
ANA is gefascineerd door wonen. Al 25 jaar onderzoeken en 
ontwerpen we de woningplattegrond in relatie tot woonkwaliteit, 
context en doelgroep. De laatste jaren is het wonen in de stad 
steeds meer in trek. Betaalbaarheid staat echter onder druk door 
toenemende duurzaamheidsambities en een sterke marktwerking 
die de woningprijzen enorm heeft opgestuwd. Tegelijkertijd wordt er 
gekozen voor stedelijke verdichting en besparing van het groen aan 
de randen van de stad. De demografie van de bevolking verandert 
ook: de samenleving vergrijst en de huishoudens worden gemiddeld 
kleiner.

Deze veranderende maatschappij vraagt om passende woningtypes. 
ANA denkt na over woningplattegronden die geschikt zijn voor 
verschillende doelgroepen, diverse huishoudenssamenstellingen, 
binnen de verdichtende stad en voor de vraag naar 
toekomstbestendige bouw.

Deze  verzameling woningplattegronden en -doorsnedes is afkomstig 
uit projecten en studies van ANA architecten en toont antwoorden 
op verschillende actuele vraagstukken.
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bi jzonder  geWOON



Lengte van het 
appartement te zien vanaf 

Veel licht door ramen aan 
weerszijden

Drie zones
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DE RUIMDENKER

De ruimdenker is een bijzonder lange doorzonwoning van maar liefst 
vijf beuken breed. Dit biedt de mogelijkheid voor meerdere slaap- 
en badkamers. De woning bestaat uit drie zones; een slaapzone 
met een aangesloten badkamer voor bijvoorbeeld kinderen, een 
ruim leefgedeelte en een tweede slaapzone met twee vertrekken en 
een eigen badkamer. Dit biedt de mogelijkheid voor gezinnen om 
bijvoorbeeld het slaapgedeelte voor kinderen en ouders gescheiden 
te houden. Ook zou een gedeelte kunnen dienen als bijvoorbeeld 
een aanleunwoning. De ruimdenker is een heel licht appartement 
vanwege de ramen en buitenruimten aan weerszijden. De ingang 
bevindt zich aan de korte zijde waardoor je direct bij binnenkomst de 
bijzondere lengte van het appartement ervaart.


