
‘Hoe start je een wooninitiatief?’



Samen je eigen huis bouwen? 
Wij kennen de route. 

Ga je mee? 



Wij zijn KUUB 

- Gevestigd in Groningen 
- Allrounders 
- Wij krijgen het voor 

elkaar 
- Verbinders, 

samenwerkers en uniek 
in wat we doen 



Wat we doen 

- Samen Bouwen 

- Proces- en 
Bewonersbegeleiding

- Veiligheid in en om de 
bouwplaats



Waarom samen bouwen?  

Bijzondere woonwensen  

Geen project is gelijk, geen huis is gelijk 

Meer dan alleen het huis



Voordelen samen bouwen 

- De straat is in één keer af

- Woning is bedacht vanuit jouw 
woonwensen

- Je inspireert elkaar 

- Schaalvoordeel 



Verschillende vormen 

- Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap 
(CPO)

- Mede 
Opdrachtgeverschap 
(MO)

- Cohousing



Globaal stappenplan CPO 



REFERENTIEPROJECTEN



‘t Dorp, Reitdiep Groningen  

- Ca. 20 Vrijstaande woningen 
- Een van de eerste projecten 
- 2 basistypen, naar eigen wens uit te 

breiden en in te delen 
- Zelf kavelgrootte kiezen 



SKUR                  

- Nieuwste ontwikkeling 
- Historisch boerderij en boerenerf aan de rand van de Groningen 
- Collectief wonen, gedeelde voorzieningen 
- Geïnteresseerden denken (vrijblijvend) mee over het ontwerp van het 

gebouw
- Inbreng is bepalend voor het eindresultaat
- Themabijeenkomsten en collectieve workshops



CPO OUDEMIRDUM   
- Initiatief  vanuit het dorp 
- 4 vrijstaande woningen 
- 6 2 onder 1 kappers 
- Grond beschikbaar van de 

buurman 
- Landschappelijke inpassing 

i.o.m. gemeente 
- Verschillende doelgroepen 
- Voorfinanciering door 

deelnemers zelf 
- VVE opgericht 
- Collectieve groenstrook en 

hof
- Ontwerpfase 
- Aannemer en architect is 

geselecteerd door de 
deelnemers



Cohousing Borgmanschool   

- 5 appartementen 
- Voormalig schoolgebouw 
- Gedeelde voorzieningen en ruimten 
- Gemeente heeft KUUB benaderd om een plan uit te 

werken 
- Advertenties en informatie-momenten 
- Gevormde groepen maakten zelf een plan 
- Beoordeling / loting door KUUB 



Koningshof, Beetsterzwaag   
- Initiatief vanuit 55+ers uit 

het dorp 
- Levensloopbestendig 
- Noaberschap
- Gemeenschappelijke tuin 
- Doorstroming 
- Variatie in m2



Dorp
Behoefte aan wonen 
1.  Woonvisie 
2. Enquête 
3.  Verdiepingsslag woonwensen 
4. Locaties zoeken 
5. Volumestudie 
6. Haalbaarheidsstudie 

7. Projectvoorstel 

Gemeente betrekken 

?



2. Enquête  

- Eerste inventarisatie van de behoefte  
- Waar is behoefte aan? 
- Wie heeft behoefte aan een andere 

woning? 

1. Woonvisie 

- Toekomst van de gemeente en het dorp 
- Wat zet het dorp extra in zijn kracht? 
- Alle aspecten van wonen: kwaliteit, 

kwantiteit, locaties, woonruimteverdeling, 
doelgroepen, rol van corporaties.  

Het Hogeland:
- Eerst in de kern kijken, dan pas uitbreiden 
- Centrumdorpen: een basis behouden 
- Plaats bieden aan bijzondere/vernieuwende 

woonvormen
- Uitgesproken woonwensen  
- Meer alleenstaanden en ouderen 
- Instappen koopmarkt is lastig 
- Nieuwbouw voor jeugd en ouderen uit het 

dorp

3. Verdiepingsslag woonwensen   

- Verschillende woon- en leefstijlen 
- Doorstroming – wat laat je achter? 
- Budget 
- Wat wil men gemeenschappelijk 
- Dezelfde taal spreken 



4. Locaties zoeken 

- Gemeente en particulieren 
- Eerst in de kern kijken, dan pas 

uitbreiden

5. Volume- en/of verkavelingsstudie 

- Wat zijn de mogelijkheden?
- Wat kan er gebouwd worden? 
- Hoeveel ruimte is er? 
- Hoeveel woningen kunnen er 

gebouwd worden 

?



6. Haalbaarheidsstudie

- Verschillende modellen en varianten
- Eerste aanzet stichtingskosten
- Hoeveel woningen minimaal
- Prijzen enquête = prijs berekend?  

7. Projectvoorstel

- Omschrijving van het project
- Voorkeur verkavelingsstudie 
- Referentiebeelden/schetsontwerp
- Overeenstemming (grond)prijs
- Indicatie stichtingskosten  
- Geïnteresseerden 



Vragen? 

Martinikerkhof 31
9712 JHGroningen
dirkjan@kuub.info 
contact@kuub.info
050 313 26 81
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