
de Oosterparkwijk

Giga in Groningen

‘Rust’ is het sleutelwoord voor gebouw Giga op de hoek van de Struisvogelstraat en de Kraanvogelstraat 
in Groningen. De bewoners zijn jongeren met een autismegerelateerde stoornis, die belang hebben bij zo 
weinig mogelijk prikkels.

Giga bestaat uit veertien sociale huurappartementen, een gemeenschappelijke 
ruimte en een kantoor van waaruit zorg verleend wordt, ondergebracht 
in een gebouw van vijf woonlagen met daaraan vast acht grondgebonden 
koopwoningen in drie lagen. Voor wooncorporatie Nijestee is het een 
belangrijke blikvanger op het voormalige industrieterrein dat grenst aan de 
Oosterparkwijk. ‘Aan de ene kant hebben we De Stadswerf gebouwd, aan 
de andere kant staat nu dit complex: twee forse gebouwen, elk op de kop 
van een straat, die het gezicht van de buurt versterken’, legt projectleider 
Henk Wever uit.

De komende jaren wordt het terrein verder ingevuld. Wicher van der Wal 
van WAL architecten uit Groningen tekende behalve voor Giga ook voor 
het stedenbouwkundig plan. ‘We zoeken stedenbouwkundig aansluiting met 
de nieuwbouw aan het Van Starkenborghkanaal en verbinden dit met het 
Pioenpark. Wij reageren op het karakter van de Oosterparkwijk. Die wijk 
is een toonbeeld van de Amsterdamse School, met veel ontwerpen van Siebe 
Jan Bouma’, zegt Van der Wal. ‘Daar kun je eigenlijk niet tegen concurreren. 
De uitdaging om iets te maken van eenzelfde kwaliteit is des te groter.’

Met de Amsterdamse School als referentie koos Van der Wal voor een 
hoekbebouwing met twee totaal verschillende gevels. De kant langs het 
Pioenpark is vlak, grafisch en relatief gesloten. De andere zijde, gericht op 
de vijver, is opgebouwd uit bakstenen lamellen met daartussen glazen puien. 
Naast de Giga-appartementen bestaat deze zijde uit acht koopwoningen. ‘Drie 
lamellen vormen iedere keer een huis’. Deze hoekoplossing is een moderne 
variant binnen de architectuurtraditie van de Oosterparkwijk. Van der Wal 
weet haast zeker dat Bouma dit gebaar zou hebben gewaardeerd.

Een nieuwe hoek in

‘Het is niet een 
alledaags gebouw’
- Wicher van der Wal

‘Rust is het 
toverwoord’
- Lambert Postema
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‘In technische zin was het voor ons geen bijzonder ingewikkelde klus’, zegt Postma. 
‘De grootste uitdaging in het voortraject was om het taakstellend binnen het budget 
te doen.’ Dat lukte onder meer door de legrichting van de vloeren te wijzigen, zodat 
de constructie lichter en dus goedkoper kon ‘en toch technisch net zo goed.’

Architect Van der Wal en meewerkend architect Johan Postema zijn  
bijzonder blij met het resultaat: ‘Het is een niet-alledaags gebouw 
geworden, uitstekend passend in de wijk zonder dat het een slaafse 
imitatie van de architectuur uit de Oosterparkwijk is geworden. Dat 

moet je ook niet willen: wie zich laat inspireren door een bepaalde bouwstijl, moet 
wel elementen van de moderne tijd toevoegen. In mijn geval is dat: wel een speelse 
bakstenen gevel uit de Amsterdamse School, maar niet de vele kleine detailversieringen. 
Dat zou in deze tijd trouwens ook helemaal niet meer betaalbaar zijn.’

Dat de architect detailversieringen achterwege heeft gelaten, betekent niet dat het 
gebouw helemaal zonder opsmuk is. Want uit sloop van het kantoorpand op het 
voormalige slachthuisterrein kwamen twee kunstwerken vrij: ‘De Haan’ van Siep 
van den Berg en ‘Indische antilope’ van Wladimir de Vries. Deze werken sieren nu 
de gevels van het Giga-gebouw.

Nijestee gaf onlangs opdracht om te beginnen met de bouw van 
de huizen; meer dan de helft is verkocht. In de appartementen 
trekken na de zomer veertien jongeren: de kinderen van de leden 
van de Stichting Giga, die streeft naar zelfstandig maar toch 
beschermd wonen voor jongeren met autisme. 
‘Wij verhuren de woningen één op één aan de 
jongeren, voor de zorg hebben ze een contract 
met de J.P. van den Bentstichting’ zegt Wever.

Voorwaarde voor Nijestee om in deze constructie te stappen, was 
dat de appartementen later eventueel ‘gewoon’ verhuurd kunnen 
worden. ‘Speciaal voor de doelgroep, maar niet té speciaal’, 
vat Van der Wal samen. Gelukkig zal een gemiddelde huurder 
niet snel aanstoot nemen aan wat voor iemand met autisme 
zeer gewenst is. Lambert Postma van Plegt-Vos: ‘Rust is het 
toverwoord. We moesten dus zorgen voor goede geluidswering 
van de gevels, voor stille ventilatie en voor vloerverwarming in 
plaats van radiatoren die zouden kunnen tikken.’ 
\
Van der Wal: ‘De galerij zit aan de langste kant van het 
appartement: aan die kant zijn de appartementen bijna helemaal 
dicht zodat de bewoners geen last hebben van langslopende 
mensen. Alle ruimtes zijn naast elkaar gerangschikt en gericht op 
de straatzijde. Aan die straatzijde zitten drie identieke ramen, dat 
straalt ook weer rust uit.’ Ook belangrijk: in de appartementen 
zitten geen dragende muren, maar eenvoudig verplaatsbare 
wanden, zodat de bewoners hun eigen indeling kunnen kiezen. 

Opdrachtgever :  Nijestee, Groningen

Bouwgegevens 
Bruto vloeroppervlak : 1553 m²
Bruto inhoud :  4725 m³
Bouwsom :  € 1.572.015 
EPN waarde :  0.913 (EPC)
Grondoppervlak :  720  m²

Bouwteam
Architect :  Van der Wal Architecten, Groningen
Aannemer : Plegt-Vos, Assen
E & W Installaties :  Aalbers Installatietechniek b.v. , Nieuwe Buinen

Onderaannemer & Leveranciers
Galerijen :  Smit Bedum Prefab beton, Bedum
Gevelelementen & wanden : Smit Bedum Prefab beton, Bedum
Tegelwerk leveren en aanbrengen : Tegelzetbedrijf Smit, Groningen

Voor uitgebreidere informatie over de colofon verwijzen wij u naar

BouwinfoNet .nl

GIGA, Groningen
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GIGA versterkt het 
gezicht van de buurt’

- Henk Wever
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