
Gemeente Groningen

In fase III van nieuwbouwwijk Reitdiep in 
Groningen ontwikkelt KUUB uit Groningen veertien 
energieneutrale en gasloze twee-onder-een-
kapwoningen. “In Goudplevier woon je in een 
energieneutrale woning op een duurzame locatie”, 
aldus NVM-nieuwbouwspecialist Maarten Gijgink van 
Boekholt & partners Makelaardij uit Groningen. 

Duurzaam wonen op 
een wierde in Reitdiep
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De jonge woonwijk Reitdiep ligt op korte afstand 
van de binnenstad van Groningen te midden 
van een landelijke en waterrijke omgeving. 
Hier realiseert KUUB veertien energieneutrale 
woningen op een duurzame locatie. De gemeente 
Groningen kiest er in de derde fase van Reitdiep 
namelijk voor om het afvalwater op een andere 
manier af te voeren. Het zwarte afvalwater wordt 
centraal verzameld en vergist in de installatie in 
Garmerwolde en zo benut voor energieopwek-
king. Het grijze afvalwater (uit de wasmachine, 
douche, gootsteen, wastafels e.d.) wordt in de 
groene wijkrand (wilgenbos) verwerkt met behulp 
van natuurlijke filters. Het regenwater dat op de 
daken valt wordt oppervlakkig op de straten 
afgevoerd naar de omliggende watergangen. 

Op zo’n duurzame locatie past een duurzame 
woning, dacht KUUB. “We waren heel blij dat 
we deze locatie mochten gaan ontwikkelen. 
Een mooie plek op een toekomstige wierde zoals 
je die in Groningen ook in het oude landschap ziet. 
Zo’n locatie ligt wat verheven boven de omgeving, 
zodat water eenvoudig afgevoerd kan worden. 
We vonden het passend om op deze duurzame 
locatie een duurzaam huis te ontwikkelen. Alle 
woningen worden all-electric uitgevoerd, met een 
warmtepomp en zonnepanelen. Op een eenvou-

dige manier kunnen de huizen bovendien nul-op-
de-meter gemaakt worden. Daar is het ontwerp 
helemaal op gemaakt met grote dakvlakken 
gericht op de zon”, vertelt Jacobien de Goede, 
senior projectleider bij KUUB.

NVM-nieuwbouwspecialist Maarten Gijgink kwam 
in gesprek met KUUB toen het oorspronkelijke 
project niet naar wens verliep. “Het is namelijk 
een lastig plan wat betreft de verkaveling, omdat 
het hierbij gaat om een driehoekige locatie.” 
Op zijn advies ging de verkaveling helemaal op de 
schop. “We zijn daarbij van twaalf naar veertien 
woningen gegaan. Van een gezamenlijke binnen-
tuin werd het ontwerp aangepast naar lange, 
individuele kavels. Ook de kleurstelling werd 
aangepast”, vertelt Gijgink. “Met als resultaat 
een krachtig ontwerp met ruime tuinen en een 
moderne grijze uitstraling.”

‘ Het gaat hier echt 
om maatwerk’
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KUUB is een vooruitstrevende ontwikkelaar en 
met name actief in collectief particulier opdracht-
geverschap. “We zijn zo’n vijftien jaar geleden 
opgericht met het doel om bewoners in collec-
tieven de mogelijkheid te geven om opdrachtgever 
te zijn van hun eigen huizen. Goudplevier is dat 
niet helemaal, we noemen dat zelf medeopdracht-
geverschap. Kopers zijn wel opdrachtgever 
richting de aannemer, maar wij als KUUB hebben 
vooraf al wat dingen bepaald. Met als doel om 
overal waar het lastig is alvast het voorwerk te 
doen en de leuke dingen aan de kopers over te 
laten. Daar waar het gaat om hun eigen huis en 
de indeling en uitstraling daarvan komen de 
kopers in beeld, zij maken samen met de architect 
het huis verder af”, aldus De Goede. 

De twee-onder-een-kapwoningen zijn in trek bij 
zowel jonge gezinnen als mensen waarvan de 
kinderen net de deur uit zijn, vertelt Gijgink. “Het 
leuke daarbij is dat de woningen levensloop-
bestendig te maken zijn met een woonpro-
gramma op de begane grond. Er zijn veel 
variaties mogelijk. Pas als de plattegrond en de 
indeling van de gevels samen met de architect 
zijn bepaald, wordt het koopcontract getekend. 
Dat is heel kenmerkend voor KUUB, die persoon-
lijke aanpak. Alles kan veranderd worden, zelfs 

raampartijen. Het gaat hier echt om maatwerk.” 
De Goede vult aan: “Om de zonligging ten volle 
te benutten en de woning echt nul-op-de-meter 
te kunnen maken, ligt de kap er asymmetrisch 
op. Hierdoor is de ene helft van de tweekapper 
op de tweede verdieping wat kleiner dan de 
andere. De kleinere variant trekt gezinnen 
waarvan de kinderen de deur uit zijn, terwijl de 
grotere woningen met name door jonge gezinnen 
worden gekocht.”

De ligging van het project Goudplevier is gunstig. 
Niet alleen is de natuur rondom aanwezig, maar 
ook tal van voorzieningen zijn dichtbij, vertelt 
De Goede. “De wijk Reitdiep kent diverse basis-
scholen, sportvoorzieningen, winkels, een busver-
binding met de binnenstad van Groningen en een 
goede fietsverbinding.” Ook voor wie met de auto 
reist is er een goede ontsluiting, via de ring van 
Groningen naar de A28 (Assen-Zwolle) en de A7 
(Drachten-Joure). 
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Over het project Goudplevier

De veertien twee-onder-een-kapwoningen in 
het project Goudplevier worden energieneutraal 
gebouwd. De kavels zijn ruim en variëren van 
216 tot 435 m². Door de asymmetrische zonge-
richte dakvlakken zijn de twee woningen onder 
de kap verschillend van afmetingen. Optioneel 
kunnen ze als nul-op-de-meter-woning worden 
gerealiseerd. Alle woningen zijn all-electric en 

voorzien van een warmtepomp, zonnepanelen 
en vloerverwarming. Voor het ontwerp tekende 
DAAD architecten uit Beilen. De prijzen van de 
woningen variëren van € 309.500 tot € 369.500. 
Het project is eind april 2018 in verkoop gegaan. 
Met de bouw wordt naar verwachting voorjaar 
2019 gestart. 

NVM-nieuwbouw-
specialist Maarten 
Gijgink: “Alles komt 
bij dit project samen. 
Kopers van Goud-
plevier kiezen bewust 
voor duurzaamheid.”

Jacobien de Goede, 
senior projectleider bij 
KUUB: “Overal waar 
het lastig is, doen wij 
alvast het voorwerk 
en de leuke dingen 
laten we aan de 
kopers over.”


