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De opdrachtgever wilde het CPO op een 
grotere schaal in een jaren ’50 wijk de 
ruimte geven. Een spannend proces: met 
honderd opdrachtgevers in zee. We hebben 
gezocht naar een model waarbij de grootste 
vrijheid voor opdrachtgevers gecombineerd 
kan worden tot een samenhangende, 
duurzame buurt. Duurzaam ook in de 
tijd. Veranderingen moeten eenvoudig 
opgenomen kunnen worden en de kwaliteit 
en waarde van de buurt niet aantasten.

Een helder, bijna rigide stedenbouwkundig 
plan vormt de basis voor fundamentele 
keuzevrijheid. Er is een typologische keuze: 
een rijwoning, een zijwoning (2 onder 1 
kapper), en een vrijstaande woning. Binnen 
dit aanbod is naar de optimale balans van 
vaste en variabele elementen gezocht. 
Deze vrijheid is gevonden in de typekeuze 
en woningdiepte. Op de hoogte wordt de 
regie gevoerd met een maximum van drie 
lagen. Geen make-up: de vrijheid moet 
fundamenteel zijn, en passen binnen het 
kwaliteitskader van de buurt. 

Een paar zaken liggen vast omwille van de 
bouwsystematiek. Dat zijn drie bouwlagen, 
meterkast, sanitair (de plaats daarvan) en de 
trap. De rest is vrij: een opdrachtgever kan 
zelf de woninggrootte en zijn plattegronden 
bepalen. Door uit te gaan van drie 
bouwlagen en die hoogte als maximum voor 
de buurt te benoemen is de regie aan de 
voorzijde eenvoudig te voeren. Uitbreiding, 
nu en later, is voorzien aan de tuinzijde van 
de woningen. In de bouwsystematiek en 
detaillering is rekeningen gehouden met 
verbouw-mogelijkheden en hergebruik van 
bouwmateriaal.

HIPPOCRATES FLEXWONEN
100 WONINGEN IN COLLECTIEF PARTICULIER OPDRACHTGEVERSCHAP
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Blok in stempelpatroon

STEDENBOUW
De vier blokken zijn op drie niveaus te 
lezen. Het blok als stempel in een groter 
stedenbouwkundig patroon. Het blok 
opgebouwd uit twee stroken, welke een 
relatie aangaan met de oostzijde van de 
buurt. En de blokken vormen tezamen 
een grotere compositie rondom een 
collectieve parkstrook en krijgen hiermee 
een eigen identiteit. 

Door een staffeling van de woningen 
aan de oostzijde wordt de individualiteit 
van het huis uitgelicht. De rooilijn 
van de blokken meandert om de grote 
bestaande bomen heen, zodat vanaf de 
oplevering van het plan gewoond kon 
worden in een volwassen parkachtige 
setting.

Blok in strokenpatroon Blok als entiteit

Maquette met voor- en achterhuizen

Het ‘Flexwonen’-bladerboek

Dat is ook te zien: de tuingevels zijn met 
hout bekleed, meanderend en eenvoudig 
veranderbaar. De voorgevel is formeler: 
metselwerk in een vastgestelde rooilijn. 
Zoals in Hollandse binnensteden en 19e 
eeuwse woonwijken, waar woningen 
onderling verschillen en toch hechte 
straatwanden opleveren, passen de 
voorgevels in een samenhangend stramien. 
Er kon gekozen worden uit een afgestemd 
palet van stenen en een beperkt aantal 
raamtypen. Hoogte en positie van 
ramen waren wel bepaald, waarmee de 
architectonische ‘orde’ vastligt.

Vanuit dit project is een nieuwe 
ontwerpmethodiek ontwikkeld: het 
Flexwonen. Omdat voor de meeste kopers 
de onzekerheid van een CPO-achtig proces 
te groot bleek, zijn we na 10 huishoudens 
overgeschakeld naar een systeem met veel 

keuze maar ook maximale zekerheid. We 
ontwikkelden een staalkaart aan onderling 
uitwisselbare plattegronden. Dat werd een 
bladerboek, waarmee kopers een unieke 
woning konden combineren waarvan direct 
de prijs helder was. Elke losse plattegrond 
was gecalculeerd en de woningprijs een 
eenvoudige optelsom. In een moeizame 
woningmarkt was dit eerste FLEX-project 
(categorie: middel dure laagbouw, locatie: 
matig) te Groningen heel succesvol! 
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KEUKENOPSTELLINGEN
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Analyse gerealiseerde keukenposities

Binnen de flex-methodiek ontstaan steeds 
unieke woningen die nauw aansluiten 
op de individuele woonwensen. De range 
aan mogelijkheden is onvergelijkbaar 
veel ruimer dan bij bestaande concepten 
van ontwikkelaars of aannemers met een 
basiswoning en hun opties. Interessant 
is dat we hier uiteindelijke een meting 
konden doen naar de woonwensen van 
de kopers. We hebben bijvoorbeeld de 
keukenopstellingen in kaart gebracht: dat 
bleek dus een heel evenwichtige verdeling 
te zijn tussen keukenposities aan de 
voorgevel, in het midden van de woning en 
aan de tuinzijde. 

ZIJWONING
met vrije indeling uit het eerste traject

begane grond eerste verdieping tweede verdieping
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