


Wonen in De Kroon. Genieten van het leven.



APPARTEMENTENGEBOUW 
DE KROON MAAKT HET 
 EBBINGEKWARTIER COMPLEET
Indrukwekkend, knus en gezellig. Het Ebbingekwartier, direct naast het historisch centrum 

van Groningen leeft en bruist. Het eerste wat opvalt in de nieuwe woonwijk is de bijzondere 

architectuur. Maar ook de markante aanwezigheid van historische bouwwerken, zoals een 

schoorsteen die bewust is behouden. De roodstenengebouwen (de Loods, het Regulateurshuisje 

en de Machinefabriek) staan verspreidt over de nieuwe wijk. Ze benadrukken het historisch 

industrieel karakter van weleer. 

2 3

VERRASSEND 

 ROYAAL WONEN IN 

GRONINGEN-STAD
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Architectuur

De bouw van het Ebbingekwartier is jaren geleden begon

nen. Het Ebbingekwartier is in diverse fases gebouwd 

en bestaat uit een zeer gevarieerd aanbod van stijlen en 

	woningtypen.	De	woningen	en	appartementen	van	fase 7	

zijn ontworpen door DAAD Architecten. Veel gevels 

 krijgen een knipoog naar een rijk en  industrieel verleden 

van dit voormalig CiBoGaterrein. 

Verrassend royaal

De Kroon verrassend royaal wonen in de stad, maakt 

woonwensen meer dan waar. Veel luxe, comfort en woon

ruimte met hoge raampartijen voor maximaal daglicht 

kenmerken het appartementengebouw. Kies uit verrassend 

ruime drie, vier of vijfkamerappartementen. Alle apparte

menten krijgen een (inpandig) balkon/loggia en enkele ook 

een dakterras. 

Enorm groot

Wilt u een gelijkvloers appartement met een woon

oppervlakte van circa 82 tot 179 m2? Of kiest u voor een 

twee verdiepingenappartement van respectievelijk 

	circa 112 m2, 160 m2 of 179 m2? 

Werkelijk spectaculair zijn de twee zeer ruime en luxe 

tweeverdiepingen appartementen van 272 m2 en 313m2. 

Hier woont u letterlijk in de top met een fenomenaal 

uitzicht. De Kroon is speciaal ontworpen voor urbancity 

lovers die graag in de stad willen (blijven) wonen. Alleen

staanden, tweepersoonshuishoudens of gezinnen. Kantoor 

aan huis? Ruimte zat. Het kan allemaal in De Kroon.

Beperkt aanbod

In samenwerking met architect Rob Hendriks van DAAD 

Architecten heeft  VanWonen bewust gekozen voor 

ver  rassend, ruime appartementen. Alle  appartementen 

hebben veel daglicht voor een maximale woon beleving. 

Het	aanbod	is	beperkt	tot	31 drie-,	vier-,	en	vijf	kamer-

appartementen. Stukvoorstuk de moeite waard met 

 creatieve indelingsmogelijk heden.

Nieuw baken

Het zal niet eenvoudig zijn om een keuze te maken; 

 appartementengebouw De Kroon is voor Groningenstad 

uniek in velerlei opzichten. Waar vindt u zoveel ruimte 

in een vrijwel volle binnenstad? Met negen verdiepin

gen wordt De Kroon een nieuw baken die boven de stad 

uit	torent.	Hier	heeft	u	straks	een	magnifiek	uitzicht	over	

D´Olle Grieze en de historische binnenstad.
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SPECTACULAIRE 
FINALE

Als spectaculaire finale van het meerjarig nieuwbouw project Het Ebbingekwartier wordt appartementen 

gebouw De Kroon gerealiseerd. De allerlaatste fase van projectontwikkelaar VanWonen. Dat betekent ook 

een laatste kans om in deze razend populaire woonwijk te komen wonen.

DE KROON MAAKT HET 
 EBBINGEKWARTIER AF



DE  GROOTSTE 

 FABRIEK IN 

DE GRONINGSE 

 BINNENSTAD

TOT 1961 KREGEN 
ALLE HUIS HOUDENS 

IN GRONINGEN 
HUN GAS VAN DE 

 GASFABRIEK
DE FABRIEK WERD BINNEN 

DRIE JAAR  GESLOOPT

In 1854 werd begonnen met de bouw van de 

gasfabriek aan het Boterdiep. De gasfabriek was 

een groot gebouw met een hoge schoorstenen. 

Het gebouw stond vol ijzeren machines met namen 

als: stoomketel, retort, zuiveringskist, scrubber 

en exhauster. 

HISTORIE

Steenkool

Met schepen werd steenkool naar de fabriek gebracht en 

daar werd het in grote ovens verhit. Daaruit komt steen

koolgas vrij. Daarna werd het gas gezuiverd en opgeslagen 

in enorme gashouders naast de fabriek. 

Aardgas

Door de vondst van de aardgasbel in Slochteren in 1959  

kwam daar plotseling een einde aan. Aardgas was 

	schoner en	goedkoper.	Tot	1961	kregen	alle	huishoudens	

in Groningen hun gas van de gasfabriek. Binnen drie jaar 

werd de grootste fabriek in de binnenstad van  Groningen 

gesloopt. Gelukkig zijn een paar gebouwen bewaard 

 gebleven.
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Dat is een van de bijzondere kenmerken van het Ebbinge

kwartier. Hier wordt gebouwd op het dak van de  immense 

parkeergarage waar iedereen zijn auto kwijt kan. In het 

straat beeld dus geen parkeervakken en auto’s, maar  spelende 

kinderen. VanWonen maakte een wandeling met Harmen 

Postma, stedenbouwkundige van de gemeente Groningen.

CiBoGa-terrein

Al lopend door de wijk vertelt Harmen: “Het Ebbinge

kwartier was binnen de historische wallenstructuur van 

Groningen het eerste grote industrieterrein. Groningers 

kennen dit gebied ook als het CiBoGaterrein, verwijzend 

naar het braakliggende CIrcus, BOden en GAsfabriek

terrein. Op het deel van ‘GA’, het voormalige Gasfabriek

terrein wordt gestart met de bouw van De Kroon op het 

Ebbingekwartier. Dit wordt de kers op de taart van een 

bewogen tijdperk van politieke besluitvormingen, heront

wikkelingsplannen en uiteindelijk woningbouw.” 

Niemandsland

De stedenbouwkundige is er bijzonder trots op. “Vooral ook 

omdat dit project echt leeft bij de Groningers. Kunt u zich 

voorstellen dat het jarenlang een stuk omheind niemands

land was? Zo pal naast het centrum! Echt wonderbaarlijk 

hoe de geschiedenis dit bijzondere deel van Groningen 

verborgen heeft gehouden. Maar de stad heeft het Ebbinge

kwartier omarmd. Men is trots en blij. De belangstelling om 

er te wonen is enorm.”

Zoeken naar balans

Wat waren uw uitgangspunten als stedenbouwkundige? 

Harmen: “Dit terrein ligt zo ongelofelijk dicht bij de binnen

stad. Een werkelijk unieke kans voor een bijzondere plek 

om te wonen. Ik heb gezocht naar een balans, een mix van 

onuitwisbare historie en grootstedelijkheid. Kijk daar,” en 

hij wijst naar De Loods, de Noorderkerk of de schoorsteen,  

“dit is een van de drie lange zichtlijnen die door de wijk 

lopen.” 

Industriële geschiedenis

En Harmen vervolgt: “De herontwikkeling van dit terrein 

moest aan de ene kant aansluiten bij de bestaande Hortus

buurt en aan de andere kant bij het historische centrum. 

Door gesloten bouwblokken en hofjes te creëren ontstaat 

er een ruimtelijk en binnenstedelijk concept met  gezellige 

buurtjes. Geen straat of hof is hetzelfde. In combinatie 

met de historische elementen en gebouwen die behouden 

 moesten blijven, wordt dit deel van de stad ook wel het 

Berlijn van het Noorden genoemd. 

Kenmerkend zijn de  gebouwen van het transformator

station, de oude gas fabriek, De Loods en niet te vergeten 

de markante schoorsteen. Stuk voor stuk vertellen zij de 

industriële geschiedenis van deze bijzondere plek.  

U voelt u direct thuis in het Ebbingekwartier. Het leeft en 

bruist alsof het altijd heeft bestaan.”

[ Inmiddels geniet Harmen Postma van zijn pensioen. ]

‘RUIMTELIJK EN BINNEN- 
STEDELIJK CONCEPT  

MET GEZELLIGE BUURTJES’

DE STAD HEEFT HET   
EBBINGEKWARTIER OMARMD
Hip, druk en gezellig. Het Ebbingekwartier in het centrum van Groningen leeft en bruist. Het eerste wat 

 opvalt is de bijzondere architectuur en de markante aanwezigheid van historische gebouwen. Er is veel fiets

verkeer en nagenoeg geen auto’s in de sfeervolle straatjes en hofjes van het Ebbingekwartier. Dat komt door 

de onderliggende grote eenlaagse parkeergarage.

interview STEDENBOUWKUNDIGE HARMEN POSTMA
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De karakteristieke bebouwing uit het gasfabriektijdperk binnen het Ebbingekwartier 

laat de ontwikkelingsgeschiedenis van deze plek in de stad zien. 

historie GASFABRIEK TIJDPERK

1   Het Paleis

Het voormalige universiteitsgebouw is verbouwd tot 

woonwerkcomplex voor onder andere creatieve bedrijven 

en kunstenaars. Naast ateliers, studio’s, appartementen en 

bedrijfsruimten vinden vele culturele activiteiten plaats in 

het gebouw en de aanwezige horecagelegenheden.

2   Het Joods monument

Ter	herinnering	aan	de	voormalige	Joodse	begraafplaats	in	

de Noordoostelijke vestingwal.

3   De Pijp

Restant van de voormalige conservenfabriek aan het 

 Boterdiep. Met de verschillende zichtlijnen op deze schoor

steenpijp is het een belangrijk herkenningspunt in het 

Ebbingekwartier.

4   De Loods

Onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing van het 

gasfabriekterrein. De dubbele loods werd tijdens de bouw 

van de garage in zijn geheel opgetild en twintig meter 

 verplaatst. Nu is daarin restaurant Florentin gevestigd.

5   Regulateurshuisje

Het regulateurshuis op het huidige CiBoGaterrein was 

onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing van het gas

fabriek terrein. Het regulateurshuis wordt sinds april 2016 

gebruikt	als	proeflokaal	met	een	terras.	Het	gebouwtje	is	

aangemerkt als monument.

6   De Machinefabriek

De Machinefabriek is sinds 1996 de thuishaven van het 

Noord	Nederlands	Toneel	(NNT).	Het	is	gevestigd	in	een	

voormalig onderkomen van het GEB. Het pand heeft naast 

kantoren, een werkplaats, een kostuumatelier ook een 

 theaterzaal met 160 zitplaatsen.

ROUTE 
VAN DE 
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Groningen is een echte studentenstad met een levendig 

en compact centrum. Het Ebbingekwartier ligt tegen dit 

gezellige	centrum	aan,	alles	is	op	fiets-en	loopafstand.	

Of het	nu	de	Herestraat	is	met	alle	modewinkels	en	grote	

modeketens, of de Grote markt en de Vismarkt. Hier vindt 

u naast de vele winkels ook leuke restaurants, eettentjes en 

terrasjes waar u heerlijk kunt lunchen of een middag door 

kunt brengen. Op dinsdag, vrijdag en zaterdag staat op de 

Vismarkt het plein vol met kramen met vis, vlees, brood, 

groente en fruit. 

Boterdiep

Het Boterdiep is de verbindingsweg tussen de binnen

stad en het noorden van de stad. Een drukke en gezellige 

winkelstraat. Hier vindt u allerlei soorten (buurt)winkels en 

speciaalzaken.	Van	de	Turkse	supermarkt	voor	eersteklas	

Halal vlees, de grootste stoffenzaak in het Noorden met 

een enorme keuze aan gordijnstoffen, de schoenmaker of 

dansschool. Boterdiep is veelzijdig en kleurrijk. Uiteraard 

kunt u ook gezellig eten op het Boterdiep. De wereldkeuken 

ligt aan uw voeten.

Toenemende vraag naar wonen in de binnenstad

De stad Groningen kent een grote diversiteit van allerlei 

voorzieningen en culturele activiteiten. In combinatie 

met de historische binnenstad is het een aantrekkelijke, 

compacte bestemming voor winkelen, studeren, werken, 

ontspannen én wonen.

De behoefte aan het wonen in en rondom het centrum 

neemt nog steeds toe. Door de aantrekkelijkheid van de 

historische gebouwen, de sfeer, de keuzemogelijkheden en 

de kwaliteit van de voorzieningen. De afgelopen twintig 

jaar zag Groningen het aantal bewoners van de binnenstad 

groeien, vooral door toename van jongeren. Maar naast 

jongeren zijn er ook tweeverdieners, senioren en anderen 

die zoeken naar (doorgroei)mogelijkheden om wonen en 

werken te combineren. Een positieve ontwikkeling voor 

het stadshart.	

Overal	gezelligheid,	overal	fietsers	en	volle	terrassen.	

Met een gemiddelde leeftijd van 36 jaar is het  historische 

Groningen de jongste stad van Nederland. Volgens 

The 	Independent	is	Groningen	een	verborgen	juweeltje.

Nieuwe hotspot

Het Ebbingekwartier is een binnenstedelijk, creatief gebied 

en nodigt uit tot een combinatiebezoek. Wandel bijvoor

beeld van parkeergarage Boterdiep richting de Grote Markt. 

Onderweg komt u allerlei bezienswaardigheden, winkels 

en horeca tegen. De vele evenementen en horeca maken 

van het Ebbingekwartier een nieuwe ‘hotspot’.
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ER GAAT NIETS BOVEN 
GRONINGEN
In de compacte en historische binnenstad vindt u naast bekende winkelketens ook veel 

zelfstandige winkeliers en creatieve ondernemers. Terrassen, cafés en restaurants zijn er 

in overvloed. Struin langs de vele middeleeuwse panden.
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Creativiteit en innovatie 

Het Ebbingekwartier leeft en het bruist als nooit  tevoren. 

Dit is de stad op zijn best. De wijk biedt kansen voor 

 creatieve ondernemers en winkeliers. Wandel door de 

Nieuwe Ebbingestraat en u vindt veel leuke en interessante 

winkels. Aan het Boterdiep en in het cultureel woon en 

werkcomplex Het Paleis zijn er talrijke bedrijfsruimten 

voor startende innovatieve ondernemers.

DOT is dé multifunctionele, creatieve (ontmoetings)plek 

in	het	Ebbingekwartier.	U	kunt	het	niet	missen.	De	DOT	

Gastrobar	is	een	heerlijke	plek	voor	een	kopje	koffie	of	

thee. Maar hier kunt u ook prima terecht voor een lunch, 

borrel	of	diner.	Op	de	achtergrond	muziek	van	DJ’s	of	live	

muzikanten. Op de tweede etage ligt de prachtige Dome, 

een	modern	uitgeruste	film-	en	theaterzaal	met	plaats	voor	

ruim 230 bezoekers.

Kiosk

Direct tegen het voormalige Regulateurshuis in het 

Ebbinge kwartier staat een opvallend bouwwerk. Het is 

geheel opgetrokken uit wit marmer en behoort bij ‘Proef

lokaal ‘t Kantoor’. De Regulierskiosk heeft dus niets van 

doen met een ‘kiosk’. Hier kunt u een wijntje drinken op het 

terras of een hapje eten in de gezellige brasserie. Heeft u 

haast? Dan is er ook nog de afhaalkiosk.

Stad van Hofjes 

Deze traditie wordt voortgezet in de nieuwbouw van het 

Ebbingekwartier. Ook hier kunt u stille binnenhoven 

tegen komen. Wilt u honderd jaar terug? Bezoek dan een 

van de vele hofjes in de oude binnenstad. Bij sommige 

hofjes kunt u even binnenlopen voor een moment stilte. 

Sommige bomen in de bloemrijke tuinen zijn zo oud, dat ze 

vele generaties bewoners hebben overleefd.

Het Groninger Museum 

Het Groninger Museum (1994) is een van de hotspots van 

Groningen. Het wordt jaarlijks door honderdduizenden 

liefhebbers bezocht. Vindt u het mooi of lelijk? Laat dat 

voldoende aanleiding zijn voor een bezoek. Veel bezoekers 

combineren een bezoek aan het museum met de stad.

Kunst

Bent u kunstliefhebber? Loop dan via de Vismarkt naar 

de	Folkingestraat,	van	oudsher	een	Joodse	straat.	Dit	kunt	

u nog	goed	zien	aan	de	Joodse	Symbolen	op	de	gebouwen.	

U vindt hier tal van interieurwinkels en kunstgaleries.

Fietsstad

Het	aaneengesloten	fiets-	en	voetgangersgebied	in	

 Groningen is afgelopen jaren uitgebreid met een netwerk 

van routes vanaf de parkeergarages en het Hoofdstation,

Het Noorderplantsoen 

Kenmerkend voor het Noorderplantsoen is de vorm: het 

park van maar liefst 20 hectare is lang maar ook erg smal.  

Het park wordt omsloten door de Oranjewijk, Noorder

plantsoenbuurt en Hortusbuurt.  Met mooi weer liggen 

er	veel	studenten	in	het	gras	aan	de	vijveroevers.	Jonge	

gezinnen genieten van de speeltuin. 

Eind augustus staat het Noorderplantsoen geheel in het 

teken van Noorderzon, een groots festival met theater, dans 

en muziek. En in november wordt hier de Plantsoenloop 

gehouden waar jaarlijks zo’n 3000 sportieve Groningers aan 

meedoen.

GRONINGEN; WAAR JONG  
EN OUD SAMENKOMEN EN GENIETEN 
VAN KUNST EN CULTUUR
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NOORD

Groningen stad heeft het Ebbingekwartier omarmd. De 

belangstelling voor stedelijk wonen is groot. De architec

tuur is kosmopolitisch stoer en strak met een knipoog naar 

het industrieel verleden. Hier kunt u kiezen uit diverse 

appartementen. 

Markante hoek

De Kroon komt op de hoek van de Bloemsingel en de 

Kolen drift. Een markante plek waar niemand omheen kan. 

Tegenover	De	Kroon	ligt	het	immens	populaire,	multifunc-

tioneel-	en	creatief	centrum	DOT.	Het	nabij	gelegen	Boter

diep is een levendige straat met veel bedrijvigheid en is een 

veelgebruikt	verkeersader	voor	veel	fietsers.

Boterdiepgarage

Wist u dat het Ebbingekwartier gebouwd is op ’s lands 

grootste parkeergarage? Met een oppervlakte van vijf 

 voetbalvelden biedt het plaats aan 1200 parkeerplaatsen. 

En dat op slechts één parkeerlaag. De garage heeft meer

dere in en uitgangen. Eén daarvan (ingang Bloemsingel) 

ligt precies onder appartementengebouw De Kroon. 

Elk 	appartement	heeft	straks	recht	op	een	abonnement	

om te parkeren in het Boterdiepgarage. Hoe makkelijk en 

 handig is dat! Straks stapt u vanuit de garage zo in de woon

lift en bent u in notime in uw luxeappartement. U hoeft 

dus nooit ver te lopen.

STEDELIJK 

 WONEN OP EEN 

 HISTORISCHE 

 LOCATIE

STOER EN STRAK MET EEN 
 KNIPOOG NAAR HET  

INDUSTRIEEL VERLEDEN



Wat maakt De Kroon bijzonder?

Rob: “De Kroon is voor Groningen bijzonder omdat het 

gebouw in al zijn eenvoud historische allure uitstraalt die 

de binnenstedelijk kwaliteit combineert met  ontspannen 

wonen. Hier heb je alles wat je nodig hebt. De Kroon 

steekt boven de stad uit. Door de grote vraag naar wonen 

en de  beperkte ruimte, gaan we in heel Nederland meer 

de  hoogte in. Groningen maakt wat dat betreft geen uit

zondering. Lange tijd gold de hoogte van het schip van 

de Martinitoren met zijn 40 á 42 meter als maatstaf voor 

de stad. Nu maken wij een sprongetje, want op meerdere 

 plekken in de stad verrijzen vergelijkbare hoge gebouwen, 

zoals het nieuwe Forum en het Student Hotel.

Hoe is DAAD tot dit ontwerp gekomen?

“Bij het ontwerpen van De Kroon heb ik met mijn team 

 research verricht naar de historie van de locatie. Het was 

een groot gasfabriek terrein met industriële gebouwen. 

De locatie	van	De	Kroon,	op	de	hoek	van	de	Bloem	singel	

en Kolendrift, daagde ons uit voor een opvallend steden

bouwkundig accent. Dit is de plek om een stevig gebouw 

neer te zetten die zich verhoudt tot de industriële  panden 

van weleer. Deze werden toentertijd gebouwd met 

	typisch 	Groninger	rode	en	oranje	‘bakstainen’.	Die 	typische	

	Groninger	bak	stenen	brengen	wij	in	ere		terug. Ooit	had	

Groningen meer dan zestig baksteen fabrieken die de Neder

landse	architectuur	een	geheel	eigen stijl	hebben	gegeven.”

Rob: “Vreemd genoeg is in eerdere bouwfases weinig 

gedaan met de historie van het CiBoGaterrein. Dat vinden wij 

jammer en daarom is Fase 7 ook bijzonder qua materiaal

gebruik en detaillering. Daarnaast hebben wij ook gekeken 

naar de recente bouwgeschiedenis van Groningen en de 

bijzondere relatie met Italiaanse architecten. Dit bleek een 

schot in de roos en een fantastische combinatie te zijn.”

Hoe is dit in het appartementengebouw  

tot uitdrukking gekomen?

“De voorgevel bestaat uit een schakeling van drie  torentjes 

van ongelijke hoogte die wij tegen elkaar hebben geplaatst. 

Het rechtergedeelte met de inpandige loggia’s refereert 

naar gebouwen met een grijs betonstructuur en met 

metsel werk invulling. Het linker gedeelte heeft een open

gewerkt structuur, zoals de gebouwen van de machine

fabrieken. Hier steken de inpandige loggia’s voor de helft 

uit de	gevel	omdat	ze	op	dit	punt	op	het	zuiden	zijn	gericht.”	

Je had het net over Italiaanse architecten…

“Ja,	inderdaad.	Het	middelste	gedeelte	van	de	gevel	is	het	

trappenhuis en is een directe verwijzing en eerbetoon aan 

de Italiaanse architect Giorgio Grassi. Hij heeft in de jaren 

tachtig de Openbare Bibliotheek aan de Oude Boteringe

straat ontworpen. De achtergevel van de bibliotheek heeft 

dezelfde vierkante uitsparingen als het middelste deel 

van De Kroon. Grassi heeft ook de typisch oranjekleurige 

baksteen teruggebracht naar Groningen. Met de architec

ten Grassi en Natalini waren wij midden jaren negentig 

coarchitect bij de bouw van de Waagstraat.”

Des Gronings?

In De Kroon komen totaal 31 luxeappartementen. Door het 

brede aanbod van drie, vier en vijfkamerappartementen 

zal dit een grote groep woningzoekenden aanspreken. 

Zijn de tweelaags appartementen met meer dan 300 m2 

woonoppervlakte des Gronings?

Rob:	“Jazeker.	De	druk	op	de	woningmarkt	is	ook	in	

 Groningen enorm toegenomen. De vraag naar nieuw

bouwappartementen, vooral in het centrum, is gigantisch. 

In het segment van woningtypen is er veel vraag naar 

grote appartementen	met	een	bijzonder	signatuur.	

Locatie en een vrij uitzicht wegen ook zwaar mee.  Vergeet 

ook	niet dat Groningen	dé	stad	is	van	de	noordelijke	

 provincies. Hier vind je landelijke gemoedelijkheid gecom

bineerd met een grootstedelijk aanbod. De aanwezigheid 

van de onderliggende Boterdiepgarage versterkt het luxe 

urban living gevoel. Kopers zullen de garage als hun ‘prive 

garage’  ervaren. Vanuit de auto stap je zo in de bewonerslift. 

Hoe makkelijk	is	dat?	Persoonlijk	ben	ik	zeer	gecharmeerd	

van de drie en vierkamerappartementen. Deze zijn op 

zich al	zo	ruim	van	opzet	dat	je	je	volledig	vrij	voelt	in	een	

appartement waar je alleen, met z’n tweeën of als gezin 

prima kunt leven en wonen.”

20 21

DE GESCHIEDENIS 
VOELBAAR HOUDEN

“Hoe kunnen we de geschiedenis voelbaar houden in de architectuur van de allerlaatste 

fase van Het Ebbingekwartier?” Deze allesomvattende vraag stond voor DAAD Architecten 

centraal bij het ontwerpen van appartementengebouw De Kroon. 

interview ROB HENDRIKS VAN DAAD ARCHITECTEN

Rob Hendriks is als architect al vanaf 2015 betrokken bij spraak-

makend project Ebbingekwartier. Zijn  bureau heeft ook de 

bijzondere Boterdiepgarage en het Paleis ontworpen. Na eerdere 

fases volgt nu, bijna letterlijk, de kroon op het Ebbingekwartier: 

31 luxeappartementen met een internationale allure.

LUXEAPPARTEMENTEN MET EEN 
 INTERNATIONALE ALLURE
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1e verdieping

2e verdieping

3e verdieping

4e verdieping

5e verdieping

6e verdieping

7e verdieping

8e verdieping

9e verdieping

begane grond

OVERZICHT
DE KROON
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appartementen
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1e verdiepingbegane grond

38

4042
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41
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2e verdieping

43

4547 46

59

5e verdieping
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6062 61
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3e verdieping
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6e verdieping 7e verdieping
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8e verdieping

67
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9e verdieping

67

68

NOORD

		Type	A		[ vanaf pagina 26 ]

bouwnummers: 38, 43, 48, 53, 58, 63 en 65

		Type	B		[ vanaf pagina 30 ]

bouwnummers: 39, 44, 49, 54 en 59*

		Type	C		[ vanaf pagina 36 ]

bouwnummers: 40, 45, 50, 55 en 60

		Type	D		[ vanaf pagina 38 ]

bouwnummers: 41, 46, 51, 56 en 61

		Type	E		[ vanaf pagina 42 ]

bouwnummers: 42*, 47, 52, 57 en 62*

		Type	F		[ vanaf pagina 48 ]

bouwnummers: 64 en 66

		Type	G		[ vanaf pagina 54 ]

bouwnummer: 67*

		Type	H		[ vanaf pagina 58 ]

bouwnummer: 68*

* maisonnette:  appartement over twee woonlagen

Bewoners kunnen met een privé-bewonerslift naar de parkeergarage.
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interieur bouwnummer 48 - type A



INDELING: Entree; Lange gang die toegang geeft tot de berging (wasmachine/droger), toilet, 

luxe badkamer met dubbele wastafel, 2e toilet, inloopdouche en ligbad. Aan de gang  bevinden 

zich de drie slaapkamers van respectievelijk circa 22 m2, 20 m2 en 19 m2. Aan het einde van de 

gang	bevindt	zich	rechts	de	entree	tot	de	open	keuken	en	ruime	woonkamer	van	circa	58 m2. 

Het  inpandige balkon/loggia van circa 12 m2 is toegankelijk vanuit de woonkamer (m.u.v. 

bouwnummer 43) en slaapkamer en is gesitueerd op het noordoosten. Kenmerkend van deze 

appartementen zijn de kamerhoge ramen die een prachtige uitkijk bieden over het  gezellige 

DOT-terrein	en	de	stad.

begane grond
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39

1e verdieping
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4042 41

NOORD
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ZES RUIM ONTWORPEN 
ROYALE VIERKAMER
HOEKAPPARTEMENTEN 

TYPE:

A + A2

BOUWNUMMERS:

38, 43, 48, 53, 58 en 63 

AANTAL APPARTEMENTEN:

6

VERDIEPING:

1e t/m 6e

WOONOPPERVLAKTE:

circa 160 m2

AANTAL KAMERS:

4

BIJZONDERHEDEN:

Optie voor een ruime 
woon/leefkeuken 
door 1 slaapkamer 
bij de woonkamer 

te  betrekken.

DIT RIANTE HOEKAPPARTEMENT VAN CIRCA 160 M2 BEVINDT ZICH OP VERDIEPING ÉÉN TOT EN MET ZES. 

entree

Bouwnummer 58 afgebeeld.
Deze weergave (plattegrond en tekst) is een impressie, is bedoeld ter inspiratie en maakt geen 
 onderdeel uit van de contractstukken. Derhalve kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.



INDELING: Entree; Lange gang die toegang geeft tot de berging (wasmachine/droger), 

toilet, luxe badkamer met dubbele wastafel, 2e toilet, inloopdouche en ligbad. Aan de 

gang bevinden zich de drie slaapkamers van respectievelijk circa 25 m2, 22 m2 en 17 m2. 

Aan het einde van de gang bevindt zich rechts de entree tot de open keuken en ruime 

woonkamer van circa 54 m2. Via een schuifpui komt u op het ruime en  inpandige 

 balkon/loggia van circa 15 m2,  gericht op het noordoosten. Vanaf de zevende verdieping 

heeft	u	een	prachtig	uitzicht	over	het	gezellige	DOT-terrein	en	de	stad.

UNIEK EN RUIM  
VIER KAMER
APPARTEMENT

TYPE:

A3

BOUWNUMMER:

65 

AANTAL APPARTEMENTEN:

1

VERDIEPING:

7e

WOONOPPERVLAKTE:

circa 160 m2

AANTAL KAMERS:

4

BIJZONDERHEDEN:

Optie voor een ruime 
woon/leefkeuken 
door 1 slaapkamer 
bij de woonkamer 

te  betrekken.

begane grond

42

39

1e verdieping

38

4042 41

NOORD

44

2e verdieping

43

4547 46

54

4e verdieping

53

5557 56

49

3e verdieping

48

5052 51

7e verdieping

65

66

8e verdieping

67

68

9e verdieping

67

68

59

5e verdieping

58

6062 61

6e verdieping

63

6462

59

28 29

DIT RIANTE APPARTEMENT VAN CIRCA 160 M2 BEVINDT ZICH OP DE ZEVENDE VERDIEPING VAN DE KROON. 

VAN DIT TYPE IS SLECHTS ÉÉN APPARTEMENT BESCHIKBAAR.

entree

Deze weergave (plattegrond en tekst) is een impressie, is bedoeld ter inspiratie en maakt geen 
 onderdeel uit van de contractstukken. Derhalve kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.



AAN TREKKELIJKE 
DRIEKAMER
APPARTEMENTEN 

TYPE:

B

BOUWNUMMERS:

39, 44, 49 en 54 

AANTAL APPARTEMENTEN:

4

VERDIEPING:

1e t/m 4e

WOONOPPERVLAKTE:

circa 133 m2

AANTAL KAMERS:

3

BIJZONDERHEDEN:

Dit type appartement 
heeft aan de voor zijde 

een schuine gevel 
en grenst aan een 
 ventilatieschacht.

begane grond

42

39

1e verdieping

38

4042 41

NOORD
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2e verdieping

43

4547 46

54

4e verdieping

53
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3e verdieping

48

5052 51

7e verdieping

65

66

8e verdieping

67

68

9e verdieping

67

68
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5e verdieping
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6062 61

6e verdieping

63

6462

59

30 31

INDELING: Entree; Ontvangsthal die toegang geeft tot de berging (wasmachine/droger) en de 
royale woonkamer met open keuken van circa 60 m2. De woonkamer heeft kamerhoge ramen, 
een schuifpui geeft toegang tot de half overdekte balkon, gericht op het noordoosten. Via de 
woonkamer komt u in een tweede centrale hal die toegang geeft tot het toilet, luxe  badkamer 
met dubbele wastafel, 2e toilet, inloopdouche en ligbad. De tweede hal geeft ook toegang 
tot slaapkamer één van circa 17 m2, slaapkamer twee van circa 18 m2 en een bergingskast. 
 Kenmerkend zijn de verdiepingshoge ramen die een prachtige uitkijk bieden over het gezellige 
DOT-terrein,	het	stadsstrand	en	de	stad.	
Dit type appartement grenst aan de extra geïsoleerde ventilatieschacht van de onderliggende 
Boterdiepgarage. De ventilatoren zullen alleen bij calamiteiten en onderhoud worden gebruikt.

DIT BIJZONDER AANTREKKELIJKE APPARTEMENT IS GELEGEN OP DE 1E, 2E, 3E EN 4E VERDIEPING. 

entree

ventilatieschacht 

Bouwnummer 54 afgebeeld.
Deze weergave (plattegrond en 
tekst) is een impressie, is bedoeld 
ter inspiratie en maakt geen onder
deel uit van de contractstukken. 
Derhalve kunnen hier geen rechten 
aan worden ontleend.



UNIEK EN ROYAAL VIJF
KAMERAPPARTEMENT
OVER TWEE WOONLAGEN

TYPE:

B2

BOUWNUMMER:

59 

AANTAL APPARTEMENTEN:

1

VERDIEPING:

5e en 6e

WOONOPPERVLAKTE:

circa 160 m2

AANTAL KAMERS:

5

BIJZONDERHEDEN:

Dit appartement 
heeft 2 woonlagen 
en grenst aan een 
ventilatieschacht.

INDELING vijfde verdieping: Entree; Ontvangsthal die toegang geeft tot de berging (was
machine/droger) en de royale woonkamer met open keuken (circa 59 m2). De woonkamer 
heeft kamerhoge ramen en geeft via een schuifpui toegang tot het balkon/loggia van circa 
11,5 m2, gericht op het noordoosten. Via de woonkamer komt u in een tweede centrale hal 
die toegang geeft tot het toilet, luxe badkamer met dubbele wastafel, 2e toilet, douche en 
ligbad. Via de tweede hal komt u eveneens in slaapkamer één van circa 19 m2 en slaap
kamer twee van circa 19 m2. INDELING zesde verdieping: De tweede woonlaag bereikt 
u via een vaste trap in de woonkamer en komt uit op een overloop. Hier heeft u toegang 
tot slaapkamer drie van 12 m2 en slaapkamer, hobby of werkkamer vier van circa 11 m2. 
Slaapkamer drie geeft tevens toegang tot een tweede balkon/loggia.
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ROYALE EN RUIM BEMETEN TWEEVERDIEPINGEN-APPARTEMENT, GELEGEN OP DE VIJFDE ÉN DE ZESDE VERDIEPING 

VAN DE KROON. VAN DIT TYPE IS SLECHTS ÉÉN APPARTEMENT BESCHIKBAAR.

6E VERDIEPING 5E VERDIEPING 

entree

ventilatieschacht 
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Deze weergave (plattegrond en tekst) is een impressie, is bedoeld 
ter inspiratie en maakt geen  onderdeel uit van de contractstukken. 
Derhalve kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.
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interieur bouwnummer 60 - type C



VIJF PRAKTISCH 
 INGEDEELDE DRIEKAMER
HOEKAPPARTEMENTEN 

TYPE:

C + C2

BOUWNUMMERS:

40, 45, 50, 55 en 60 

AANTAL APPARTEMENTEN:

5

VERDIEPING:

1e t/m 5e

WOONOPPERVLAKTE:

circa 87 m2

AANTAL KAMERS:

3

BIJZONDERHEDEN:

Door slaapkamer twee 
te betrekken bij de 
woonkamer, creëert 
u meer ruimte voor 

een groter woon/leef-
keuken.

INDELING: Entree, Zvormige gang die toegang geeft tot een berging (wasmachine/wasdroger 

opstelplaats);	Installatie;	Toilet	1;	Badkamer	met	wastafel,	2e	toilet	en	douche.	De	gang	biedt	aan	

het einde toegang tot slaapkamer één van circa 17 m2 en de woonkamer met open keuken van 

circa 29 m2.	De woonkamer	is	voorzien	van	kamerhoge	ramen	en	een	schuifpui	die	toegang	

geeft tot het  ruime balkon/loggia van circa 14 m2. Het balkon is gericht op het zonnige zuid

westen en kijkt uit op het prachtige Ebbingekwartier. Via de woonkamer komt u in slaapkamer 

twee	van	circa	11 m2, voorzien van een deur die toegang geeft tot het balkon. Deze slaapkamer 

kunt u als optie betrekken bij de woonkamer om een groter woon/leefkeuken te creëren. 

Deze en	andere	opties	kunnen	opgegeven	worden	via	de	meerkeuzelijst.

begane grond

42

39

1e verdieping

38

4042 41

NOORD
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2e verdieping

43

4547 46
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4e verdieping

53
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3e verdieping

48

5052 51
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66

8e verdieping
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6062 61

6e verdieping

63

6462

59

36 37

DIT PRAKTISCH INGEDEELDE HOEKAPPARTEMENT IS GELEGEN OP DE 1E, 2E, 3E, 4E EN 5E VERDIEPING. 

entree

Bouwnummer 60 afgebeeld.
Deze weergave (plattegrond en tekst) is een impressie, is bedoeld ter inspiratie en maakt geen 
 onderdeel uit van de contractstukken. Derhalve kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.



ZONNIGE EN PRAKTISCH 
INGEDEELDE DRIEKAMER
APPARTEMENTEN

TYPE:

D

BOUWNUMMERS:

41, 46, 51, 56 en 61 

AANTAL APPARTEMENTEN:

5

VERDIEPING:

1e t/m 5e

WOONOPPERVLAKTE:

circa 84 m2

AANTAL KAMERS:

3

BIJZONDERHEDEN:

Door slaapkamer twee 
te betrekken bij de 
woonkamer, creëert 
u meer ruimte voor 

een groter woon-/leef-
keuken.

INDELING: Entree; Centrale gang die toegang geeft tot de berging (installatie en aansluiting 

voor	een	wasmachine/droger);	Toilet	met	fontein;	Badkamer	met	wastafel,	tweede		toilet	en	

inloopdouche.	Aan	het	einde	van	de	gang	bereikt	u	links	slaapkamer	één	van	circa	18 m2; 

 slaapkamer twee van circa 11 m2 en rechts toegang tot de woonkamer met open keuken van 

circa 35 m2. De keuken bevindt zich aan de lange zijde van de woonkamer. Via een schuifpui 

komt u op de deels inpandige loggia/balkon van circa 11 m2, gericht op het zonnige zuid westen. 

Hier heeft u een mooi uitzicht op het levendige Ebbingekwartier.

begane grond

42

39

1e verdieping

38

4042 41

NOORD

44

2e verdieping

43

4547 46

54

4e verdieping

53

5557 56

49

3e verdieping

48

5052 51

7e verdieping

65

66

8e verdieping

67

68

9e verdieping

67

68

59

5e verdieping

58

6062 61

6e verdieping

63

6462

59

38 39

DIT ZONNIGE DRIEKAMERAPPARTEMENT IS GELEGEN OP DE 1E, 2E, 3E, 4E EN 5E VERDIEPING VAN DE KROON. 

entree

Bouwnummer 41 heeft een kleiner balkon.

Bouwnummer 61 afgebeeld.
Deze weergave (plattegrond en tekst) is een impressie, 
is bedoeld ter inspiratie en maakt geen  onderdeel uit van 
de contractstukken. Derhalve kunnen hier geen rechten 
aan worden ontleend.
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interieur bouwnummer 57 - type E



UNIEK VIJFKAMER
APPARTEMENT OVER 
TWEE WOONLAGEN 
INDELING: Entree; Ontvangsthal; Zvormige lange gang die toegang 
geeft tot de berging met ruimte voor een wasmachine/wasdroger; 
toilet met fontein; badkamer met wastafel, 2e toilet en inloopdouche; 
Vaste trap naar de begane grond verdieping. De lange gang biedt 
 tevens toegang tot de ruime woon/leefkeuken van circa 32 m2. De 
woon/leefkeuken heeft aan de voorzijde een schuine voorgevel. Een 
schuifpui geeft toegang tot het balkon/loggia van circa 5 m2.	Aan het	
einde	van	de	gang	bevinden	zich	slaapkamer	één	van	circa	20 m2 en 
slaapkamer drie van circa 18 m2. Slaapkamer twee van circa 18 m2 en 
de woonkamer van circa 41 m2 bereikt u via een vaste trap in de gang 
die leidt naar de begane grond van appartementen gebouw De Kroon. 
De woonkamer is voorzien van een schuifpui die toegang geeft tot een 
ruim  terras van circa 21 m2 en is gericht op het oosten  (Kolendriftzijde). 
Op deze verdieping bevinden zich tevens een 3e toilet, een bergings
kast en een separate bad kamer met wastafel en inloopdouche.

Kenmerkend is de extra verdiepingshoogte op de begane grond.

begane grond

42

39

1e verdieping

38

4042 41

NOORD

44

2e verdieping

43

4547 46

54

4e verdieping

53

5557 56

49

3e verdieping

48

5052 51

7e verdieping

65

66

8e verdieping

67

68

9e verdieping

67

68

59

5e verdieping

58

6062 61

6e verdieping

63

6462

59

42 43

TYPE:

E2

BOUWNUMMER:

42 

AANTAL APPARTEMENTEN:

1

VERDIEPING:

begane grond en 1e

WOONOPPERVLAKTE:

circa 179 m2

AANTAL KAMERS:

5

BIJZONDERHEDEN:

Bij dit appartement is 
het goed mogelijk om 
een slaapkamer bij de 

woonkamer te  betrekken 
zodat er een extra grote 

leefruimte ontstaat. 
Ook is deze woning 

bijzonder geschikt om 
wonen en werken te 

 combineren.

DIT HOEKAPPARTEMENT HEEFT TWEE WOONLAGEN, OP DE BEGANE GROND ÉN OP DE EERSTE VERDIEPING. 

DE ENTREE VAN DIT BIJZONDER ONTWORPEN APPARTEMENT BEVINDT ZICH OP DE EERSTE VERDIEPING. 

BEGANE GROND 1E VERDIEPING 

entree

Deze weergave (plattegrond en tekst) is een impressie, is bedoeld ter inspiratie en maakt geen 
 onderdeel uit van de contractstukken. Derhalve kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.



DRIE FANTASTISCHE EN 
RUIME DRIEKAMER
HOEKAPPARTEMENTEN

TYPE:

E + E3

BOUWNUMMERS:

47, 52 en 57 

AANTAL APPARTEMENTEN:

3

VERDIEPING:

2e t/m 4e

WOONOPPERVLAKTE:

circa 111 m2

AANTAL KAMERS:

3

BIJZONDERHEDEN:

Het is goed mogelijk 
om een slaapkamer 
bij de woonkamer te 
betrekken zodat er 

een extra grote woon/
leefkeuken ontstaat.

INDELING: Entree; Ontvangsthal en lange Zvormige gang die toegang geeft tot de berging 

(installatieruimte,	wasmachine	en	wasdroger	aansluiting);	Toilet	met	fontein;	Badkamer	met	

wastafel, tweede toilet en inloopdouche. De gang geeft toegang tot de langgerekte, zeer ruime 

slaapkamer één van circa 23 m2. Deze slaapkamer heeft een schuine voorzijde. Slaapkamer 

twee is circa 20 m2	groot.	De	woonkamer	met	een	schuin	aflopende	voorzijde	heeft	een	open	

keuken, totaal circa 35 m2. Een schuifpui geeft toegang tot de deels inpandige loggia/ balkon 

van circa 5 m2 en is gericht op het Oosten. U kijkt uit op de Kolendrift met uitzicht op de 

 Martinitoren en over de stad.

begane grond

42

39

1e verdieping

38

4042 41

NOORD

44

2e verdieping

43

4547 46

54

4e verdieping

53

5557 56

49

3e verdieping

48

5052 51

7e verdieping

65

66

8e verdieping

67

68

9e verdieping

67

68

59

5e verdieping

58

6062 61

6e verdieping

63

6462

59

44 45

DIT RUIME HOEKAPPARTEMENT VAN CIRCA 111 M2 IS GELEGEN OP DE TWEEDE, DERDE EN VIERDE VERDIEPING.

entree

Bouwnummer 57 afgebeeld.
Deze weergave (plattegrond en tekst) is een impressie, is bedoeld ter inspiratie en maakt geen 
 onderdeel uit van de contractstukken. Derhalve kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.



DRIEKAMERHOEK
APPARTEMENT OVER 
TWEE WOONLAGEN

TYPE:

E4

BOUWNUMMER:

62 

AANTAL APPARTEMENTEN:

1

VERDIEPING:

5e en 6e

WOONOPPERVLAKTE:

circa 112 m2

AANTAL KAMERS:

3

BIJZONDERHEDEN:

De woonkamer heeft 
dakramen en een 
schuin oplopend 

 plafond. Dit appar-
tement heeft twee 

buitenruimtes.

INDELING: Entree; Ontvangsthal en Z vormige gang die toegang biedt tot de berging met 
	ruimte	voor	een	wasmachine	en	wasdroger	aansluiting;	Toilet	met	fontein;	Bad	kamer met	
wastafel, 2e toilet en inloopdouche. Aan het einde van de gang ligt slaapkamer twee van 
circa 16 m2 en de woonkamer met schuin  oplopend plafond en een luxe open  keuken, 
 samen circa 48 m2. De schuifpui geeft toegang tot het terras van circa 7 m2. 
Het gedeelte	van	de	woonkamer	met	schuin	oplopend		plafond	heeft	dakramen	die	zorgen	
voor	optimaal	daglicht.	In	de	woonkamer	bevindt	zich	tevens	een		vaste trap	naar	de	zesde	
verdieping.	Via	de	overloop	komt	u	in	slaapkamer	één	van	circa	18 m2. Deze slaapkamer 
heeft een tweede  balkon/loggia van circa 5 m2. U kijkt uit op de Kolendrift, het fraaie 
Ebbinge kwartier en het centrum van Groningen. 

DIT FRAAI ONTWORPEN TWEE VERDIEPINGEN HOEKAPPARTEMENT VAN CIRCA 112 M2  

IS GELEGEN OP DE VIJFDE EN ZESDE VERDIEPING. 
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entree

Deze weergave (plattegrond en tekst) is een impressie, is bedoeld 
ter inspiratie en maakt geen  onderdeel uit van de contractstukken. 
Derhalve kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.



BIJZONDER RUIM 
EN UNIEK VIERKAMER
APPARTEMENT 

TYPE:

F

BOUWNUMMER:

64 

AANTAL APPARTEMENTEN:

1

VERDIEPING:

6e

WOONOPPERVLAKTE:

circa 176 m2

AANTAL KAMERS:

4

BIJZONDERHEDEN:

Zeer ruime en zonnige 
appartement met veel 

bergruimte en een 
praktische indeling.

INDELING: Entree; Ruime ontvangsthal van circa 23 m2. Aan weerszijden van de hal bevinden zich 

twee bergruimtes van circa 8 m2. In één van de ruimtes bevindt zich de installatie en aansluiting 

voor een	wasmachine	en	wasdroger.	Via	de	ontvangsthal	komt	u	in	de	centrale	gang	die	toegang	

biedt tot het toilet met fontein; Badkamer met dubbele wastafel, tweede toilet, inloopdouche en 

 ligbad;  Slaapkamer één van circa 20 m2, slaapkamer twee van circa 17 m2 en slaapkamer drie van 

	circa	16 m2. Aan het einde van de gang bevindt zich de riante woonkamer met open keuken van 

totaal	circa	71 m2. De schuifpui geeft toegang tot het inpandige balkon/loggia van circa 15 m2. 

De 	zonnige	woonkamer	is	gericht	op	het		zuidwesten.	Hier	geniet	u	van	het	weids	uitzicht	over	het	

Ebbingekwartier en het centrum van Groningen.
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DIT RUIME BEMETEN APPARTEMENT MET ENORM VEEL BERGRUIMTE BEVINDT ZICH OP DE ZESDE VERDIEPING  

EN HEEFT EEN ROYALE WOONOPPERVLAKTE VAN MAAR LIEFST CIRCA 176 M2 GROOT. 

entree

Deze weergave (plattegrond en tekst) is een impressie, is bedoeld ter inspiratie en maakt geen 
 onderdeel uit van de contractstukken. Derhalve kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.



ZEER RUIM EN UNIEK 
VIERKAMER APPARTEMENT  

TYPE:

F2

BOUWNUMMER:

66 

AANTAL APPARTEMENTEN:

1

VERDIEPING:

7e

WOONOPPERVLAKTE:

circa 179 m2

AANTAL KAMERS:

4

BIJZONDERHEDEN:

Het is goed mogelijk 
om een slaapkamer 
bij de woonkamer te 

 betrekken zodat er een 
extra grote leefruimte 

ontstaat.

INDELING: Entree; Ruime ontvangsthal van circa 23 m2, aan weerszijden van de hal bevinden zich 

twee bergruimtes van circa 8 m2. In een van de bergruimtes bevindt zich de technische installatie 

en aansluiting	voor	een	wasmachine	en	wasdroger.	Via	de	ontvangsthal	komt	u	in	de	centrale	gang	

die toegang biedt tot het toilet met fontein; Badkamer met dubbele wastafel, tweede toilet, inloop

douche en ligbad; Slaapkamer één van circa 20 m2, slaapkamer twee van circa 16 m2 en slaapkamer 

drie van circa 16 m2. Aan het einde van de gang komt u in de riante woonkamer met open keuken 

van totaal circa 72 m2. Dit zonnige appartement, gericht op het zuidwesten heeft schuifpuien die 

toegang geven tot een lange, inpandige balkon/loggia van circa 14 m2.

ZEER RUIME APPARTEMENT MET VEEL BERGRUIMTE BEVINDT ZICH OP DE 7E VERDIEPING VAN DE KROON. HIER HEEFT U IEDERE DAG 

EEN FANTASTISCH UITZICHT OVER DE STAD. DIT APPARTEMENT HEEFT EEN ROYALE WOONOPPERVLAKTE VAN CIRCA 179 M2. 
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entree

Deze weergave (plattegrond en tekst) is een impressie, is bedoeld ter inspiratie en maakt geen 
 onderdeel uit van de contractstukken. Derhalve kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.



interieur bouwnummer 68 - type H

52 53



ZEER ROYAAL VIJFKAMER
APPARTEMENT OVER 
TWEE  VERDIEPINGEN 

TYPE:

G

BOUWNUMMER:

67 

AANTAL APPARTEMENTEN:

1

VERDIEPING:

8e en 9e

WOONOPPERVLAKTE:

circa 272 m2

AANTAL KAMERS:

5

BIJZONDERHEDEN:

Dit ruime en luxe-
appartement heeft 

drie toiletten en twee 
badkamers.

INDELING: Entree; Ruime en brede centrale hal van circa 23 m2 met een vaste trap naar de 

9e verdieping.	De	centrale	hal	biedt	toegang	tot	de	ruime	berging	van	circa	10	m2 met ruimte 

voor	de	technische	installatie	en	aansluiting	voor	een	wasmachine	en	wasdroger;	Toilet	met	

fontein; Luxe badkamer van circa 12 m2 met dubbele wastafel, tweede toilet, inloopdouche en 

een ligbad. De badkamer heeft ook een deur naar slaapkamer één. De langgerekte Uvormige 

woon kamer met open keuken heeft een oppervlakte van circa 67 m2. Veel glas en daglicht 

 zorgen voor een zonnig vertrek. Schuifpuien geven toegang tot het balkon/loggia van circa 

15 m2. Via een vaste trap in de centrale hal komt u op de overloop van de 9e etage en tweede 

verdieping van dit appartement. 

WAAR VINDT U EEN LUXE VIJFKAMERAPPARTEMENT VLAKBIJ HET CENTRUM VAN GRONINGEN MET EEN WOONOPPERVLAKTE VAN  CIRCA 272 M2? 

DE KROON BIEDT U DEZE UNIEKE WOONBELEVING. EEN TWEE VERDIEPINGEN APPARTEMENT WAAR AL UW WOON WENSEN WERKELIJKHEID WORDEN. 

54 55
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8E VERDIEPING 

Op de volgende pagina 

is de woonlaag op de 

9e  verdieping afgebeeld.

entree

Deze weergave (plattegrond en tekst) is een impressie, is bedoeld ter inspiratie en maakt geen 
 onderdeel uit van de contractstukken. Derhalve kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.



8e verdieping

9e verdieping

INDELING: Overloop met schuin oplopend 

dak en dakraam, geeft toegang tot respectieve

lijk slaapkamer twee van circa 19 m2 met een 

schuin oplopend dak en privébalkon van 

circa 10 m2; Slaapkamer drie van circa 16 m2 

met een schuin oplopend dak en twee dak

ramen; Slaapkamer vier van circa 14 m2 met 

een schuin oplopend dak en twee dakramen. 

Tot slot	bevindt	zich	op	deze	etage	een	tweede	

luxe badkamer voorzien van dubbele wastafel, 

derde toilet en inloopdouche.

Vanuit dit appartement geniet u iedere dag 

van	het	magnifieke	uitzicht	over	de	stad	

Groningen,	het	gezellige	DOT-terrein	en	het	

stadsstrand.
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9E VERDIEPING 

Op de vorige pagina is  

de woonlaag op de 

8e  verdieping afgebeeld.

Deze weergave (plattegrond en 
tekst) is een impressie, is bedoeld 
ter inspiratie en maakt geen onder
deel uit van de contractstukken. 
Derhalve kunnen hier geen rechten 
aan worden ontleend.



EXCLUSIEF EN ZEER RUIM  
LUXE APPARTEMENT OVER 
TWEE WOONLAGEN

TYPE:

H

BOUWNUMMER:

68 

AANTAL APPARTEMENTEN:

1

VERDIEPING:

8e en 9e

WOONOPPERVLAKTE:

circa 313 m2

AANTAL KAMERS:

5

BIJZONDERHEDEN:

Werkelijk uniek 
 appartement met een 

zee aan ruimte en 
een magnifiek uitzicht 

over de stad.

INDELING: Entree; Ruime ontvangsthal van circa 14 m2 met vaste trap naar de 9e verdieping. 

De 	centrale	hal/gang	biedt	toegang	tot	respectievelijk:	badkamer	één	met	2e	toilet,	dubbele	was

tafel en inloopdouche; Een berging van circa 6 m2 met ruimte voor de technische installatie en 

aansluiting	voor	een	wasmachine	en	wasdroger;	Toilet	met	fontein;	Toegang	tot	royale	slaapkamer	

één van circa 46 m2. Aan het einde van de gang bevindt zich de royale en zonnige woonkamer 

met open keuken van maar liefst circa 103 m2.	Kamerhoge	ramen	zorgen	voor	veel	daglicht.	Twee	

schuifpuien geven toegang tot de riante loggia/balkon van circa 14 m2. Via een vaste trap in de hal 

komt	u	op	de	tweede	woonlaag	van	dit	magnifieke	appartement.	

DIT LUXE APPARTEMENT IS HET SUMMUM VAN DE KROON. OVER TWEE WOONLAGEN HEEFT U EEN WOONOPPERVLAKTE TER BESCHIKKING 

VAN MAAR LIEFST CIRCA 313 M2. WAAR VINDT U EEN APPARTEMENT MET ZOVEEL WOONRUIMTE BIJ HET CENTRUM VAN GRONINGEN?
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8E VERDIEPING 

Op de volgende pagina 

is de woonlaag op de 

9e  verdieping afgebeeld.

entree

Deze weergave (plattegrond en tekst) is een impressie, is bedoeld ter inspiratie en maakt geen 
 onderdeel uit van de contractstukken. Derhalve kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.
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9E VERDIEPING 

Op de vorige pagina is  

de woonlaag op de 

8e  verdieping afgebeeld.

HET SUMMUM VAN 
DE KROON!
INDELING: Ruime en brede overloop met lange gang die toegang geeft 

tot badkamer twee met wastafel, inloopdouche en 3e toilet; Slaap kamer 

drie van circa 22 m2 met aan weerszijden een schuin oplopend dak 

voorzien van drie dakramen; Slaap(werk)kamer vier van circa 10 m2. 

Deze slaap	kamer	heeft	maar	liefst	vier	dakramen.	Aan	het	einde	van	de	

gang bevindt zich slaapkamer twee van circa 33 m2. Deze slaapkamer 

heeft aan de straatzijde een schuin oplopend dak met een dakraam en 

een schuifpui die toegang geeft tot een separaat balkon van circa 10 m2.

Deze weergave (plattegrond en tekst) is een impressie, is bedoeld ter inspiratie en maakt geen 
 onderdeel uit van de contractstukken. Derhalve kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.



62 63

LUXE AFWERKING 
VOOR  COMFORTABEL 

WOONGENOT

Luxueus genieten

Lijkt	het	u	ook	zo	fijn;	een	gloednieuw		appartement	

dat u geheel naar eigen wensen en ideeën kunt 

 afwerken en inrichten? Voor een inspirerende 

start nodigen wij u uit voor een bezoek aan onze 

showroom en hebben wij enkele leveranciers 

 geselecteerd waaruit u een keuze kunt maken.

DUURZAME APPARTEMENTEN 
VOOR EEN LANGE LEVENS
DUUR EN VEEL WOONPLEZIER
VanWonen streeft ernaar de wereld een beetje 

mooier en beter te maken voor iedereen. Wij willen 

woningen en leefomgevingen realiseren voor een 

lange periode. Woningen die met minimale aanpas

singen ook in de toekomst aan alle wensen en eisen 

blijven voldoen. 

Wij bouwen duurzame appartementen in levensduur 
en woon plezier, met oog voor het klimaat maar ook 
met sociale duurzaamheid door kansen te creëren 
voor iedereen. Onze expertise ligt bij gebieds- én vast-
goedontwikkeling. Wij creëren niet alleen een fijn thuis 
maar ook een duurzame en gezonde leefomgeving. 

Voor alle appartementen van De Kroon geldt:
• Optimaal geïsoleerd
• Gasloos
• Collectieve warmtepompinstallatie
• Grotendeels vloerverwarming en vloerkoeling
• Toiletten voorzien van fontein en hangtoilet 
•  Badkamer met inloopdouche, wastafel, hangtoilet en 

eventueel een ligbad
•  Ventilatiesysteem met warmteterugwinning: 

Alle appartementen van De Kroon worden voorzien 
van een modern ventilatiesysteem. Dit zorgt er voor 
dat buitenlucht continue (op kamertemperatuur) alle 
kamers wordt ingeblazen. Hierdoor is het niet nodig 
om de ramen open te zetten. In de wintermaanden 
wordt de  buitenlucht voorverwarmd. Dit zorgt voor 
een aan genaam binnenklimaat en bespaart op 
energie.



64 65

1. Eerste kennismaking

U heeft kennis gemaakt met nieuwbouw appartementen

gebouw De Kroon op het Ebbingekwartier. U heeft het 

bouwplan op de website bekeken en toont interesse. 

U 	besluit	zich	in	te	schrijven	als	belangstellende	en	hebt	

ook al een voorkeur gegeven voor een of meerdere type 

appartementen. Vanaf dit moment hebben wij contact 

met elkaar	en	houdt	VanWonen	u	regelmatig	op	de	hoogte	

van het project.

2. Start verkoop

De appartementen gaan online in verkoop. U kunt nu 

(nogmaals) aangeven naar welke appartement uw eerste 

voorkeur uitgaat. Op het formulier kunt u meerdere moge

lijkheden aangeven die uw voorkeur hebben. Ondertussen 

heeft u geïnformeerd of u een hypotheek kunt krijgen 

voor uw	favoriete	appartement.

3. Toewijzing

De appartementen worden via een digitaal systeem toe

gewezen. Bent u een van de gelukkigen? Dan nodigen wij 

u uit voor een verkoopgesprek. U bespreekt uw wensen, 

de opties	die	u	graag	wilt	en	tekent	de	koop-	en	aannemings

overeenkomst. Hierna heeft u nog een week bedenktijd.

4. Geen appartement toegewezen?

Heeft u geen appartement toegewezen gekregen, dan 

ontvang u hierover bericht via email en blijft u genoteerd 

staan als reservekandidaat. Soms vallen optanten af, dan 

wordt de volgende kandidaat op de lijst benaderd.

5. De kopersbegeleider

Gefeliciteerd, u heeft een nieuw appartement gekocht! 

U maakt	kennis	met	de	kopersbegeleider	van	de		aannemer	

die u gedurende het vervolgproces verder begeleidt. 

De 	kopersbegeleider	neemt	alles	met	u	door	over	de	keuzes	

die u maakt en hoe het traject verder gaat verlopen.

6. Naar de showroom

Dit is een van de leukste fases. Hier geeft u uw nieuwe 

woning de stijl en sfeer die bij u past. U bezoekt een of 

meerdere showrooms voor een keuken, het sanitair en de 

tegels. Kijken, kiezen, wikken en wegen; u bespreekt de 

verschillende mogelijkheden. Heeft u uw keuzes gemaakt? 

Dan volgt hierna het offertetraject via de desbetreffende 

showroom en de aannemer. 

7. Notaris

Als voldaan is aan de opschortende voorwaarden en 

nadat de notaris uw hypotheekstukken heeft ontvangen, 

dan volgt een uitnodiging van de notaris. U wordt op het 

kantoor van de notaris uitgenodigd voor ondertekening 

van ‘het	transport’	van	de	grond-	en	de	hypotheekakte.

8. Bouw

U ontvangt bericht wanneer de bouw van start gaat. 

 Uiteraard houden wij u tijdens de bouw op de hoogte van 

de bouwfases	en	de	vorderingen.	Ook	kunt	u	een	uit-

nodiging verwachten voor een schouw op de bouwlocatie.

9. Veel woonplezier

Uw appartement is klaar en wordt opgeleverd. U krijgt de 

sleutel en kunt de verhuizing gaan plannen en uw apparte

ment geheel naar wens inrichten.

VanWonen en Trebbe Bouw wensen u enorm veel woonplezier!

DE ROUTE NAAR UW 
NIEUWE WONING
Uw zoektocht naar een nieuw appartement kan spannend en enerverend zijn. Heeft u eerder een vergelijkbaar traject 

gevolgd? Dan weet u wat u te wachten staat. Wordt dit de eerste keer? Dan breekt er een spannende periode aan van 

keuzes maken en beslissingen nemen. Maar wees gerust, VanWonen en het bouwteam helpen u gedurende het hele 

proces op weg naar uw nieuwe appartement. Wat komt er allemaal bij kijken? Dit zijn de belangrijkste punten: 

LIEFHEBBERS VAN 

EEN APPARTEMENT 

VINDEN HIER HUN 

LANGGEZOCHTE 

WOONWENS

WONEN IN DE KROON 
GENIETEN VAN HET LEVEN



BELOFTE 	1 :	

Altijd welkom

Dat is het gevoel dat wij  iedereen  willen  geven: geïnteres

seerden,  klanten,  gemeenten, buurtbewoners en zaken

partners. In elke  ervaring met VanWonen en bij elk contact. 

Net zo	warm	en	betrokken	zoals	u	thuis	met	elkaar	om	gaat.

BELOFTE 	2 :	

Ontwikkelen van binnenuit

Wij denken vanuit de wensen van onze  klanten en daarom 

ontwerpen en ontwikkelen wij van binnenuit. Zo  willen 

wij bijdragen	aan	het	creëren	van	een	thuis.	De	omgeving,	

het	type		woning,	de	indeling	en	de	afwerking;	wij 	toetsen	

alle ideeën bij onze klanten en  nemen dit mee in het 

ontwikkel proces. 

BELOFTE 	3 :	

Geen kopers maar klanten

Met kopers doet men een transactie, met  klanten bouwt 

men aan een relatie. Wij zijn van de  laatste categorie en dat 

ziet u terug in de manier waarop wij zaken doen met ge

meenten en  geïnteresseerden in een project of een  woning.  

Wij geloven in de kracht van aandacht en  participatie, 

	waardoor		langdurige	relaties	ontstaan;	van klant	worden	en	

klant zijn, naar klant blijven. En daar hebben wij onze dien

sten ook op afgestemd. Zo kunt u ook  nadat u uw  woning 

heeft betrokken, blijven meedenken over de ontwikkeling 

van uw woonomgeving. Op deze manier dragen wij bij aan 

een leef omgeving waar iedereen zich thuis voelt.

BELOFTE 	4 :	

Van A tot Z betrokken

Waarom zouden wij wat we samen met onze klanten 

 hebben ontwikkeld en waar wij het meest trots op zijn, 

	laten	verkopen	door	een	ander?	Dat doen	wij	dan	ook	niet,	

wij houden het liever persoonlijk! De adviseur met wie u 

uw dromen en wensen bespreekt, is ook de adviseur waar

mee u het  contract sluit. Klanten kopen van ons en bij ons.

66 67

VANWONEN IN 
VIER BELOFTEN
Wij houden ons aan vier beloften en die  beloften doen wij aan iedereen: mensen die een huis kopen, 

gemeentelijke stakeholders, leveranciers, omwonenden en medewerkers. De beloften zijn de pijlers 

onder onze dienstverlening en vormen de basis voor alles wat VanWonen doet. Ze typeren de cultuur 

en mentaliteit. Ze zijn richtinggevend voor de  manier waarop wij bij VanWonen werken.  

Ze zijn een inspiratiebron voor vernieuwing. 

WONINGEN EN 

 LEEFOMGEVINGEN 

CREËREN WAAR-

IN IEDEREEN ZICH 

THUIS VOELT

DAT IS ONZE MISSIE

HET TEAM

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn bij 

de 	aankoop	van	uw	woning	hebben	wij	een	

	ervaren	projectteam		samengesteld.	Wij staan	u	

graag		terzijde	bij	het	maken	van uw	keuzes	of	

het beantwoorden	van	uw	vragen.

Marjolein Jongerius
Verkoopmanager VanWonen

Janet Schonewille
Kopersbegeleider Trebbe Bouw BV

Dagmar Bolwijn
Thuis Nieuwbouwmakelaars

Nico Nijenhuis
Pandomo Makelaars
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COPYRIGHT  Het copyright van de inhoud van dit document berust bij VanWonen. 
Niets uit dit document mag worden gekopieerd, verspreid, in enig tekst systeem 
ingevoerd of anderszins vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden, zonder 
schriftelijke toestemming van VanWonen.

VOORBEHOUD  De perspectieftekeningen en plattegronden in deze brochure ge
ven een impressie. Het is met recht een ‘artist impression’ waarin de illustrator zich 
soms wat artistieke vrijheden gunt. De inrichting van de (openbare) ruimte en de 
plattegronden is naar de fantasie van de illustrator ingevuld. Ondanks alle zorgvul
digheid die we hebben nagestreefd, kunnen aan deze tekeningen geen rechten 
worden ontleend. Deze brochure maakt geen onderdeel uit van de contractstuk
ken, er kunnen geen rechten aan deze brochure worden ontleend. Pr
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VanWonen

Willemsvaart 21, 8019 AB Zwolle 

(038) 303 36 00

www.vanwonen.com

VERKOOP	EN	 INFORMATIE

Thuis Nieuwbouwmakelaars

Peizerweg 74, 9727 AK Groningen

(050) 210 42 42

info@uwthuis.nl

Pandomo Makelaars

Griffeweg	81,	9723	DT	Groningen

(050) 853 37 33

info@pandomo.nl
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DAAD Architecten bv
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Wonen in De Kroon. Genieten van het leven.


