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Bouw je droomhuis in vijf stappen 

  
 
 

 
 
 
Een droomhuis is voor iedereen verschillend. Omdat iedereen nou eenmaal anders is. Met andere 
woonwensen, andere ideeën en een andere smaak.  
 
De weg naar het ultieme huis, het huis waar je nooit meer weg wilt is er één vol obstakels, valkuilen 
en verleidelijke zijwegen.  
Het (laten) ontwerp en bouwen van je droomhuis gaat gepaard met twijfel, irritatie, frustratie en veel 
stress. Je krijgt te maken met harde deadlines, veel wachten, vertraging, onmogelijke keuzes, een 
hoop gepuzzel: alles komt op je pad.  
 
Het (ver) bouwen van een huis is een ware uitputtingsslag, die effect heeft op je energiepeil, je 
humeur en je algehele gezondheid. Het trekt ook een wissel op je relatie: xx % van de stellen die gaan 
bouwen of verbouwen eindigt in ruzie en in yy % zelfs in een scheiding.  
 
Gelukkig zijn er mensen die je hier bij kunnen helpen. Natuurlijk kun je veel zelf, maar besteed je je 
tijd niet veel liever aan iets anders? Stop met alles zelf uitzoeken en kies voor de beste begeleiding 
die je kunt krijgen. Alleen dan is het voor jou mogelijk om te ontspannen en vol vertrouwen het proces 
aan te gaan. Met als eindresultaat een fijn, comfortabel, gezellig huis waar je graag ben, en waar 
iedereen zich op z’n plek voelt.  Een huis dat je energie geeft, in plaats van dat jouw huis je energie 
kóst. 

Een huis waar je trots op bent en waar je met veel plezier mensen ontvangt. Een THUIS. 

 

De toegevoegde waarde van Feng Shui        
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Met de technieken van Feng Shui is het mogelijk om zo’n huis te creëren. 
Omdat Feng Shui een extra laag toevoegt aan de woonbeleving. Dit betekent 
dat niet alleen de vorm, het volume en het aantal vierkante meters in orde 
zijn, maar ook dat alle functies op de goede plek zitten, je optimaal gebruik 
kunt maken van je voorkeursrichting(en) en je het gevoel hebt dat het huis ‘ 
klopt.’  

Dat is wat Feng Shui voor jou kan betekenen.  
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Wat is Feng Shui precies?  

 
Feng shui (spreek uit foeng sjwee) komt oorspronkelijk uit China. Het is de studie van energiestromen 
in onze leefomgeving en het effect daarvan op de mens. De Feng Shui-leer heeft tot doel om mens en 
omgeving zoveel mogelijk in harmonie met elkaar te brengen. Het idee daarachter is dat een 
harmonieus ingerichte leefomgeving leidt tot een evenwichtige stroming van energie, in de Feng Shui 
leer Qi genoemd. Een goede Qi heeft een gunstige invloed op onze gezondheid, onze levenslust en 
welvaart.  

 

 

Onthoud dat een leefomgeving die harmonieus is ingericht energie geeft, terwij l ee n 
disbalans energie kost!  

 
 

Creëer je droomhuis in vijf stappen:   

 

1. Maak een plan  

 
De eerste stap in het bouwproces is het maken van een plan. Zonder plan geen huis! 
Het gebeurt nog veel te vaak dat mensen gaan (ver)bouwen zonder plan. Ze beginnen enthousiast, 
maar verliezen ergens tijdens het proces het overzicht. Vaak wordt bouwbudget (fors) overschreden 
en in het ergste geval wordt de verbouwing niet, of maar voor en deel uitgevoerd. 

Een plan bestaat uit een ontwerp, een planning en een begroting. Een ontwerp kun je laten maken 
door een (Feng Shui) architect. Je kunt het ook zelf proberen, maar als je niet weet waar je op moet 
letten raad ik je dat niet aan! Een architect kan je ook helpen met het maken van een planning én met 
een begroting.  
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Uitgangspunt van Feng Shui is het evenwicht tussen twee universele, 
complementaire krachten; yin en yang. Passief en actief, donker en licht, 
mannelijk en vrouwelijk, koud en warm.  
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2. Ga voor de beste indeling van je huis 

 
 
Stap 2 is om de beste indeling voor je huis te bepalen. Een zeer belangrijke stap ook, en onderdeel 
van het totaalplan.  
 
Als je gaat bouwen of verbouwen volgens Feng Shui principes krijg je een duidelijk overzicht van de 
plekken of ruimtes waar de goede plekken zich bevinden in je huis of kantoor, en de ruimtes met een 
minder gunstige energiestroom. Dit is een overzicht van de Ba Gua’s.  
 
Zo is het bijvoorbeeld gunstig om te slapen, te rusten en te chillen in een Ba Gua met een positieve 
energie. Bergruimtes en een toilet daarentegen kunnen prima in een negatief energieveld liggen. 
Maak dus niet de fout om slaapkamers te positioneren in een Ba Gua met een negatieve energie, dit 
gaat ten koste van je nachtrust!  
 
 

 

 De Ba Gua’s van een vrijstaande woning 

 
 
 

3. Kies een geschikte periode voor de start van de (ver)bouw 

 
Stap 3 is het kiezen van een geschikte periode voor de start van de (ver) bouw. Omdat het weer goed 
gaat met de economie én met de woningmarkt, moet je tegenwoordig al vroeg in het proces iemand 
vinden die de je huis gaat bouwen, of de verbouwing voor je uit kan voeren. Houd hier rekening mee 
en ga al voordat  je ideeën zijn uitgewerkt op zoek naar een geschikte bouwer. Als je hier te laat mee 
bent, levert dat enorm veel onnodige vertraging op.  
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Het klinkt misschien vervelend, al die deadlines en dat gedoe met planningen, maar er zit ook een 
goede kant aan. Want wist je dat het, vanuit de Feng Shui-leer bekeken, voor elk huis verschillend is 
wat de beste tijd is om te starten met de bouw, of met een verbouwing? 
 
 
Zo is bijvoorbeeld de periode tussen 6 en 20 maart het meest geschikt om te starten met de uitvoering 
van een verbouwing voor woningen en bedrijfspanden die op het noord westen gericht zijn. Starten, 
het hoeft niet binnen die periode klaar te zijn.  
 
 

 

  

 

4. Zorg dat je goed voorbereid bent 

 
Stap 4 is het treffen van goede voorbereidingen. Heel belangrijk, want een goede voorbereiding is het 
halve werk. Maak een (bouw)plan (zie punt 1) en zorg er voor dat er niks in de weg ligt, en er niemand 
in de weg loopt, als de uitvoering begint. Met een goed doordachte voorbereiding voorkom je dat je 
voor onverwachte, vervelende verrassingen komt te staan.  
 
Want bij wie kun je bijvoorbeeld terecht als de planning niet gehaald wordt? Of – nog erger- de 
nieuwbouw of de verbouwing niet volgens plan wordt uitgevoerd?  Kijk goed naar Algemene 
Voorwaarden (AV), en garantietermijnen. En vraag van tevoren wie voor wat verantwoordelijk is.  
 
Creëer voor jezelf een ‘ ecape’ als het je allemaal te veel wordt. Ga logeren bij familie, of bij een 
vriend of vriendin. Of huur een (retro) caravan en ga op vakantie in je eigen stad of dorp. Superleuk, 
weet ik uit ervaring!  
 
 

  Even weg… 
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Met de Luo Pan, een Feng Shui-kompas, 
bepaal je de exacte richting van het huis. En zie 
je wat de meest gunstige periode is voor “ start 
bouw.”  
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5. “Stick to the original plan!”  

 
Stap 5 is eigenlijk terug naar stap 1: houd je aan je plan, ook al word je overvallen door nóg leukere 
ideeën. Vaak is het eerste idee het beste. Natuurlijk kun je een plan bijstellen, maar haal het niet 
helemaal overhoop. Bovendien: over smaak valt niet te twisten en keuzes heb je al gemaakt.  
 
Laat je niet gek maken door goedbedoelde adviezen en laat je ook niet opjagen. Werk in je eigen 
tempo, volgens plan. Want dat heb je. 
 
 
 

Als je alle stappen hebt doorlopen ben je klaar voor de bouw van je 
droomhuis. Maak al in een vroeg stadium een (bouw) plan, of laat je 
helpen met het maken ervan. Kies voor de beste begeleiding die je 
kunt krijgen en zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen!  

 
 

• Wil je meteen al aan de slag, maar ben je onzeker over je aanpak?  
 

• Of ligt er een ontwerp klaar voor je droomhuis, maar twijfel je of het helemaal   
‘ klopt?’  

 
 

 

Ga dan met me in gesprek!    
 
 
 

'Voor mij voelde het heel fijn dat iemand vanuit een andere invalshoek, dan wat ze 
persoonlijk mooi vinden en/of betaalbaar met je meedenkt over je woning. De adviezen van 
Angelique waren een zeer nuttige en 'ware' aanvulling.'  
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