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1:150 - SLAAPKAMER/BADKAMER

1:150 - KEUKEN/EETRUIMTE

1:150 - WOONKAMER

1:150 - WERKKAMER

Voor een lang periode was de term royaal 
wonen een trend hoe ruimer, hoe beter. Maar 
tegenwoordig zien we dat juist kleiner wonen 
steeds meer aantrekkelijker wordt, vooral in de 
steden. Jonge stedelingen kiezen vaker voor 
een compact, betaalbaar en centraal gelegen 
woningen. Door deze sterke verandering van 
gezinssamenstellingen en toenemend woning-
prijzen in grote steden ontstaat er binnen de 
woningbouw sector een behoefte naar andere 
type woningen. Als starter kom je daarom voor-
namelijk in aanmerking voor een appartement 
vanwege de lagere prijzen.  Dit ontwerp biedt 
daar in tegen de starters het tegenovergestel-
de en een heel nieuw  ervaring van woningen 
als starter. Waar een appartement de bewon-
ers een horizontale ervaring geeft beleef je in 
dit ontwerp juist het vertical gevoel zoals een 
grondgebonde woning. Door het stappelen van 
de verschillende woonfunctie en compactheid 
van het ontwerp ontstaat er een nieuwe verti-
cale ervaring van wonen. Dit ontwerp biedt de 
huidige starters  woningmarkt een nieuwe won-
ingtypologie aan. 

GEVEL/DAK
De hoofdstructuur van het gebouw bestaat uit 
een staal constructie die ervoor zorgt dat het 
gebouw de huidige context en omringde gebou-
wen toejuicht. De gevel bekleding bestaat uit 
lichtgewicht en duurzame polycarbonaat sand-
wichpanelen. Het gebruik van staal en polycar-
bonaat zorgt ervoor dat het gebouw zeer flexibel 
en demontabel is. Door de lichte constructie en 
gevelsysteem is het gebouw makkelijk vervoer-
baar en te verplaatsen naar een andere locatie.
Door de combinatie van flexibiliteit, duurzaam-
heid, slimme gebruik van materialen en 
bouwsystemen krijgt Leiden met dit ontwerp 
een nieuw pareltje erbij. 

SERVICE MODULES
Aan de wafelstructuur onder de vloer kunnen 
verschillende servicemodules worden toe-
gevoegd. Deze omvatten watertanks en voor-
zieningen voor het zelfcomposterende toilet, 
evenals gebruikt worden voor berging.

WAFELONDERVLOER
De ondervloer-wafelstructuur wordt boven op de 
grond geplaatst en kan daardoor onregelmatige 
geplaatst worden. Deze onregelmatigheid heeft 
als voordeel dat het flexibel is en tegelijkertijd 
een robuust ondergrond biedt.
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