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Een familie van drie generaties wil graag 
samenwonen onder één dak. Ten zuid-
oosten van het centrum van Amsterdam 
vinden ze een vrij kavel om op te bouwen. 
De metro en trein rijden er vlak langs. 
Om een aantrekkelijke plek voor de fami-
lie te realiseren, ontwerpen we een huis 
met een robuuste gevel naar het stadsla-
waai die een omsloten tuin omarmt. 

Op de begane grond is een appartement 
voor de senioren. Op de verdiepingen 
erboven ligt de woning voor de kinderen 
en kleinkinderen. Ook hier is een nauwe 
relatie met de buitenruimte door gene-
reuze terrassen die vanaf de tuin naar bo-
ven klimmen. Het verschil tussen buiten 
en de intieme binnenwereld versterken 
we door verschillend materiaalgebruik.

De seniorenwoning is opgetrokken uit 
metselwerk om met een tafelconstructie 
de uitkragende bovenwoning te dragen. 
Hier is het interieur traditioneel wit ge-
stuct. De sfeer en schaal van de ruimten 
van de bovenwoning komen voort uit de 
toepassing van massieve houten wan-
den en balken die zowel constructief zijn 
als de materialisatie van het interieur. De 
twee generaties hebben zo ieder hun eigen 
interieur gekregen. 

De specificiteit van de verschillende ruim-
tes van het grote huis wordt gevormd door 
de muren die onder een hoek staan. Deze 
geven richting aan het zicht en de bewe-
ging door de ruimte. Op de begane grond 
bijvoorbeeld is een keuken in het deel waar 
de ruimte smaller wordt en een woonka-
mer met zithoek in het brede deel.

Dicht bij elkaar wonen vraagt om mo-
menten van privacy in de architectuur. 
Zo liggen beide voordeuren elk in een 
tegengestelde gevel. De slaapverdieping op 
de eerste verdieping is een geluidsbuffer 
tussen het appartement beneden en de 
woonruimtes op de tweede verdieping. De 
eerste verdieping met het overstek boven 

de woonkamer van het appartement biedt 
ook privacy aan de tuin. Zo kunnen de 
twee huishoudens elk hun eigen plek vin-
den in het grote huis en kan voor onder-
ling contact zelfstandig worden gekozen. 

Het narratief van het ontwerp focust op 
de oefening in samen-wonen en is daar-
mee een grootstedelijk antwoord op het 
uit zwang geraakte familie-wonen. Het 
ontwerp reageert op een combinatie van 
vraagstukken in onze samenleving rond-
om de zorg voor ouderen. De stijgende 
eenzaamheid, geschikte seniorenwonin-
gen en de groeiende druk op mantelzor-
gers vraagt om nieuwe woonconcepten. 
Door het familie-wonen, dat vroeger 
populair was op het platteland maar ook 
daar steeds minder voorkomt, te herintro-
duceren in een hedendaagse vorm, draagt 
dit ontwerp bij aan mogelijke oplossingen 
en scenario’s voor de toekomst. 

Locatie: Solitudopad 2, Amsterdam
Opdrachtgever: particulier
Jaar: 2014 - 2018
Oppervlakte: 400 m2
Budget: € 750.000,- excl. BTW
Status: gerealiseerd
Programma: huis voor drie 
generaties

a�. 1  De robuuste 
straatgevel met kleine 

openingen houdt het 
verkeersgeluid buiten.



a�. 2   Royale terrassen 
op de verdiepingen maken 

dat ook de gezinswoning veel 
buitenruimte heeft.

a�. 3    Ontwerp van 
een familiehuis in een 
stedelijke context.



a�. 4    Op de begane grond het appartement 
voor opa & oma, erboven de gezinswoning met de 
slaapverdieping op de eerste en de woonverdieping 
op de tweede.

begane grond eerste verdieping

tweede verdieping derde verdieping



a�. 5    De 
woonkamer met een 
directe relatie met het 
terras.

a�. 6  De balkenlaag 
geeft ritme aan de 
woonverdieping.

a�. 7    De keuken vouwt 
zich om het trappenhuis en 

verbindt de woon- aan de 
eetkamer.



a�. 8    Doorsnede 
van het huis.



a�. 9    De massief 
houten spiltrap vormt 
de kern van het huis.

a�. 10    De gang als buffer 
naar het verkeerslawaai heeft 

overmaat die kan dienen als 
speelruimte voor de kinderen.

a�. 11    De ramen van 
de kinderslaapkamers 
hebben een deel om in 
te spelen en een hoog 

deel dat open kan.



a�. 13    Drie 
generaties in één huis.

a�. 12    Aanzichten 
van het huis: de entrees 
naar beide woningen 
liggen beide in een 
andere gevel.



a�. 14  Opa kan 
gemakkelijk door de 
ruime gang.

a�. 15  Een lift maakt de 
bovenwoning ook bereikbaar 
voor opa.

a�. 16  De dag van de 
verhuizing van de ouders van de 
opdrachtgever.
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