Na een eerste kennismaking met de opgave ontstond een hinken op twee gedach-

ten. Enerzijds zal door de hoge dichtheid,
het individuele wonen en de betrekkelijk
smalle straten een sterk introvert stedelijk karakter ontstaan, anderzijds biedt
de locatie langs de oever een spectaculair
uitzicht over de voormalige havengebieden, een extraverte rand die al zichtbaar is
vanaf kilometers afstand. Hoe ontwikkel je
voor een locatie met zulke contrasten een
woningtype met een serie varianten die
aan beide extremen tegemoet kan komen?
Het antwoord wordt gevonden in het binnenstebuiten keren en opvouwen van een
suburbane standaardwoning. De woning is
binnenstebuiten gekeerd zodat een patio/
vide ontstaat die als organiserend element
van de woning gaat fungeren. De Patio
gaat ruimtelijk bij de woning behoren en
introduceert daardoor een spannende en
betekenisvolle gelaagdheid. Zo is het bij de
kadewoningen mogelijk om vanuit de eetkeuken via de vide en door de woonruimte
een blik te werpen op het IJ. Maar ook aan
de smalle binnenstraat ontstaat een opvallende ruimtelijkheid door de leegte achter
de gevel. De patioruimte wordt hierdoor
een bruikbare ruimte waardoor zowel horizontaal als verticaal audiovisuele communicatie kan plaatsvinden.
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Ook aan het moderne adagium wordt
voldaan; zon, licht en lucht dringen door
tot diep in de woning mede doordat de
patiogevels van veel glas zijn voorzien. Een
interessant daklandschap ontstaat door
verwante woningtypes te ontwikkelen met
verschillende bouwhoogten en deze naast
elkaar te situeren. Door deze te combineren met een willekeurig toe te voegen
praktijkruimte als invulling op de begane
grond ontstaat een rijk gevarieerd stedenbouwkundig beeld. De meeste types zijn
op de begane grond, achter de gevel voorzien van een grote buitenruimte die door
de patio/vide dramatisch wordt verlicht.
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