouwontwikkeling en geen 
standaard manier van wonen. Naast 
wonen gaat het vooral over samen 
delen en leven. SKÚR betekent ‘schuur’ 
in het Deens en is een verwijzing 
naar de Scandinavische manier van 
wonen én naar de boerderij en schuur 
waar straks woningen en gedeelde 
voorzieningen in gerealiseerd worden. 
Toekomstige buren bepalen samen welke 
gezamenlijke voorzieningen dit zijn. 
Doordat toekomstige bewoners ruim 
voordat de woningen opgeleverd worden 
samen optrekken en mee-ontwikkelen 
ontstaat er een project dat echt van hen 
wordt. SKÚR is een ontwikkeling waarbij 
duurzaamheid, respect voor natuur, mens 
en historie centraal staat.

De DROOM 
Nog geen concreet plan, maar wel een 

droombeeld! Geschetst op basis van  
de wensen die we tot nu toe gehoord 

hebben, gevoerde gesprekken met 
de gemeente en provincie én de 

duurzaamheidsamibities die we graag in 
het plan opnemen.  

De MENS 
Ruim 400 mensen hebben inmiddels 
hun interesse getoond en een kleine 
300 mensen hebben een uitgebreide 
vragenlijst ingevuld. Enkele resultaten 
zien we hier links. Daarnaast enkele foto’s 
van de online en fysieke workshops die 
we georganiseerd hebben. 


