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Inhoud



A2

KubusEiland



Ligging
Terwijde is het meest noordelijke deelgebied van Leidsche 
Rijn. Het ligt ingebed tussen de Rijksweg A2 (Amsterdam-
Utrecht) en het spoor van Utrecht naar Rotterdam en Den 
Haag. Daarnaast ligt Terwijde tussen de dynamiek van het 
centrum van Utrecht en de rust van recreatiegebieden als 
het Maximapark, Haarzuilens en de Haarrijnseplas.

Woonmilieu
Terwijde bestaat uit drie zeer verschillende woonmilieus. 
De westelijke woonwijken die een sterke binding hebben 
met het aangrenzende Leidsche Rijn Park, de Spoorzone 
met stedelijk woonmilieu aan het spoor, en het Eilandenrijk 
met brede waterlopen. Krachtige watergangen van 30 
meter breed bepalen hier de identiteit. Zij omzomen de 
woonbuurten en verbinden ze met de Haarrijnseplas aan 
de westzijde van Terwijde. KubusEiland is onderdeel van 
het Eilandenrijk.

Architectuur en landschap
Voor KubusEiland is gekozen voor een hoogwaardig 
architectonisch en landschappelijk beeld. Belangrijk is het 
landschap. Specifieke boomsoorten, heesters en bloemen 
geven het eiland een bijzondere sfeer. De woningen 
liggen verspreid over het eiland. De woningen krijgen een 
bijzondere architectonische uitstraling. Alle woningen 
hebben de vorm van een kubus.

groenhoedenveem 16
1019bl amsterdam

t 020 320 5996
e info@dilbonazzi.nl
www.dilbonazzi.nl

10x10x10 dil en bonazzi
referenties

1. Inleiding
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eiland weg met beplanting collectieve binnentuin
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Eiland
Bijzonder aan KubusEiland is natuurlijk de besloten ligging. 
Het eiland heeft slechts één toegangsbrug. Het eiland 
wordt omringd door brede waterlopen van 23 tot 29 meter 
breed.

Weg
Over het eiland loopt een weg die alle woningen ontsluit. 
Kenmerkend aan deze weg is dat aan weerszijden van 
de weg zich struiken, bloemen en bomen bevinden. Zo 
ontstaat een zeer groene dichte begroeiing die het directe 
zicht op de woningen beperkt.

Gemeenschappelijke binnentuin
Naast privétuinen bezitten de bewoners gezamenlijk een 
centraal gelegen tuin. De basisinrichting van de tuin wordt 
door de gemeente aangelegd, waarna de toekomstige 
bewoners zelf de detailinrichting bepalen en uitvoeren.

Boomsoorten
Voor het eiland is een bijzonder beplantingsplan gemaakt. 
De boomhoogtes zijn gericht op een goede bezonning van 
de tuinen en de woningen. Er zijn boomsoorten gekozen 
die in het voorjaar en de herfst prachtig kleuren. Om het 
groene karakter van het eiland te waarborgen krijgt iedere 
kavelkoper een boom cadeau.

Kavels
De kavels variëren in grootte. De kavels liggen aan het 
water of aan de binnentuin. Iedere woning aan het water 
heeft een kleine steiger. De woningen aan de binnentuin 
hebben direct toegang tot de tuin. Een brede haag 
zorgt voor een verzorgde overgang van de kavel naar de 
gemeenschappelijke tuin.

boomhoogte kavels

kavelboomhoogte

8m 15m 20-25m
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2. Concept



oppervlakte kavels
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3. Verkavelingsplan



Gerealiseerde woningenInterieur kavel 17 

Kavel 14Kavel 15 Kavel 17
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Ontwerpen
Op het eiland zijn drie kubussen gerealiseerd. Alle drie de 
ontwerpen spelen goed in op de locatie en voldoen 
ruimschoots aan de beoogde kwaliteit voor het eiland.

Super Light
Op kavel 4 zal in 2015 een pilotproject starten van 
de architect Hans Sluimer. Op basis van een lichte 
bouwstructuur wordt er op deze kavel een eerste versie van 
het Superlight concept gebouwd. De woning in volledig 
demontabel en heeft een bouwtijd van enkele weken.Superlight Hans Sluimer
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4. Eerste woningen 



Bewoners beheren zelf de binnentuin
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Mogelijke programma’s:

• klein amfitheater

• picknickplek

• klimboom

• moestuin

• kleine plantenkas

• kleine kinderboerderij

• barbeque
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5. Gemeenschappelijke 
binnentuin
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Kubus
De architectuur van de huizen op KubusEiland is zo vrij 
mogelijk gehouden. Toekomstige bewoners hebben de 
vrijheid om zelf hun huis vorm te geven. Om deze vrijheid te 
creëren is een set spelregels ontwikkeld. Uitgangspunt is dat 
zowel de individuele woning als het landschap optimaal tot 
zijn recht komt. Daarom is ervoor gekozen om het volume van 
de woningen vast te leggen. Voor de vrijstaande woningen 
is 10x10x10 meter de leidraad (de woningen mogen ook een 
andere maat hebben zoals 6x6x6 meter of zelfs, indien
de kavelmaatvoering dit toelaat, 12x12x12 meter.

Woonprogramma
Binnen het volume van 10x10x10 meter is het complete 
woonprogramma mogelijk. In plaats van meerdere gebouwen 
(losse garage/ berging) verspreid over de kavel, worden alle 
functies binnen één volume gerealiseerd. Binnen het volume 
is ook plaats voor een buitenruimte in de vorm van een serre, 
een dakterras of een patio.

Ruimtelijkheid
De kubische vorm van de woning moet leiden tot een 
architectuur die verder kijkt dan de standaard en op zoek gaat 
naar een ruimtelijke woning met bijvoorbeeld een hogere 
verdieping, een vide of een splitlevelindeling.
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6. Bouwvolumes
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7. Spelregels 
bebouwing
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architectuur stedebouw
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1011 AB Amsterdam
T   020 5353070
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