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Naar aanleiding van een studiereis naar geprefabriceerde woningbouw van ontwikkelaar Joseph Eichler in
en rond San Francisco ontwikkelden tien architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten in
combinatie met opdrachtgevers, een vrijstaand prefab woonhuis voor de Randstad, waarin de ervaringen
uit Amerika zijn verwerkt.

Following a study tour to prefabricated houses from developer Joseph Eichler in and around San Francisco,
ten architects, urban designers and landscape architects developed with clients, a detached prefab house
for the Dutch Randstad, in which their experiences from America are processed.

In het land van de ongekende mogelijkheden, de Verenigde Staten, kunnen eindeloos nieuwe woonwijken
gebouwd worden zonder dat het land vol wordt. De woningen kunnen uitbreidbare bungalows zijn die door
het vaak glooiende terrein altijd wel een interessant uitzicht of oriëntatie hebben. In Nederland is veel
minder ruimte beschikbaar, dus moeten we proberen om het nog open gebied juist niet vol te bouwen.
Bovendien is Nederland vlak, dus als je een mooi uitzicht wil hebben moet je de hoogte in. Dat leidt tot het
idee om villa’s als compacte torens te ontwerpen en te bouwen. Door hun hoogte hebben ze een mooie
oriëntatie en door hun compacte footprint kan het stedenbouwkundige ensemble luchtig blijven.
Op elke verdieping is één woonfunctie. Dit kan eten, slapen, zitten, ontspannen, of werken zijn. De torens
kunnen verschillende hoogtes hebben afhankelijk van het aantal woonfuncties. De wijze waarop de
verschillende functies, ofwel de verschillende verdiepingen gestapeld worden, kan per woning een andere
mate van ruimtelijkheid opleveren. De belangrijkste karakteristieken zijn een andere, nieuwe woningorganisatie, een nieuwe ruimtelijkheid en vooral mooi uitzicht.

In the land of unlimited possibilities, the United States, new housing be built can endlessly without any
problems. In a small country like the Netherlands however, the landscape is almost full. In the US expandable bungalow houses, on often hilly terrain have always an interesting view or orientation. In the
Netherlands, with much less space, we should try to remain the scarce open fields we have. Moreover, the
Netherlands is flat, so if you want a nice view you need to build in height. This leads to the idea to design
and build villas as compact towers. Because of their height, they have a nice orientation and with their
compact footprint, the urban ensemble continues to stay airy.
Each floor has a residential function. This can be eating, sleeping, lounging, relaxing or working. The towers
may have different heights depending on the number of functions needed of wished. The way in which the
different functions or different floors are stacked differs per dwelling which also diversify the urban scheme.
The main characteristics are a new organization of the home, a new spatiality in the neighbourhood and
last but not least a stunning view.

Compacte toren villa’s met uitzicht over de landelijke omgeving.
Compact tower villas with a view over the rural environment.
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Doorsnede van de villa: op elke verdieping is één woonfunctie.
Cross section of the villa: each floor has a different function.
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Met lichtgewicht houtskeletbouw, dat waar constructief nodig wordt voorzien van een staalframe, kan men vrij eenvoudig compacte en snel uit te voeren woningen produceren.
A lightweight timber-frame structure, when needed combined with steel for construction support, allows to produce compact houses that can be assembled relatively quickly.
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