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Architectuur om in te lijsten: beter kun je het markante ontwerp van
de 29 vrijstaande woningen in plan Rietcarré in de Groningse wijk
Reitdiep niet omschrijven. De grote witte kaders rondom de stijlvolle
raampartijen aan de achterzijde van de woningen doen denken aan
reusachtige schilderijlijsten. Een waar kunststukje van 4D Architecten,
Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf bv en VolkerWessels Vastgoed.
"Die ingelijste woningen", zo worden de 29
vrijstaande woningen in plan Rietcarré in de
volksmond nu al genoemd. ‘Ze zijn een herkenningspunt in de wijk’, vertelt vastgoedontwikkelaar Marius Rob van VolkerWessels
Vastgoed merkbaar trots. ‘We hebben meerdere projecten ontwikkeld in de wijk Reitdiep,
maar dit project springt er qua architectuur
echt uit. Het witte kader aan de achterzijde
vormde de grootste uitdaging, maar is tegelijkertijd ook het gaafste onderdeel van het
project. Het is allesbehalve standaard. Rottinghuis verdient een groot compliment dat
dit is gelukt.’

6 bij 6
Het ontwikkelen en ophangen van de witte
kaders ontpopte zich meteen in de beginfase
van het project al tot breinbrekend avontuur.
‘Zo'n aluminium bouwwerk van zes bij zes
meter hadden we nog nooit eerder gemaakt’,
geeft projectleider Willem Vogelzang van
Rottinghuis meteen toe. ‘Na een zoektocht
kwamen we uit bij TSV Metaalbouw in
Nieuw-Buinen. Samen met hen zijn we de
uitdaging aangegaan om het ontwerp van 4D
Architecten tot leven te brengen. Maar eenvoudig was dat allerminst.’

‘D

e woningen zijn een
herkenningspunt
in de wijk’
- Marius Rob
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‘Z

o'n kader van
6 bij 6 meter
hadden we nog nooit
eerder gemaakt’
- Willem Vogelzang

Even ophangen
Tijdens uitgebreide hijstesten in Nieuw-Buinen bleek het aluminium kader door z’n mega-omvang ongeschikt om als één geheel met
een hijskraan op z’n plek te takelen. ‘Het
aluminium was simpelweg niet sterk genoeg’,
legt Vogelzang uit. ‘Via steunen in en op de
gevel zijn we erin geslaagd om het gevaarte
deel voor deel te plaatsen en te verankeren.
Het resultaat is een kader dat over de volle
breedte van de woningen loopt en twee van
de drie verdiepingen inlijst. Helemaal bovenin hebben we het aluminium geïntegreerd in
de dakbedekking, zodat het een waterdicht
geheel vormt.’
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Het grote witte kader was overigens niet
de enige uitdaging voor Rottinghuis.
Zoals de naam al doet vermoeden, is plan
Rietcarré een rechthoekige bouwlocatie
die midden in de wijk Reitdiep ligt. ‘Dat
betekende dat we rekening moesten houden met de buren en de basisschool’,
verduidelijkt Vogelzang de situatie.
‘Bouwverkeer dat af en aan rijdt, trillingen bij het heien van de palen en geluidsoverlast tijdens schooltijden: het was nog
een logistieke puzzel om het iedereen naar
de zin te maken. Goede communicatie
met de wijk was in dit geval essentieel.’
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Te kust en te keur
Na de oplevering van de laatste vijftien woningen eind 2019 is de rust inmiddels wedergekeerd in de wijk. In no time zijn ook deze
woningen uit fase twee verkocht. ‘Rietcarré
is vrijstaand wonen tegen een scherpe prijs,
maar dan net even anders’, verklaart Marius
Rob het verkoopsucces. ‘Zo is de voortuin
bijvoorbeeld dieper dan de achtertuin, wat
voor een speels en verrassend effect zorgt. Niet
te vergeten de enorme hoeveelheid ruimte in
huis, omdat alles recht is. Bovendien kun je
kiezen voor extra uitbreidingsmogelijkheden
en opties om de woning te personaliseren.’
Van gevel- tot plattegrondwijzigingen en van
installatie- tot sanitairwensen: de 29 kopers
kunnen te kust en te keur kiezen uit diverse
opties. Daarbij is ook de keuze om de woning
gasloos op te laten leveren. ‘In de basis hebben
we de woningen uitgerust met een cv-ketel,
maar er zijn enkele kopers die voor een
lucht-water-warmtepomp hebben gekozen’,
vertelt Ruud Waaijer, bedrijfsleider bij BOWA
en Hummel Installaties (onderdeel van Losser
Installatiegroep) uit Emmen. ‘Je merkt dat
mensen voor deze optie kiezen met het oog
op de toekomst. Duurzaam wonen spreekt
een steeds grotere doelgroep aan.’

‘D

uurzaam
wonen spreekt
een steeds grotere
doelgroep aan’
- Ruud Waaijer
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Onder de vloer

Binnen de kaders

Duurzaam en energiezuinig wonen staat dan ook niet voor niets bovenaan de prioriteitenlijst van VolkerWessels Vastgoed. ‘Naast het
standaard aantal zonnepanelen op het dak kunnen bewoners kiezen
voor extra zonnepanelen en een warmtepomp om de woning EPC-nul
op te laten leveren’, geeft Waaijer als voorbeeld. Ook is er de optie voor
een ruimteregeling op de cv-installatie of warmtepomp, waarmee je
de temperatuur in ieder vertrek onafhankelijk van elkaar kunt regelen.
Bovendien beschikken alle woningen over vloerverwarming, waardoor
er op lage temperaturen gestookt kan worden. Op die manier dragen
we ons steentje bij aan milieubewust wonen.’

Net als de installatie van het ingenieuze vloerverwarmingssysteem
verlopen ook de overige installatietechnische werkzaamheden op
rolletjes. ‘Het voordeel is dat we vaker samenwerken met VolkerWessels en Rottinghuis’, verklaart Waaijer het soepele verloop van het
project. ‘Opgedane ervaring uit vorige projecten gebruiken we om op
voorhand problemen te tackelen.’ ‘De basis voor het succes ligt bij
PlusWonen, een slim bouwconcept binnen VolkerWessels’, meent
Vogelzang. ‘Een doordacht systeem, met genoeg ruimte voor een architectonische twist, waarmee je ieder project een eigen gezicht geeft.
Dan past zelfs een reusachtig wit kader binnen de gestelde kaders.’
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Je merkt er niets van wanneer je over de verwarmde vloer loopt, maar
daaronder ligt een ingenieus vloerverwarmingssysteem. Waaijer: ‘Wij
werken met vloerverwarming op rol, die prefab en op maat worden
toegeleverd door Vidalco Climate Floors uit Kampen. Deze vloerverwarming wordt als het ware geprint op een net, dat daarna alleen nog
maar uitgerold hoeft te worden in de woning. Je kunt je voorstellen
hoeveel verwerkingstijd je daarmee bespaart op de bouw. Met dit
systeem zijn we een van de voorlopers in Nederland.’
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