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Tenhoorn, een aantrekkelijke woonomgev-
ing in de compacte stad.

Betere verbindingen voor een stadsentree dichtbij een 
OV knooppunt 
De toekomstige ongelijkvloerse kruising van de A28 en de 
A7 stroomlijnt alle verkeersbewegingen beter. Daarnaast  
wordt het centrum van de Groningen voor (snel-)fiets-
routes beter verbonden met het zuidelijk deel van de stad 
en het recreatiegebied rondom het Paterswoldsemeer. 
Deze ontwikkeling, Tenhoorn,  ligt in de oksel van deze in-
grijpende Civiele operatie,  in het uiterste puntje van van 
Corpus den Hoorn. 

De nieuwe op en afrit naar het centrum ligt tegenover 
deze locatie en voor het centrum van de stad Groningen. 
De huidige plek wordt vooral bepaald door een aantal geb-
ouwen en onzorgvuldig ontworpen, slecht onderhouden 
groene ruimte. Het nieuwe ontwerp vraagt om een flexi-
bel en faseerbaar ontwerp met een prachtige samenhang 
tussen gebouwen en openbare ruimte. Zo ontstaat een 
aantrekkelijke plek in Corpus den Hoorn en een meer-
waarde worden voor de stad. Omdat de loopafstand van 
de nieuwe entree aan van het hoofdstation ligt, kan er een 
groot programma worden gehuisvest, zonder investerin-
gen in nieuwe infrastructuur of gebouwde parkeervoor-
zieningen

Tussen steen en groen
De openbare ruimte gaat vrij abrupt over van een steen-
achtig stedelijk karakter naar groene en natuurlijke fiets,- 
en wandelroutes langs de Drentse A en Paterswoldsemeer. 
Deze overgang wordt in de nieuwe situatie zorgvuldiger 
vormgegeven.

Behoefte vanuit de wijk; reuring aan het water
Ongeveer op de plek van Gyas stond tot ca 1955 een 
houtzagerij met een binnenhaven. Tenhoorn gaat het con-
tact en de relatie met het water verbeteren en weer in ere 
herstellen door middel van een stadsstrand, gecombi-
neerd met een plek waar je zou kunnen aanleggen.  Door 
het fietspad, het water en het groen rondom de gebouwen 
beter vorm te geven ontstaat hier een plek om te verbli-
jven, te ontmoeten en te recreëren. Samen met reeds aan-
wezige reuring rond Gyas ontstaat een levendige nieuwe 
stadsentree. In de vervolgfase zullen we samen met de ge-
meente beoordelen of de roeivereniging Gyas, de sporthal 
en de Tamarisk in deze ontwikkeling worden geïntegreerd. 

Behoefte vanuit de wijk; aantrekkelijke functies
Behalve het verwinningsplein liggen alle openbare rui-
mtes van Corpus den Hoorn vooral aan de randen. Er is 
behoefte aan openbare plekken met verblijfskwaliteit en 
aantrekkelijke functies. Door het toevoegen van horeca-, 
en woonwerk-functies in de plint van het gebouw, ontstaat 
meer reuring en meerwaarde voor de wijk.

Bouw anders, hoe?
De gemiddelde stadjer leeft op 61 m2, ongeveer 4 me-
ter kleiner dan het landelijk gemiddelde. Vermoedelijk 
vanwege de betaalbaarheid op korte afstand van de bin-
nenstad én het natuurgebied van de Drentse A, blijven be-
woners van Corpus den Hoorn  gemiddeld lang(er) in hun 
woningen wonen. Tenhoorn streeft deze kwaliteit ook na
Schoner slimmer beter sneller
De huidige urgente woningvraag kan het beste worden 
gecombineerd met andere maatschappelijke urgente op-
gaves op het gebied van klimaatadaptatie en inclusivite-
it . Het antwoord op deze vraagstukken zal bestaan uit 
slimme, integrale en innovatieve oplossingen. Concreet 
betekent het o.a. : dichter op elkaar wonen,  energievraag 
reduceren, kleiner wonen, minder reizen en meer herge-
bruiken. 
- Schoner;       bouwen in hout
Het project wordt gerealiseerd in een houten draagstruc-
tuur die zowel de horizontale als verticale belasting kan 
worden opgenomen zonder betontoevoegingen. Dat heeft 
een heel gunstig effect op de gebouw-gebonden CO2 van 
het project.
- slimmer;        een flexibele drie -d structuur
De basisconstructie bestaat uit een grid van 3.6m bij 3,6 
m van houten kruisvormige elementen. Deze constructie 
biedt veel vrijheid voor de opzet van het gebouw. Zo zijn 
allerlei ontsluitingen, woningen en ruimtes te maken en te 
schakelen. 
- Beter;             aanpasbaarheid, minder m2 per per-
soon
De structuur maakt allerlei verschillende wooneenheden 
voor 1, 2 ,3 , en meerpersoonshuishoudens  mogelijk. 
Door slimmer met plattegronden om te gaan, kan bijvoor-
beeld een 40 m2 woning toch prima door 2 personen be-
woond worden. Daarnaast is de structuur in de toekomst 
eenvoudig aan nieuwe woonbehoeftes en aan te passen.
- Sneller;          scheiding drager & inbouw
In hout kan droog gebouwd worden. Door drager en inbouw 
te scheiden, kan er meer geprefabriceerd worden. Daar-
door kan de afbouw fase eerder worden geïntegreerd. Het 
afwerkingsniveau van het inbouwpakket is daardoor beter 
gemaakt, gaat langer mee en is daarmee veel duurzamer.

Laan van de Vrede
opdrachtgever: Vastgoed Groningen,
Patrimonium, Gemeente Groningen 
ontwerp: De Zwarte Hond                                                                                               
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Grondgebonden

Betere verbindingen Stadsentree Tussen steen en groen De ketting Fasering optiesEen Buurt Omringd

Er is behoefte aan openbare plekken met verblijfs-
kwaliteit en aantrekkelijke functies. Door het toevoe-
gen van horeca-, en woonwerk-functies in de plint van 

het gebouw, ontstaat meer reuring en meerwaarde 
voor de wijk.

De nieuwe op,- en afrit ligt tegenover deze locatie 
naar het centrum van de stad Groningen. De bebou-
wing wordt een markante stadsentree, passend voor 

deze relevante nieuwe plek in de stad.

Nieuwe (snelfietsroutes tussen het centrum en As-
sen vragen om een aantrekklelijk adres.

De openbare ruimte gaat vrij abrupt over van een 
steenachtig stedelijk karakter naar groene en na-

tuurlijke fiets,- en wandelroutes langs de Drentse A 
en Paterswoldsemeer. Deze overgang wordt in de 

nieuwe situatie zorgvuldig vormgegeven.

Het voorstel is om een plek van betekenis aan het 
water te maken doe onderdeel wordt van een”ket-

ting”van plaatsen aan die noord-zuid waterweg door 
groningen

In de vervolgfase zullen we samen met de gemeente 
beoordelen of de roeivereniging Gyas, de sporthal 

en de Tamarisk in deze ontwikkeling worden geïnte-
greerd. 

SITUATIE 1:1000
Een compacte stad met fijne woonomgeving. Bijzondere ontwikkelvorm maakt meer diversiteit en inclusi-

Meer diversiteit en inclusiviteit met flexibiliteit.
Familie
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Type    M2

 
GGB Woning  5963
Appartement  12468
Penthouse  7163
Toren   4078
A Commercieel  1062
VKR   4570

Totaal BVO  35305 m2





Doelen en doelstellingen van het project

Het project aan de Laan van de Vrede wordt onderdeel 
van de tentoonstelling Bouwanders. Om dit te realise-
ren, moet aan bepaalde ambities en vereisten worden 
voldaan die zijn geformuleerd in de manifestatie. Dit 
uiteindelijk zal helpen om het project werkelijkheid te 
laten worden.

Inhoudsopgave

Locatie kenmerken en programma

De locatie van het project brengt een aantal uitdagin-
gen met zich mee, zoals wind- en geluidsproblemen. 
Het is ook een kruispunt van verschillende circulatie-
routes en infrastructurele elementen die het project 
moet erkennen.

Op zoek naar een icoon!

Hoe combineren we de ambities en verwachtingen 
van de gemeente, met de uitdagingen van de locatie 
op een manier die niet alleen past bij de context, maar 
deze ook beter maakt!



Meer diversiteit en inclusiviteit met flexibiliteit

Bijzondere ontwikkelvorm maakt meer diversiteit 
en inclusiviteit

Een compacte stad met fijne woonomgeving

3+5

5+6

4+7



Locatie



Locatie







15 minuten

Stadsentree

De nieuwe op,- en afrit ligt tegenover deze locatie naar 
het centrum van de stad Groningen. De bebouwing 
wordt een markante stadsentree, passend voor deze 
relevante nieuwe plek in de stad.

Betere verbindingen

Nieuwe (snelfietsroutes tussen het centrum en Assen 
vragen om een aantrekklelijk adres.  
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Een Buurt Omringd

Er is behoefte aan openbare plekken met verblijfskwa-
liteit en aantrekkelijke functies. Door het toevoegen 
van horeca-, en woonwerk-functies in de plint van het 
gebouw, ontstaat meer reuring en meerwaarde voor de 
wijk.

Tussen steen en groen

De openbare ruimte gaat vrij abrupt over van een 
steenachtig stedelijk karakter naar groene en natuur-
lijke fiets,- en wandelroutes langs de Drentse A en 
Paterswoldsemeer. Deze overgang wordt in de nieuwe 
situatie zorgvuldig vormgegeven.
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1970, Afronding de snelwegen 1995, Roeivereniging



Behoefte vanuit de wijk; reuring aan het water

Ongeveer op de plek van Gyas stond tot ca 1955 
een houtzagerij met een binnenhaven. Tenhoorn 
gaat het contact en de relatie met het water verbe-
teren en weer in ere herstellen door middel van een 
stadsstrand, gecombineerd met een plek waar je zou 
kunnen aanleggen.  Door het fietspad, het water en 
het groen rondom de gebouwen beter vorm te geven 
ontstaat hier een plek om te verblijven, te ontmoeten 
en te recreëren. Samen met reeds aanwezige reu-
ring rond Gyas ontstaat een levendige nieuwe stad-
sentree. In de vervolgfase zullen we samen met de 
gemeente beoordelen of de roeivereniging Gyas, de 
sporthal en de Tamarisk in deze ontwikkeling worden 
geïntegreerd

Voorstel huidige stakeholders Mogelijke uitbreiding met meerdere stakeholders



De Ketting

Het voorstel is om een plek van betekenis aan het 
water te maken doe onderdeel wordt van een”ket-
ting”van plaatsen aan die noord-zuid waterweg door 
Groningen.
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Fijne woonomgeving. Icoon.



Flexibiliteit. Diversiteit.







Schoner, slimmer, beter, sneller

De huidige urgente woningvraag kan het beste 
worden gecombineerd met andere maatschappelijke 
urgente opgaves op het gebied van klimaatadaptatie 
en inclusiviteit . Het antwoord op deze vraagstuk-
ken zal bestaan uit slimme, integrale en innovatieve 
oplossingen. Concreet betekent het o.a. : dichter op 
elkaar wonen,  energievraag reduceren, kleiner wonen, 
minder reizen en meer hergebruiken.

Bouw anders, hoe?

De gemiddelde stadjer leeft op 61 m2, ongeveer 4 
meter kleiner dan het landelijk gemiddelde. Vermoede-
lijk vanwege de betaalbaarheid op korte afstand van 
de binnenstad, én het natuurgebied van de Drentse 
A, blijven bewoners van Corpus den Hoorn  gemiddeld 
lang(er) in hun woningen wonen. Tenhoorn streeft deze 
kwaliteit ook na





binnenw
erk 1

2
 pagina;s eindigt hier

Schoner; bouwen in hout
Het project wordt gerealiseerd in een houten draag-
structuur die zowel de horizontale als verticale be-
lasting kan zonder betontoevoegingen. Dat heeft een 
heel gunstig effect op de gebouw-gebonden CO2 van 
het project.

Slimmer; een flexibele drie -d structuur
De basisconstructie bestaat uit een grid van 3.6m 
bij 3,6 m van houten kruisvormige elementen. Deze 
constructie biedt veel vrijheid voor de opzet van het 
gebouw. Zo zijn allerlei ontsluitingen, woningen en 
ruimtes te maken en te schakelen. 

Beter; aanpasbaarheid, minder m2 per persoon
De structuur maakt verschillende wooneenheden voor 
1, 2 ,3 , en meerpersoonshuishoudens  mogelijk. Door 
slimmer met plattegronden om te gaan, kan bijvoor-
beeld een 40 m2 woning toch prima door 2 personen 
worden bewoond. Daarnaast is de structuur in de 
toekomst eenvoudig aan nieuwe woonbehoeftes en 
aan te passen.

Sneller; scheiding drager & inbouw
In hout kan droog worden gebouwd. Door drager en 
inbouw te scheiden, kan er meer worden geprefabri-
ceerd. Daardoor kan de afbouw fase eerder worden 
geïntegreerd. Het afwerkingsniveau van het inbouw-
pakket is daardoor beter gemaakt, gaat langer mee en 
is daarmee veel duurzamer.
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