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Bosch Arquitects
Ypenburg, Holanda,  2003

Ocupació: 21%
120 Habitatges

Relació Superfície 
pati/habitatge: 0,47

Aquest projecte consta de 120 habitatges unifamiliars 
situats al voltant de 9 patis interiors amb jardí.
Des de fora del pati aquestes unitats es conceben com 
si fossin una unica casa, d’aquí el seu nom (Big 
House).

L’exemple ampliat mostra una de les “illes” que consta L’exemple ampliat mostra una de les “illes” que consta 
de 12 habitatges, totes amb accés des del pati inte-
rior, suprimint els vestíbuls, ja que és el pati mateix 
qui fa aquesta funció.

La relació de pati/habitatge és bastant bona (0,47) de 
manera que el pati no estarà congestionat, i la baixa 
altura de l’edificació (màx. baixa+2) permet una bona 
il.luminacío interior, disposant el bloc més baix a sud, 
facilitant l’entrada de llum al pati.
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S333
Groningen, Holanda, 2002

Ocupació: 38%
Habitatges: 44

Apartaments: 105

Relació superfície
pati/habitatges: 0,61pati/habitatges: 0,61

Aquest projecte més massiu construeix dues mançanes des-
compostes i obertes per l’interior amb uns espais públics molt 
amplis, on es juga amb la topografia utilitzant recursos varis 
com rampes i escales que donen accés als diferents habitatges 
i apartaments.

Les dimensions del projecte i la seva distribució donen lloc a 
una gran diversitat tipològica: vivendes amb jardins privats, 
patis interiors, jardins comunitaris en coberta, apartaments...

La riquesa formal, la situació de blocs elevats que deixen La riquesa formal, la situació de blocs elevats que deixen 
passos inferiors i, sobretot, la gran varietat de sistemes 
d’accés als habitatges (a peu pla, a través de passeres, amb 
accessos per rampes...) doten el projecte d’unes característí-
ques particulars.





Planta baixa

Planta primera

Esquema circulació
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Referència del sistema

Agafem el sistema de Perovic a Eslovènia ja que permet 
una sistematització fàcil. El mètode d’agregació utilitzat 
és semblant a l’utilitzat per Piet Blom al seu projecte de 
Casbah.

Un sistema d’aquest tipus permet tenir una fàcil accessiUn sistema d’aquest tipus permet tenir una fàcil accessi-
bilitat a tots els conjunts d’habitatges, a més de disposar  
de ventilació creuada gràcies a la disposició dels patis. 
Els passos inferiors actuen a mode de carrers distribui-
dors i mermeten dotar d’una regularitat i caràcter que 
dona valor a cada espai servit a més de facilitar 
l’orientació de les persones en el complexe. 

Al augmentar el tamany dels patis som capaços 
d’aconseguir una densitat més pròpia d’aquest teixit 
(Eixample de Barcelona) amb 360 hab/ha de mitja
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