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Meervoudige opdracht voor woningbouw op een groot 
en een klein eiland. Onze inzending  voor het kleine 
eiland is gerealiseerd.

kleine eiland, 'Iedereen een hoek van het eiland'
Het ontwerp is er op gericht de eiland conditie voor elk 
van de huizen zo gelijk mogelijk voelbaar te maken: 
ieder huis krijgt één van de vier hoeken. 
Door het huis hoog te maken en het bebouwd oppervlak 
zo klein mogelijk te houden zijn de tuinen maximaal 
groot. De hoogte (drie lagen) wordt gedifferentieerd door 
de schuine kappen en de terugspringende gevel met 
terrassen. De huizen staan telkens een kwartslag 
gedraaid ten opzichte van elkaar; in het midden van het 
eiland ontstaat een besloten pleintje. 
de woning
Het huis kan op verschillende manieren worden 
bewoond: standaard is er een grote woonkeuken op de 
begane grond met een zitkamer eventueel annex 
werkruimte op de 1e verdieping; het is ook mogelijk de 
keuken op de 1e verdieping te situeren waardoor de 
begane grond vrij komt voor een werk- of praktijkruimte 
of voor bijvoorbeeld kinderkamers. Door de vide rond de 
trap is er een ruimtelijke relatie tussen de eerste en de 
2e verdieping, deze wordt versterkt door een hoog 
vertikaal raam. Op het binnenpleintje zijn al deze ramen, 
met voor ieder huis een andere kleur, telkens onder een 
andere richting te zien.

grote eiland, 'Iedereen een huis aan het water'
Voor het grote eiland is een soort 'open patio woning' 
ontworpen: een lange, vrij smalle woning, 5.2 x 16.9 m, 
met één lange kant dicht en de woningen in noord-zuid 
richting op regelmatige afstand van elkaar geplaatst. 
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