
Ontwerp bouw en 
installaties van sociëteit 
Vindicat in BIM 3D
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Door de stedelijke vernieuwing en de komst van het spraakmakende Groninger Forum is 
een nieuwe gevelwand aan de oostzijde van de Grote Markt noodzakelijk. Daarin krijgt de 
studentenvereniging Vindicat atque Polit een nieuw en robuust onderkomen. Bijzonder aan dit 
project is dat het hele gebouw - inclusief installaties - in BIM 3D formaat is ontworpen. De 
bouw is op dit moment in vergevorderde uitvoeringsfase en in handen van de bouwcombinatie 
Jurriëns Jorritsma Bouw vof.

De uitvoering van de herontwikkeling staat onder supervisie van de Berlijnse 
architect Thomas Müller. Hoeveel panden er - naast de nieuwbouw van Vindicat 
- aan de oostzijde van de Grote Markt komen, is op dit moment nog niet 
zeker. Ontwikkelaar VolkerWessels Vastgoed is druk aan het schetsen en voert 
onderhandelingen met marktpartijen.

Het maken van een nieuwe oostwand is een complex proces van slopen, 
archeologisch onderzoek en bouwen. Met de nieuwe gevelwand wordt de 
oude rooilijn hersteld, waardoor de Grote Markt zijn vooroorlogse proporties 
terugkrijgt. De rooilijn schuift 17 meter naar voren en maakt zo ruimte voor een 
stadsplein: de Nieuwe Markt. Aan dat plein komt het Groninger Forum, een 
ontmoetingsplaats en dynamisch centrum voor populaire cultuur, informatie en 
actualiteit. Het Groninger Forum gaat naar verwachting in 2017 open. 

Op de hoek van de nieuwe oostwand komt het nieuwe onderkomen van de 
studentensociëteit naar een ontwerp van het Groningse architectenbureau De 
Zwarte Hond. Het ontwerp moest voldoen aan het beeldkwaliteitsplan van 
Thomas Müller, die architectuur met klassieke uitstraling nastreeft, die weer 
geïnspireerd is op de zuidzijde van de Grote Markt. De verhuizing van Vindicat 
vanuit het midden naar de hoek van de oostwand, een nieuwe monumentale 
positie naast de Martinitoren, is voor architect Ben van der Meer aanleiding 
geweest om het ontwerp een stoer, ambachtelijk en stijlvol karakter te geven. 

Nieuw voor oud
Studentenverenigingen als G.S.C. Vindicat zijn rijk aan tradities en historie. Peter 
van der Meer van Ingenieursbureau Wassenaar: ‘Het is een gebouw met heel 
veel verschillende vloerniveaus met veel trappen en vluchtwegen.’ Het ontwerp 
is namelijk van binnen als het ware opgebouwd uit afzonderlijke dozen. Van 
der Meer: ‘Een soort split-level systeem waarmee je per trap steeds een halve 
verdieping hoger komt tot de bovenste verdieping en het dakterras. Dit benadrukt 
de tradities en de hiërarchische structuur van de studentenvereniging, waar je als 
ouderejaars steeds op een hoger niveau in de sociëteit mag komen.’

‘Een kelder bouwen naast de 
Martinitoren vraagt om 

een zeer zorgvuldige aanpak’

- Peter van der Meer
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‘De voorwaarde van Vindicat was dat ze ‘nieuw voor 
oud’ wilden krijgen’, legt Berry ten Pas, projectmanager 
bij draaijer + partners. Het bestuur van Vindicat wordt 
gevormd door de Senaat-studentenleden en wisselt 
jaarlijks. ‘Voor zo’n opdrachtgever zorgen wij voor de 
continuïteit in het nieuwbouwproces.’ vertelt Ten Pas. 
‘Wij voeren de directie en vertegenwoordigen Vindicat 
in het proces.’ De studenten kregen een belangrijke 
stem bij de beeldverwachting. Van de gemeente was 
er wel de eis dat de begane grond een toegankelijke 
invulling zou krijgen. Voor de besloten vereniging 
was het ook van belang dat men, bij gesloten deuren, 
deels niet naar binnen kon kijken. De grote zaal heeft 
bij geopende deuren als het ware een vergroting met 
het plein.’ Het nieuwe gebouw kenmerkt zich door 
toepassing van verbeterde technieken en heeft een 
hoger gebruikscomfort door duurzame ventilatie 
en warmteterugwinning van de lucht. Maar daarbij 
hebben we ook de opdracht meegekregen om de 
exploitatiekosten gelijk te houden.’

Grote overspanning en vele installaties
Architect-constructeur Van der Meer: ‘Het oude 
inrichtingsprogramma moest terugkomen in het 
nieuwe gebouw. Op de begane grond is de mensa, 
een grote ruimte van elf meter breed, zonder kolommen 
gesitueerd. De draagstructuur en de betonkwaliteit 
moesten worden afgestemd om dat mogelijk te maken. 
De vloeren van het casco zijn relatief en het aantal 
dragende wanden is tot een minimum beperkt. Alle 
verticale elementen zijn als prefab uitgevoerd in verband 
met de bouwsnelheid en de logistiek. De vloeren zijn in 
breedplaat uitgevoerd met een druklaag van een hoge 
kwaliteit beton. Dit is vanwege de grote overspanningen, 
de hoge vloerbelasting en de vele leidingen ten behoeve 
van de installaties, die hierin verwerkt moesten worden. 
Het inpassen van de installaties was een hele opgave. 

Er waren veel schachten en ruimtes nodig om alles 
op zijn plaats te krijgen. Omdat we aan de kant van 
het huidige gebouw geen plaats hadden voor gewone 
bekisting, maakten we gebruik van de halfprefabricaat-
variant, het holle-wandsysteem.’

Venstertijden
Jorritsma Bouw voert het project uit in een 
bouwcombinatie met Jurriëns Utrecht. Projectleider 
Jeroen Hermans van Jorritsma Bouw: ‘Een prachtig 
project dat bij ons past vanwege het feit dat wij 
ervaring hebben met binnenstedelijk bouwen.’ Dit 
project bevindt zich ook op een logistiek uitdagende 
locatie. Het vraagt om omgaan met de omgeving en 
verkeerstromen. Hermans: ‘We hebben veel contact met 
de gemeente gehad over aan- en afvoer, vergunningen 
en planning. In Groningen spelen zogenaamde 
‘venstertijden’. Dit betekende dat we alleen tussen 
zeven en elf uur ’s ochtends mochten aanvoeren, en 
met maar één vrachtwagen per keer. Het was een ‘just 
in time’ levering, met een bufferlocatie bij Jorritsma 
Bouw. Sommige zaken hebben we ook ’s nachts laten 
aanvoeren. Bijzonderheid voor het project is dat het 
gehele gebouw, inclusief installaties, in BIM 3D formaat 
is ontworpen. Hermans: ‘Dat biedt veel voordelen in 
het bouwproces doordat knelpunten vooraf in 3D 
duidelijk inzichtelijk kunnen worden gemaakt en dat 
levert weer een goede planning op.’

Installatieontwerp in BIM 3D
 ‘De engineering van het installatieontwerp in BIM 
3D vraagt om een goede voorbereiding,’ vertelt Peter 
Schaap, projectleider W-installaties bij Aalbers.’ 
‘Normaal verwerk je alles in de vloer maar hier moest  
alles onder de vloer worden opgehangen, en veelal in 
zeer beperkte ruimtes. Het bouwkundig ontwerp van 
allemaal verschillende dozen, en hoogteverschillen 

‘De engineering 
van het 

installatieontwerp in 
BIM 3D vraagt om een 
goede voorbereiding,’ 

- Peter Schaap

‘BIM bouwen maakt 
knelpunten 

vooraf inzichtelijk’

- Jeroen Hermans
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Opdrachtgever : Gemeente Groningen, Groningen
Gebruiker : Studentenvereniging Vindicat atque Polit, Groningen

Bouwteamleden
Directievoering : draaijers+partners, Groningen
Architect : De Zwarte Hond, Groningen
Constructeur : Ingenieursbureau Wassenaar, Haren
Aannemer : Jorritsma Bouw, Bolsward
Aannemer : Jurriëns Noord, Groningen
Installateur E&W : Aalbers, Nieuw Buinen

onderaannemers en leveranciers
Grondwerk : WMR Rinsumageest, Rinsumageest
Betonwerk kelder : C. van der Hauw, Joure
Metselwerk : Metselbedrijf Haulerwijk, Wijnjewoude
Schilvloeren : Omnia Plaatvloer, Coevorden
Levering en montage hang- & 

sluitwerk en stompe binnendeuren : BPZ,Vries
Levering bouwmaterieel : Sijperda Verhuur, Sneek
Levering ijzerwaren : Raadsma, Dokkum
Uitbloeiingsarme doorstrijkmortel : Remix, Borger
Bemaling : Van Dijk van Es, Appingedam

 sociëteitsgeBouw g.s.c. vindicat, groningen
maakt de installatiewerken nog complexer. 
Vanuit BIM  hebben we allerlei aanzichten 
en doorsnedes gemaakt om na te gaan 
hoeveel ruimte er overal beschikbaar was om 
leidingschachten voor alle installatieverkeer aan 
te kunnen brengen. In het gebouw lopen alleen 
al vanuit de kelder met drie opslag tanks, 25 
pythonleidingen naar allerlei vertrekken met 
grote en kleine bars.

Daarnaast, ’licht Martin Wilkens, projectleider 
E- installaties toe, ‘is er een groot datanetwerk 
aangelegd. Dan hebben we ook nog een speciaal 
brandmeldingssysteem met gesproken woord 
geïnstalleerd.’ Het gebouw is voorzien van een 
wtw systeem met 2 luchtbehandelingskasten 
om een aangenaam binnenklimaat te realiseren.’ 
Dat alles heeft weer geleid tot plaatsing van 11 
grote groepenkastenten. In de kelder zijn in 
RVS uitgevoerde, sanitair-groepen geplaatst 
die custom made zijn vanwege afwijkende 
maatvoering. Via opvang in een verzamelput 
wordt door middel van een vuilwaterpomp 
het afvalwater in de  hoofdriolering geloosd. 
Voor Martin Wilkens en Peter Schaap is het 
installatiewerk een complexe klus die in goed 
overleg en via korte lijnen met aannemer 
Jorritsma Bouw goed en op tijd verloopt.

‘Nieuw voor oud 
met gelijke 

exploitatiekosten’

- Berry ten Pas

Kelder met Cutter soil mix wanden
‘Een kelder bouwen naast de Martinitoren vraagt om een zeer zorgvuldige aanpak’, vertelt van der 
Meer. Aangezien deze bouwlocatie op één van de uitlopers van de Hondsrug ligt, waren er veel 
grote zwerfkeien in de grond te verwachten. ‘Het plaatsen van stalen damwanden voor de bouw van 
de kelder was daardoor lastig.’ Ten Pas vult aan: ‘We hebben daarom gekozen voor CSM wanden, 
omdat het van belang was om trillingvrij te werken vanwege de nabijheid van de Martinitoren. Bij 
CSM of Cutter soil mix wanden wordt de grond ter plekke door middel van freeswielen gemengd 
met cement en water. Deze vormen samen harde panelen met de bestaande grond waarmee de 
bouwkuip gestalte krijgt.’ Volgens van der Meer is deze toepassing niet nieuw, maar op deze plek 
wel bijzonder. Een bijkomend voordeel is dat deze wand permanent is en in combinatie met de 
keldervloer de fundering vormt, waardoor er geen palen nodig zijn’, legt Peter van der Meer uit.

Vindicat krijgt na voltooiing een eigentijds bakstenen huis, met meer oppervlakte en een hoger 
comfort, zonder stijgende exploitatielasten. Naar verwachting kunnen de studenten in april 2014 
verhuizen.
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