
Dit woongebouw heeft een lengte van bijna 400 meter. Aan de westzijde rijst een markante toren van 50 meter hoog op. De oostzijde krijgt accent door 
een 70 meter hoge toren die in een later stadium zal worden toegevoegd. De uitstraling van Cortinghborg is ingetogen door de wit betonnen 
gevelelementen. De ruime balkons op het zuiden geven een levendig karakter. Aan de noordkant is de lengte van het gebouw onderstreept door de 
doorgaande horizontale lijnen van de galerijen. Hierdoor past de architectuur bij de snelheid van de automobilisten op de ring van Groningen. Elke woning 
heeft een blauw gekleurd glazen scherm voor de voordeur. Dit vergroot de herkenbaarheid van de individuele woningen en weert het geluid. Het complex 
heeft grote onderdoorgangen, bekleed met hout, die de twee zijden van het gebouw met elkaar verbinden. De tactiele architectuur zorgt voor een 
levendige sfeer en hoge belevingswaarde. De hoogbouw bestaat uit een 16-laags woongebouw met 60 appartementen. De laagbouw bestaat uit een 3-, 
4- en 5- laags woongebouw met 109 appartementen en een woon/werkwoning. De appartementen hebben een gevelbreedte van 10 meter met een riant 
balkon en zijn flexibel in te delen.
Duurzaamheid in de gehele keten:
- Opdrachtgever (De Huismeesters) heeft een eigen energiebedrijf opgericht

- Architect ontwerpt duurzaam: compacte bouw, overstekken op het zuiden
- Aannemer bouwt efficiënt en duurzaam door innovatieve technieken

- Installateur maakt duurzame installatie

cortinghborg
Groningen, 2014

Stedenbouwkundig plan:
- Aansluiten op de historische jaren ’20 wijk ‘De Hoogte’
- Intensief overleg met de buurt over de planvorming
- Het bouwblok als geluidsbarrière voor de rest van de wijk
Het gebouw:
- Ontwikkeld in een design & build structuur
- Compact bouwen
- Optimale flexibiliteit in de plattegronden en toch veel repetitie
- Onderhoudsvrije materialen, veel prefab-elementen dus hoge kwaliteit en weinig productiefouten
Installaties:
- Warmte-koude-opslag in bodem, hierdoor ‘gratis’ koeling
- 600 m2 zonnecollectoren warmen tapwater op
- 200 m2 zonnepanelen leveren elektriciteit voor de pompen (110Wp/m2)
- Warmteterugwinning op de ventilatielucht met een rendement van 75%

- Hoge isolatiewaarde van Rc = 5,0 m2K/W

- Zonwerend glas (ZTA=0,40) en overstekken
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