
VRAGENLIJST WOONWENSEN 
 
Bij het nadenken over de toekomstige woning kan het nuttig zijn een vragenlijst 
door te nemen, waarin de belangrijkste keuzen en beslissingen waar je voor staat 
op een systematische manier worden geordend. Dat zal je toelaten voor jezelf je 
woonwensen te expliciteren en het bereidt je voor op het gesprek met de 
architect. Het is tevens de basis om je woning, van binnenuit, gestalte te geven. 
Dit soort individuele woonwensen zijn belangrijk, maar moeten toch enigszins 
gerelativeerd worden. Een woning die te zeer 'naar maat' is bedacht, veroudert 
snel. Ze kan de evolutie, die de bewoner in de loop van zijn leven onvermijdelijk 
meemaakt, niet volgen en ze is moeilijk bruikbaar voor anderen. 
De vragenlijst die hierna bij wijze van leidraad volgt, is opgesteld vanuit de 
hoofdgedachte: 'Hoe wens ik te wonen'? Hiermee hebben uiteraard 'eisen' te 
maken, evenals 'woonwensen' en woonverwachtingen. 
Het antwoord op deze vraag 'hoe wens ik te wonen?' heeft te maken met: 
- het programma van de woning; 
- de relatiepatronen - intern en extern - van de woning; 
- de uitrusting van de woning. 
Dit zijn drie mogelijke invalshoeken om het complexe gegeven dat een woning en 
het wonen is, op een eenvoudige en inzichtelijker wijze uiteen te zetten. Nochtans 
hebben programma, relatiepatronen en uitrusting van zeer dichtbij met elkaar te 
maken. Het is aan de lezer-bouwer om zijn antwoorden op de vragen zo te 
formuleren dat deze interactie duidelijk wordt. 
Het is evenwel niet de bedoeling dat door het geven van antwoorden op dit soort 
vragen een 'plan' voor je woning tot stand komt. Laat dat over aan mensen die daar 
ervaring mee hebben. Wel is het belangrijk dat je met de kennis van je eigen 
antwoorden 'het plan' voor je woning kritischer en persoonlijker kan evalueren en 
er je al dan niet beter in kan inleven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Het programma van de woning 
 
Welke activiteiten wil ik kunnen uitoefenen in en rond mijn woning, waar en 
wanneer? Elke activiteit vraagt ruimte, sfeer, een specifieke voorziening... en 
heeft zijn weerslag op uw totaal te besteden budget. De vraag of al dan niet 
meubelen of andere 'grotere' objecten meeverhuisd zullen worden naar de nieuwe 
woning moet hierbij zeker beantwoord worden. Zowel de vraag 'welke?' als het 
belang en de affiniteit die men ermee heeft, zijn aan de orde. Het is belangrijk de 
antwoorden te formuleren vanuit deze gedachte. Elk 'gezinslid' dient over deze 
vragen na te denken. Gezamenlijk overleg is uiteraard essentieel. 
 
1. Binnenkomen en weggaan 
Het aankomen van bezoekers en gasten - is te koppelen aan 
- weghangen van kleren 
- toilet maken 
Waar gebeurt dit? En wanneer? 
Op welke manier zie ik dit gebeuren? 
(hal, garage, keuken, bijkeuken, veranda, living, vestiaire, w.c., zitbank, 
kleerkast, vestiairenis, lavabo, spiegel...) 
 
2. Thuisvoelen 
Het ontvangen van bezoekers en gasten  
Waar gebeurt dit? En wanneer? 
Op welke manier? 
(zithoek, eethoek, veranda, (woon)keuken) 
 
3. Tot rust komen, ontspannen, lezen, praten, t. v. kijken, muziek beluisteren, 
telefoneren, schrijfwerk, studeren 
Spelende kinderen, studerende kinderen 
Hobby beoefenen 
Waar gebeurt dit? En wanneer? 
Op welke manier? 
(zithoek, eethoek, t.v.-hoek, veranda, biblioteek(hoek), studie(hoek/kamer), tuin, 
terras, speelkamer, slaapkamer, hobbyruimte...) 
 
4. Eten bereiden en eten 
Waar gebeurt dit? 
Op welke manier? 
(keuken, bijkeuken, eethoek, ontbijthoek in keuken, veranda, eetkamer, terras, 
tuin...) 
 
5. Het opbergen van levensmiddelen 
Waar gebeurt dit? 
Op welke manier? 
(garage, kelder, bijkeuken, keuken...) 
(diepvries, opbergkasten, ijskast...) 
 
6. Uitkleden, omkleden, wassen, toilet maken  
Waar gebeurt dit? En wanneer? 
Op welke manier? 



(slaapkamer, badkamer, dressing ruimte ...) 
 
7. Rusten en slapen 
Waar gebeurt dit? En wanneer? Overdag?  
Op welke manier? 
(slaapkamer, slaapnis (alkoof)...) 
 
8. Het schoonmaken en het wassen van linnen en dergelijke Het opbergen van 
benodigdheden en materiaal 
Waar gebeurt dit? En wanneer? 
 
9. Het opbergen van benodigdheden en materiaal 
Waar gebeurt dit? En wanneer? 
Op welke manier? Wat heb ik daarvoor nodig? 
- auto (geen, één, meerdere) 
 (garage, carport, oprit, straat) 
- fietsen 
 (garage, hal/gang, bergplaats) 
- tuingerief en tuinmeubilair 
 (garage, bergplaats, bijkeuken, kelder, overdekt terras) 
- schoonmaakgerief en wasgerief 
 (stofzuiger, borstels, emmer, wasmand, wasplaats, strijkplank, droogrek...) 
 (bijkeuken, was plaats, bergplaats, garage, keuken) 
- werktuigen en gereedschap voor kleine herstellingen 
 (garage, kelder, bergplaats) 
- afval 
 (keukenafval, oud papier, glas, kapotte voorwerpen, in afwachting van 
 verwijdering) 
 (bijkeuken, bergplaats, garage) 
- bij te houden (persoonlijke en waardevolle) voorwerpen, die niet dagelijks, 
 maandelijks, jaarlijks worden gebruikt 
 (garage, kelder, zolder, bergplaats) 
 
10. Bepaalde hobby's vragen een eigen ruimte en specifieke voorzieningen  
Waar gebeurt dit? En wanneer? 
Op welke manier? 
- fotografie (donkere kamer) 
- film en video (projectiemogelijkheden) 
- muziek beoefening (geschikte ruimte) 
- verzamelingen en miniatuurbouw (trein, vliegtuigen, schepen...) 
 (werkruimte, bergruimte, toonkasten, wandoppervlakte) 
- knutselen (ruw, fijn) 
 (werkatelier (kelder), woonkamer, slaapkamer, zolderkamer) 
- tuinieren en kweken van planten 
 (tuinhuisje, veranda, planten- of bloemenserre) 
- sporten, caravan, kamperen (zeilplanken, ski’s...) 
 (geschikte bergruimte) 
- huisdieren 
 (geschikte verzorging- en verblijfsruimte) 
 



11. Bepaalde beroepsactiviteiten vragen een eigen ruimte en specifieke 
voorzieningen 
(zelfstandige beroepspraktijk aan of in huis...) 
Waar gebeurt dit? 
Op welke manier? 
Welke zijn de nodige ruimten, relaties en specifieke uitrustingen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. De relatiepatronen - intern en extern - van de woning 
 
Hoe wil ik dat in mijn woning bepaalde activiteiten op elkaar (kunnen) worden 
betrokken? Hoe wil ik vanuit mijn woning contact krijgen met de privé- en met de 
publieke buitenruimte? Het is vooral aan de hand van de antwoorden op deze 
vragen dat de architect-ontwerper een ruimtelijk-structureel concept zal dienen te 
ontwikkelen voor uw woning. 
 
1. Wens ik verschillende 'woonruimten' op elkaar te kunnen betrekken?  
Hoe intens? 
Permanent of occasioneel? 
Zowel horizontaal als verticaal? 
Wat betekent de trap voor mij? 
Welke gevoelens heb ik ten aanzien van 'hoge' (open) ruimten, en van lage ruimten? 
Hoe voel ik mij in een gesloten ruimte? 
 
2. Welk belang hecht ik aan akoestisch comfort binnen mijn woning? 
Welke graad van privacy wens ik? 
Visuele privacy (niet gezien kunnen worden) én akoestische privacy (niet gehoord 
kunnen worden), als ik in de keuken, living, slaapkamer, badkamer, 
studeerkamer... ben? 
 
3. Welke vorm van thermisch comfort wens ik intern in mijn woning? 
Elke woonruimte afzonderlijk kunnen verwarmen naar eigen behoefte? 
De volledige woning op een aangename, comfortabele temperatuur verwarmen? 
Wens ik, ook in koudere perioden, met open venster te slapen? 
Welke temperatuurverschillen tussen verschillende woonvertrekken lijken mij 
normaal, abnormaal, redelijk...? 
 
4. Hoe zie ik de relatie binnen-buiten? 
Welke buitenruimten (voortuin, tuin, terras, groentetuin...) wil ik en wat zijn 
hiervoor de eisen van 
- privacy (visueel, akoestisch) 
- bezonning, sfeer...? 
Vanuit welke binnenruimte(n) wens ik naar buiten te kunnen gaan? 
 
5. Wat denk ik nodig te hebben (noodzakelijk, eventueel, niet noodzakelijk) om 
mij rond en in mijn huis 'veilig' te voelen? 
- overdag 
- 's avonds 
- 's nachts 
- afsluiting van de tuin: op welke manier? 
- afsluiting van de woning: op welke manier? 
 
6. Hoe licht-zonnig of eerder duister en vrij van zontoetreding wens ik de 
verschillende (woon)ruimten? 
 
 
 
 



3. De uitrusting van de woning 
 
1. Met betrekking tot de verwarmingsinstallatie  
Welke energievorm kies ik? Kan ik kiezen? 
Welke regeling wens ik? 
Welke verwarmingstoestellen? 
Wat denk ik van een open haard? Een (hout)kachel? 
Welk belang hecht ik hieraan in vergelijking met de kostprijs (investering, 
verbruikskosten, onderhoudskosten)? 
 
2. Met betrekking tot de elektrische installatie 
Waar wil ik de zekeringskast(en)? 
Hoe zie ik mijn woning verlicht? (direct, indirect, spots, buislampen...) 
Wens ik sommige ruimten op verschillende manieren te verlichten? (in functie van 
gebruik, sfeer...) 
Wens ik een alarmsysteem in mijn woning? 
Waar moet de t.v., de telefoon, de muziekinstallatie staan en welke voorwaarden 
verbind ik hieraan? 
 
3. Met betrekking tot de sanitaire installatie 
Wens ik regenwater te gebruiken? Waar? Voor welke doeleinden? 
Waar wil ik over water beschikken (binnenshuis en buitenshuis)? 
Waar wil ik welke voorzieningen om de was (en aanverwante) te doen? Waar wil ik 
over welke voorzieningen beschikken voor persoonlijk toilet? (badkamer, 
doucheruimte, w.c.-ruimte(n)...) 
 
4. Met betrekking tot de keukeninstallatie 
Welke toestellen zijn essentieel? Welke gewenst (direct of op termijn)? 
Hoe zou ik deze zelf schikken in functie van het gebruik? 
 
5. Mogelijke andere installaties  
Welke? 
Welke eisen stel ik eraan? 
 
6. Welk gemak van onderhoud stel ik aan de diverse installaties en aan de hele 
woning? 
Onderhoud van vloerbekleding, wassen van vensters, schilderwerken binnen-of 
buitenshuis, tuin- of terrasonderhoud...: te specifiëren. 
 


