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situatie
In opdracht van de gemeente hebben drie architekten-
bureaus met stedebouwkundig bureau HzA een schets-
ontwerp gemaakt voor de locatie ‘Vette Knol’. Het gebied 
ligt aan de rand van de oude binnenstad en grenst bij de 
Kuipersdijk aan een park dat vroeger een haven is ge-
weest. Tussen de dijk en het achterliggend terrein is een 
flink hoogteverschil. Onze opgave was om op die plek 
dijk- woningen te ontwerpen. Specifiek werd gevraagd 
om de woningen zo te ontwerpen dat er -ook in de loop 
van de tijd- verschillende manieren van bewoning moge-
lijk zijn. De woningen zijn als individuele huizen ontwor-
pen, ieder op een eigen kavel, terwijl ze ook een samen-
gesteld geheel vormen. De nokken liggen nu eens, als de 
meeste traditionele huizen, haaks op de dijk, de ‘hoge 
herenhuizen’, dan weer evenwijdig aan de dijk met de 
hoge kant op de zon, de ‘stadshuizen’,

plattegronden
Aan de voorzijde ligt een hoge ruimte, een ‘hal', te ge-
bruiken als woonruimte, als eetkeuken of als werkruimte, 
daar achter ligt iets hoger aan de tuinzijde een ‘opkamer'. 
Een verdieping lager ligt aan de achterkant een tuin-
kamer, deze kan als eetkeuken deel van de woning zijn, 
maar kan ook een aparte werkkamer zijn of relatief zelf-
standig worden bewoond. Er is een eigen ontsluiting mo-
gelijk via de tuin of soms via een steeg. Het 'hoge heren-
huis' is iets groter en voor dubbele bewoning te gebrui-
ken of voor een praktijk met woning.De woningen hebben 
achter in de tuin een garage of schuur, deze schermt de 
tuin af van het openbaar toegankelijke achtergebied en is 
een extra ruimte. Aan de overgang openbaar-prive is 
speciale aandacht geschonken.
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