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Buitenruimte Ciboga
Op het Ciboga-terrein van Groningen ontwierp Studio SSS schotsen

[1] Ciboga, Groningen

in het groen waardoor men in principe in een soort parkachtige
omgeving woont. Het ontwerp van de buitenruimte was in handen
van B+B. Zij koos voor een rustig, eenduidig plan en gaf het geheel
door grasbeplanting en grindpaden een parkachtige sfeer. Ook de
beplanting werd sober maar sprookjesachtige door de overwegende wittinten. De binnentuinen mochten een tegenhanger vormen
van de buitenruimte en daarom zijn deze zo verschillend mogelijk
gehouden. Getoond wordt de binnentuin in het blok van Herder
Van der Neut. Omdat deze binnentuin een totaal nieuwe ruimte is
zonder geschiedenis, was aansluiting bij een context niet eenvoudig. De oplossing lag in het aanhaken bij de architectuur: men zocht
zowel aansluiting bij de kleur als bij de materialen. Er werd zelfs
een speciale tegel ontworpen. Contextuele aansluiting bleek wel
een optie in de binnentuin van het bouwblok dat ontworpen was
door AAS. Hier heeft oorspronkelijk een joodse begraafplaats gelegen. Bijzonder aan dergelijke begraafplaatsen is het feit dat er
geen bomen gekapt worden met als gevolg een ongeremde groei
tussen de graven door. Dit inspireerde B+B tot het ontwerp van een
tak, een hoofdroute die door het gebouw heen en als een soort
veranda langs de grondgebonden woningen voert en gelijktijdig de
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entree naar woningen mogelijk maakt en leidt naar verschillende
verblijfsplekken. Met het beplantingspatroon van blijvende groene
grassen en de plaatsing van rode stoelen refereert het aan de kleur46
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Architectuur
Het laatst project dat Van Vliet toont is meteen ook het meest bijzondere project. Het gaat om een ontwerp voor een stedenbouwkundig plan voor een landgoed in Gramsbergen voor acht woningen waarvoor zij de pilotwoning hebben ontworpen. Fortis, die het
landgoed verpacht, wilde het landgoed opwaarderen door er onder
andere woningen te ontwikkelen. Inspiratie kwam wederom uit de
context: B+B deed onderzoeken naar verscheidene landschappen
en de overgangen daartussen, plekken waar ooit woningen hebben
gestaan en karakteristieke vormen van de reeds bestaande boerderijen. De architectuur van de pilotwoning doet denken aan de houten schuren die in de omgeving staan. Het huis staat midden in het
landschap, een lange vlonder die als een strip in het landschap ligt
vormt de entree naar de woning. Door de woningen als een volume
op te leveren, refereert zelfs de binnenkant van de woning aan een
hooischuur [4].
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[4] Onderzoek Landgoed, Gramsbergen
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