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Hybridegebouw Klein Corpus

Klein Corpus is een multifunctioneel gebouw, dat 
onderwijs, wonen en wijkvoorzieningen
combineert. Het is onderdeel van de intensivering van 
de zone Laan Corpus den Hoorn, een ontwikkeling 
die is ingezet met de manifestatie De Intense
Stad. DAAD Architecten realiseerde het gebouw 
met een karakteristiek opgetild maaiveld aan de 
Semmelweisstraat 82 in Groningen.

De Intense Stad 
De strook tussen de Semmelweisstraat en Laan 
Corpus den Hoorn wordt in opdracht van de 
woningbouwvereniging Nijestee uit Groningen 
ontwikkeld. Deze plek maakt deel uit van de 
woningbouwcampagne De Intense Stad, een 
initiatief van de Gemeente Groningen uit 2004 om 
10.000 extra woningen in de binnenstad te bouwen. 
Functiemenging en verdichting van de bestaande 
stad waren destijds de belangrijkste uitgangspunten. 
Het bouwplan bestaat uit drie gebouwen met daarin 
openbare functies en appartementen, die in drie fases 
wordt gerealiseerd. Klein Corpus vormt bouwfase 1. 

Uitgangspunten 
De Duitse stedenbouwkundige Johannes Kappler 
heeft in samenwerking met de gemeente 
Groningen een aantal regels opgesteld voor deze 
locatie. Uiteindelijk heeft hij ook een 3D-model 
gepresenteerd, dat als uitgangspunt voor het ontwerp 
diende. De stedenbouwkundige regels waren: 

•	 De objecten zijn omgeven door groen;
•	 De drie gebouwen reageren op het 

achterliggende stratenpatroon, met een 
minimum afstand tussen de drie blokken van 
12 meter. De gebouwen moeten wel zichtbaar 
blijven vanaf de straten erachter;

•	 De gebouwen hebben een divers programma;
•	 Het maaiveld wordt als één geheel vormgegeven; 
•	 De meandervorm geldt als uitgangspunt voor dit 

gehele programma;
•	 Zoveel mogelijk maaiveld moet open gelaten 

worden;
•	 Elk gebouw bestaat uit twee verschillende 

‘torens’;
•	 De locatie naast de Boerhaaveflat mag 35 

meter hoog zijn, de torens aan de Laan Corpus 
den Hoorn  35 meter hoog zijn, en die aan de 
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Semmelweisstraat 20 meter hoog. Voor de 
bouwdelen parallel op de Semmelweisstraat 
geldt een maximale hoogte van 25 meter;

•	 Een parkeergarage is noodzakelijk en heeft zijn 
toegang aan de Semmelweisstraat.    

Fase 1: Klein Corpus
De eerste fase bestaat uit een gebouw waarin 
de Boerhaaveschool, gymzaal en 43 koop- en 
huurappartementen zijn gevestigd. Met een opgetild 
maaiveld en transparante entrees blijft een vrije 
doorkijk mogelijk tussen de naastgelegen buurten. 
Op de begane grond bevindt zich enkel de gymzaal. 
Het open gebied dat ontstaat kan multifunctioneel 
worden gebruikt. Het is onder andere ingericht 
als speel- en sportterrein. In het exterieur 
onderscheiden de school en de gymzaal zich van de 
woningen door een iets lichtere tint metselwerk. 
De koopappartementen zijn ondergebracht in 
de woontoren (drie woningen per laag) en de 
huurwoningen in het lagere blok.   

Fase 2 en 3 
In de tweede fase nabij de rotonde zal een 
buurtcentrum het ‘centrum’ van het gebouw vormen 
met daar boven woningen. In de derde fase aan 
de oostkant worden appartementen rond een hof 
gebouwd, een beschermend naar binnengekeerd 
gebouw met verschillende buurtfuncties en 
woningen. De eerste fase meandert tussen deze 
twee toekomstige naastgelegen gebouwen als een 
verbindend element.
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