
STEDELIJKE ALLURE
VOOR DE WIJKPADDEPOEL
IN GRONINGEN

De eerste fase van project Trefkoel in het 
centrum van Paddepoel, een vernieuwingswijk 
uit de jaren ’50 van de stad Groningen, staat. 
Er worden 73 sociale huurappartementen 
gerealiseerd, waarvan 44 woningen voor de 
Stichting NOVO, voor wonen en werken voor 
mensen met een verstandelijke beperking. 
Door het eenvoudige en slimme ontwerp 
van KENK architecten uit Amsterdam 
slaagden bouwbedrijf Trebbe Oost & Noord 
B.V. en woningcorporatie Nijestee  als 
bouwteampartners en mede-ontwikkelaars 
erin om met karakteristieke ornamenten 
in de prefab betonplaten en balkonhekken 
een uniek gevelbeeld te scheppen om zo een 
binding met de plek te creëren.

De naamgever van het project, ´De Trefkoel´, was het wijkcentrum dat 
gedurende dertig jaar op de plek van de nieuwbouw heeft gestaan en in 2011 
werd gesloopt. Het project bestaat uit een U-vormig blok, met een hoge 
formele gevelwand met een duidelijke plint en een karakteristieke setback 
op de bovenste twee lagen aan de Zonnelaan en twee aftrappende zijarmen 
richting de lagere bebouwing aan de Antaresstraat. Het programma bestaat 
uit een stapeling van verschillende woningtypes bovenop een half verdiepte 
garage. Het dek van de parkeergarage wordt gebruikt als een collectieve 
daktuin voor de toekomstige bewoners. Het verder ingetogen project krijgt 
een bijzonder karakter door de toepassing van speciaal voor het project door 
de Groningse ontwerper/kunstenaar Jack Brandsma ontworpen ornamenten.

Sociale vernieuwingswijk
Paddepoel hoort bij de vijftien wijken waarover de corporaties en de 
gemeente afspraken hebben gemaakt in het Nieuw Lokaal Akkoord 2.0. 
Het nu gerealiseerde complex is onderdeel van een invulling op de locatie 
van de voormalige Trefkoel. De tweede fase, een appartementencomplex, 
waaronder een woontoren van 23 lagen, is door de veranderde woningmarkt 
in herontwikkeling. Bert Horst van woningcorporatie Nijestee: ‘Uitgangspunt 
voor het ontwerp was de wens van de gemeente dat het centrum van de 
wijk rondom het winkelcentrum Paddepoel een meer stedelijke allure krijgt. 
Door een ‘landmark’ te maken, een flat van zo’n 75 meter hoog, is vanuit 
alle delen van de stad duidelijk te zien waar het centrum van Paddepoel 
zich bevindt. Hiervoor werd een heel nieuw bestemmingsplan geschreven.´ 
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Ontstaan van Programma van Eisen
‘Het deel dat nu opgeleverd wordt, is gedeeltelijk voor Stichting NOVO’, 
vertelt wijkontwikkelaar Horst. ‘De huidige locatie van de stichting voldoet 
niet meer aan de kwaliteitseisen van deze tijd. NOVO beschikte over een 
galerie en een Konditorei in het centrum van Groningen. De huur werd 
te hoog en de vraag was hoe ze dit soort gelegenheden in stand konden 
houden voor minder geld. Ze wilden daarbij de bestaande mix van wonen 
en werken graag behouden.’ Horst vervolgt: ‘Het mooie aan dit soort 
samenwerkingsvormen is dat steeds meer functies een plaats kregen, waardoor 
het Programma van Eisen langzamerhand ontstond.’ Zo ontstond ook het idee 
van een grand café. De bewoners van NOVO kunnen hier aan het werk, hun 
kunstwerken kunnen er worden geëxposeerd en mensen uit de wijk kunnen 
een kopje koffie drinken en een taartje eten in de Konditorei. Kortom, fijn 
voor de bewoners van NOVO en fijn voor de mensen uit de wijk!´

Alex Scholten van Trebbe: ‘Wij werden door Nijestee uitgenodigd als 
bouwteampartner en ontwikkelaar. Wij waren door onze kennis in staat 
mee te denken over het gevraagde programma en de inpassing daarvan op 
deze locatie. Daarnaast hebben we een exploitatieopzet gemaakt. In een 
vroegtijdig stadium was er zo een duidelijk beeld van de kosten en baten 
van de gehele ontwikkeling en kon daarop worden gestuurd. ’ 

‘Met elkaar vertrouwen, 
heldere afspraken en 

elkaar wat gunnen, kom je 
voor een ieder tot een goed 
eindresultaat’

- Bert Horst

‘Varianten doorrekenen 
levert absoluut een 

bijdrage aan een optimaal 
resultaat’

- Harrie Munnik

Kosten in kaart brengen en bewaken
Horst: ‘We hebben een onafhankelijke partij als kostendeskundige 
aangetrokken om het plan te toetsen aan de marktomstandigheden. 
Beide partijen committeerden zich en gaven aan het risico te willen 
dragen. Dit gaf een heel andere aanbestedingsvorm, waar stapje 
voor stapje meters konden worden gemaakt en geen tijd werd 
verloren aan gedoe.’ Scholten: ‘Trebbe had in een vorig project 
dat we samen met Nijestee hebben gerealiseerd, het Dinkelpark, al 
laten zien goed in staat te zijn kosten te bewaken en mede risico’s 
te willen dragen.’ 

Harrie Munnik van Adviesbureau Munnik werd door Nijestee 
aangetrokken om te adviseren over brandveiligheid en natuurlijke 
ventilatie in de parkeergarage. Munnik: ‘Bij het vastgestelde 
gevelbeeld hebben we onder andere door een goede doorrekening 
van de verschillende varianten van de plattegronden een aanzienlijke 
besparing behaald door minimalisatie van brandwerend glas en het 
niet hoeven aanbrengen van mechanische ventilatie. We hebben 
alles getoetst aan de wetgeving en innovaties. Varianten doorrekenen 
levert absoluut een bijdrage aan een optimaal resultaat.’
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Opdrachtgever : Nijestee, Groningen
Projectontwikkleaar : Trebbe Oost & Noord, Zwolle
Huurder/gebruiker : Nijestee, Groningen en NOVO Groningen

BOUWTEAMLEDEN
Architect : KENK architecten, Amsterdam
Adviseur brand en regelgeving : Adviesbureau Munnik, Slochteren
Constructeur : Ingenieursbureau Wassenaar, Haren
Aannemer : Trebbe Oost & Noord, Zwolle

O&A’S EN LEVERANCIERS
Uitbloeiingsarme doorstrijkmortel : Remix, Borger
Metselaar/lijmen : Mulderij, Hoogeveen
Bouwmaterialen : Sijperda verhuur, Sneek
Levering en montage deuren : BPZ, Vries
Levering en montage hang- en sluitwerk : BPZ, Vries
Levering kalkzandsteen : Euregio Steencentrale, Hengelo

 APPARTEMENTEN LOCATIE VM. TREFKOEL, GRONINGEN
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‘Gebruik maken van 
elkaars kracht was de 

sleutel voor succes’

- Alex Scholten

‘Met elkaar vertrouwen, heldere afspraken en elkaar wat gunnen, kom je voor een ieder tot een goed 
eindresultaat’, vertelt Bert Horst. ‘Het ontwikkeltraject en de bouw verliepen vlekkeloos. Ook de 
samenwerking met de gemeente Groningen was heel plezierig. Traditie is dat we samen optrekken 
en onze ideeën meteen afstemmen met de gemeente.’ Ook Munnik geeft aan dat je elkaar kent door 
langlopende relaties, zodat je vlot op elkaar kunt afstemmen. ‘Gebruik maken van elkaars kracht was 
de sleutel voor succes’, geeft Alex Scholten aan. ‘We zijn blij met de kans die we als ontwikkelende 
bouwer hebben gekregen.’ Op 7 maart 2012 werd de eerste paal voor het project geboord. In het 
najaar betrekken de huurders de 73 appartementen.

Sleutels verwerkt als ornamenten
Horst: ‘In tegenstelling tot wat menigeen denkt, 
betekent Paddepoel niet een ‘plas water waar 
padden leven’ maar een hoger stuk in een leeg 
en woest gebied, waar de heer Padde woonde. 
Om het gebouw iets karakteristieks mee te geven 
werd door kunstenaar en industrieel vormgever 
Jack Brandsma samen met de stadsarcheoloog 
onderzoek gedaan naar markante dingen uit 
het verleden. Een opgegraven sleutel van een 
voormalig klooster in het nabijgelegen Dorkwerd 
werd verwerkt in het ontwerp om zo te verwijzen 
naar het gebied en de geschiedenis.’ Scholten legt 
uit: ‘De ornamenten komen terug in de prefab 
betonplaten en balkonhekken in verschillende 
maten en afmetingen. We hebben mallen gemaakt 
om met weinig middelen een heel mooi resultaat 
te bereiken.’
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