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In het land van LEGO wordt gespeeld met huizen alsof het LEGO-blokjes
zijn.

Het lijkt nietszeggend, maar het is een wereld van verschil.
De voordeur ligt niet aan de straat. De berging niet achter in de tuin. Nee,
de voordeur en de berging zitten in een overdekte gang en die gang komt
uit in de tuin.
Daardoor voelt het alsof je binnenkomt op een erf (*), zoals bij een
boerderij.
Dit is het woningproject BBB (Bedre Billigere Boliger) van Vandkunsten.
Een grondvlak van 10 x 10 meter is bebouwd met als ware het LEGO
modulaire units van 10 x 5 meter. Een unit is de woonkamer met keuken
(1). De voordeur ligt in het overdekte midden (2). Boven de keuken en
de poort/overdekte gang (3) liggen de slaapkamers in een unit van 10
x 5 meter. De verdieping rust op de berging (4) met de deur tegenover
de voordeur. Boven de woonkamer ligt een dakterras (5), welke ook een
eventuele uitbreiding van de woning kan zijn. De tuin (6) is 5 x 5 meter,
de maat van een terras. Een houten hekje scheidt deels de patio van het
buitengebied. Je kunt vanuit de patio direct het buitengebied inlopen.
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(*) Het gevoel van een erf is misschien het best te omschrijven met ‘relaxed’ en informeel: ik ben
binnen, maar er zijn meerdere deuren en meerdere ruimtes waar ik heen kan, alles loopt rommelig
door elkaar. Er is niet zoals bij ‘normale’ huizen een formele ruimtesequentie van pronkende
voortuin, imponerende voordeur, gang, woonkamer en dan de tuin.
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Negen woningen vormen samen een verkavelingseenheid rond een
gemeenschappelijk grasveld met een paar bomen.
Elke cluster heeft een eigen parkeerterreintje.
De clusters zijn losjes verspreid over een veld. Het veld is de
gemeenschappelijke tuin van allen.
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