Woningbouw

Lunettenhof:

‘Een wereld op zich die
Groningen nog niet kent’
Aan de Boumaboulevard op het Europapark in Groningen is een verrassend
en eigenzinnig stukje stad verrezen: Lunettenhof, een woningbouwcomplex
met 79 woningen en commerciële ruimte. Een ontwerp van architectenbureau
AAS Groningen, gerealiseerd door Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf bv.
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‘V

an absolute
meerwaarde voor
de stad’
- Dennis Hofstee

Totaaloplossing
AAS legde een idee neer met een totaaloplossing: niet alleen architectonisch,
maar ook inpassing in de wijk en het collectieve groen is mee ontworpen,
resulterend in tweelaagse en drielaagse grondgebonden woningen in
combinatie met een appartementencomplex en een halfverdiepte
parkeergarage. Doorslaggevend voor de keuze voor het ontwerp van AAS
was volgens projectarchitect Dennis Hofstee het Welstandsadvies: ‘De
commissie was zeer gecharmeerd van het plan en het ambitieniveau: de
zorgvuldige stedenbouwkundige en architectonische opzet van het ontwerp
in combinatie met het landschappelijke. We hebben deze opgave naar onze
eigen hand weten te zetten met het ontwerpteam.’

Lunettenhof, met 38 grondgebonden woningen en 41
appartementen - 15 koop- en 26 huurappartementen - en
een commerciële plint, is gesitueerd op het Europapark in
Groningen. In 2014 werden AAS en drie andere bureaus
in het kader van een prijsvraag benaderd door Credo
Integrale Planontwikkeling BV, met een uitvraag voor een
woningbouwplan. Randvoorwaarde was dat er gebruik
werd gemaakt van het PlusWonen concept van
VolkerWessels. De uitvraag omvatte drie doelgroepen voor
grondgebonden woningen: stedelijke mensen, gezinnen
en een gemengde doelgroep met alle leeftijden en beroepen.
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Buurtgevoel
Hofstee: ‘Lunettenhof is een wereld op zich die Groningen nog niet kent.
En daarmee van absolute meerwaarde voor de stad.’ Het kenmerkende van
het plan zijn grondgebonden woningen zonder een eigen tuin maar met
een collectieve tuin in het binnengebied. Landschapsarchitect Jeanne
Meijboom heeft die collectieve tuin zodanig ontworpen dat er geen inkijk
in de woningen is. Hofstee: ‘Wel is er een private zone: een nis bij de voordeur
zodat men buiten kan zitten en droog de woning kan betreden. Daarnaast
is er een privézone bij de achtergevel van 2-2,5 meter. De gemeenschappelijke
tuin biedt de kans om buren te ontmoeten en een echt buurtgevoel te
krijgen.’

Variatie
Rondom het bouwplan ligt een park en het Winschoterdiep, wat het
groenplan versterkt. Het dakterras van de tweelaagse woningen en de loggia
van de drielaagse woningen versterken de variatie van het bouwplan, evenals
de optie van 1.20 meter uitbouw van de woningen en de hoogteverschillen
in het binnen- en buitengebied door de aanleg van een halfverdiepte
parkeergarage. Stedenbouwkundig stelde de gemeente een parkrand van
2-3 hoog aan de waterzijde en een stedelijke rand van 3-4 hoog. Hofstee:
‘Met de variatie van twee- en drielaagse woningen en een appartementencomplex
hebben we daarop ingespeeld. Met de keuze voor een in white wash
uitgevoerde Douglas houten plint voor de grondgebonden woningen kunnen
de diverse gevelopeningen op de begane grond moeiteloos worden
geïntegreerd. Daarboven, op de verdiepingen, is gekozen voor een uitvoering
in baksteen.’
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Dynamiek
De parkeergarage is - in plaats van ondergronds - halfverdiept aangelegd,
omdat Lunettenhof is gelegen op een voormalige koelvijver van de afgebroken
Helpmancentrale. Hofstee: ‘Dat heeft te maken met gronddruk en
bouwtechniek. Er moesten zoveel groutankers geplaatst worden dat
ondergronds bouwen niet meer rendabel was, en het gaf mogelijk problemen
met het tegenoverliggende stadskantoor van de gemeente. Vanuit een
probleem in de ontwikkelfase is het plan beter gemaakt: een deel van de
woningen staat op die parkeergarage en die staan daarmee 1,5 meter hoger
dan het maaiveld. Zo’n halfverdiepte garage geeft een extra dynamiek, meer
niveaus, het plan wordt er spannender van.’

Constructie
Er is gebouwd volgens het traditionele bouwproces. Projectleider Heerke
van Dam: ‘De grondgebonden woningen zijn met een betonvloer op palen
gezet, met holle wanden. Een deel van de woningen is geplaatst op het
kelderdek dat uitgevoerd is met schilvloeren met verzwaarde stroken.’ Deze
casco’s en de andere grondgebonden woningen zijn allemaal prefab casco’s
van het PlusWonen concept van moederbedrijf VolkerWessels; een
energiezuinig, flexibel en maatwerksysteem voor zowel appartementen als
woningen. De appartementen kennen een kolommenstructuur met
stabilisatiewanden en daarop schilvloeren met bouwmuren van in het werk
gestort beton. Van Dam: ‘Door de voorbereidingen in 3D konden er 1,5
casco’s per dag worden geplaatst.’
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Beton- en aannemersbedrijf Veenstra
Beton- en aannemersbedrijf Veenstra BV uit Jistrum
legt zich toe op gespecialiseerd betonwerk op locatie.
Onze betonwerken lopen uiteen van (machine)fundaties,
kelders en betonnen bedrijfsvloeren, tot kleine weg- en
waterbouwkundige werken als fietstunnels en bruggen.
Bij ons werk maken wij gebruik van een eigen
systeembekisting. Onze ervaren medewerkers, ons ruime
aanbod van ca. 2800 m2 bekistingsmaterieel en de korte
communicatielijnen maken dat we zeer flexibel, efficiënt
en effectief op elke klus kunnen inspringen. Het is niet
voor niets dat steeds meer aannemers van kleine en grote
projecten hun specialistische werk aan ons uitbesteden.

In de stad Groningen moeten woningbouwaanvragen sinds 1 juni 2018
gasloos zijn. De woningen van Lunettenhof krijgen hun energie via
WarmteStad, “het duurzame warmtebedrijf van Groningen”. Voor
WarmteStad is er in de parkeergarage een centrale installatieruimte voor
een wko gebouwd. Van Dam: ‘Ergens op het terrein is nog een extra bron
geboord en er ligt allemaal infrastructuur van bron naar woning en omgekeerd.
Logistiek is dat echt een uitdaging geweest. Er is een gesloten binnengebied
- de gemeenschappelijke tuin - waar alles in elkaar haakt. Met 3D lukt dat
prima, maar het gaat erom het in de praktijk te realiseren. Je moet voortdurend
afstemmen in verschillende fasen.’ Er zijn conform het bouwbesluit woningen
met label A gerealiseerd met lagetemperatuurverwarming. Voor de
appartementen zijn er zonnepanelen geïnstalleerd.
In april 2017 is er gestart met de bouw; in november en december 2018
worden de woningen gefaseerd opgeleverd.
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