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Meerstad, het nieuwe groene stadsdeel aan de oostkant van Groningen, heeft sinds kort een opvallend 

monumentaal gebouw. Het doet denken aan een kathedraal van hout, rondom voorzien van een volledig 

glazen gevel. Nu zijn er een supermarkt en horeca in gevestigd, maar het ontwerp is zo gemaakt, dat het 

in de toekomst eenvoudig andere functies kan herbergen.

A DA P T I E F  E N 
M O N U M E N TA A L 
H O U T EN  SU PER H U B  I N  G RO N I N G EN S  M EER S TA D
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Het dak van superhub Meerstad heeft 

een overstek van maar liefst 5,4 meter.
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Ten oosten van de stad Groningen is een nieuw stadsdeel 

in ontwikkeling. Het heet Meerstad vanwege de ligging 

aan de nieuw aangelegde recreatieplas Woldmeer. Er wo-

nen nu zo’n 2300 mensen. Dat aantal zal fors groeien om-

dat er in een tijdsbestek van 25 jaar circa 5.000 woningen 

worden gebouwd rondom het meer. Op dit moment zijn 

er echter nauwelijks voorzieningen voor de huidige inwo-

ners. Daarom besloot ontwikkelaar MWPO alvast een su-

permarkt te laten bouwen met daar bovenop woningen. 

Om dit plan uit te werken, benaderde de projectontwik-

kelaar architectenbureau De Zwarte Hond. Erik Roerdink, 

architect en partner bij dit bureau, begrijpt de keuze voor 

De Zwarte Hond. ‘We werken al lang in Groningen en 

kennen de stad goed. Ook de prettige samenwerking met 

MWPO is al van langere duur.’

Samen op avontuur De opdracht was dus een super-

markt te ontwerpen met daar bovenop woningen. Traditi-

oneel gezien is dit een efficiënte combinatie maar wel een 

standaard concept dat je overal in nieuwbouwwijken te-

genkomt. Roerdink wilde samen met MWPO het avon-

tuur aangaan om er eens iets heel anders van te maken. 

Iets dat veel beter aansluit bij een wijk die volop in ont-

wikkeling is. ‘In gesprek met de opdrachtgever ontstond 

het idee om een gebouw te ontwerpen dat juist in die 

groei kan faciliteren. Zo ontstond ons gezamenlijke plan 

voor een flexibel gebouw dat functioneel kan veranderen 

in de tijd. Nu zit er een supermarkt en horeca in, maar 

wellicht dat het in de toekomst een andere bestemming 

krijgt. Ik kan me voorstellen dat wanneer het echte cen-

trum van Meerstad wordt gemaakt met meer voorzienin-

gen, de supermarkt daarnaartoe verhuist. Dan kan dit ge-

bouw bijvoorbeeld een bibliotheek, school, wijkcentrum 

of een theater huisvesten. Ook woningen zijn denkbaar. 

Bij het ontwerp is rekening gehouden met het toevoegen 

of verwijderen van houten wanden en verdiepingsvloe-

ren.’

Houten paviljoen Roerdink kreeg alle ontwerpvrij-

heid. Het moest voor hem een karakteristiek en aantrek-

kelijk gebouw worden waar Meerstad trots op is en waar 

de inwoners graag naartoe gaan. De locatie, grenzend aan 

een park aan het Woldmeer, daagde extra uit. Die bracht 

hem op het idee om een paviljoen te ontwerpen als on-

derdeel van dat park, waar mensen recreëren en elkaar 

ontmoeten. Omdat Meerstad een landschappelijk en 

groen stadsdeel is aan het water, ontstond bij hem tevens 

de gedachte het paviljoen volledig in hout uit te voeren. 

Want hout is gezond, duurzaam, milieuvriendelijk en 

straalt warmte uit, licht hij toe. ‘Verder wilden we dat het 

gebouw zich opent naar de omgeving. Dus geen gesloten 

doos zoals zo veel supermarkten. Het moest een hoog en FO
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Hoewel het een eenvoudig ontwerp is, heeft het veel allure door de transparantie en de afmetingen (64,8 x 21,6 x 10 meter). 

Aan de buitenzijde zijn de kolommen van lariks, beter bestand tegen weersin-

vloeden. In het forse overstek is gekozen voor CLT-platen.

De gevel is rondom van vloer tot plafond voorzien van triple glas. Het rechthoeki-

ge gebouwtje in de hoge ruimte telt twee lagen met kantoren en kantine.

1 CLT dakplaten 120 mm, sedum

 groendak en pv panelen

2 Techniekzone

3 Lamellen zonwering

4 Akoestisch lattenplafond

5 Kantoor en kantine

6 Magazijn
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imposant gebouw worden dat vanuit alle kanten uitnodigt 

om ernaar toe te gaan. Een superhub dus.’

Kolommen als bomen De missie een superhub te rea-

liseren die uitnodigt tot ontmoeting en prettig winkelen 

met uitzicht op de groene omgeving, lijkt te zijn geslaagd. 

Hoewel het een eenvoudig ontwerp is, heeft het door zijn 

transparantie en grootsheid – 64,8 bij 21,6 meter en een 

hoogte van 10 meter – veel allure. Zo is van het rechthoe-

kige gebouw met ronde hoeken de gevel rondom van 

vloer tot plafond voorzien van triple glas. De kozijnen van 

deze vliesgevel, met daarin een achttal deuren, zijn van 

staal en deels voorzien van stalen lamellen. Het dak loopt 

met de vorm van de plattegrond mee en heeft een over-

stek van maar liefst 5,4 meter. Deze overkapping wordt 

gedragen door 22 kolommen die met ingelijmde draad-

einden en een stalen voet met ankers op de betonnen 

vloer zijn gemonteerd. Stan Janssen van ingenieurs- en 

adviesbureau Pieters Bouwtechniek noemt ze vanwege 

hun uiterlijk liever ‘bomen’. Als projectleider heeft hij een 

belangrijke bijdrage geleverd aan het ontwerp van de ko-

lommen. Dat was volgens hem een bijzonder proces. De 

Zwarte Hond had hem het volume van het gebouw door-

gegeven met de vraag om als constructeur ontwerpvoor-

stellen in hout te doen met een efficiënte constructie. ‘Dat 

was voor mij een interessant startpunt. Meestal heeft een 

architect al in het eerste ontwerp een idee voor de vorm-

geving maar nu kreeg ik de mogelijkheid niet alleen con-

structief maar ook architectonisch mee te denken. Voor-

waarde was dat de houtconstructie in het zicht moest 

blijven. Ik heb toen een aantal varianten geschetst. Twee 

schetsen hebben we uiteindelijk gecombineerd. Daar is 

deze variant uitgekomen. Een heldere constructie ver-

enigd met een architectonisch aansprekend beeld.’

Trek- en drukschoren De 22 ‘bomen’ die het platte 

dak dragen, bestaan uit vier gelamineerde spanten van 

200 x 600 mm die kruislings in telkens een hoek van 90 

graden onderling met elkaar zijn verbonden. Bovenaan 

buigen deze spanten naar buiten toe als takken in vier 

richtingen. Deze takken zijn verbonden met de houten 

dakliggers. In het gekromde deel zijn deze vier gelami-

neerde onderdelen gekoppeld met trek- en drukschoren 

in de vorm van stalen kokers die achter houten platen zijn 

weggewerkt. Zo ontstaat er stabiliteit en zijn extra scho-

ren in de open ruimte en gevels niet nodig. Omdat de 

spanten slank zijn in relatie tot de plafondhoogte van 9 

meter in het gebouw, zijn ze ook halverwege nog eens 

aan elkaar bevestigd met inwendige metalen stiften en 

ankers zodat ze niet gaan knikken. Alle bomen met bogen 

zijn van vuren, met uitzondering van de exemplaren die in 

de vliesgevel zijn opgenomen. Daarvan is het buitenste 

Ten oosten van de stad Groningen is een nieuw stadsdeel 

in ontwikkeling. Het heet Meerstad vanwege de ligging 

aan de nieuw aangelegde recreatieplas Woldmeer. Er wo-

nen nu zo’n 2300 mensen. Dat aantal zal fors groeien om-

dat er in een tijdsbestek van 25 jaar circa 5.000 woningen 

worden gebouwd rondom het meer. Op dit moment zijn 

er echter nauwelijks voorzieningen voor de huidige inwo-

ners. Daarom besloot ontwikkelaar MWPO alvast een su-

permarkt te laten bouwen met daar bovenop woningen. 

Om dit plan uit te werken, benaderde de projectontwik-

kelaar architectenbureau De Zwarte Hond. Erik Roerdink, 

architect en partner bij dit bureau, begrijpt de keuze voor 

De Zwarte Hond. ‘We werken al lang in Groningen en 

kennen de stad goed. Ook de prettige samenwerking met 

MWPO is al van langere duur.’

Samen op avontuur De opdracht was dus een super-

markt te ontwerpen met daar bovenop woningen. Traditi-

oneel gezien is dit een efficiënte combinatie maar wel een 

standaard concept dat je overal in nieuwbouwwijken te-

genkomt. Roerdink wilde samen met MWPO het avon-

tuur aangaan om er eens iets heel anders van te maken. 

Iets dat veel beter aansluit bij een wijk die volop in ont-

wikkeling is. ‘In gesprek met de opdrachtgever ontstond 

het idee om een gebouw te ontwerpen dat juist in die 

groei kan faciliteren. Zo ontstond ons gezamenlijke plan 

voor een flexibel gebouw dat functioneel kan veranderen 

in de tijd. Nu zit er een supermarkt en horeca in, maar 

wellicht dat het in de toekomst een andere bestemming 

krijgt. Ik kan me voorstellen dat wanneer het echte cen-

trum van Meerstad wordt gemaakt met meer voorzienin-

gen, de supermarkt daarnaartoe verhuist. Dan kan dit ge-

bouw bijvoorbeeld een bibliotheek, school, wijkcentrum 

of een theater huisvesten. Ook woningen zijn denkbaar. 

Bij het ontwerp is rekening gehouden met het toevoegen 

of verwijderen van houten wanden en verdiepingsvloe-

ren.’

Houten paviljoen Roerdink kreeg alle ontwerpvrij-

heid. Het moest voor hem een karakteristiek en aantrek-

kelijk gebouw worden waar Meerstad trots op is en waar 

de inwoners graag naartoe gaan. De locatie, grenzend aan 

een park aan het Woldmeer, daagde extra uit. Die bracht 

hem op het idee om een paviljoen te ontwerpen als on-

derdeel van dat park, waar mensen recreëren en elkaar 

ontmoeten. Omdat Meerstad een landschappelijk en 

groen stadsdeel is aan het water, ontstond bij hem tevens 

de gedachte het paviljoen volledig in hout uit te voeren. 

Want hout is gezond, duurzaam, milieuvriendelijk en 

straalt warmte uit, licht hij toe. ‘Verder wilden we dat het 

gebouw zich opent naar de omgeving. Dus geen gesloten 

doos zoals zo veel supermarkten. Het moest een hoog en 
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Hoewel het een eenvoudig ontwerp is, heeft het veel allure door de transparantie en de afmetingen (64,8 x 21,6 x 10 meter). 

Aan de buitenzijde zijn de kolommen van lariks, beter bestand tegen weersin-

vloeden. In het forse overstek is gekozen voor CLT-platen.
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gedeelte van lariks, beter bestand tegen weersinvloeden. 

Om te voorkomen dat er kleurverschil ontstaat tussen bei-

de houtsoorten, zijn ze blank gebeitst. Bijzonder is dat 

binnenin de kolommen van de buitenste ring de afvoer 

van het hemelwater onzichtbaar is opgenomen. 

Inpandig gebouwtje Alle takken van de bomen zijn 

bevestigd aan de dakconstructie, die bestaat uit gelami-

neerde liggers van 200 x 600 mm, dezelfde afmeting als 

die van de boomspanten. Deze hoofd-, sub- en koppellig-

gers hebben een maximale lengte van 15 meter en staan in 

het verlengde van of haaks op elkaar. Zo ontstaat er een 

symmetrisch netwerk van vierkante openingen dat diago-

naal bovenop de zuilen steunt. De openingen zijn aan de 

bovenkant afgewerkt met houten planken die aan de pla-

fondzijde zijn bekleed met latten van Fraké. De dakbe-

dekking bestaat uit sedum, zonnepanelen en enkele 

daklichten. Omdat de buitenring een fors overstek heeft, 

is hier gekozen voor CLT-platen die eveneens zijn behan-

deld met een transparante beits. De enorme hal is nu al-

leen nog in gebruik door een supermarkt en een horeca-

gelegenheid met een terras onder de luifel. Verder is het 

plan om in een deel van de ruimte een pakketservicepunt 

te vestigen. Iedere huurder kan in deze kathedraal van 

hout en glas zelf zijn onderkomen creëren. Zo heeft de 

supermarkt een klein vrijstaand rechthoekig gebouwtje in 

de ruimte staan, gemaakt van HSB en net als het plafond 

van de hal bekleed met Fraké latten. In deze houten doos 

van twee verdiepingen zitten onder andere een kantoor, 

kantine, toiletten, serviceruimte en een magazijn.

Hoge GPR-scores Architect Roerdink kijkt tevreden 

terug op het bouwproces, waarbij alle partijen nauw heb-

ben samengewerkt en elkaar hebben gestimuleerd om er 

een mooi visitekaartje van te maken voor Meerstad. Het 

gebouw, met warmte- en koudeopslag, is niet alleen ar-

chitectonisch fraai maar op het gebied van energie, milieu, 

gezondheid en gebruikskwaliteit heeft het een gemiddel-

de GPR-score van meer dan 8. 

Roerdink: ‘Gek genoeg is het innovatief om met hout te 

bouwen terwijl het al eeuwenlang gebeurt. Dit project 

was echt nieuw en spannend. Het is fascinerend goed ge-

gaan dankzij de nauwe samenwerking tussen alle partijen. 

Locatie: Vossenburglaan 184, Groningen. Opdrachtgever: MWPO Holding, Groningen. Eindgebruiker: Ma-

ripaan Groep en Jumbo supermarkt. Architect: De Zwarte Hond, Groningen. Constructeur: Pieters Bouwtech-

niek, Delft. Hoofdaannemer: Brands Bouw, Emmen. Houtleverancier: Heko Spanten, Ede. Bruto vloeropper-

vlakte: 2090 m2. Start bouw: zomer 2021. Oplevering: november 2022. Toegepaste houtsoorten: 230 m3 vuren 

gelamineerd, 70 m3 lariks gelamineerd, 120 m3 CLT-dakplaten en 6 m3 Fraké. CO2 opslag: in het toegepaste hout is 

310.000 kg CO2 opgeslagen.
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1 Gelamineerde houten kolommen, GL28h

2 Geïsoleerde hemelwaterafvoer in hart van kolom

3 Stalen vliesgevel met triple glas

De kozijnen van de vliesgevel zijn van staal en deels voorzien van stalen lamellen. 

De 22 bomen die het platte dak dragen, bestaan uit vier gelamineerde spanten 

van 200 x 600 mm die kruislings met elkaar zijn verbonden.
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De grootste uitdaging was de ambitie hoog te houden. 

Wat dat betreft verdient de opdrachtgever een pluim. Die 

heeft toch zijn nek uitgestoken met het oog op kwaliteit.’ 

Ook de adaptieve signatuur van het gebouw beschouwt 

de architect als een grote meerwaarde. ‘Als architecten-

bureau vinden wij dit interessanter dan circulariteit, waar-

bij je een gebouw weer uit elkaar moet halen voor herge-

bruik. Door het aanpasbaar te maken hoef je niets te 

slopen waarmee dit concept volgens ons veel duurzamer 

is.’   •

J O H N  E K K E L B O O M

gedeelte van lariks, beter bestand tegen weersinvloeden. 

Om te voorkomen dat er kleurverschil ontstaat tussen bei-

de houtsoorten, zijn ze blank gebeitst. Bijzonder is dat 

binnenin de kolommen van de buitenste ring de afvoer 

van het hemelwater onzichtbaar is opgenomen. 

Inpandig gebouwtje Alle takken van de bomen zijn 

bevestigd aan de dakconstructie, die bestaat uit gelami-

neerde liggers van 200 x 600 mm, dezelfde afmeting als 

die van de boomspanten. Deze hoofd-, sub- en koppellig-

gers hebben een maximale lengte van 15 meter en staan in 

het verlengde van of haaks op elkaar. Zo ontstaat er een 

symmetrisch netwerk van vierkante openingen dat diago-

naal bovenop de zuilen steunt. De openingen zijn aan de 

bovenkant afgewerkt met houten planken die aan de pla-

fondzijde zijn bekleed met latten van Fraké. De dakbe-

dekking bestaat uit sedum, zonnepanelen en enkele 

daklichten. Omdat de buitenring een fors overstek heeft, 

is hier gekozen voor CLT-platen die eveneens zijn behan-

deld met een transparante beits. De enorme hal is nu al-

leen nog in gebruik door een supermarkt en een horeca-

gelegenheid met een terras onder de luifel. Verder is het 

plan om in een deel van de ruimte een pakketservicepunt 

te vestigen. Iedere huurder kan in deze kathedraal van 

hout en glas zelf zijn onderkomen creëren. Zo heeft de 

supermarkt een klein vrijstaand rechthoekig gebouwtje in 

de ruimte staan, gemaakt van HSB en net als het plafond 

van de hal bekleed met Fraké latten. In deze houten doos 

van twee verdiepingen zitten onder andere een kantoor, 

kantine, toiletten, serviceruimte en een magazijn.

Hoge GPR-scores Architect Roerdink kijkt tevreden 

terug op het bouwproces, waarbij alle partijen nauw heb-

ben samengewerkt en elkaar hebben gestimuleerd om er 

een mooi visitekaartje van te maken voor Meerstad. Het 

gebouw, met warmte- en koudeopslag, is niet alleen ar-

chitectonisch fraai maar op het gebied van energie, milieu, 

gezondheid en gebruikskwaliteit heeft het een gemiddel-

de GPR-score van meer dan 8. 

Roerdink: ‘Gek genoeg is het innovatief om met hout te 

bouwen terwijl het al eeuwenlang gebeurt. Dit project 

was echt nieuw en spannend. Het is fascinerend goed ge-

gaan dankzij de nauwe samenwerking tussen alle partijen. 

Locatie: Vossenburglaan 184, Groningen. Opdrachtgever: MWPO Holding, Groningen. Eindgebruiker: Ma-

ripaan Groep en Jumbo supermarkt. Architect: De Zwarte Hond, Groningen. Constructeur: Pieters Bouwtech-

niek, Delft. Hoofdaannemer: Brands Bouw, Emmen. Houtleverancier: Heko Spanten, Ede. Bruto vloeropper-

vlakte: 2090 m2. Start bouw: zomer 2021. Oplevering: november 2022. Toegepaste houtsoorten: 230 m3 vuren 

gelamineerd, 70 m3 lariks gelamineerd, 120 m3 CLT-dakplaten en 6 m3 Fraké. CO2 opslag: in het toegepaste hout is 

310.000 kg CO2 opgeslagen.
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De dakconstructie bestaat uit gelamineerde liggers van 200 x 

600 mm, dezelfde afmeting als die van de kolommen, die bin-

nen zijn uitgevoerd in vuren.

De kozijnen van de vliesgevel zijn van staal en deels voorzien van stalen lamellen. 

De 22 bomen die het platte dak dragen, bestaan uit vier gelamineerde spanten 

van 200 x 600 mm die kruislings met elkaar zijn verbonden.
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