
Het Ebbingekwartier in Groningen krijgt met 
de realisering van appartementencomplex De 
Jakobijn aan het Boterdiep, direct gelegen naast 
The Student Hotel, steeds meer gestalte. 
Bouwbedrijf Plegt-Vos Noord bouwde het 
complex niet alleen, maar ontwikkelde het 
samen met vastgoedontwikkelaar Mensenborgh 
en AAS. VM Consultancy als installatieadviseur 
en Munnik Brandadvies waren vanaf de start 
bij het ontwerpproces betrokken.

Het huidige stedenbouwkundige concept van het Ebbingekwartier kent als 
onderdeel van het CiBoGa-plan (het Circus-, Boden- en Gasterrein) een 
lange voorgeschiedenis. De planvorming van 1998 werd gekenmerkt door 
de opzet van een bouwblokstructuur met een hoge woondichtheid in een 
autoluwe omgeving: een nieuwe stedelijkheid georiënteerd op de openbare 
ruimte. 

Saneren
De gemeente koos uit kostenoverweging voor de methode van functiegericht 
saneren, afgestemd op de functies bovengronds voor het zwaar vervuilde 
voormalige gasterrein. Op de plek van de grootste vervuiling is een 
parkeergarage gerealiseerd (2007). ‘Voor het bouwblok De Jakobijn hebben 
we ook moeten saneren’, vertelt Edwin Hof, senior projectleider bij aannemer 
Plegt-Vos Noord. ‘Ook hebben de archeologen nog wat tijd gekregen om 
hun werk te doen. Natuurlijk in goed overleg.’

Certificering
‘De verbinding met die parkeergarage vroeg brandtechnisch de nodige 
aandacht’, licht Harrie Munnik, directeur van Munnik Brandadvies, toe. 
De rol van zijn bedrijf was om de omgevingsvergunningaanvraag er in één 
keer doorheen te loodsen. ‘Op zich was het voor ons een vrij standaard 
project, maar die verbinding was nog wel iets om op papier te zetten’, vervolgt 
Munnik. Evenals adviseur installatietechniek Vincent Martijn van VM 
Consultancy was hij door AAS vanaf de start van het ontwerptraject betrokken 
bij het ontwerp. Munnik heeft het brandadviesplan voor De Jakobijn ook 
gebruikt voor de certificering conform BRL 5019. Harrie Munnik, met 
gepaste trots: ‘Dat is een private-bouwplantoetscertificaat op de scope van 
brandveiligheid, dat we medio mei 2017 als een van de eerste noordelijke 
bedrijven gehaald hebben en waarmee we onze kwaliteit verhogen.’

‘Private-bouwplantoetscertificaat 
als een van de eerste 

noordelijke bedrijven’

- Harrie Munnik
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Ruimte voor techniek
VM Consultancy werd gevraagd mee te denken in een 
programma van eisen voor een installatietechnisch plan. Vincent 
Martijn: ‘Met AAS hebben we intensief samengewerkt om de 
juiste weg voor techniek te creëren in het BIM 3D-model van 
AAS.’ Het ontwerp omvat veel verschillende types appartementen. 
Martijn: ‘Die verscheidenheid en de verschillende hoogtes van 
de plint, voor en achter, maakte het infrastructureel interessant: 
van hoe kom ik vanaf de fietsenberging in een goede schacht, 
zodat ik alle voorzieningen goed kan treffen, van zowel riolering 
en water als gas. Dat was de grootste puzzel.’ Daarbij draaide 
het om de ruimte voor techniek: vierkante meters voor schachten. 
Martijn: ‘De eerste contouren van het ontwerp zijn een klein 
beetje bijgesteld, maar ruim voor dat de koperbrochure uit was.’

‘De juiste weg voor 
techniek creëren 

in het BIM 3D-model’

- Vincent Martijn
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Geluidsarm
‘Logistiek was het wel een uitdaging voor onze uitvoerder’, vertelt 
Hof. ‘Je bouwt aan het Boterdiep, waar zeker om de tien minuten 
een bus voorbijkomt. Daarom hebben we verkeersregelaars ingezet 
voor de veiligheid. De staalconstructie voor de galerij hebben we 
voor zes uur ’s ochtends laten aanvoeren. Zo beperkten we de 
overlast voor de omgeving en het openbaar vervoer. Verder werd 
de omgeving op de hoogte gehouden en was er goed contact met 
de naastliggende supermarkt.

Het gebouw is opgetrokken uit beton- en houtskeletelementen 
van de eigen timmerfabriek die, volgens Hof, een hoge 
luchtdichtheid hebben. De verbindingen tussen de beton- en 
hsb-wanden zijn luchtdicht afgewerkt. Hof: ‘Wij hebben samen 
met Van den Berg Isolatie de hsb-wanden afgespoten met 
spuitisolatie om zo de luchtdichtheid te borgen. Daarnaast zijn 
de woningscheidende betonwanden circa 250 mm dik, waardoor 
ook het comfort van wonen omhooggaat ten aanzien van geluid. 
Dit in combinatie met het luchtdicht bouwen is binnenstedelijk 
dan ook super.’ 

Innovatieve balkonplaten
De gevelwand aan het Boterdiep kent uitkragende betonnen 
raampartijen, waarbinnen balkons zijn gesitueerd, die als grote 
tv-schermen de tegenoverliggende pakhuizen aanschouwen. 
Beweegbare kunststof schermen geven een mediterraan accent 
aan het geheel. Opvallend fraai en innovatief zijn de Hi-Con 
betonnen balkonplaten, die vanaf de voorzijde maar zes centimeter 
dik zijn en toenemen tot circa acht centimeter richting gevel. 
Het licht mediterrane accent heeft de architect ook doorgetrokken 
in de keuze voor een handgevormde steen: zachtgeel met witte 
vlekken, in combinatie met geel getinte aluminium kozijnen. En 
aan de binnenzijde van de semiopenbare ruimte - een hofje - met 
de zachtgeel getinte wanden en de staalconstructie van de galerij. 
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In verband met de aardbevingen in Groningen is door Zonneveld ingenieurs® onderzoek 
gedaan naar de gevolgen hiervan voor de hoofddraagconstructie van de Jakobijn. 
Aangezien het gebouw een U-vorm heeft en daarbij ook nog eens over een bestaande 
toegangstunnel voor de naburige parkeerkelder moest worden gebouwd, is een 
uitgebreide analyse gedaan naar de mogelijkheden om dit ontwerp aardbevingsbestendig 
te maken en te laten voldoen aan de NPR 9998. De krachten door een aardbeving 
zijn dusdanig groot, dat deze niet opneembaar waren binnen het oorspronkelijke 
constructief ontwerp. Het aanpassen van het ontwerp was, gezien de fase waarin het 
project zich bevond, geen optie meer. Daarom is ook onderzoek gedaan naar een 
oplossing met base isolation. Bij deze oplossing wordt de gebouwconstructie als het 
ware losgemaakt van de fundering, zodat de belasting uit de aardbeving sterk wordt 
gereduceerd. Uiteindelijk bleek base isolation de meest economische oplossing. Hierbij 
is ervoor gekozen om de base isolation toe te passen tussen de funderingsbalken en 
de keldervloer (het gebouw heeft vier bouwlagen en een kelder). De oplossing is 
geïntegreerd in het ontwerp en tot uitvoeringsniveau uitgewerkt. De gehele 
hoofddraagconstructie en de bouwkundige constructie zijn geanalyseerd en berekend 
middels een NLTH-analyse in Abaqus. De toegepaste base isolation is afkomstig van 
een leverancier in Italië.

Opdrachtgever : Mensenborgh, Groningen

BOUWTEAMLEDEN
Architect : AAS, Groningen
Constructeur : Zonneveld Ingenieurs, Rotterdam
Aannemer : Plegt-Vos, Hengelo
Installateur : Van der Sluis, Genemuiden
Brandadvies : Munnik Brandadvies, Kolham
Adviseur bouwfysica : Bureau 1232, Groningen
Installatieadviseur : VM Consultancy, Groningen

ONDERAANNEMERS EN LEVERANCIERS
Binnendeuren en hang- en sluitwerk : BPZ, Tynaarlo
Afbouw binnen, stuc- en tegelwerk 

en dekvloeren : Heigro, Klazienaveen
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‘Met base 
isolation maken 

we een omgekeerde’

- Edwin Hof

Aardbevingsbestendig
Het bouwblok is aardbevingsbestendig gebouwd volgens 
het door Plegt-Vos doorontwikkelde concept ‘base-
isolation’. Hof: ‘Het gebouw staat op sliders, in principe 
zoals in Loppersum (zie BihN85, red.), alleen in omvang 
wat groter in verband met de hoogbouw. Rondom is 
het gebouw vijftien centimeter los van de omgeving. 
Je maakt in feite een omgekeerde fundering: eerst de 
boorpalen, dan een vloer met daarop de balkenroosters, 
dan de sliders en daarop weer de fundatie van het 
complex. Ter plekke hebben we de detaillering iets 
moeten aanpassen om het aardbevingsbestendig te 
krijgen. Het nutstracé aan het Boterdiep lag dichter bij 
dan gedacht. Om de staalconstructie, die deels geplaatst 
is op de inrit van de parkeergarage, is een scharnierend 
detail toegepast zodat ook deze kan bewegen ten 
opzichte van de onderliggende garage.’

De Jakobijn is volgens plan binnen de vastgestelde tijd 
opgeleverd, ondanks de spanningen in de markt door 
de oplopende levertijden van onder meer isolatie, 
prefabbeton en door het tekort aan beschikbare 
vaklieden bij de aannemer en de onderaannemer. 
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