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Bihac is een middelgrote stad met 105000 inwoners in 
het noordwesten van Bosnië Herzegovina. Gelegen aan 
de Una rivier is het de hoofdstad van het kanton Una-
Sana in de Moslim-Kroatische Federatie.
In de heuvels bij Bihac was in de Tweede Wereldoorlog 
het centrum van verzet gelegen van waaruit Tito de 
fascisten en de Duitse bezetters bestreed. In de recente 
Balkanoorlog heeft Bihac zwaar geleden onder het beleg 
van het Servische leger. In de zomer van 1995 werd Bihac 
ontzet tijdens de Kroatische Operatie Storm.
In een van de uitwaaierende wijken buiten het centrum 
van Bihac is een nobel initiatief ontplooid om betaalbare 
koopwoningen voor bewoners uit de stad te bouwen. De 
wijk kenmerkt zich door voornamelijk vrijstaande kleinere 
en grotere woningen en kantoren in een heuvelachtige 
setting.

In de ‘oude’ en in de ‘nieuwe’ tijd zijn er veel woningen 
gebouwd of uitgebreid buiten de officiële kanalen.
Het project wordt in twee fasen ontwikkeld en gebouwd.
Fase 1 heeft 19 woningen, 8 woningen met een tuin die 
worden onsloten vanaf de straat en 11 galerijwoningen 
op de 2 verdiepingen onsloten door een trappenhuis aan 
de achterzijde van de zuidelijke kop van het blok. Dit 
trappenhuis is de verbindende schakel en de aanzet tot 
de tweede ontwikkeling. Dit blok in 3 lagen is gelegen 
langs een nieuw te maken straat haaks op de Ulica 
Rasima Delica en heeft de zelfde doorsnede als het eerste 
blok.

Beide blokken hebben een terrasvormige doorsnede. De 
terrassen en de woonkamers zijn op het westen en zuiden 
georiënteerd. De interferentie van de betonnen schermen, 
stalen kolommen en de constructie van een glasdak op 
houten liggers en de terrasvormige doorsnede bepalen 
de architectuur. De ronde kop aan de zuidkant vormt de 
inleiding tot het tweede blok. De witgeschilderde gevels 
geven het geheel een mediterrane uitstraling.

De ontwikkeling en de bouw van het project in het nieuwe 
Bosnie blijkt een spannende onderneming. Het is een eer 
om zo een mooi project in deze gehavende stad te mogen 
bouwen en zo hopelijk een kleine bijdrage te mogen 
leveren aan de opbouw van deze stad in dit mooie land.
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