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Gezinnen kiezen steeds vaker voor een woning
in de stad. De families die daar bewust voor
kiezen, willen blijven wonen in de stad waar
ze studeerden of nu werken, en een sociaal
netwerk hebben opgebouwd. De nabijheid van
voorzieningen (winkelen, recreëren en sport,
bijvoorbeeld) is een belangrijk onderdeel van deze
stadse leefstijl.
Wonen met een gezin in de stad vraagt om
een nieuw type woning. Een stadswoning in
gestapelde bouw, die geschikt is voor gezinnen
en aan te passen is aan de veranderingen die een
familie met opgroeiende kinderen doormaakt.
BPD en ANA architecten onderzochten welke
soort stadsappartementen bij de woonwensen
van verschillende gezinstypen kunnen passen.
Het ontwerponderzoek ‘Family Plan’ is een
denkoefening en biedt mogelijke oplossingen
voor gestapelde stadswoningen, die aansluiten
bij verschillende levensfasen van het gezin en
uiteenlopende woonwensen kunnen vervullen.
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Aanwezige oplossingen
Het oversized toilet biedt mogelijkheden voor de toekomst, net als dat de uitschuifkast als extra
kamer gebruikt kan worden.
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KASTWAND

Woonidealen
Deze woning sluit aan op verschillende
woonwensen: de overgang tussen binnen
en buiten, de eigen plek en een goede
bergruimte.

Gezinstype(n)
Deze woning is geschikt voor alle
gezinstypen.

OVERSIZED TOILET
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De hoekruimte woning
maakt optimaal gebruik
van de lange gevelllengte
om de hoek. De private
en de publieke zone
binnen de woning zijn
van elkaar gescheiden.

2

SCHUIFWAND

3

Vanuit de entreehal wordt
de woning betreden via
de publieke zone. De
woonruimte wordt door
een flexibel element
opgedeeld in twee of drie
verschillende plekken.
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De hoekruimte woning
wordt ontsloten door
een kern.
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Roger en Yvette wonen met
hun twee kinderen Eva en
Bastiaan in een appartement met
galerijontsluiting.
Zij vinden het belangrijk om veel
buiten te zijn ondanks dat ze in een
appartement wonen. Verhuizen zien
ze niet zo zitten, dus is het fijn dat de
woning ook over 10 jaar nog bij hun
woonwensen aansluit.

Keuken
Yvette: “De keuken grenst aan de
galerij, de nis zorgt voor privacy. De
kinderen kunnen hier buitenspelen
met de buurkinderen terwijl ik sta
te koken. Zo heb ik overzicht wat
er buiten gebeurt en is er sociale
controle binnen het gebouw.”

Dubbelbed
Eva en Bastiaan: “Wij horen
elkaar niet als wij slapen,
en het is cool om zo hoog te
slapen!”
Roger en Yvette: “De
kinderen hebben hun eigen
deel in de woning, hier
kunnen zij ongestoord hun
gang gaan. De wc voor de
gasten zit ook aan deze gang,
evenals een badkamer voor
de kinderen zelf, dit is vooral
handig als de kinderen wat
ouder worden.”

Galerij
met
platform
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en

Roger: “De galerij heeft veel
verschillende ruimtes. De nis
zie ik als ons eigendom, terwijl
de verbreding in de galerij
ook door de buren gebruikt
kan worden. Dit is echt de
collectieve plek in het gebouw
waar wij de buren ontmoeten
en socializen.”

Woonkamer en balkon
Yvette: “Doordat het balkon via een schuifpui in verbinding staat met de
woonkamer is het balkon echt als deel van de woning. De plantenbak geeft
ons helemaal het gevoel van buitenwonen!”
Roger: “De achterzijde van de woning is meer privaat, vanaf de galerij heb
je hier geen zicht op. In de avond hebben wij aan deze kant zon, hierdoor is
de woonkamer licht op de momenten dat wij deze gebruiken, en hebben wij
twee buitenruimtes met zon!”
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Theo en Dorien wonen met hun
hun twee kleuters Jelte en Merel
en hun twee kinderen Bas en Job
uit een eerder huwelijk in een
appartement met kernontsluiting.
Jelte en Merel zijn altijd thuis terwijl
Bas en Job om de week thuis zijn en
ook een eigen kamer willen.

Slaapkamers
Theo en Dorien: “De slaapkamers
van de kinderen zijn zo klein mogelijk.
Hierdoor houden we op andere
plaatsen in het huis ruimte over. Het
is ook zonde om al die ruimte in te
leveren gezien de kinderen maar de
helft van de tijd thuis zijn.”

Slaaptrein
Jelte en Merel: “Wij hebben
onze eigen ‘wagon’!”
Theo: “Iedereen heeft zijn
eigen wagon achter de
locomotief, dat is de kamer
van Dorien en mij.”

Woonkamer
Theo
en
Dorien:
“De
woonkamer is licht en heeft
een directe relatie met de
speelhal. Onder ons bed zit
nog een extra logeerbed voor
als opa of oma blijft slapen.”

Speelhal
Jelte en Merel: “De speelhal is echt cool! Als het slecht weer is kunnen wij
gewoon binnen schommelen en met de bal spelen!”
Dorien: “Het is heerlijk dat wij de speelhal hebben. Dit kon alleen door de
slaapkamers zo minimaal mogelijk te houden. De kinderen zouden nooit
meer willen ruilen denk ik.. Bovendien kunnen wij de speelhal afsluiten van
de rest van de woning zodat wij geen last van het lawaai hebben.”

