
Wisselwerking 
tussen

Zaagdam, gekenmerkt door een opvallende moderne en 
strakke gevelpartij, omvat 59 startersappartementen. De 
ontwikkelaar van het project in Groningen is Simon Benus 
Vastgoed, het ontwerp van Van Ringen Architecten en 
de realisering was in handen van Simon Benus Bouw. Bij 
de ontwikkeling is niet alleen gekozen voor een moderne 
aanblik, maar ook voor een verrassende betaalbaarheid. 
Een proces van afwegingen tussen financiële haalbaarheid, 
afzetmarkt, locatie en wettelijk kader.
Het nieuwe appartementencomplex ligt tussen het Damsterdiep en de Zaagmuldersweg. 
‘Project Zaagdam is een nieuw herkenningspunt aan de Zaagmuldersweg’, vertelt Hardie 
Schreuder, projectleider bij Simon Benus Bouw. Simon Benus van Simon Benus Vastgoed 
beaamt dit. ‘Als vastgoedontwikkelaar hadden we ons oog laten vallen op de unieke 
locatie, die volgens ons geweldig geschikt is voor woningbouw omdat het op loopafstand 
van het centrum ligt, vlak bij het UMCG. Wij denken graag mee in projectontwikkeling, 
financieringsvraagstukken en nieuwe kansen zoals deze herontwikkeling.’ 

financiële
haalbaarheid,
afzetmarkt,
locatie 
en wettelijk 

‘Via een interactief proces zijn 
we op zoek gegaan naar het 

optimale eindproduct binnen het 
maatschappelijk ontwikkelkader’

- Simon Benus
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‘Project Zaagdam is 
een mooi, nieuw 

herkenningspunt aan 
Zaagmuldersweg’

- Hardie Schreuder

‘Goede engineering heeft een 
positieve invloed op het 

bouwproces’

- Herman Aalbers

De oorspronkelijke bebouwing was een kantoorpand, niet geschikt 
voor renovatie. Dit pand werd daarom gesloopt en vervangen door een 
opvallend gebouw met een strakke en moderne stijl.

Om de bestaande hoek in de straat te accentueren werd stedenbouwkundig 
om een stevig gebaar gevraagd. De Zaagmuldersweg is namelijk de 
belangrijkste wijkontsluitingsroute voor de Oosterparkwijk. Daarnaast 
is er een grote ruimtelijke en architectonische samenhang in deze wijk.

Voor de vormgeving koos Jacob van Ringen Architecten voor een 
hoekpand met een duidelijke verspringing als afsluiting van het straatbeeld.

Interactief ontwerpproces
 ‘Via een interactief proces zijn we op zoek gegaan naar het optimale 
eindproduct binnen het maatschappelijke ontwikkelkader’, gaat 
Simon Benus verder. ‘Vanaf het idee is het ontwerpproces namelijk 
een constante wisselwerking tussen vier verschillende componenten: 
financiële haalbaarheid, afzetmarkt, locatie en wettelijk kader. Bij dit 
project speelde de wettelijke parkeernorm een grote rol. Dit was de reden 
dat het eerste plan niet door kon gaan. Vanwege de oppervlakte van de 
woningen was er namelijk te weinig parkeergelegenheid op eigen terrein. 

Toen we pragmatisch de oppervlakte van de woningen verlaagden 
tot onder de 51 m2, hadden we per appartement nog maar een 
halve parkeerplaats nodig en werd de parkeernorm ruimschoots 
gehaald.’ Herman Aalbers van Aalbers Installatietechniek vertelt: 
‘De appartementen zijn met een heel scherpe prijs - rond de € 
125.000 - in de markt gezet met een heel hoog afwerkingsniveau. 
Daarbij kon men zelfs kiezen voor zeer luxe sanitair. Daar is ook 
veel gebruik van gemaakt.’

Logistiek
Het voordeel van de geweldige locatie kostte ook heel wat 
hoofdbrekens in het bouwproces. ‘Het was logistiek lastig om langs 
een drukke verkeersader met heel veel fietsverkeer het bouwproces 
soepel te laten verlopen, ook vanwege de relatief kleine bouwplaats’, 
vertelt Schreuder. ‘Door onze voorbereiding, en omdat we zoveel 
mogelijk gewerkt hebben met prefab materiaal en rekening hebben 
gehouden met zo weinig mogelijk opslag op de bouw, liep het 
allemaal volgens planning. De onderaannemers waren zich terdege 
bewust dat de logistiek hun grootste valkuil was. We waren heel 
blij met de goede samenwerking met de gemeente Groningen. Die 
maakte het mogelijk om gebruik te maken van een wegomlegging’. 
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Opdrachtgever :  Simon Benus Vastgoed, Stadskanaal

Bouwteamleden
Aannemer : Simon Benus Bouw, Stadskanaal
Installateur E&W : Aalbers installatietechniek, Nieuw Buinen

oa & leveranciers
Bouwmaterialen : Bouwcenter Meijer, Foxhol
Levering Prefab Beton : Smit Bedum, Bedum
Uitbloeiingsarme doorstrijkmortel : Remix Droge Mortel, Borger
Levering van bouwmaterialen : Sijperda Verhuur, Sneek

 59 starters appartementen Zaagdam, groningen

Snellere bouwtijd
Aalbers Installatietechniek was al vroeg betrokken bij het 
bouwteam. Herman Aalbers: ‘Goede engineering heeft een 
positieve invloed op het bouwproces. We hebben veel werk 
vooraf gedaan om het leidingwerk bij de fabriek al goed in de 
wanden te krijgen. Op de bouw heeft zich dat vertaald in een 
veel snellere bouwtijd. Voor ons was geen woning gelijk, maar 
door het goede voorwerk liep alles als een trein. Wij waren 
blij dat we in een vroeg stadium mochten meedenken en zo 
konden voorzien in goede oplossingen voor zaken waar de 
bouw mee te maken kreeg. Verder hebben wij veel aandacht 
besteed aan de kwaliteit van de collectieve voorzieningen.’

Geluidswerende lijm
Schreuder: ‘Vanwege de verkeersdruk hebben we bouwfysisch 
advies ingewonnen om te voldoen aan de geluidsnorm. 
Door middel van dubbele schuifpuien en het gebruik van 
foamband en geluidswerende lijm werden de geluidsnormen 
gehaald. Ook aan de brandwerende eisen kon worden 
voldaan.’

‘Naast het feit dat het buitengeluid een bouwkundige uitdaging 
was, is rekening gehouden met reductie van het geluid 
van het gebouw. Door het installeren van een geluidsarm 
ventilatiesysteem bleef het geluidsniveau voor de belendende 
gebouwen binnen de perken.’ Bijzonder in het materiaalgebruik 
zijn de achtergevel van SafeWood® Select hout, die brandwerend 
en onderhoudsvrij geïmpregneerd is door Fereco in Dalfsen en 
de Steni gevelbekleding, die vrijwel geen onderhoud vergt. De 
stijlvolle gevelbekleding van sandwichpanelen is geëngineerd 
en geproduceerd door Metaalbouw TSV.

In april is het Zaagdam complex opgeleverd. Simon Benus: ‘We 
zijn prima geslaagd in onze opzet om een leuk product voor een 
betaalbaar bedrag neer te zetten. De verkoop loopt goed, want 
van de 59 appartementen zijn er nog maar vijf beschikbaar.’ 
De bewoners van Zaagdam zijn niet alleen starters, maar ook 
mensen die aan het einde van hun wooncarrière het stadsleven 
prettig vinden. Tevens merkt de vastgoedontwikkelaar dat er 
belangstelling van particuliere beleggers.
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