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Voorwoord

Climb every mountain
Gaan samenwonen, trouwen, kinderen krijgen, verhuizen, zijn in de 
volksmond ‘life events’. Het zijn de grote bepalende gebeurtenissen 
in het leven van mensen waarvoor jijzelf verantwoordelijk bent. Het 
zijn je eigen keuzen die je leven gaan bepalen, een richting geven. In 
die zin kan je het bouwen van een eigen huis wel een ‘life event in het 
kwadraat’ noemen. De hoeveelheid beslissingen die je moet nemen, 
is immens, of lijkt in elk geval immens. Het is een berg die je op moet, 
maar op het eind is er een top, daar staat dan jouw, vaak jullie, huis. 
 
Bij het beklimmen van een berg heb je wel een gids nodig, al is het 
maar in de vorm van een kaart. Maar beter is nog een gids in de vorm 
van één of een aantal personen die je vertrouwt. En net zoals wanneer 
je een berg opgaat, kom je bij elke stap een beetje hoger. Het springen 
vanuit het dal in één keer naar de top is er niet bij. Nee, het moet stap 
voor stap. En wat blijkt, je komt almaar hoger en hoger en het uitzicht 
wordt mooier en ruimer. Natuurlijk steekt er weleens een regenbui of 
storm op, maar dat maakt de ervaring misschien alleen maar intenser 
en ook rijker. Je leert mensen, situaties en ook elkaar en jezelf beter 
kennen. En zo is het bouwen van je eigen huis veel meer dan de 
samenvoeging van bouwmaterialen tot ruimten om in te leven. 
 
Dit boek is een uitstekende gids om die prachtige bergwandeling te 
beginnen. In tien overzichtelijke stappen legt Angelique Slatius de 
reis tussen droom, daad en verwezenlijking uit. Ze begint letterlijk 
met de droom en eindigt met de gesprekken op de bouw. Maar ook 
alle stappen daartussen komen ruim aan bod. Het is een volledig 
en vlot geschreven overzicht van alles wat je tegenkomt. Want dat 
we met een paar familieleden een huis in elkaar klussen op een 
vrij stukje land, helaas is dat er in ons land niet meer bij. Soms zijn 
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het prozaïsche dingen die je moet doen, zoals het regelen van de 
financiering, het kiezen van een constructeur, het maken van een 
zakelijk programma van eisen of het bepalen van de plaats en het 
type stopcontacten. En soms gaat het om keuzen die je diep raken, 
zoals: straalt het huis wel de sfeer uit die bij mij hoort. En dat moet je 
allemaal beoordelen vanaf een tekening of een maquette. Kortom, 
allemaal niet even makkelijk maar wel te doen. En langzaam groeit 
zo het huis onder je handen. Dat is fantastisch om te zien, die rode 
muur waartegen je rozen zo mooi bloeien, dat raam waar het licht zo 
helder door naar binnen komt, of die trap in die vide die zo precies 
goed past, je fraaie voordeur, de verwarming die zo comfortabel 
aanvoelt en ook duurzaam is, de kamer waar je kind zich zo lekker in 
thuisvoelt. Het zijn genoegens voor het leven. Ik wens iedereen een 
fantastische bergwandeling naar zijn of haar of jullie huis toe en dit 
boek is daarbij dé gids.

Arjan Hebly
Hebly Theunissen Architecten – Delft

Inleiding 

Je hebt een idee: je wilt zelf een huis bouwen. Een huis dat helemaal 
van jou is, dat naadloos aansluit bij al jouw wensen en eisen en goed 
bij je past. Een vrijstaand huis op een geschikt kavel in een prachtige 
omgeving. Het is een heel leuk idee. Het is een superidee. Je moet 
het alleen nog ‘even’ doen. 

En dat even valt tegen, kan ik je vertellen. Het is een lange weg die 
je te gaan hebt. Het (laten) ontwerpen 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. Kortom: alles komt op je pad. 

‘De weg naar het ultieme huis, het huis waar je nooit 
meer weg wilt, is er één vol obstakels, valkuilen en 

verleidelijke zijwegen. ‘
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Regelwerk en keuzestress
Iets waar veel mensen tegenop zien is alle ‘gedoe’. Van het zoeken 
naar een geschikte kavel, het vinden van een goede architect en 
een aannemer, tot zorgen over de financiële haalbaarheid van het 
project. Hoe zal de samenwerking tussen alle partijen verlopen? En 
welke keuzes moet ik allemaal maken? 

Maar ook gemeentelijke procedures, vergunningen, de welstands-
commissie en bouwtechnische eisen: regelgeving en keuzestress, 
zoals iemand het mooi verwoordde in een enquête die ik onlangs 
hield. Twee derde van de ondervraagden zegt te verwachten daar 
slapeloze nachten van te krijgen. 

Maar dat hoeft natuurlijk niet! 

Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat het uiteindelijke werk vaak 
sneller verloopt. Wat je wint, is tijd. En energie. En uiteindelijk ook 
geld. 

In 10 stappen neem ik je mee in het proces van starten voor de bouw. 
Deze 10 stappen voer je uit vóórdat je begint met zoeken naar een 
kavel, het (laten) maken van een ontwerp en de uitvoering hiervan. 
Dit geeft aan hoe belangrijk het is om een goede voorbereiding te 
treffen voor je start met het (bouw)proces.

Volg alle stappen en maak de opdracht die ik je na elke stap geef. 
Na 10 stappen heb je niet alleen een heel goed beeld van je nieuwe 
huis, je bent ook helemaal klaar om te gaan bouwen. Heb je zin 
om te beginnen? Lees dan het volgende hoofdstuk waarin ik de 10 
stappen toelicht. 

Lezerscadeaus
Om je verder te ondersteunen, heb ik diverse links naar mijn 
website geplaatst met voorbeelden. Voorbeelden die je gratis kunt 
downloaden. 

In dit boek heb ik ook mijn eigen expertise benoemd: Feng Shui 
architectuur. Ik heb gezien en ervaren dat Feng Shui architectuur 
persoonlijker en leefbaarder maakt. Mijn doel is om zoveel mogelijk 
mensen de positieve invloed van Feng Shui te laten beleven.

Bezoek mijn website als je hier meer over wilt weten en maak meteen 
een afspraak voor een gratis strategiesessie. Tijdens de telefonische 
sessie bespreken we wat in jouw situatie nodig is om je droomhuis 
te kunnen verwezenlijken.

Wil je tijdens – of na – het lezen van dit boek weten hoe het zit met 
de energie in en om je huis? Doe kosteloos de Feng Shui check en 
ontdek of je huis ‘klopt’. 

Speciaal voor de lezers van dit boek heb ik een aantal 
lezerscadeaus. 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. 

 
Ga naar 

www.angeliqueslatius.nl/bouwplaatscadeaus  
om de lezerscadeaus te downloaden.
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Ik ben architect, maar ik doe het vaak net even anders: zo gebruik ik 
principes uit Feng Shui in mijn ontwerpen en adviezen. Belangrijk 
vind ik, dat je je huis of kantoor zo bouwt, dat jij je daar prettig voelt.
Ik laat je ervaren hoe je met een andere manier van bouwen en 
inrichten meer energie, plezier en resultaat uit wonen haalt. 

Alle wijze uitspraken in dit boek, de quotes, zijn van mijzelf, tenzij 
iemand anders het beter kon verwoorden. 

In 10 stappen je eigen huis 
bouwen

Al jaren liep ik rond met het idee om een boek te schrijven. Want 
ik heb genoeg tekst voor wel tien boeken. En wie weet, schrijf ik ze 
ook alle tien. Maar het leek me handig om met het eerste boek te 
beginnen. Stap 1. Stap 2 wordt het tweede boek, stap 3 het derde 
enzovoorts. Tot de 10. Ook dit boek bestaat uit 10 stappen. 

In mijn werk kom ik veel mensen tegen die niet weten waar ze aan 
beginnen als ze een huis gaan bouwen. En hóe ze moeten beginnen. 
Of waar. Uiteindelijk lopen ze bijna allemaal ergens op vast. Omdat 
het proces niet gaat zoals ze zich voorstelden, de architect hun – toch 
echt heel duidelijke – wensen niet opnam in het ontwerp, de bouw 
vertraging oploopt omdat sommige materialen niet op tijd worden 
geleverd, een vergunning geweigerd wordt, of omdat de aannemer 
niet doet wat er van hem wordt verwacht. Heel vervelend allemaal. 

Dit boek is bedoeld om te lezen voordat je begint aan het hele 
proces. En het bereidt je voor op de bouw van je eigen huis, volgens 
de bouwplaatsmethode. Want hoe doe je dat nou slim, je eigen huis 
bouwen? Hoe voorkom je keuzestress en ergernis en wat komt er 
allemaal bij kijken als je je eigen huis bouwt? 

Hoe werkt de bouwplaatsmethode?
BOUWPLAATS is een woord van 10 letters, waarbij elke letter staat 
voor een stap die je moet zetten. Aan het einde van elke stap 
vind je een opdracht om daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. 
Vermoedelijk zet je niet alle stappen, maar het is een feit dat de 
stappen het beste werken als jij er voldoende tijd en aandacht in 
stopt. Met elke stap die je zet, richt je een deel van de bouwplaats in. 
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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! 

10 stappen om je eigen huis te bouwen

Stap 1. Basis – Durf te dromen, durf te wensen
Om te beginnen mag je bij de eerste stap lekker wegdromen. 
Visualiseer je wensen en zet ze, in woord en in beeld, op papier. Voor 
de beste basis van je huis. 

Stap 2. Overzicht – Maak een plan 
Deze stap gaat over het maken van een plan. Onderdelen van een 
plan zijn een ontwerp, een planning en een budget. Je bepaalt in 
deze stap het thema van je huis en stelt je budget vast. En je maakt 
een planning. 

Stap 3. Uren en euro’s – Maak een overzicht van tijd en geld
In deze stap ga je kijken naar je tijdsinvestering en maak je een 
overzicht van de kosten. Bouwkosten, kavelkosten en bijkomende 
kosten. 

Stap 4. Woonplek – Ga op zoek naar de perfecte locatie
Er zijn drie dingen belangrijk voordat je een huis koopt of bouwt. 
Die drie dingen zijn locatie, locatie en locatie. In deze stap ga 
je op zoek naar de voor jou perfecte locatie. En leer je meer over 
kavelkenmerken, randvoorwaarden en het kavelpaspoort. 

In de eerste 4 stappen werk je aan de BOUW van je droom: je eigen 
huis. Nu is het tijd om alles een plek te geven, zodat het allemaal op 
z’n PLAATS valt. 

Stap 5. Programma – Stel een ruimtelijk programma van eisen op
In deze stap bepaal je de grondgedachte van je huis en stel je een 
ruimtelijk programma van eisen op, waarbij je de functie en de 
grootte van je huis aangeeft en de indeling die jij in gedachten hebt. 

Stap 6. Lastige dingen – Vind je weg door een woud aan regels 
en mogelijkheden
Stap 6 behandelt lastige dingen zoals het Bouwbesluit en de 
vergunningen die je nodig hebt. En keuzestress die je kunt hebben 
door alle mogelijkheden die er zijn en alle keuzes die je moet maken. 

Stap 7. Architectuur  –  Bepaal het uiterlijk van je huis
Deze stap is al wat creatiever. Materiaal en vorm bepalen het uiterlijk 
van je huis en jij gaat bepalen hoe dat uiterlijk eruit ziet. 

Stap 8. Architect en aannemer – Zoek een architect en aannemer
Als je een huis bouwt met alleen een aannemer kun je een deel van 
deze stap overslaan. In alle andere gevallen ga je op zoek naar een 
architect die bij je past. En een geschikte aannemer. 

Stap 9. Taakverdeling – Stel je team samen
In deze stap stel je je bouwteam samen en verdeel je de taken. 
Verder leg je afspraken vast over de werkzaamheden, de honoraria 
en de planning. 

Stap 10. Samenwerking en start – Maak goede afspraken over 
de samenwerking en start
Stap 10 is de laatste stap. Je kijkt nog even terug of je niks vergeten 
bent, maakt een samenvatting van de belangrijkste onderdelen, zet 
afspraken (met jezelf ) op papier en maakt je klaar voor de start.  

Begin snel met de eerste stap! 
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STAP 1 

Basis

Durf te dromen, durf te wensen
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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. 

BasisSTAP 1
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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: 

BasisSTAP 1
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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.’

BasisSTAP 1
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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.

BasisSTAP 1
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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. 

OverzichtSTAP 2
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In de vorige stap kon je al lezen, dat je eerst je budget moet bepalen. 
Ga ervan uit dat ongeveer 60% van je budget naar de bouw van je 
huis gaat (inclusief bijkomende kosten) en dat de rest beschikbaar is 
voor een kavel of een stuk grond.  

De prijs van een kavel 
De gemiddelde grootte van een bouwkavel ligt tussen de 400 en 
600 vierkante meter. Voor een kavel van een dergelijke afmeting 
liggen de prijzen vaak vast. Als een kavel groter is, gaat de vierkante 
meterprijs omlaag. Dus hoe groter de kavel, hoe lager de vierkante 
meterprijs. 

Toekomstige huizenbouwers zoeken naar vrije kavels. Vrij in de zin 
van beschikbaar, maar ook vrij van de verplichting om de aannemer 
die de grond in bezit heeft je huis te laten bouwen. Want die kavels 
bestaan ook, dan is de kavel aannemergebonden. In dit boek gaan 
we uit van een vrije kavel. 

De prijs voor een kavel is vaak exclusief BTW. Hou daarom altijd 
rekening met 21% BTW die boven op de grondprijs komt. Als de 
kavel onbebouwd is tenminste. Als een kavel bebouwd is, geldt 
de kavel als bebouwde grond en valt het onder de heffing van 
de overdrachtsbelasting. De bestaande bebouwing, opstallen 
genoemd, moeten dan eerst worden gesloopt. Is het een woonhuis, 
met een woonbestemming dat gesloopt moet worden, dan is het 
btw-tarief 2%. Als het een gebouw is zonder woonbestemming, is 
het tarief 6%. 

Let op: als koper ben je verplicht de opstallen te slopen vóór de 
levering van de grond. Als je dit niet doet, wordt de bouwgrond 
aangemerkt als onbebouwd en betaal je alsnog het hoge btw-
tarief van 21%. Daar komen nog de kosten voor het slopen van de 
opstallen bij. 

Als je een kavel koopt van de gemeente betaal je geen BTW, 
maar overdrachtsbelasting. De overdrachtsbelasting is 8% van de 
grondwaarde en komt dus boven op de grondprijs. 

Een kavel van de gemeente wordt standaard bouwrijp opgeleverd, 
dat wil zeggen: geschikt om op te bouwen. Bij andere kavels kan het 
voorkomen dat je de grond eerst nog bouwrijp moet (laten) maken. 

Soms is het ook nodig om een zogeheten schoongrondverklaring 
aan te vragen, omdat de verkoper niet kan garanderen dat de 
grond niet vervuild is. Voor een schoongrondverklaring wordt een 
bodemonderzoek gedaan. Als de grond schoon is, betaal je alleen 
de kosten voor het onderzoek. Als dat niet het geval is moet je de 
bodem eerst laten saneren en ben je veel meer geld kwijt dan de  
€ 800 - 1.500 die je ongeveer kwijt bent voor een bodemonderzoek. 

Kosten voor de akte van levering en voor de inschrijving bij het 
kadaster zitten bij de prijs inbegrepen als je een kavel van de 
gemeente koopt. In andere gevallen niet (altijd). 

Als laatste krijg je nog te maken met de aansluitkosten op de te 
leveren nutsvoorzieningen: water, riolering, telecommunicatie, 
elektriciteit of andere energie. Hiervoor wordt vaak een stelpost 
opgenomen, een bedrag dat nog niet definitief is, als indicatie van 
een eventuele extra kostenpost. 

Ook voor het maken van een meting om de stevigheid van de grond 
te bepalen voor de bouwconstructie, kun je een stelpost opnemen. 
Een dergelijke meting is lang niet altijd nodig, maar dan heb je in 
ieder geval een bedrag gereserveerd. 

Zoals je merkt, zijn er grote verschillen in grondprijzen en 
bijkomende kosten. Let dus goed op de voorwaarden.

Uren en euro’sSTAP 3
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Stel: je budget is € 400.000,-. Je hebt een kavel op het oog in de 
gemeente van je keuze van 450 vierkante meter; 15 meter breed 
en 30 meter diep. 

De kosten van dit kavel zijn - gerekend met een gemiddelde 
vierkantemeterprijs van 330 euro (prijspeil 2021) € 148.500,-. Over 
dit bedrag betaal je 8 % overdrachtsbelasting, afgerond € 12.000,-. 
De grond is bouwrijp en er hoeven verder geen metingen worden 
gedaan. Voor de aansluiting op de nutsvoorzieningen neem je 
een stelpost op van (gemiddeld) € 2.500,-.

De totale kosten voor de grond komen hiermee op € 163.000,-. Dit 
bedrag vormt 40% van je budget. Dit betekent dat je € 237.000,- 
te besteden hebt voor de bouw van je huis, de aanleg van de tuin 
en de bijkomende kosten. 

Bouwkosten
De kosten van een nieuwbouwhuis zijn per regio verschillend en 
erg afhankelijk van de bouwmethode, de complexiteit van het 
ontwerp en het afwerkingsniveau. Heel globaal liggen de kosten 
voor een vrijstaande woning tussen de € 1.200,- en € 2.200,- per 
vierkante meter. En tussen de € 450,- en € 550,- per kubieke meter 
(bron: www.eigenhuis.nl). Voor een energieneutrale woning ligt 
de kubiekemeterprijs een stuk hoger, tussen de € 600,- en € 700,- 
per kubieke meter. Deze prijzen zijn inclusief BTW, materiaal- en 
arbeidskosten.

Bijkomende kosten
De bijkomende bouwkosten zijn de leges die je aan de gemeente 
moet betalen, architectenkosten, de kosten voor adviseurs, heiwerk, 
keuken- en badkameronderdelen, buitenbestrating, verlichting, de 
aanleg van de tuin en onvoorziene kosten. 

‘Bijkomende kosten vormen 
ongeveer 20% van de bouwkosten.’

Martine Schipper, Schipper Douwes Architecten

Legeskosten zijn de kosten voor het in behandeling nemen van je 
vergunningaanvraag: de omgevingsvergunning. De kosten voor 
leges zijn per gemeente verschillend en zijn ook gerelateerd aan 
de bouwsom. Zo betaal je bij een gemiddelde gemeente ongeveer  
3 - 3,5% van de bouwkosten aan leges. 

De architect
Een architect vraagt voor het ontwerp en de aanvullende werk-
zaamheden een honorarium. Dit honorarium is onderhandel-baar, 
maar reken globaal op 10% van de bouwkosten. Deze kosten gaan 
dus af van het budget voor het bouwen van je huis. Of je telt ze op 
bij de totale kosten als daar financiële ruimte voor is. 

Adviseurs
Afhankelijk van wat je nodig hebt, schakel je adviseurs in. Denk aan 
een constructeur, een Feng Shui adviseur, een interieurdesigner, een 
tuinarchitect of een installatie-adviseur. 
De prijs voor een adviseur is afhankelijk van de expertise en de duur 
van de opdracht. Maar ook dit is onderhandelbaar. 

Reserveer voldoende budget voor (extra) adviseurs die  
je in wilt zetten. 

Uren en euro’sSTAP 3
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Tot nu toe zijn dit de kosten die er voor jou bij komen. Maar wist 
je dat je soms ook geld terug kunt krijgen? Zo kun je bijvoorbeeld 
subsidie krijgen bij collectief particulier opdrachtgeverschap. En 
omdat de overheid haar klimaatdoelstellingen wil halen, zijn er 
diverse subsidiepotjes voor duurzaam wonen en duurzaam bouwen. 
En alleen al voor het isoleren van je huis kun je subsidie krijgen. 

Uren
Zoals ik al eerder aangaf, is het ontwerpen en bouwen van een huis 
niet iets wat je er ‘even’ bij doet. Niet om je bang te maken, maar 
het bouwen van een huis kan een ware uitputtingsslag zijn, die 
effect heeft op je energiepeil, je humeur en je algehele gezondheid. 
Het trekt soms ook een wissel op je relatie: vaak krijgen stellen die 
gaan bouwen ruzie en in sommige gevallen eindigt dit zelfs in een 
scheiding. 

Alles zelf doen, is superleuk. En het is bijzonder. Maar het kost je 
heel veel tijd. Reserveer die tijd en zorg ervoor dat je er niet te veel 
naast doet. Gelukkig zijn er mensen die je kunnen helpen. Bedenk 
hoeveel tijd je ongeveer wilt besteden aan de voorbereiding, het 
ontwerp, de bouw en de inrichting van je droomhuis voordat het 
een nachtmerrie wordt. En kies voor de beste begeleiding die je 
kunt krijgen als je (deel)taken uitbesteedt. 

Ervaringsdeskundige Marij laat voor de tweede keer in haar leven 
een huis bouwen. Ze is goed bekend met alle ins en outs van het 
bouwproces, maar zit er anders in dan de vorige keer. Toen ging 
er veel mis. 

Deze keer doet ze het anders. Ze heeft met zichzelf afgesproken 
dat het een leuk proces wordt. En dat zij en haar man zich niet 
gek laten maken door eventuele vertragingen, misverstanden en 
miscommunicatie. En het proces loopt op rolletjes. Wat volgens 
Marij ook helpt, is dat ze deze keer geen fulltimebaan meer heeft. 

Ze kan nu veel meer opvangen, heeft minder stress en behoudt 
het overzicht. ‘Help en paniek is niet nodig’, zegt ze. ‘Maar het blijft 
veel werk.’ 

Maak een overzicht van je tijd en geld (uren en euro’s). 
Verdeel je budget in een deel voor kavelkosten en een deel 
voor bouwkosten. Reserveer 20% van de bouwkosten voor 
bijkomende kosten. 

Houd in je tijdsoverzicht rekening met de eerder gemaakte 
planning en reserveer tijd in je agenda. 

Uren en euro’sSTAP 3
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Dromen beginnen te leven, je budget staat vast en je hebt uitspraken 
gedaan over de tijdsbesteding voor je nieuwe huis. 

Bij deze stap kijk je naar de plek waar jij je huis wilt bouwen, de 
woonlocatie. Misschien heb je al een idee in welke gemeente jouw 
nieuwe huis komt te staan, maar het kan ook zijn dat alles nog open 
ligt. 

Waar en wat? 
Een nieuwbouwproject is een logische optie als je op zoek bent 
naar een vrije bouwkavel. Verschillende gemeenten reserveren 
kavels voor particuliere bouwers die meteen geschikt zijn om op te 
bouwen.  

Staat de plaats waar jij je huis wilt bouwen nog niet vast en ben je 
op zoek naar ruimte? Kijk dan eens op een bepaalde afstand van de 
stad. In het buitengebied en aan dorpsranden zijn kavels vaak groter 
en liggen de prijzen lager. Bovendien zijn daar ook meer kavels 
beschikbaar. 

In het buitenland is een bouwkavel meestal ook goedkoper dan in 
Nederland. Dit hoeft niet altijd een vrije kavel te zijn. Een interessante 
mogelijkheid is de aankoop van een (bouwvallig) bestaand huis met 

grond om dit naar wens te verbouwen. Of je kunt het slopen en er 
iets moois voor terugzetten. 

Roel en Claske wilden graag verhuizen uit het drukke Utrecht 
en kozen voor de rust en ruimte in het oosten van het land. Een 
kleinschalig bouwproject in Epse, daar wilden ze naartoe. Het 
project was, in tegenstelling tot bouwprojecten in de buurt van 
Utrecht, betaalbaar voor hen. En inmiddels wonen ze er alweer 
een aantal jaren. Tot volle tevredenheid. 

Op de website van de meeste gemeenten vind je een overzicht van 
de beschikbare vrije kavels met contactinformatie.

Kavelkenmerken
Waaraan moet jouw nieuwe stek voldoen? Uit de enquête blijkt 
dat veel mensen dromen van een vrijstaand huis in een natuurlijke 
omgeving. Dat varieert van veel groen in de buurt, tot wonen in een 
bos. Maar ook een huis aan zee wordt genoemd. 

Denk goed na over de ligging van de kavel. Maar ook over de 
oriëntatie. Wil jij een groot terras op het zuiden? Zoek dan naar een 
kavel waarbij het mogelijk is om dat te realiseren. Uitzicht op water? 
Ook mooi. En dan zou het jammer zijn als er juist achter je huis water 
ligt. Of is dat juist wat je zoekt? De oriëntatie van het huis is ook 
belangrijk voor eventuele zonnepanelen. Want die wil je natuurlijk 
richten op de zon. 

Randvoorwaarden
Heb je de gewenste kavel gevonden? Verdiep je dan eerst in de 
randvoorwaarden die de gemeente stelt. Deze randvoorwaarden 
staan in het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. 

In een bestemmingsplan staat kort wat de bestemming van een stuk 
grond is, wat je er mag bouwen en op welke plek. 

WoonplekSTAP 4
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’Met bestemmingsplannen legt de gemeente de 
definitieve bestemming van gronden en gebouwen vast. 
De plannen regelen waar en wat gebouwd of aangelegd 

mag worden en welk gebruik is toegestaan. Het is 
het enige plan voor ruimtelijke ordening dat rechten 

en plichten vastlegt. Iedereen is dan ook aan het 
plan gebonden: niet alleen de bewoners, bedrijven en  

instellingen, maar ook de gemeente zelf.’ 

www.culemborg.nl/bestemmingsplannen 

In het beeldkwaliteitsplan geeft de gemeente met (referentie)
beelden en tekst aan hoe ze de ruimtelijke kwaliteit van een 
gebied voor ogen ziet. Zie het als de verbeelding van de ruimtelijke 
toekomstvisie.

Stel: de gemeente geeft in het beeldkwaliteitsplan aan dat een 
voormalig voetbalveld ontwikkeld wordt tot een woongebied met 
een jaren-dertig-architectuur-uitstraling. In het beeldkwaliteitsplan 
staan voorbeelden hiervan, in woord en beeld. 
De kans dat jouw idee van een droomhuis van beton, met grote 
glasvlakken en een plat dak in dit plaatje past, is dus niet zo groot. 
Ga op zoek naar een plek waar het beeldkwaliteitsplan ‘moderne 
architectuur’ aangeeft. 

‘In een beeldkwaliteitsplan geeft de gemeente met tekst 
en (referentie)beelden aan hoe de ruimtelijke kwaliteit in 

een te ontwikkelen gebied vorm moet krijgen.’ 

www.ensie.nl/basisboek-ruimtelijke-ordening-en-planologie/beeldkwaliteitplan

Een bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan zeggen iets over 
de huidige situatie. Maar plannen staan niet stil en het is goed 
om uit te zoeken wat de plannen voor de toekomst zijn. Want 
misschien komt er straks wel een snelweg langs je nieuwe woonwijk. 
Toekomstplannen vind je in een structuurvisie. 

‘Een structuurvisie beschrijft de visie op het 
ruimtelijk beleid voor de hele gemeente, provincie 

of een ander (administratief) gebied. Het bevoegde 
gezag vertelt bijvoorbeeld waar gebouwd mag worden, 

waar de natuur behouden blijft en waar de economische 
structuur versterkt moet worden. De ruimtelijke 

strategie in de structuurvisie heeft een termijn van 10 
à 20 jaar met een doorkijk naar nog langere termijnen.’

Wikipedia

In de komende jaren gaat er wel het een en ander veranderen. Er 
komt een nieuwe wet, de Omgevingswet. Vrijwel alle bestaande 
regelgeving over ruimtelijke ordening gaat op de schop. 

Het bestemmingsplan gaat het omgevingsplan heten. Elke gemeente 
heeft straks een omgevingsplan, waaraan de omgevingsvergunning 
voor de omgevingsplanactiviteit wordt getoetst. Als het goed is, 
wordt alles uiteindelijk duidelijker en overzichtelijker, maar in de 
overgangsperiode zal het even zoeken zijn naar de juiste informatie.

Kavelpaspoort
Gelukkig hoef je niet alle documenten te bestuderen die ik 
hierboven heb beschreven en worden de belangrijkste (bouw)regels 
tegenwoordig samengevat in een kavelpaspoort. 
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Het kavelpaspoort is een korte beschrijving van de kenmerken en 
de prijs van de kavel. In het paspoort staat ook een tekening met de 
ligging en de afmetingen van de kavel. Plus een samenvatting van 
de belangrijkste (bouw)regels die voor het kavel gelden. 

In een kavelpaspoort staat uiteraard het kavelnummer. En het type 
woning dat gebouwd mag worden, bijvoorbeeld een vrijstaande 
woning, een rijwoning, of een twee-onder-een-kapwoning. Ook 
staat er vaak in waar jij je auto mag parkeren. En waar niet. En verder 
geeft het de afstand van je huis tot de straat aan. Of de afstand tot 
je buren. 

De bouwregels geven maxima aan. Denk aan het maximale 
bouwvolume (m3), het maximaal bebouwingspercentage van de 
kavel, het maximale aantal vierkante meter woonoppervlak (m2) 
en de maximale hoogte van je nieuwe huis. En dan hebben we ook 
nog de maximale grondmaat. Deze maat meet de omtrek van een 
gebouw op maaiveldniveau, op de bouwgrond dus. De grondmaat 
wordt ook wel footprint genoemd, de afdruk van je huis op de aarde.  

Soms gelden er ook minima. Bijvoorbeeld een minimale dakhelling 
(graden). Maar ook het minimum aantal vierkante meter aan 
grondwaterberging. Of de minimale afstand van je huis tot aan de 
erfgrens. Voor het bouwvolume, het aantal vierkante meters en de 

hoogte van je huis worden vrijwel nooit minimale waarden gesteld. 
Maar let op, zeg nooit nooit. Zul je net zien dat dit wel bij het kavel 
geldt dat jij op het oog hebt.

Door een kavelpaspoort goed te bestuderen, voorkom je dat je de 
plannen voor je huis van drie verdiepingen weg kan gooien, omdat 
de gemeente stelt dat de maximale bouwhoogte maar 3 meter mag 
zijn. 

Basisrichtlijnen en aanvullende eisen van de gemeente
Sommige gemeenten stellen alleen wat basisrichtlijnen op. Andere 
gemeenten stellen aanvullende eisen, zoals de manier waarop jij 
je erfscheiding vormgeeft of het percentage verharding van de 
kavel. Soms stellen de gemeenten ook eisen aan de materiaal- of 
kleurtoepassing. 

Weer andere gemeenten stellen kernwaarden op. Je moet dan 
denken aan termen als ‘natuurlijk’ en ‘ingetogen’. Of  ‘modern’. 

Ook moet je rekening houden met de omliggende openbare ruimte. 
Het ontwerp hiervoor, het inrichtingsplan, is vaak een bijlage bij het 
kavelpaspoort. Zo kun je bijvoorbeeld zien op welke plekken de 
gemeente de lantarenpalen heeft bedacht. Handig om daar in elk 
geval niet de uitrit van je auto te maken. 

Soms heb je echter geen keuze, of slechts een beperkte keuze. Maar 
kijk altijd goed naar de plannen van de naastgelegen kavels. Een 
vrijstaand huis betekent niet automatisch dat er geen invloed is van 
eventuele buurhuizen. Let op de hoogte en de vorm van de woning 
en de afstand tot jouw geplande droomhuis.
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Claudia en Matthias laten een huis bouwen in Almere. Het ontwerp 
is klaar, ze hebben de bouwvergunning gekregen en op een 
zonnige dag rijden ze naar hun nieuwe stek. Ze maken kennis met 
hun toekomstige buren, die al heel ver zijn met de bouw van hun 
huis. Bij de koffie vertellen ze enthousiast over hun bouwplannen. 
Tot de buurman zegt dat hij niet blij is met de positie van hun 
huis, omdat ze uitkijken op hun terras. Enigszins teleurgesteld 
rijden Claudia en Matthias aan het einde van de dag terug naar 
huis. Ze bespreken het voorval met verschillende mensen en 
besluiten om – last minute – hun huis te draaien, zodat de buren 
meer privacy krijgen op hun terras. Uiteindelijk ook prima, maar 
helemaal lekker is dit niet gegaan.

Je hebt dus niet alleen te maken met jouw wensen en eisen – en die 
van derden – maar er kunnen ook onverwachte dingen gebeuren. 
Door je goed te verdiepen in alle plannen en door kavelpaspoorten 
goed te bestuderen, voorkom je dat jouw plan voor je droomhuis 
in de prullenbak belandt, omdat het niet past, niet mag en niet 
kan. Probeer vast te houden aan je droombeeld. Wie weet, past het 
ergens anders. 

Omschrijf je wensen voor je nieuwe woonomgeving en de 
kavel.

STAP 5 

Programma 

 
Stel een ruimtelijk programma van eisen op
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Nu je gericht op zoek kunt gaan naar jouw ideale woonplek, je de keuze 
voor een thema van je huis hebt gemaakt en je ook weet welk soort 
woning het beste past in jouw situatie, is het tijd om je ideeën en wensen 
concreet te maken. Dit doe je door een ruimtelijk programma van eisen 
op te stellen, waarin je al je wensen verder uitwerkt. 

Programma van Eisen
In een Programma van Eisen (PvE) vind je, naast alle wensen, alle 
inhoudelijke eisen die de opdrachtgever en andere partijen aan het 
huis stellen. Welke bouwkundige eisen zijn er, en welke eisen stelt 
bijvoorbeeld de gemeente? 

Een PvE is een geschreven document met alle verzamelde wensen 
en eisen met betrekking tot het huis.

In een PvE staat bijvoorbeeld hoe hoog je huis mag worden en 
hoeveel vierkante meter waterberging je moet creëren. Maar 
ook hoeveel slaapkamers je in je huis wilt hebben, hoe groot de 
woonkamer moet zijn en of je, naast een bad, douche en toilet, 
een dubbele of een enkele wastafel in de badkamer wilt. Praktische 
zaken.

De opdrachtgever – jij dus – stelt het Programma van Eisen op. Maar 
het is altijd mogelijk om de hulp in te schakelen van een architect. 
Sowieso is het een goed idee om je PvE met anderen te delen of te 
ontwikkelen. 

Eisen klinkt al meteen een stuk minder gezellig dan de wensen 
uit stap 1. Daarom vind je in deze stap alleen een overzicht van de 
functionele en ruimtelijke eisen. Eisen die grotendeels van jezelf – 
als opdrachtgever – komen. In de volgende stappen lees je meer 
over eisen van derden die aan jou en je huis worden gesteld.

‘Eisen zijn onderdelen in het ontwerp waaraan 
moet worden voldaan. Het voldoen aan wensen 

is niet verplicht, maar wel zeer wenselijk.’ 

Functie en grootte
Allereerst geef je de functie van het gebouw aan. Dit is in de meeste 
gevallen een woonfunctie. Maar het kan ook een combinatie zijn 
van wonen en werken. Bijvoorbeeld een woning met een praktijk 
aan huis. 

Vervolgens geef je de grootte van de functie aan. Hiermee bedoel ik 
de grootte van de woning ofwel het totaal aantal vierkante meters 
van je huis. Dus inclusief trappen, gangen en halletjes. Dit is een 
indicatie die je in een later stadium nog kunt aanpassen. 

Een gemiddelde woning in Nederland is ongeveer 120 vierkante 
meter groot. In steden ligt dat gemiddelde lager en in het 
buitengebied hoger. De trend is dat de gemiddelde woning kleiner 
wordt en dat heeft alles te maken met het aantal personen in een 
huishouden. Want een vierpersoonshuishouden heeft nou eenmaal 
vaak meer ruimte nodig dan iemand die alleen woont. 

Toch zie je dat de trend van kleiner wonen zich op vrije kavels niet 
doorzet, ook al worden er wel steeds meer tiny houses gebouwd. 
Bij een tiny house moet je denken aan een totaaloppervlak van 
maximaal 50 m2. Er zijn al tiny houses van 15 m2.

Tussen de 50 en 90 m2 is een huis klein. Een huis met een 
totaaloppervlak tussen de 90 en 150 m2 valt onder gemiddeld en 
alles boven de 150 vierkante meter vloeroppervlak is groot. En dan 
heb je natuurlijk ook nog extra groot. 
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Indeling woning
Dan is het nu tijd om aan de slag te gaan met de indeling van de 
woning. Welke eisen stel je hieraan? Aan hoeveel slaapkamers denk 
je, en hoe groot moeten deze zijn? Wil je een grote woonkeuken of 
een aparte eetkamer? Eén grote badkamer of meerdere kleine? 

Hiervoor maak je een overzicht van de ruimtes die in je huis aanwezig 
moeten zijn, de functie die de ruimte heeft, de gewenste grootte 
en je ideeën voor het gebruik. Bedenk ook wat de relatie tussen de 
ruimtes onderling moet zijn. 

Stel bijvoorbeeld dat je een grote woonkeuken wilt als centrum 
van het huis, met een verbinding naar de woonkamer en die ook te 
bereiken is vanuit de entree. Dan zet je dat in het schema volgens 
onderstaand voorbeeld: 

Functie Woonlaag Omvang/ 
Aantal 
m2

Aantal Activiteit/
gebruik

Relatie met 
andere 
ruimtes

Woonkeuken Begane 
grond

30 1 Koken, 
eten en 
samenkomen;  
centrum van 
het huis

Verbinding 
met de 
woonkamer 
en de entree

Vaak zijn er meerdere slaapkamers in een huis. Deze functie splits 
je op in de verschillende ruimtes die je wenst. Ook hier geef je aan 
hoe groot de kamers moeten zijn, hoe je ze wilt gebruiken en wat de 
relatie is met andere ruimtes. 

Functie Woonlaag Omvang/ 
Aantal 
m2

Aantal Activiteit/
gebruik

Relatie met 
andere 
ruimtes

Slaapkamers Alle 
slaapkamers 
zijn te 
bereiken 
vanaf de 
overloop

• Ouderslaapkamer 1 20 1 Slapen

• Slaapkamer 
kinderen

1 16 3 Slapen 
en 
spelen

• Logeerkamer 2 14 1 Voor 
gasten 
en 
strijken

Toegang 
naar 
dakterras

In het Programma van Eisen wordt de ruimtebehoefte bepaald 
volgens NEN 2580, een Nederlandse norm die de termen, definities 
en bepalingsmethoden bepaalt voor de oppervlaktes in je huis. 

Op dit moment hoef jij je nog niet druk te maken over normen. Veel 
belangrijker is het dat jij op één A4-tje aan kunt geven wat je wensen 
en ideeën zijn. Helder en overzichtelijk. Praat met verschillende 
mensen over je ideeën en verzamel voorbeelden. Vergeet ook niet 
de relatie tussen binnen en buiten. Wil jij bijvoorbeeld vanuit de 
keuken de tuin in kunnen lopen? Of liever vanuit de woonkamer?

Judith en Chris laten een huis bouwen op een vrij kavel. Ze 
hebben geen Programma van Wensen gemaakt, maar zijn meteen 
enthousiast aan de slag gegaan met het Programma van Eisen. 
En ze hebben een hele waslijst aan eisen en wensen opgesteld; 
bij elkaar 4 A4-tjes. Ze sturen het document naar de architect 
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en vragen of zij een schetsontwerp kan maken op basis van hun 
eisen en wensen. 

Ondertussen bedenken Chris en Judith dat sommige dingen toch 
anders moeten. En dat ze ook nog van alles vergeten zijn. De 
aangepaste versie sturen ze twee weken later naar de architect. 

In de tussentijd heeft de architect niet stilgezeten en is tot een 
schetsontwerp gekomen op basis van de eisen en wensen van de 
opdrachtgevers én de aanvullende eisen die de gemeente stelt. 
Een hele puzzel, maar het is gelukt. 

Helaas zijn Chris en Judith onaangenaam verrast door het 
ontwerp. Niet alle eisen en wensen komen in het ontwerp terug. 
Ze vinden dat de architect niet goed naar hen geluisterd heeft. 

Wat hier fout ging, is dat Chris en Judith hun Programma van 
Eisen al zo ver uitgewerkt hadden, dat hun beeld van het huis al 
klaar was. Maar hun wensen en eisen sloten niet aan bij de eisen 
die de gemeente stelt aan de kavel. Voor de architect was het veel 
te complex om dit allemaal te kunnen vertalen in een ontwerp.

 

Stel een ruimtelijk Programma van Eisen op dat op 1 A4-tje 
past. Een voorbeeld vind je op www.angeliqueslatius.nl/
bouwplaatscadeaus.

STAP 6

Lastige dingen
 
 

Vind je weg door een woud aan regels 
en mogelijkheden
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Het kan zijn dat je het lastig vindt om op voorhand beslissingen te nemen 
voordat er ook maar íets gebouwd is. Of je ziet door de bomen het bos 
niet meer vanwege alle mogelijkheden en keuzes die je hebt. Misschien 
ben je bang om de verkeerde keuzes te maken of vind je het moeilijk om 
te kiezen omdat je veel dingen mooi vindt: dat is heel normaal. 

We noemen dit keuzestress. Maar hoe ga je hier mee om? En dan 
krijg je ook te maken met allemaal regels. En vergunningen. Hoe 
moet dat dan? 

Vergunningen
Als je een huis laat bouwen, heb je een vergunning nodig: een 
omgevingsvergunning. Vroeger heette dit een bouwvergunning, 
maar deze vergunning is een stuk ruimer geworden en behandelt 
nu ook kap-, sloop- en verbouwaanvragen. Als je eerst nog iets moet 
slopen op je kavel, of je wilt een boom kappen, dan moet je hiervoor 
een omgevingsvergunning aanvragen. Op de website van jouw 
gemeente vind je hierover meer informatie. 

Zoals al eerder gezegd, komt er een nieuwe wet: de Omgevingswet. 
In deze wet wordt de omgevingsvergunning voor bouwen in tweeën 
verdeeld: de omgevingsvergunning  voor  de (technische) bouwactivi-
teit en de omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit. 
Je hebt straks nog steeds een omgevingsvergunning nodig voor de 
bouw van je huis, maar het indienen ervan wordt anders. 

Bouwkundige eisen
Jouw wensen en de ruimtelijke en functionele eisen die je in 
voorgaande stappen hebt gesteld maken onderdeel uit van het 
ontwerp. Daar komen nog de materiaaleisen en de technische eisen 
bij. Materialen bepalen voor een groot deel de uitstraling van je huis. 
Dit vind je terug in hoofdstuk 7. 

Technische eisen zijn bijvoorbeeld eisen op het gebied van 
energiezuinigheid en (brand)veiligheid, maar ze kunnen ook een 
uitwerking zijn van het thema dat je koos, zoals het gebruik van 
duurzame materialen, levensloopbestendigheid, energieneutraal 
bouwen of een aantal veiligheidseisen volgens het politiekeurmerk  
Veilig Wonen. 

Al deze eisen zijn opgenomen in het Bouwbesluit en daaraan moet 
je wettelijk voldoen. Je kunt het Bouwbesluit online bekijken en er 
helemaal induiken, maar dat raad ik je niet aan. Je kunt je beter laten 
voorlichten door een bouwadviseur. Een architect of bouwbegeleider 
weet hoe de eisen uit het Bouwbesluit in het ontwerp voor je huis 
toegepast moeten worden. 

In de nieuwe wet toetst de gemeente de omgevingsvergunning voor 
de (technische) bouwactiviteit aan de bouwtechnische voorschriften 
uit het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, de opvolger van het 
Bouwbesluit.
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Omgaan met keuzestress
Een huis bouwen doe je niet alleen. Voor een enkeling zou het fijn 
zijn als dat wel zo was. Het merendeel van de huizenbouwers is 
echter niet alleen, maar bouwt samen met een partner of heeft een 
gezin. Samen sta je sterk. En je kunt overleggen met elkaar. Als je 
tenminste dezelfde ideeën en wensen hebt. Het wordt lastiger als 
je niet op één lijn zit. Probeer daarom eerst tot overeenstemming te 
komen, de rode draad zeg maar. Wat is voor jullie beiden of voor jullie 
allemaal belangrijk? Wie neemt uiteindelijk de beslissingen? Doen 
jullie alles met elkaar, of beslist de een over de bouwmaterialen en 
de ander over bijvoorbeeld de indeling van het huis? Wie vindt wat 
belangrijk? En wat doe je als je het niet eens bent? 

Marij beschrijft dat er in het proces wel 101 momenten van stress en 
ergernis voorbijkomen. Maar dat het de kunst is om je daar niet door 
van de wijs te laten brengen. ‘Spreek met elkaar af om er iets moois 
van te maken,’ zegt ze. ‘En zie elk stressmoment als een stapje verder 
in de richting van je doel.’ Dit wil niet zeggen dat je het op elk punt 
met elkaar eens hoeft te zijn natuurlijk. En ‘kies-pijn’ hoort er helaas 
soms bij. 

En ja, het is een hoop gedoe allemaal. En het kost veel energie. Je 
zult veel moeten uitzoeken, veel moeten overleggen en beslissingen 
moeten nemen over de kleinste details. Want je mag gaan nadenken 
over binnendeuren, lichtknopjes, de kleur van de stopcontacten, de 
tegels in de badkamer (of niet), het materiaal van de gootsteen, de 
positie van de voordeur, de afmetingen van de veranda, de grootte 
van het dakraam, de plek van het afvoerputje van de douche en nog 
veel meer. Maar van elk onderdeel kun je iets moois maken. En als 
het onverhoopt duurder uitpakt kun je bedenken of dit specifieke 
onderdeel nou echt zo belangrijk is voor jou. Of voor jullie. 

Denise wil graag een groot terras aan de achterkant van het huis. 
Een terras waar je niet alleen de eettafel neer kunt zetten, maar 
waar verschillende plekken te maken zijn: een hang-/loungeplek 
voor haar puberdochters, een plek voor de eettafel en een stukje 
gewoon terras met verder niks. 

Tijdens de uitvoering blijkt dit terras duurder te worden dan 
begroot. Maar in plaats van in de stress te schieten, besluit Denise 
om het extra geld uit het potje voor de badkamerkranen te halen. 
Die zijn behoorlijk luxe, en dat is een wens van haar partner René. 
Na intensief overleg gaat René akkoord met het plan van Denise. 
Maar alleen als er wel zwarte kranen komen. En gelukkig past dat 
binnen het budget. 

Houd rekening met vertraging(en), misverstanden en miscommuni-
catie. In het bouwproces gaat het niet altijd volgens plan en soms 
lopen dingen anders. Dit wil niet zeggen dat alles meteen in de soep 
loopt, maar dat je moet bijsturen. Dat is jouw taak, want jij bepaalt. 
Vergeet ook niet te controleren of geleverd wordt wat je bestelt. En 
check af en toe of iedereen doet wat er is afgesproken. Niet meteen 
als ‘controlfreak’, maar gewoon even checken. 
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En als jij meer tijd nodig hebt om een beslissing te nemen, dan neem 
je die tijd. Of je vraagt erom. Afspraken zijn aan te passen. Wel in 
overleg natuurlijk. Soms moet je wachten en is er vertraging. Je kunt 
er boos over worden, maar je kunt ook kijken of je deze tijd op een 
andere manier kunt besteden. Ga bijvoorbeeld de binnendeuren 
uitzoeken of ga op zoek naar tijdelijke woonruimte. 

Bedenk dat je voor een deel zelf bepaalt hoeveel stress je van 
het hele proces wilt hebben. Kijk of je het om kunt buigen in iets 
positiefs. Want het is toch ook supergaaf dat jij je eigen huis gaat 
bouwen? Vergeet dat niet en stel je flexibel op. En denk na over de 
stressfactoren waar jij de meeste moeite hebt. 

 ‘Het gaat niet mis, maar anders.’ 

Marij van Haren van Soest 

Dit boek is er voor om jou goed voor te bereiden op de bouw van je 
huis en om jouw stress te verlichten. Je gaat je huis bouwen vanuit 
een comfortabele positie met alle tijd en ruimte in je hoofd. En o ja, 
daarbij is geduld ook belangrijk. 

Ga na wat voor jou stressfactoren (kunnen) zijn en  
schrijf ze op. 

STAP 7

Architectuur

Bepaal het uiterlijk van je huis 
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Nu je wensen voor je huis en de kavel duidelijk zijn en je de ruimtelijke 
eisen voor je huis hebt opgesteld, kun je gaan nadenken over het uiterlijk 
van je huis. 

Want ook dat bepaal je zelf. Aan welke materialen denk je 
bijvoorbeeld? Bij het bepalen van het uiterlijk van het huis ga je 
in eerste instantie uit van de buitenkant van de woning. Maar ook 
de binnenkant doet mee. Je zou dit het innerlijk kunnen noemen. 
Net als bij mensen is het uiterlijk pas echt mooi als het innerlijk ook 
meedoet. En dus mag je ook bedenken welke materialen je voor de 
binnenkant van je huis wilt gebruiken. 

Materiaalkeuzes bepalen de uitstraling van je huis, zowel binnen 
als buiten. Maar de keuze voor een bepaald materiaal bepaalt ook 
hoeveel onderhoud je in de toekomst hebt aan je huis. En ook qua 
kosten zijn er verschillen als het gaat om materiaalkeuzes. Zo zal een 
houten huis meer onderhoud vergen dan een huis van steen. Maar 
het stenen huis daarentegen is weer duurder om te bouwen. 

Onderhoud en kosten zijn praktische overwegingen. Esthetiek is 
een heel ander punt. Daarbij gaat het over de uitstraling van je huis. 
Praktisch en esthetisch samen vormen de architectuur van je huis; 
de bouwkunst. 

Hieronder volgt een overzicht van de meest gebruikte 
bouwmaterialen: 

Hout
Waar vroeger voornamelijk schuurtjes van hout werden gebouwd, 
zijn het tegenwoordig ook huizen die helemaal van hout worden  
gemaakt. Een houten constructie, houten binnen- en buitenafwer-
king en een houten vloer. 

Hout is een duurzaam materiaal dat ook duurzaam te recyclen is. 
Als je kiest voor hout, moet je wel regelmatig schilderen. Niet alleen 

de houten buitenkant van je huis, maar ook bijvoorbeeld houten 
kozijnen. En ook een houten vloer heeft onderhoud nodig. 

Een huis bouwen van hout kan in een betrekkelijk korte tijd, de 
verwarmingskosten voor een houten woning zijn laag en de 
milieubelasting is minimaal. Als je kijkt naar houten huizen in 
Scandinavische landen en in bijvoorbeeld Zwitserse bergdorpen, 
dan zie je dat de levensduur ook heel lang is. 

Een nadeel van een houten huis is dat hout een natuurproduct is 
en dus ‘werkt’. Het krimpt en zet uit. Maar de natuurlijke uitstraling 
daarentegen is weer een pluspunt voor velen. 

Steen

Steen – en dan voornamelijk baksteen – wordt al eeuwenlang 
gebruikt om huizen mee te bouwen.  En nog steeds worden de 
meeste huizen gebouwd van baksteen. Een huis van steen is solide, 
stevig en stabiel. 

Biggetje één bouwt een huisje van stro. Het tweede biggetje 
een huisje van hout en het derde biggetje maakt zijn huisje van 
steen. De eerste twee biggetjes zijn snel klaar met bouwen en 
gaan lekker spelen. Het derde biggetje is lang bezig met de bouw 
van zijn huis, maar is net op tijd klaar voordat de grote boze wolf 
verschijnt.
De grote boze wolf blaast het huisje van stro omver en ook het 
tweede huisje blaast de wolf uit elkaar. Maar de wolf krijgt het niet 
voor elkaar om het stenen huisje omver te blazen! 

Klei, zand en water vormen de hoofdbestanddelen van bakstenen. 
Dit zijn natuurlijke producten, zonder kunstmatige toevoegingen. 
Bakstenen hebben een goede isolerende werking, weinig last van 
krimp of uitzetting, zijn vormvast en brandveilig. 
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Het nadeel van bouwen met baksteen is dat er een stevige fundering 
voor nodig is. Dit brengt meer materiaal en dus meer kosten met 
zich mee. Ook de bouwtijd is langer dan bij bijvoorbeeld een houten 
huis. Een ander nadeel is dat de klassieke baksteen vrij ruw en grof 
is. Niet iedereen vindt dat mooi. 

Beton
Beton is een ijzersterk materiaal dat vaak in de bouw gebruikt wordt. 
Het materiaal is goed bestand tegen alle weersomstandigheden 
en heeft goede isolerende eigenschappen. Bovendien is beton 
brandvast. 

Voor een huis in beton zijn er twee mogelijkheden: 
1. Het beton bestaat uit kant-en-klare bouwelementen: prefab-

elementen. Deze elementen zijn in een fabriek geprefabri-
ceerd en worden op de bouwplaats in elkaar gezet. Een soort 
bouwpakket dus. De plaats van ramen en deuren, maar ook 
uitsparingen voor leidingen, kun je van tevoren al aangeven. 
Wel moet je hier van tevoren goed over nadenken, omdat 
beton keihard wordt en het daarna niet meer te bewerken 
is. Een huis in prefab-beton is snel te bouwen en is daardoor 
relatief goedkoop. Wel is prefab-beton kostentechnisch pas 
echt interessant als veel dezelfde onderdelen tegelijk te 
produceren zijn. Houd ook rekening met transportkosten en 
de huur van een bouwkraan. En je moet natuurlijk wel houden 
van de industriële look van beton. 

2. Het beton wordt via een bekisting op de bouwplaats zelf 
gegoten. Je kunt beton in elke vorm gieten en deze manier 
van bouwen wordt dan ook vooral toegepast bij unieke, 
bijzondere woningen. Met de meest aparte vormen, zelfs 
ronde vormen zijn mogelijk. Deze manier van bouwen is 
door de exclusiviteit duurder dan het bouwen met prefab-
elementen, maar het is ook flexibeler. 

Glas
Glas is niet de meeste voor de hand liggende keuze om je huis mee 
te bouwen, maar in elk huis zit glas. Soms zijn het kleine glasvensters 
en in andere gevallen hele grote glasvlakken. Voor meer zicht naar 
buiten. En meer licht naar binnen. 

Natuurlijk wil je niet dat iedereen alles van jou ziet. Je wilt ook 
privacy en beschutting. Een huis van alleen maar glas zie je dus ook 
bijna nergens. Door de toepassing van grote glasvlakken oogt een 
huis wel ruimer. Misschien kun je dat meenemen in je overwegingen 
voor materiaalkeuzes. 

Metaal
Een bouwconstructie van staal, een staalskelet, zie je veel bij indu-
striële gebouwen, maar is ook in opkomst bij particuliere woning-
bouw. Het staal- of metaalskelet is vergelijkbaar met houtskeletbouw, 
alleen gebruik je dan in plaats van hout geprefabriceerde metalen 
elementen. Aan de buitenkant hoef je niet te zien dat het skelet van 
metaal is. Het kan wel, maar het hoeft niet. 

Metalen zoals aluminium en zink zijn ook te gebruiken als gevel-
bekleding. Je kunt bijvoorbeeld een hele gevel afwerken met zink. 
De zinken beplating, die ook geprefabriceerd is, kun je snel plaatsen 
en buigt met de meeste vormen mee. 
Het nadeel is dat ook metaal werkt en dat je rekening moet houden 
met uitzetting en krimp. 
Als je een duurzaam product wilt, is metaal niet het eerste materiaal 
waar je aan denkt. 

Natuurlijk kun je ook kleine oppervlakken bekleden met metaal. Of 
kies voor een metalen dak of aluminium raam- en deurkozijnen. 
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Kunststof
Het zal vast in de toekomst mogelijk zijn: bouwconstructies van 
kunststof die uit de 3D-printer komen rollen. Maar tot die tijd blijft 
bouwen met kunststof beperkt tot gevelbekleding. En de bekende 
kunststof kozijnen natuurlijk. 

Kunststof panelen en ook kozijnen zijn verkrijgbaar in alle mogelijke 
kleuren en prints en vergen weinig onderhoud. Regelmatig reinigen 
is voldoende. Kunststof gaat ook jaren mee, maar staat onderaan de 
lijst van duurzame, milieuvriendelijke materialen. 

Stro, leem en riet
Het eerste biggetje was zijn tijd ver vooruit, want stro, leem en 
riet zijn serieuze tegenhangers geworden van de traditionele 
bouwmaterialen. Particuliere bouwers met duurzame ambities 
maken hier veel gebruik van.

Sytske ziet het al een tijdje helemaal voor zich: het wordt een 
klein huis met grond erom heen. Geen verdiepingen, alleen een 
begane grond. Ronde vormen. Leem en hout. Een huis dat haar 
omhult. Waar veel licht naar binnen komt. 

Bouwen met stro is eigenlijk helemaal niet nieuw. Al in de oudheid 
werden huizen met stro gebouwd, maar nu dus in een modern, 
ecologisch jasje.

Stro is natuurlijk geen constructiemateriaal. Je kunt strobalen 
gebruiken om constructies op te vullen en voor wanden, daken 
en vloeren. De buitenafwerking van een strowand is vaak hout of 
kalkpleister, maar voor de binnenafwerking is leemstuc het meest 
geschikt. Leemstuc kun je direct op het stro aanbrengen. Leem en 
stro zijn wel erg gevoelig voor vocht en optrekkend vocht. En dus 
moet er voldoende afstand zijn ten opzichte van (grond) water. 

Inmiddels zijn er ook geprefabriceerde stropanelen verkrijgbaar, 
waardoor bouwen met stro meer en meer gezien wordt als een 
volwaardig alternatief. Stro en leem zijn duurzaam, goedkoop en 
geven binnenshuis een prettige akoestiek. 

Een muur van stro is toch al snel 50 centimeter dik en dat kan een 
nadeel zijn. Ook het stuken van strobalen is een lastig werkje dat 
nauwkeurig moet gebeuren. Maar stevig is het zeker. Je huis zal niet 
zomaar omvallen, hoe hard er ook tegenaan geblazen wordt. 

Riet is vooral bekend als dakbedekking, van de vrijstaande villa’s 
met de kenmerkende rietgedekte daken. Van oudsher wordt riet 
toegepast vanwege de goede isolerende werking. Het is niet de 
goedkoopste dakbedekking, maar het straalt zeker een bepaalde 
allure uit. 

Dakpannen
En dan zijn er nog de authentieke keramische dakpannen. Klassiek, 
natuurlijk, duurzaam en makkelijk te recyclen. Of betonnen 
dakpannen, die een stuk goedkoper zijn. 

Naast de materiaalkeuze is de vorm van je huis bepalend voor het 
uiterlijk. Wil je een klassiek Nederlands huis met een puntdak? Of is 
een huis met een amorfe vorm en een grasdak meer iets voor jou? 
Nee? Een moderne villa met rechte lijnen dan? Of toch een huis met 
een erker en een serre? 
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‘Vorm volgt functie. Of volgt functie de vorm?’ 

Denk erover na wat voor jou belangrijker is, de vorm of de functie. 

Maak materiaalkeuzes voor de constructie, de buiten- én de 
binnenafwerking. 

STAP 8

Architect, aannemer 
en adviseurs

Zoek een architect en aannemer
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We zijn nu zover dat we alle verzamelde informatie, ideeën en wensen 
kunnen overdragen aan een architect. Heb je gekozen voor een 
cataloguswoning en werk je rechtstreeks met een aannemer, dan kun je 
een deel van deze stap overslaan. 

’Een architect is een ontwerper van gebouwen, die 
dit ontwerp visualiseert en de verwerkelijking van dit 

concept technisch en administratief begeleidt.’ 

Wikipedia

Wat de architect nodig heeft: 
• het Programma van Wensen uit stap 1
• jouw plan uit stap 2
• alle informatie over de kavel (die je op het oog hebt)
• het ruimtelijk Programma van Eisen uit stap 5
• het materiaaloverzicht uit stap 7 

Een architect vertaalt het Programma van Eisen ruimtelijk naar een 
ontwerp. Het is heel belangrijk om een architect te kiezen die bij je 
past. Iemand waar je een ‘klik’ mee hebt. Als persoon. Dit is cruciaal 
voor een goede samenwerking. Ook raad ik je aan om gerealiseerde 
woningen te bekijken die de architect heeft ontwerpen. Online of in 
het echt. 

De meeste architecten zijn allround opgeleid. Dat wil zeggen dat ze 
alle smaken, stijlen en wensen om kunnen zetten in een ontwerp. En 
uiteindelijk tot een gebouw. Maar je kunt kiezen voor een architect 
die bijvoorbeeld eco-architectuur als specialisme heeft of Feng 
Shui. Of iemand die er voor jou uitspringt door de hypermoderne 
vormgeving van gebouwen of juist klassiek.

Elke architect heeft een eigen voorkeursstijl. Dat wil niet zeggen dat 
ze niks anders kunnen en willen maken. 

Waar vroeger de architectuur tegelijk met het interieur van het 
gebouw werd vormgegeven, staan deze twee vakgebieden tegen-
woordig los van elkaar. We spreken dan ook van architectuur en 
interieurarchitectuur (of binnenhuisarchitectuur). 

Op mijn website vind je een link naar de lijst met architecten die 
ik aanbeveel. Omdat het allemaal goede architecten zijn die zich 
bewezen hebben in het werken met particuliere opdrachtgevers. 
Het zijn allemaal allround architecten, maar vaak met een bijzonder 
specialisme. Of een opvallende stijl. Denk bijvoorbeeld aan een 
ecologische bouwstijl, maar ook een specialist in zogenaamde 
schuurwoningen staat op de lijst. Je kunt de lijst met architecten 
gratis downloaden. 

‘Lang geleden was het bouwproces eenvoudig en 
overzichtelijk. De architect was een vakman die alle 
kennis in huis had. Tegenwoordig is de architect een 

conceptmaker en een (esthetisch) adviseur.’

www.programmavaneisen.com/bouwproces

In een eerste oriënterend gesprek met een architect bespreek 
je je dromen en wensen, de keuze voor een kavel en alle 

randvoorwaarden. Het is de taak van de architect je hierin goed 
te adviseren. Eventueel kan de architect je ook helpen met het 

opstellen van het Programma van Eisen. 
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Als je een architect hebt gekozen, gaat hij of zij aan de slag met 
een schetsontwerp. In een schetsontwerp zie je jouw wensen en 
ideeën in grote lijnen terug. Ook voldoet een schetsontwerp aan 
regels en eisen die door derden zijn opgesteld. Maar er is nog heel 
veel in het ontwerp aan te passen. Soms is het een verrassing wat 
de architect je laat zien. En niet alle verrassingen zijn leuk helaas. 
Misschien spreekt de stijl je niet aan, of had je er meer van verwacht. 
Dat kan. Geef duidelijk aan wat voor jouw gevoel niet klopt en vraag 
of het aangepast kan worden. Soms kan dat niet, omdat de architect 
jouw wensen niet in het ontwerp kwijt kan. Dit kan betekenen dat 
de architect jouw wensen niet begrijpt. Of dat het simpelweg niet 
mogelijk is, omdat jouw wensen niet aansluiten bij eisen van derden. 

Bedenk dan wat je wilt: zoek je een andere architect of houd je het 
vertrouwen dat jouw architect toch iets kan maken dat bij jou past? 
Het is jouw keuze. Maar ben daarin duidelijk. Soms is doorgaan de 
beste oplossing en soms kun je beter stoppen en iemand anders 
vragen. Houd er wel rekening mee dat je dan nog een keer de kosten 
voor een schetsontwerp moet betalen. 

Ron en Carola laten een huis bouwen en willen graag dat het 
een energieneutraal huis wordt. Ze willen ecologisch bouwen en 
alleen natuurlijke materialen toepassen. Ze kozen een architect 
die hierin is gespecialiseerd. De eerste ontmoeting met de 
architect verloopt soepel, ook al vinden ze het wel een ‘aparte 
man’. Het schetsontwerp vinden ze interessant, maar ze zien hun 
wensen er niet goed in terug. Na meerdere gesprekken krijgen ze 
het gevoel dat de architect zijn eigen koers bepaalt en dat het huis 
hen ontglipt. Na lang wikken en wegen besluiten ze uiteindelijk 
om met een andere architect verder te gaan.

Iets wat (nog) niet heel gebruikelijk is in de architectuur en de bouw 
is het vragen om een second opinion. Het ligt nogal gevoelig om je 
te bemoeien met het werk van iemand anders. Maar in de meeste 

gevallen wordt het ontwerp er beter van, omdat de tweede architect 
(met een ander specialisme) net dátgene toevoegt waar de eerste 
architect niet aan dacht. 

Zo maak ik bijvoorbeeld vaak Feng Shui ontwerpscans. Ik kijk dan 
of alle functies vanuit de Feng Shui leer op de juiste plek zitten 
en geef aan hoe het anders kan als dat niet het geval is. Het is 
een extra laag in het ontwerp en uiteindelijk valt alles beter op z’n 
plek. De meeste architecten ervaren het ook als een toegevoegde 
waarde. 

Als jij vindt dat de architect op de goede weg zit, geef je de opdracht 
voor het maken van een Voorlopig Ontwerp (VO). In het Voorlopig 
Ontwerp werkt de architect het schetsontwerp verder uit en past 
ook de dingen aan die jij gewijzigd wilt hebben. 

Als het VO klaar is, volgt er weer overleg. De gemaakte tekeningen 
zien er al echt uit en zijn meestal met een computerprogramma 
getekend. Maar ook in deze fase ligt het ontwerp nog niet vast. Er 
is nog flink wat te schuiven wat betreft functies, groottes en posities 
van ruimtes, doorgangen, ramen en deuren. 

Na het voorlopig ontwerp volgt het Definitieve Ontwerp, het DO. De 
architect verwerkt de wijzigingen die jij aanbrengt in het VO in het 
Definitieve Ontwerp. Je geeft als het ware de opdracht om het VO 
definitief te maken, het vast te leggen op de manier waarop jij dat 
wilt. 
Toch is het DO niet helemaal het einde van jouw input. Ook in deze 
fase is het nog mogelijk een muurtje of een raam te verplaatsen. Het 
gaat daarbij dan om kleine aanpassingen, die wel een groot verschil 
kunnen maken in de woonbeleving. 

De tekeningen van het DO zijn nodig voor het indienen van de 
omgevingsvergunning, aangevuld met detailtekeningen van 

Architect, aannemer en adviseursSTAP 8



78 79

belangrijke onderdelen uit het ontwerp. En een constructie-
berekening en -tekening van je nieuwe huis. Ook wordt het ontwerp 
nu verder gematerialiseerd. 

Na het verlenen van de omgevingsvergunning worden de 
tekeningen gebruikt voor de aanbesteding van het werk. Het is 
gebruikelijk dat 2 of 3 aannemers een prijs maken aan de hand 
van de werktekeningen en een bestek. Werktekeningen, ook wel 
bestektekeningen genoemd, zijn technische tekeningen van 
het ontwerp, tot in het kleinste detail. In het bestek vind je de 
omschrijvingen van alle producten, materialen en hoeveelheden. 

Zodra de werktekeningen en het bestek klaar zijn, kun je in principe 
beginnen met de bouw van je huis. Als je een vergunning hebt 
tenminste. En een aannemer die jouw huis gaat bouwen. 

Schetsontwerp van een huis  

Werktekeningen  

Aannemer
Een aannemer neemt het werk, het bouwen van jouw huis, aan en 
voert het uit tegen een bepaalde prijs. Maar waar vind je zo iemand? 
En hoe weet je of een aannemer geschikt is? 

Als je een cataloguswoning laat bouwen, is de aannemer meestal 
ook de ontwikkelaar van het huis. Je kunt dan geen andere aannemer 
inschakelen. In alle andere gevallen ben je vrij om te kiezen.

Natuurlijk kun je aannemers gaan bellen, maar vaak is het handiger 
om rond te vragen. Bijvoorbeeld bij mensen die al eerder een huis 
bouwden. Of bij kennissen in de buurt die goede ervaringen hebben 
met een bepaalde aannemer. 

Ook de architect kent vaak goede aannemers die geschikt zijn voor 
het werk. Omdat ze al eerder samenwerkten met een bepaalde 
aannemer kunnen ze je alles vertellen over de al dan niet prettige 
samenwerking. 

Voordat een aannemer begint aan zijn werkzaamheden, stelt hij - 
aan de hand van de werktekeningen en het bestek- een offerte op. 
In deze offerte staan alle werkzaamheden en prijzen uitgebreid 
beschreven. In tegenstelling tot alle eerdere fases krijg je pas nu een 
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duidelijk overzicht van alle kosten die bij het bouwen van een huis 
komen kijken. 

Een aannemer neemt vaak stelposten op in de offerte, bijvoorbeeld 
voor de inrichting van de badkamer en de keuken. Meestal voeren 
andere partijen de werkzaamheden hiervoor uit, maar de aannemer 
bereidt het werk voor. Werkzaamheden die niet in de offerte staan, 
maar tijdens de uitvoering toch uitgevoerd moeten worden, vallen 
onder meerwerk. Dit zijn extra kosten, die boven op de offerteprijs 
komen. 

Een aannemer werkt niet, zoals een architect, in fases. Als de bouw 
eenmaal is gestart, maakt de aannemer het werk ook af. Of er moeten 
heel rare en ernstige dingen gebeuren, zoals een faillissement of een 
aardbeving. 

Adviseurs
Bedenk wat je nog meer nodig hebt. Wellicht heb je behoefte aan 
een betrouwbare financieel adviseur of iemand die je kan adviseren 
over mogelijke subsidies. Misschien vind je het prettig om er iemand 
bij te hebben die het hele proces begeleidt. Of maak een afspraak 
met een akoestisch adviseur als geluid voor jou belangrijk is. Voor 
bepaalde ‘extra’s’ is het sowieso handig om een expert om advies te 
vragen. Niet alle architecten en aannemers zijn tenslotte wellness-
adviseur of daktuinspecialist. 

En dan moet je je huis natuurlijk ook nog inrichten. En ook op dit 
gebied zijn er goede adviseurs te vinden. 

Zoek een architect die bij je past. En een geschikte aannemer. 
Een lijst met architecten, aannemers en adviseurs die ik 
aanbeveel vind je op: 
www.angeliqueslatius.nl/bouwplaatscadeaus.

STAP 9

Taakverdeling

Stel je team samen
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In deze stap gaan we een bouwteam samenstellen en de taken verdelen. 
En goede afspraken maken, ook over jouw rol in het proces. 

Een nieuw huis ontwerpen en bouwen is niet iets dat je vaak in je 
leven zult doen. Veel particuliere opdrachtgevers zijn zo druk met 
het huis en alles wat erbij komt kijken, dat ze vergeten dat ze ook 
nog een andere rol hebben. De rol van opdrachtgever. Een enorm 
belangrijke rol.

 

’De rol van opdrachtgever omvat meer dan een vraag 
voorleggen en wachten op het resultaat. Het is juist 

belangrijk dat je, van het begin tot het einde, betrokken 
bent bij het proces.’ 

BNI, ‘Werken met een interieurarchitect’

Bij het ontwerp en de bouw van een huis zijn meerdere partijen 
betrokken. Denk aan een architect, tekenaars, verschillende 
adviseurs, een aannemer en een constructeur. Iedereen heeft zijn of 
haar eigen expertise. Maar wie is bijvoorbeeld de coördinator van 
het hele proces? Wie vraagt de vergunningen aan? Wie bewaakt het 
budget? En wie is het aanspreekpunt voor de gemeente? Over wie 
wat doet, moet je duidelijke afspraken maken. En logischerwijs ook 

over wat alles kost. Jij als opdrachtgever hebt de regie. Of je besteedt 
het uit als je dat prettiger vindt.

Het is heel handig om voor je begint een takenlijst of checklist te 
maken, met een overzicht van alle werkzaamheden. Op de checklist 

vink je aan wat je van elke partij verwacht.

Zoals gezegd, heeft elke partij z’n eigen expertise. En zijn of haar 
eigen taken en rol. Zo valt constructie-advies bijvoorbeeld onder 
de taken van een constructeur. Dit is niet iets wat een architect of 
aannemer doet. Zo verricht de constructeur ook geen ontwerpwerk 
en bouwt een zwembadadviseur geen huis. 
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Claudia en Matthias gaan verhuizen van Amsterdam naar 
Almere en laten daar een huis bouwen. Vanwege hun beperkte 
budget doen ze veel zelf. Ze kozen een modelwoning uit die een 
constructeur zal bouwen zonder aannemer en zonder architect. 
Omdat het ontwerp niet aansluit bij hun wensen vroegen ze de 
constructeur het ontwerp aan te passen. De afmetingen van het 
huis liggen vast en ook de randvoorwaarden vanuit de gemeente. 
Het is een enorme puzzel en ze komen er met de constructeur 
niet uit. Een vader van school die ook ‘iets met ontwerpen’ doet, 
biedt zijn hulp aan. Het lukt hem ook niet om er iets goeds van 
te maken. En dan komen bij mij en lukt het wel. Omdat het 
architectenwerk is. 

Het is verstandig om van tevoren aan te geven wat jouw ideeën zijn 
over de samenwerking. Vandaar de checklist.

Plan van aanpak
Een plan bestaat zoals gezegd uit een ontwerp, een begroting en 
een planning. Afspraken over de aanpak van het plan zijn cruciaal 
voor een goed verloop van het bouwproces. 

Je kunt ervoor kiezen om de architect of de aannemer te vragen een 
constructeur voor te dragen; bijvoorbeeld een constructeur waar de 
architect of aannemer goede ervaringen mee heeft. Maar dat kun je 
ook zelf doen. In het eerste geval geef je de architect of de aannemer 
de rol van ‘procesmanager’, in het andere geval ben je dat zelf. 

Dus naast afspraken over werkzaamheden is het ook goed om 
afspraken te maken over de planning, het budget en het honorarium 
van de verschillende partijen. Al deze afspraken leg je vast in een 
document, dat alle partijen ondertekenen. 

Met het bovengenoemde document worden ook de Algemene  
Voorwaarden meegestuurd, hierin staan zaken als betalingsvoor-

waarden en auteursrechten. Van het begin tot het einde blijf jij als 
opdrachtgever betrokken bij het proces. Niet alleen om keuzes te 
maken over de indeling en inrichting van je nieuwe huis, maar ook 
als ‘arbeidsbemiddelaar’. Soms ben je leider in een deeltraject en op 
een ander moment ben je volger. Veel hangt af van het budget. En 
vergis je niet: alles zelf doen kost veel tijd en energie. En dus indirect 
ook geld.

Hulp bij het meedenken
Iemand die je kan helpen bij het vertalen van je ideeën en wensen 
naar concrete mogelijkheden, maar ook helpt met het doorhakken 
van knopen en het wegnemen van twijfels (over van alles) is een 
bouwmanager of bouwadviseur. Het is iemand die weet wat er 
allemaal bij de bouw van een huis komt kijken, die de weg weet 
in de wereld van wet- en regelgeving, vergunningen, milieueisen, 
keurmerken, normen en programma’s. En die kan overzien wat 
het allemaal kost. Het is altijd belangrijk dat de bouwmanager of 
-adviseur zich in de gebruiker kan verplaatsen. 

De bouwmanager kan niet alleen een goed passend ontwerp maken, 
maar kan ook plannen en communiceren met de andere adviseurs, 
aannemers en constructeurs. De bouwmanager stelt altijd jouw 
belang voorop.

Heb je behoefte aan iemand die met je meedenkt zonder je iets op 
te dringen, iemand die begrijpt dat een huis niet zomaar een huis is? 
Dat het gaat om jouw woonbeleving, thuisgevoel en leven? En die 
vertelt hoe je het hele proces het beste aan kunt pakken? Dan ben je 
bij een bouwadviseur of bouwmanager aan het goede adres.
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Het verhaal van Pippa: ‘Wat een werk, een huis laten bouwen.  
Ik dacht dat ik best veel wist, maar ik ben heel blij dat ik iemand in 
de arm heb genomen die me er een beetje doorheen heeft geleid. 
Soms zag ik door de bomen het bos niet meer, maar mijn adviseur 
bracht me altijd terug naar mijn pad. Zonder haar was ik geheid 
verdwaald in het woud van regels en keuzemogelijkheden. Ik ben 
blij dat ik taken heb uitbesteed. Het gaf me een bepaalde rust. En 
vertrouwen. Ik kan het iedereen aanraden, het was voor mij echt 
een toegevoegde waarde.’ 

Ook als het gaat over het meerwerk is het handig als iemand met je 
meekijkt. Want weet je dat een extra stopcontact al onder meerwerk 
valt?

Maak een overzicht van alle partijen, met een duidelijke rol- 
en taakverdeling. Schrijf op wat jij van elke partij verwacht. 
Want ja, jij bent de opdrachtgever. En die is de baas.

STAP 10

Samenwerking 
en start  

Maak goede afspraken 
over de samenwerking en start

STAP 9
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Het is bijna zover dat je kunt beginnen met het bouwen van je huis. 
Maar niet voordat je nog even teruggaat naar het begin. 

Want wat was ook alweer het idee? Wat is je droom? Ben je inmiddels 
verdwaald in het woud aan mogelijkheden? Of staan je ideeën nog 
fier overeind? 

Misschien heb je een beetje bij moeten sturen, of dingen aan moeten 
passen. Maar ik denk dat je al een heel eind op de goede weg bent. 

Klaar voor de start
Heb je alle stappen gelezen en alle opdrachten uitgevoerd? Dan is 
het tijd om te starten. 
Heb je een kavel op het oog, maar nog geen architect gekozen? 
Dan mag je dat nu gaan doen. Heb je een kavel gekocht, een 
architect in de arm genomen, een ontwerp laten maken en is de 
omgevingsvergunning binnen? Gefeliciteerd! Jij gaat binnenkort 
beginnen met de bouw van je huis, super. 

Weet je nog wat je met jezelf hebt afgesproken? Het is een voorrecht 
dat jij je eigen huis mag bouwen, het is niet voor iedereen weggelegd. 
Geniet ervan, ook van het proces. 
Nog steeds zullen er dingen op je pad komen die niet zo fijn zijn. 
Bijvoorbeeld die aannemer die niet doet wat je zegt. Zo irritant. Of 
toch niet? Misschien is het een moment om even stil te staan bij 
je keuzes. Heeft de aannemer misschien gelijk? Kan het anders, of 
misschien zelfs wel beter? 

Heb vertrouwen in de mensen die voor je werken. Het zijn 
vakmensen. Het is niet de eerste keer dat ze een huis bouwen. Ook 
zij vinden het leuk om er iets moois van te maken. Ze komen soms 
met nieuwe oplossingen en ideeën. Iets waar jij nog niet aan dacht. 
En dan gaat het niet mis, maar anders. Wees flexibel en beweeg mee. 

Soms verloopt een samenwerking erg stroef. Vaak is dat een 
‘communicatiedingetje’. 
Jullie spreken waarschijnlijk een andere taal. Of jij begrijpt de taal 
van de bouw niet helemaal. Of architectentaal lijkt abracadabra voor 
jou. Bedenk dat jullie allemaal hetzelfde doel hebben: het bouwen 
van een fantastisch huis. En vraag gewoon hoe het zit als je het niet 
snapt. In goed overleg kom je er vaak wel uit. 

Hans en Anne maakten, samen met de architect, een prachtig 
ontwerp voor hun huis. Niet standaard, niet gewoon en vooral heel 
eigen. Een huis met een bijzondere vorm en met veel natuurlijke 
materialen. En nu gaan ze bouwen. 

In de eerste week zoeken ze de werklui op in de bouwkeet. Ze 
hebben een kersenvlaai meegenomen en verontschuldigen zich 
over het feit dat ze zo’n ingewikkeld huis hebben ontworpen. En 
dat ze zich kunnen voorstellen dat het nogal een uitdaging is om 
het te bouwen. Gelukkig kan iedereen er om lachen. Maar er zijn 
ook meteen vragen. Omdat ze al zagen dat een zekere aansluiting 
van materialen niet op de manier uit te voeren is als bedacht was. 

De schaft – met kersenvlaai – duurt die dag iets langer dan normaal, 
omdat terstond de architect wordt gebeld en er overleg is over 
het mogelijke probleem. En met alle ervaring van de uitvoerder 
komen de partijen samen tot een oplossing. Weg probleem. En 
net zo belangrijk: goed contact. 

Feest
Vergeet ook niet de vieringen. Bijvoorbeeld een (klein) feestje voor 
de eerste paal die de grond in gaat. Of als het hoogste punt van de 
bouw bereikt is. Gewoon taart kan ook, maar doe iets. Om te vieren 
dat het de goede kant op gaat, dat je resultaat ziet. Of dat de zon 
zo mooi op je nieuwe terras schijnt. Betrek de mensen die voor je 

Samenwerking en startSTAP 10
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werken er ook bij. Laat ze trots zijn op hun werk. Zo wordt werken 
voor jou nog meer een feestje. 

 

Hulptroepen
Laat iemand je de regels uitleggen als je ze niet begrijpt. Of schakel 
de hulp in van een externe begeleider. Iemand bij wie je altijd terecht 
kan met al je vragen. Maar ook om tegen te mopperen als het even 
tegenzit, dat is soms ook best lekker.

Als je samen een huis bouwt, kun je natuurlijk ook tegen elkaar 
zeuren. Maar kun je die tijd niet beter gebruiken? Bijvoorbeeld 
voor elkaar? Of je gezin? Maak goede afspraken over de mogelijke 
stressfactoren en grijp in als het nodig is. En liefst nog eerder. 

Ontdek je plekje
Zorg ook voor een plek waar jij je terug kan trekken als het je 
allemaal te veel wordt. Al dat getimmer aan je hoofd is niet voor 
iedereen prettig. Regel een vakantiehuisje voor onbepaalde tijd. Of 
trek je terug in de caravan op de camping. Je hoeft er niet de hele 
tijd bovenop te zitten. 

Spreek met jezelf af hoe vaak je op de bouw gaat kijken. En op welke 
momenten je overlegt over de keuzes die je moet maken. Soms 

moet je snel beslissen, maar neem nooit overhaast een beslissing. 
Cliché, maar waar: haastige spoed is zelden goed. 

Het is ook leuk om af en toe te gaan kijken als er niet aan je huis 
wordt gewerkt. Dan zie je hoe je huis groeit. En hoe bijzonder het is 
dat jij hier straks gaat wonen. Soms kun je er al doorheen lopen en 
bedenk je misschien wel waar je bed komt te staan. Of zie je jezelf al 
zitten aan de keukentafel, met uitzicht op die prachtige boom. 

Wat er ook gebeurt, dit is leuk. Dit is bijzonder. Dit is van jou! 

Ten slotte
Ik wens je heel veel plezier met het bouwen van je eigen huis. 
En veel succes met het maken van alle keuzes. Doe het stap voor 
stap, dat werkt het beste. Een huis is ook niet in een dag gebouwd. 
Neem je tijd, neem je rust en zorg voor de beste begeleiding die je 
kunt krijgen. Alleen dan is het mogelijk om te ontspannen en vol 
vertrouwen het proces aan te gaan. Met als eindresultaat een fijn, 
comfortabel, gezellig huis waar je graag bent, 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! 

Pak een A4-tje en schrijf op welke afspraken jij met jezelf 
maakt over de samenwerking met anderen. Print het uit en 
hang het op een plek waar je vaak langsloopt. 

Samenwerking en startSTAP 10
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Hoe nu verder? 

Je bent aan het einde van dit boek gekomen. Ik hoop van harte 
dat ik je heb kunnen overtuigen dat een goede voorbereiding van 
cruciaal belang voor het bouwen van je eigen huis. En dat je nu door 
het volgen van de 10 stappen weet waar je aan begint. 

Toch kan ik me voorstellen dat het lezen van het boek je net niet genoeg 
helpt in het proces. Daarom deel ik graag mijn templates voor het 
Programma van Wensen, het opstellen van het Programma van Eisen 
én de lijst met architecten met je. Dit zijn mijn bouwplaatscadeaus voor 
jou. Maar dit is nog niet alles. Ik geef je ook een up-to-date overzicht van 
de belangrijkste websites die ik in het boek heb genoemd cadeau. 

Maak met mij je plan voor je meest ideale huis. Ik geef je graag 
ideeën hoe je dit kunt bereiken.

Zoals je hebt kunnen lezen, kun je bij mij ook terecht voor een  ‘second 
opinion.’ Heb je twijfels over het ontwerp voor je nieuwe huis? Zoek 
je bevestiging voor je keuzes? Of wil je gewoon even sparren? Maak 
een afspraak voor een gratis strategiesessie en we bespreken de 
mogelijkheden. Ook dit is een bouwplaatscadeau voor jou.

Ga naar  
www.angeliqueslatius.nl/bouwplaatscadeaus  

download de templates en maak een afspraak voor een gratis 
strategiesessie.
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Persoonlijke begeleiding 
Natuurlijk is het ook mogelijk dat ik je begeleid in de 10 stappen 
naar je eigen huis. Stuur me een e-mail en ik vertel je alles over 
het bouwplaatstraject. Of kijk alvast op www.angeliqueslatius.nl/
bouwplaatstraject.

Je kunt kiezen voor 1-op-1-begeleiding of voor begeleiding in een 
groepje. Dat is ook persoonlijk, maar dan met wat meer mensen. En 
daar leer je ook van, kan ik je vertellen. 

Ik bouw voor jou
Als architect ontwerp ik natuurlijk ook graag een huis voor jou. Ik 
bouw voor jou, maar dan wel mét jou. Over het programma ‘Ik Bouw 
Voor Jou’ vertel ik je ook graag meer tijdens een telefoongesprek 
of via ZOOM. Stuur me een e-mail als je hierover meer wilt weten. 
En kijk op www.angeliqueslatius.nl/ik-bouw-voor-jou/ voor meer 
informatie. 

Contact
Angelique Slatius 
Feng Shui Architectuur
www.angeliqueslatius.nl
contact@angeliqueslatius.nl

Volg mij op social media

www.facebook.com/angeliqueslatius

www.instagram.com/angeliqueslatius

www.linkedin.com/in/angeliqueslatius

Over de auteur 

Angelique is architect, docente en auteur. Naast dit boek schreef 
ze ook het e-book Feng Shui in de slaapkamer, een gids voor beter 
slapen met Feng Shui. Feng Shui houdt haar al bezig sinds haar 
middelbareschooltijd. 

Angelique aan het woord
‘In mijn jeugd woonde ik in een huis dat niet ‘af’ was. En dus was 
het nooit rustig. Er was altijd wel iets wat nog moest gebeuren. Ik 
merkte dat dit ten koste ging van mijn concentratie en mijn gevoel 
van veiligheid en geborgenheid. En dat is geen fijn gevoel.

Ik werkte ook in ruimtes die niet klopten. En weer die onrust. Onrust 
die zich uitte in onvrede op de werkvloer, een hoog ziekteverzuim 
en slechte prestaties van het bedrijf waar ik werkte. Ook dit was geen 
fijn gevoel.

Ik zie het als mijn missie om woon- en werkruimtes te ontwerpen die 
wél kloppen, ruimtes waar je energie van krijgt. Fijne ruimtes, waarin 
jij je prettig voelt. Zodat er meer tijd en energie overblijft voor de 
dingen die voor jou belangrijk zijn.

Ik ben een bouwer. Letterlijk. Daarom studeerde ik Bouwkunde aan 
de Technische Universiteit in Delft. Maar ook figuurlijk. Ik wil bouwen 
aan goede relaties en een goede sfeer in huis en op de werkvloer.

Ik combineer daarom mijn basis als architect met inzichten uit andere 
disciplines en culturen. Zo volgde ik na mijn studie Bouwkunde 
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masterclasses tot Feng Shui consultant, in Kuala Lumpur, aan de 
Mastery Academy of Chinese Metaphysics.

In 2001 won ik samen met ir. Cécile Calis de eerste prijs van de 
prijsvraag ‘Waterrijk wonen in Nesselande’, met de inzending 
‘Mind the Gap’, een ontwerp voor een woning op een vrij kavel. 
Mijn afstudeerwerk ‘De Chocoladefabriek’, geïnspireerd op Sjakie, 
kreeg een nominatie voor de Archiprix, de prijs voor de beste 
afstudeerwerken.

Over mij werd geschreven in diverse architectuurtijdschriften, 
waaronder ‘De Architect’, in het magazine Vastgoed en in het blad 
Extra van Woonfonds-Achmea.
Als bouwer streef ik altijd naar verrassende ontwerpen. Die zijn 
bedoeld voor nieuwsgierige, resultaatgerichte mensen. Zodat je 
denkt: ‘Wow, zo kan het ook. Daar had ik nog nooit aan gedacht’.

Mijn manier van werken wordt omschreven als praktisch en 
persoonlijk. 

’Wij willen je graag bedanken voor je snelle en professionele aanpak met 
betrekking tot het creëren van ons bouwplan. We zijn je erg dankbaar 
voor de nuttige tips en adviezen. Ook over de nazorg van dit project, zijn 
wij heel erg tevreden!’
Peppina, Den Haag

’Angelique laat ons met andere ogen naar ons huis kijken en omdat zij 
ook bouwkundige is, kan zij ons ook op dat vlak adviseren.’
Simone, Schiedam

’Hartstikke bedankt voor alles. Ik vond jouw input en samenwerken heel 
fijn.’
Claudia, Amsterdam

Naast mijn werk heb ik veel plezier met mijn twee puberdochters, 
onze twee katten en Maan, onze hazewindhond. En kijk ik heel 
graag naar Scandinavische detectives. Met een lichte voorkeur voor 
de Zweedse, omdat ik die taal zo leuk vind.’
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Nawoord

In 10 stappen je eigen huis bouwen. Creëer je droomhuis met de 
bouwplaatsmethode 
En voor je er erg in hebt, ben je gestart met het bouwproces. Ben je 
zelfs al een heel eind op weg. De bouwplaats is figuurlijk ingericht. 
Nu nog letterlijk en dan kan de bouw van je huis beginnen.

Je hebt alle gereedschappen/tools klaarliggen om mee aan de 
slag te gaan. Je dromen en wensen staan je helder voor ogen, het 
Programma van Eisen is zo goed als klaar, je budget staat vast en 
de totaalkosten zijn globaal berekend. De randvoorwaarden van de 
bouwlocatie zijn bekend en de taken zijn verdeeld. De architect is al 
begonnen met tekenen en je kijkt nieuwsgierig en vol vertrouwen 
uit naar de eerste schetsen. 

Je weet dat er lastige keuzes aankomen, maar je bent hier goed op 
voorbereid. 

Genietend van het idee dat het nu echt gaat gebeuren. Je kunt niet 
meer terug, maar dat wil je ook niet. Je bent vast nog iets vergeten, 
maar dat is niet erg. Dat komt vanzelf op z’n pootjes terecht. Omdat 
je weet waar het terecht moet komen. 

Ik heb dit boek met veel plezier voor je geschreven en ik hoop van 
harte dat deze wegwijzer je veel duidelijkheid geeft over wat er 
allemaal bij komt kijken als je een huis gaat bouwen. 

Ik hoor graag van jou wat je van dit boek vindt. Hoe hielp het boek 
je in het ontwerp- en bouwproces? En aan welke stappen had je het 
meest? 
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Ik stel het bijzonder op prijs als je een recensie over dit boek schrijft 
op BOL.com of mailt naar contact@angeliqueslatius.nl.
Dit helpt mij namelijk bij de promotie van mijn boek, zodat ik 
nog meer mensen kan helpen met het creëren van een goede  
(t)huisbasis. Bij voorbaat hartelijk dank voor je moeite, je doet er me 
een groot plezier mee.

Heb je na het lezen van het boek nog vragen? Stuur gerust een 
bericht naar contact@angeliqueslatius.nl. Ik help je graag. 

Wil je meteen aan de slag met het creëren van je droomhuis? In 
het hoofdstuk Hoe nu verder? lees je met welke diensten ik je kan 
ondersteunen. 

Dankjewel
Dit boek was er niet gekomen zonder de hulp van Daisy Goddijn van 
Expertboek. In haar 10-stappenprogramma is het gelukt om van een 
stapel teksten een boek te maken. 

Dank ook aan Giséla Fidder voor de ondersteuning in het 
10-stappenprogramma.
En dikke dankjewel voor Miriam Jans, ook van Expertboek, voor het 
redigeren van mijn boek. 

Dankjewel Marij van Haren van Soest voor het leuke interview dat ik 
met je had. Heel fijn, zoveel positiviteit! 

Willem Gebe, dank voor je scherpe opmerkingen en de nuttige 
aanvullingen tijdens het schrijven van het boek. 

Martine Gooszen, heel hartelijk dank voor alle prettige 10-uur-
koffiesessies, alle support, je professionaliteit en het bijsturen op 
momenten dat het nodig was. 

Martine Schipper voor de kritische blik op alle teksten over 
vergunningen en de aanvullingen over de werkwijze van de 
architect. Niet voor niets een architect die ik aanbeveel. 

Arjan Hebly voor het mooie voorwoord. Jij vond het een hele eer, zei 
je. Nou, ik ook! 

Mijn schrijfbuddies Eliane van Beukering en Joyce Korver voor de 
wekelijkse ZOOM-sessies, waarin we elkaar konden helpen en 
motiveren. En waar we onze twijfels en successen met elkaar konden 
delen. 

En natuurlijk mijn dochters. Voor hun vertrouwen. ‘O echt, ben je al 
klaar? Dat heb je snel gedaan. Ik heb er niet zoveel van gemerkt. Ga 
je nu nog een boek schrijven?’ 

Onze hond voor haar geduld. Met hierbij de belofte dat we vanaf 
vandaag weer langere wandelingen gaan maken. 

En – last but not least – jij! Voor het lezen van mijn boek. 

Dankjewel! 
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