
 

Ontwerp je eigen droomappartement! 
 
Doel:  
Je kunt een plattegrond van een droomappartement maken op schaal.  
 
Wat heb je nodig? 
- Ruitjespapier (A3-formaat) 
- Tekenpotlood 
- Kleurpotloden 
- Liniaal 
- Gum 
  
De opdracht: 
Maak op het ruitjespapier een plattegrond van je droomappartement. Gebruik 
hiervoor de schaal 1 : 50. Dat betekent dat 1 cm in werkelijkheid 50 cm is.  
Het appartement moet minimaal 150 m2 en maximaal 200 m2 groot zijn.  
 
Hoe jouw appartement er verder uit komt te zien, mag je helemaal zelf bepalen. 
Wel moet het appartement leefbaar zijn. M.a.w.: je moet erin kunnen leven.  
Het is dus belangrijk dat je bepaalde voorzieningen terug laat komen, zoals een bed, 
een keuken, een bank, een tafel met stoelen, enz. Vergeet ook de sanitaire 
voorzieningen niet, zoals een douche en toilet! 
 
Uiteraard mag je ook luxe voorzieningen, zoals een fitnessruimte of bioscoop, 
terug laten komen in je ontwerp. Misschien wil je ook wel een balkon of een tuin? 
Geen probleem, al hoef je een balkon of tuin niet bij de totale oppervlakte te 
rekenen! 
 
Voordat je aan de slag gaat, wil ik je nog een paar laatste tips geven: 
1. Doordat je het bovenaanzicht van het appartement tekent, kun je het best 

met herkenbare symbolen en kleuren werken. Zo wordt het veel 
overzichtelijker. Hieronder vind je enkele voorbeelden.  

2. Zorg voor een logische indeling (van een toilet midden in de woonkamer krijg 
je later misschien spijt).  

3. Zorg voor voldoende loopruimte. Bij het plaatsen van de meubels zou je hier 
rekening mee kunnen houden. 

4. Vergeet niet om deuren en ramen te plaatsen in je appartement. Jij vindt 
voldoende daglicht en een goede ventilatie toch ook fijn?  

5. Door bij elke ruimte de lengte en breedte aan te geven (extra uitdaging), 
krijg je een goed beeld van hoe groot de verschillende ruimtes zijn.  

 
Heel veel succes! 

 
 
 
 
 
 

 


