
Hoe wonen wij in de toekomst?

“SAMEN”
  ANAROCHA architecture

Vo
uw

lij
n

Achterkant  A4

Druk mij af op A3

ANAROCHA architecture
www.anarocha.nl



“Samen”als nieuwbouw : van links naar rechts: invulling van (tijdelijke) lege terreinen, als vrijstaande units, en geagrupeerd.

Hybrida stadsvilla 
De Hybrida stadvilla is ontworpen om optimaal 
invulling te geven aan het concept “Samen”. 
Een duurzame, betaalbare, snel te bouwen 
en fl exibel indeelbare infrastructuur. 

Er wordt gebruik gemaakt van modulaire, 
prefabriceerde, lichte constructies, die 
schakelbaar, stapelbaar en in principe ook 
verplaatsbaar zijn. Hierdoor kan de Hybrida 
de meest compacte en fl exibele stadsvilla 
van Nederland worden als hij vrijstaand 
wordt gerealiseerd. Maar het concept kan 
ook met andere units worden gecombineerd, 
in horizontale of verticale vorm. Hierdoor wordt 
maximale fl exibiliteit van wonen gegenereerd.

De Hybrida stadsvilla genereert meer 
mogelijkheden met minder ruimte en kan 
worden ingezet als leidend concept bij (her)
ontwikkeling van een complete buurt, waarbij 
“samen leven”, “diversiteit” en “groen” 
leidende principes zijn. Maar de Hybrida kan 
ook een fantastisch aanvulling zijn op locaties 
waar bestaande gebouwen worden 
herbestemd of op tijdelijk lege terreinen 
(mobiele units).
 

“Samen” toegepast op nieuwbouw 
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Hybrida stadsvilla: duurzaam
Door de inzet van 
duurzaamheidbevorderende 
bouwkundige en installatietechnische 
maatregelen is de Hybrida stadsvilla een 
energiezuinige woning. 

De Hybrida maakt gebruik van modulaire, 
prefabriceerde (hout)constructies, of een 
combinatie hiervan met een traditioneel 
bouwsysteem. Hierdoor kan de 
constructie, ongeacht de 
weersomstandigheden, binnen een dag 
worden gebouwd. Dit scheelt tijd, kosten 
en energie en levert een belangrijke 
bijdrage aan de duurzaamheid van het 
gebouw. De Hybrida is bovendien 
compact. Het reduceren van woonvolume 
is ook een belangrijke vorm van 
duurzaamheid. 

Door de positionering van de compacte 
voorzieningenkern aan één kant van de 
woning, wordt de mogelijkheid gecreëerd 
om alle gevelopeningen aan de Zuidkant 
te verkrijgen. Verder bevat de Hybrida 
uiteraard een zeer goed geïsoleerde 
thermische schil, met aandacht voor 
luchtdichtheid en warmteverlies: 
drievoudige beglazing, isolerende deuren, 
geen onnodige gevelopeningen en goede 
zonwering. De schuine kap bevat de 
ideale hoek  voor het toepassen van 
PV-panelen. Deze maatregelen 
kunnen eventueel nog verder 
ondersteund worden door de inzet van 
duurzame installaties, afhankelijk van het 
beschikbare budget. Daarmee kan een 
energie-neutrale woning worden 
gerealiseerd.

Hybrida stadsvilla: Flexibel 
Het ontwerp kenmerkt zich door de 
aanwezigheid van meerdere ingangen, interne 
verbindingen en afscheidingsmogelijkheden 
en een zeer compact kern aan één kant van 
de woning waarin alles beschikbaar is: 
entree(s), aansluiting voor natte cellen, duur-
zame energie, ICT en mobiliteitsvoorzieningen. 
Door de vierkante voetprint ontstaat - naast 
de smalle kern - een brede, open ruimte, die 
gemakkelijk in te delen is. 
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Hybrida stadsvilla
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