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19In 10 stappen je eigen huis bouwen

STAP 1 

Basis

Durf te dromen, durf te wensen



20 21

Stel dat jij NU mag bedenken hoe jouw huis op een vrije kavel eruit komt 
te zien. Wat zie je voor je?

Droomhuis
De definitie van een droomhuis is voor iedereen verschillend. Omdat 
iedereen nou eenmaal anders is. Met andere woonwensen, andere 
ideeën en een andere smaak. Uit de enquête die ik onlangs hield, 
blijkt dat maar liefst 83% van de ondervraagden droomt van een 
vrijstaand huis. Dit huis staat bij voorkeur in de natuur. En is omringd 
door water en/of groen. Voor een derde van de ondervraagden is 
het uitzicht heel belangrijk. 

Andere belangrijke wensen die naar voren kwamen uit de enquête 
zijn: 
• een licht huis
• het gebruik van natuurlijke materialen
• een energieneutraal huis
• alles gelijkvloers
• niet te groot

De weg naar je droomhuis
De route naar het huis dat aan al je verwachtingen voldoet, is niet 
altijd goed begaanbaar. Je komt ook hobbels en kuilen tegen. En 
soms heb je veel geduld nodig of moet je moeilijke keuzes maken. 
Daarom is het belangrijk dat je je wensenfundament helder hebt. En 
dat je daar altijd op terug kunt vallen. 

In de architectuur hebben we het altijd over een PvE, een Programma 
van Eisen. Het Programma van Eisen is een document in het 
ontwerpproces, een onderdeel van de opdracht aan een ontwerper. 
Naast alle eisen stel ik met opdrachtgevers ook altijd een PvW op, 
een Programma van Wensen. Je kunt een Programma van Wensen 
zien als onderdeel van het totaalplan, maar eigenlijk is het beter om 
het te maken voordat je aan de slag gaat met je plan. 

Waarom is een Programma van Wensen belangrijk?
Zonder dromen en rare wensen bestaat het gevaar dat je je te veel 
laat leiden door alle eisen die aan het huis en aan jou gesteld worden. 
En dat is jammer, omdat dromen over je huis en het visualiseren 
ervan heel krachtig kunnen zijn. 

Misschien heb je een moodboard gemaakt met foto’s van dingen 
die je inspireren. Of is je beeld al helemaal compleet, omdat jij je 
droomhuis al ergens hebt gezien. Hoe ver je ook bent in het proces, 
dit is het moment om even lekker weg te dromen. 

Hoe maak je een Programma van Wensen?
Je maakt een Programma van Wensen op de manier die jij wilt. Wat 
je nodig hebt is ruimte om te kunnen dromen en ‘schrijftools’. Ruimte 
om te dromen is voor iedereen anders. Al werkend in de (moes)tuin 
kun je tot mooie inzichten komen, of wandelend door de natuur. 
Of – zoals ik – onder de douche. Maar misschien werkt praten met 
een vriend of vriendin voor jou beter. Of heb jij een hangmat tussen 
twee palmbomen op een onbewoond eiland nodig. Het leuke is dat 
alles mag en alles kan. En dat geldt ook voor schrijftools. De een pakt 
pen en papier, een ander de laptop. Of spreekt het in op de telefoon. 
En ja, je mag ook in het zand tekenen als je toch op dat onbewoonde 
eiland bent. 
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Wensen kunnen kleine dingen zijn, zoals een extra brede venster-
bank bij een raam waar je lekker kunt zitten, of een badkamer met 
een lange glazen wand. Of een yogaruimte op zolder met licht 
van boven, een grote klusschuur, een huis dat helemaal wit is, een 
huis zonder binnenwanden, een aparte ingang voor de hond, een 
buitenkeuken met ronde vormen, slaaphuisjes voor de kinderen in 
een grote ruimte, een drumhok. 

En wat denk je van ruimtes met extra hoge plafonds, een dikke 
knuffelmuur met een ingebouwde haard, een tweepersoons bad op 
pootjes, vloerbedekking in de vorm van een lappendeken, aaibare 
kleedjes, een klimmuur of een uitvouwbaar dak?

Is er misschien iets uit het huis van je oma dat je graag terug zou 
willen zien in jouw nieuwe huis? Heb je ooit een huis gezien in een 
film waarvan je dacht ‘O wauw, dat vind ik mooi, dat doet me wat?’ 
Schrijf het eens op. Of teken het. 

Maartje gaf in de eerdergenoemde enquête aan dat een tiny, 
duurzame boomhut haar grote droom is. Haar kinderen zullen over 
een paar jaar uit huis gaan en Maartje wil op dat moment kleiner 
gaan wonen. In een boomhut.

Een paar maanden later ziet ze in een woonblad een huis op palen 
tussen een paar grote bomen. Het idee van een boomhut is hiermee 
niet van de baan, maar ze vindt een hut tussen de bomen eigenlijk net 
zo goed. En de wens om dit huis te bouwen uit duurzame materialen 
blijft overeind.

 

Uitstraling

‘Je huis is een spiegel van jezelf.’ 

Je huis straalt uit wie jij bent, het is een spiegel van jezelf. Wat wil je 
uitstralen? Wat wil je zien als je in de spiegel kijkt? En hoe zie jij jezelf 
in die spiegel? 

Dit zijn moeilijke vragen, maar ze zijn wel heel belangrijk om uit 
te vinden waar jij voor staat. Om je te helpen geef ik je een paar 
voorbeelden bij deze stap: 
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Chantal verhuist met haar gezin, na ruim 10 jaar in de Verenigde 
Staten te hebben gewoond, terug naar Nederland. Ze hebben 
een optie op een kavel in de buurt van Den Haag. Chantal is 
erg gecharmeerd van de Amerikaanse ‘west coast architecture’, 
moderne architectuur met het streven de natuurlijke omgeving 
in het ontwerp te integreren. 

Omdat de afmetingen van ruimtes in de Verenigde Staten in 
Nederland niet gebruikelijk zijn, bestond het gevaar dat haar wens 
om een Amerikaans huis te bouwen niet uit zou komen. Maar 
door de architect op het hart te drukken dat dit voor haar en het 
gezin heel belangrijk is, kon hij aan de slag met deze bijzondere 
opdracht. En zo werd het huis van Chantal een strakke, moderne 
villa met een west-coast-look and feel’. 

Bouwstijl kan dus een wens zijn. En als jij niet meteen denkt aan een 
boomhut, of een huis in west-coast-style is klassieke vormgeving 
met veel symmetrie, of de jaren-30-stijl misschien meer iets voor jou. 

Ook de grootte van je huis kan een duidelijke wens zijn. Of de hoogte. 
Zo ziet Joke een mooi hoog wit huis zonder franjes voor zich. En wil 
Stefan alle ruimtes juist gelijkvloers hebben, een heel laag huis dus.

Als Jonna mag kiezen wordt het een huis met alleen een begane 
grond. Dus geen verdieping erop en ook geen kelder. In een 
L-vorm. En dan het liefst aan zee 

Uitzicht is ook heel belangrijk. Waar wil je op uitkijken? Of waar wil je 
in geen geval tegenaan kijken? 

 
Moniek droomt van een huis met grote ramen met uitzicht op de 
bergen en de zee. Het droomhuis van Lonneke kijkt uit over het 
water. Dit vrijstaande huis is deels wit met grijs en van hout.

‘De hoeveelheid licht in je huis, het uitzicht en de ruimte 
om je heen bepalen voor een groot deel je thuisgevoel.’
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Heb je misschien een bepaalde kleur in gedachten? Bijvoorbeeld 
lavendelblauw, een kleur die je veel ziet in Frankrijk? En gaat het dan 
om de kleur of om de sfeer? Of spreekt het licht je aan? Een licht huis 
is een wens van velen. Licht kan licht van kleur zijn, maar meestal 
wordt er daglicht mee bedoeld. Daglicht is onmisbaar in je huis, 
daar kan kunstlicht niet tegenop. Moderne huizen zijn vaak lichter, 
doordat ze meer glasoppervlakte hebben dan klassieke huizen. 
Maar daar is Ronald dan weer heel duidelijk over: het wordt een 
notarishuis. Een huis met een klassiek en tijdloos karakter. Punt. 

Probeer je in deze fase vooral te laten leiden door je dromen en 
wensen, je gevoel. Niks is te gek. Alles mag en alles kan. Denk 
in mogelijkheden, niet in beperkingen. Er komen nog genoeg 
momenten waarop blijkt dat iets niet kan, of niet gaat zoals je wilt. 
Gebruik deze tijd om een beeld te schetsen van je einddoel: jouw 
droomhuis! Het huis dat helemaal van jou is, dat aan al je wensen 
voldoet en waar alles klopt. Het huis waar jij straks in gaat wonen en 
waar je nooit meer weg wilt. 

Durf te dromen, durf te wensen. Nu kan het nog. 

 
 

Ga naar  
www.angeliqueslatius.nl/bouwplaatscadeaus  

om gratis een voorbeeld van een Programma van Wensen te 
downloaden.

Maak een Programma van Wensen. Gebruik het voorbeeld dat 
je vindt op www.angeliqueslatius.nl/bouwplaatscadeaus.
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Overzicht

Maak een plan
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In het vorige hoofdstuk kon je dromen over je huis. In deze stap gaan we 
verder met het maken van een plan. Want zonder plan geen huis.

Plan
Het gebeurt nog te vaak dat mensen gaan bouwen zonder plan. Ze 
beginnen enthousiast, maar verliezen ergens tijdens het proces het 
overzicht. Vaak wordt het bouwbudget (fors) overschreden en in het 
ergste geval wordt de bouw niet, of maar voor een deel, uitgevoerd.

Een plan bestaat uit een ontwerp, een planning en een begroting.

Ontwerp 
Een ontwerp laat je maken door een 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. Een andere mogelijkheid is dat je 
een kant-en-klaar ontwerp kiest en dit laat bouwen.

De basis van een huis is de fundering. Op de fundering wordt het huis 
gebouwd. De fundering is de ondersteuningsconstructie waarop 
het huis gebouwd wordt. De constructie zorgt ervoor dat het eigen 
gewicht van het huis, plus de daarop uitgeoefende krachten, zoals 
bijvoorbeeld sneeuw en winddruk, worden overgedragen naar een 
draagkrachtige ondergrond en het huis niet gaat verzakken. De 
fundering ligt meestal onder de grond, onder het maaiveld. 

‘Je kunt het woord fundering ook figuurlijk gebruiken en 
dan betekent het grondslag of uitgangspunt. Of pijlers.’ 

www.encyclo.nl/begrip/fundering

Kies een thema voor je huis
Het thema van je huis vormt een van de pijlers. Dit is nog niet het 
ontwerp van je huis, maar het onderwerp dat ten grondslag ligt aan 
je huis. De grondgedachte. 

Ik geef je een aantal voorbeelden: 
• Een populair thema is bijvoorbeeld duurzaamheid; duurzaam 

bouwen. Veel mensen denken bij duurzaamheid aan duurzame 
materialen die je gebruikt voor de bouw van je huis. En dat is 
ook zo. 

• Maar duurzaamheid gaat ook over het idee dat je woning 
zo lang mogelijk voldoet aan je woonwensen. Dat kan een  
woning zijn die met je meegroeit, met bijvoorbeeld uitbreidings-
mogelijkheden, of een woning waarbij het ouder en/of minder 
valide worden het uitgangspunt is. Dit thema noemen we ook 
wel levensloopbestendig bouwen. En in veel gevallen bevinden 
alle functies zich in een dergelijke woning gelijkvloers, dus 
alles op dezelfde verdieping. Een specifiek meegroeihuis is de 
zogenaamde kangoeroe-woning. Een kangoeroe-woning wordt 
ook wel een meergeneratiewoning genoemd, omdat het vaak 
gaat om meerdere generaties van één familie onder één dak. 
Samen, maar toch apart. Het thema van het droomhuis van 
Maarten: 

Mijn droomhuis staat op een plek, aan de rand van een groter 
cultureel historisch stadje in de buurt van de bergen, met een 
zonnig mediterraan klimaat, met daarop drie huisjes voor drie 
verschillende generaties, elk met z’n eigen wooneisen en dito 
inrichting en materialisering, allen geschakeld aan een centraal 
archetypische ruimte voor ontmoeting en verpozing. 

• Een ander populair thema is dat van een tiny house. Het idee van 
tiny houses, letterlijk vertaald ‘kleine huizen’, is overgewaaid uit 
de Verenigde Staten en is ook een voorbeeld van duurzaamheid. 

OverzichtSTAP 2
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De redenen om een tiny huis te bouwen, zijn divers. Sommige mensen 
hebben geen groot huis (meer) nodig en hebben liever meer grond. 
Anderen hebben een tiny house als tweede huis, of als gastenverblijf. 
En weer anderen richten zich op de kostenbesparingen en met name 
een duurzame woon- en levensstijl. 

‘Genoegen nemen met genoeg, en een leven creëren  
dat draait om dat wat werkelijk belangrijk is.’ 

The Tiny House Movement

Andere vormen van duurzaamheid zijn energiezuinig bouwen, of 
klimaatneutraal. Er zijn nog veel meer thema’s. Omgekeerd wonen 
bijvoorbeeld, waarbij je boven woont en beneden slaapt. Of het 
thema van een patiowoning, waarbij alle ruimtes gericht zijn op de 
binnentuin, de patio.

Soort woning
Een andere pijler is het soort woning dat je voor je ziet. Wil je 
het ontwerp van je huis op maat laten maken? Of kies je voor 
een standaard ontwerp, een zogeheten cataloguswoning? Het 
voordeel van zelf een huis bouwen is dat jij helemaal zelf bepaalt 

hoe jouw woning eruit komt te zien. Een standaard woningontwerp 
daarentegen is weer goedkoper dan een huis op maat. 

Een combinatie kan ook. Je kiest dan een standaard woningontwerp 
en past deze aan naar jouw wensen. Let er wel op dat het niet bij 
alle cataloguswoningen mogelijk is om het ontwerp aan te passen. 
Kleine wijzigingen kunnen vaak wel. 

Begroting

Maar wat kost het nou eigenlijk om een huis te (laten) bouwen? Wat 
kost een kavel en wat kost een adviseur? En op welke extra kosten 
moet je rekenen? 

Om hier duidelijkheid over te krijgen, bepaal je eerst je budget. 
Hoeveel mag je huis maximaal gaan kosten? Misschien heb je een 
startkapitaal liggen, of zit er een overwaarde op je huidige huis. En 
wellicht kun je (ook) geld lenen bij de bank. 
Het geld dat je leent van de bank, een hypothecaire lening, wordt in 
een zogeheten bouwdepot gestopt. Vanuit dit bouwdepot worden 
betalingen gedaan voor de (aan)betaling van de grond en voor je 
huis in aanbouw. 

OverzichtSTAP 2
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Maak een afspraak met een financieel adviseur en stel samen je 
maximale budget vast.

Als je budget vaststaat, ga je het verdelen. In eerste instantie verdeel 
je je budget in een bedrag voor de grond en een bedrag voor het 
huis dat daarop gebouwd wordt. Grond- of kavelkosten verschillen 
per regio, maar een stelregel is dat ongeveer 60% van je budget gaat 
naar de bouw van je huis, plus alle bijkomende kosten. En dat er dus 
40% van je budget beschikbaar is voor een kavel of een stuk grond. 

Bij de volgende stap gaan we verder in op de verdeling van het 
budget, de kosten van een kavel en de bouwkosten. 

Planning
Als je een nieuw huis laat bouwen, komt er veel op je af. Waar moet 
je beginnen, wat moet je allemaal regelen en wat wordt er precies 
van je verwacht? Zelf een huis bouwen is een complex en tijdrovend 
proces. En soms verlies je het overzicht. 

Daarom is het belangrijk om een goede planning te maken. Een goede 
planning is een flexibele planning, met ruimte voor onvoorziene 
dingen. Zodat je niet in paniek raakt als bepaalde werkzaamheden 
uitlopen, of er door miscommunicatie vertraging ontstaat. 

Toch zijn er ook vaste momenten die je in de planning moet zetten. 
Denk bijvoorbeeld aan de datum waarop je bouwdepot afloopt. 
Als de termijn verstreken is, moet je huis klaar zijn. Dat klinkt hard, 
maar het is een serieuze deadline. Gelukkig is de termijn van een 
bouwdepot vaak wel te verlengen, maar het houdt een keer op. 

Het is ook wel fijn, omdat je nu ergens naar toe kunt werken. Of je 
telt terug. Dan weet je op welk moment je een bepaalde beslissing 
moet nemen. Of op welke datum je het feestje voor de eerste paal 
organiseert (of niet). 

Sommige gemeenten stellen een termijn aan de oplevering van je 
huis bij de aankoop van een kavel. En je krijgt dan een boete als je 
deze termijn overschrijdt. Let hier goed op bij de aankoop van de 
kavel. 

Ook voor de aanvraag van een omgevingsvergunning staat 
een bepaalde termijn. Zo duurt het bijvoorbeeld minimaal 8 tot 
gemiddeld 20 weken vanaf de indiening van de vergunning voordat 
deze wordt afgegeven. Maar ook deze termijn is per gemeente 
verschillend. 

Gedoe? Valt mee hoor. Maar zorg dat je goed voorbereid bent. 

Maak je eigen plan: bepaal het thema van je huis, stel je 
budget vast en maak een planning. 
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In 10 stappen je eigen huis bouwen
Creëer je droomhuis met de bouwplaats-methode

BOUWPLAATS is een woord van 10 letters, waarbij elke letter staat voor een stap 
die je moet zetten. Met elke stap die je zet, richt je een deel van de bouwplaats in.

Stap 1. Basis
– Durf te dromen, durf te wensen

Stap 2. Overzicht
– Maak een plan

Stap 3. Uren en euro’s 
– Maak een overzicht van tijd en geld

Stap 4. Woonplek 
– Ga op zoek naar de perfecte locatie

Stap 5. Programma 
– Stel een ruimtelijk programma van eisen op

Stap 6. Lastige dingen 
– Vind je weg door een woud aan regels en mogelijkheden 

Stap 7. Architectuur
– Bepaal het uiterlijk van je huis

Stap 8. Architect en aannemer 
– Zoek een architect en aannemer

Stap 9. Taakverdeling 
– Stel je team samen

Stap 10. Samenwerking en start 
– Maak goede afspraken (met jezelf) over de samenwerking en start!

 
‘Leuk hoor, het leest fijn en is echt een nuttig boek.’
Martine Schipper, Schipper Douwes Architecten

‘Angelique legt in 10 letters uit welke stappen belangrijk zijn voor het 
bouwen van je eigen thuis. Ze doet dit eerlijk en met humor. Dat helpt 
goede afspraken te maken met alle partijen. Vooral met jezelf! En als 
keuzes maken je teveel wordt: https://angeliqueslatius.nl/’
Martine Gooszen, Strategie & Communicatie

Na 10 stappen is de bouwplaats helemaal aangelegd en kun je beginnen aan de 
bouw van je huis. De echte bouw, met echte materialen en echte mensen. Met een 
echt huis, jouw huis, als resultaat!

De eerste 2 stappen heb je nu gelezen. 
Ben je benieuwd naar de volgende stappen? 

Ga naar mijn website en bestel het boek. (Of klik op de coverfoto)

Speciaal voor de lezers van dit boek heb ik 
een aantallezerscadeaus. Denk daarbij aan 
voorbeelden van een Programma van Wensen, 
een Programma van Eisen en een lijst met 
architecten,aannemers en adviseurs die ik 
je aanbeveel.

Blijf genieten, durf te dromen en take care

       

Angelique
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