
Een grote
schuifpuzzel 

Ontwerpen is een vak apart. Daar zijn we inmid-
dels wel achter. Ook is duidelijk dat het een vak 
is waar een architect in zijn eentje ook niet (altijd) 
uitkomt. Een heel groot deel van ons huis hebben 
we zelf ontworpen. Niet de buitenkant, daar heb-
ben we alleen aangegeven wat voor stijl we mooi 
vonden. De architect heeft daar vervolgens een 
ontwerp op gemaakt dat op het stuk grond en in 
het straatbeeld past. 
De inhoud van het huis is een heel ander verhaal. 
Daar hebben we zelf al jaren over nagedacht. 
Al bijna zo lang als we in ons huidige huis wo-
nen. Sinds die tijd dromen we namelijk al van het 
bouwen van ons eigen huis en dus roep je bij elke 

‘misser’ 
die je te-
genkomt: 
“Als we 
ooit nog 
eens zelf 
gaan 
bouwen, 
doen 
we dát 
anders.” 
Het zijn 
vaak heel 
kleine 
dingen, 
waar je 
je aan 
ergert. 

We hebben nu bijvoorbeeld geen randje langs het 
bad waar je shampoo op kunt zetten. In het afvo-
erputje in de keuken zit geen zeefje. Maar andere 
ergernissen hebben wat grotere gevolgen. Zo 
vinden we de eettafel te klein (voor de hoeveelheid 
rommel die wij erop leggen). Maar voor een eet-
tafel met veel stoelen heb je ook een grote keuken 
óf eetkamer nodig. En als je een aparte eetkamer 
zou hebben, kan je woonkamer weer wat kleiner.
Zo kom je er langzaam achter, dat ontwerpen 
één grote schuifpuzzel is. Hoe groot die puzzel is, 
bleek pas echt goed bij de architect aan tafel. Als 
voorbereiding hadden we een hele lijst (een kantje 
of acht) gemaakt. Bij elke ruimte in het huis had-
den we beschreven hoe we die willen gebruiken, 
wat voor (soort) meubels we er kwijt willen, waar in 
het huis die kamer ongeveer moet liggen. Zelfs de 
architect kon niet nalaten te zeggen: “Jullie hebben 
je huiswerk goed gedaan.”
Ondanks al dat huiswerk - of misschien wel dankzij 
- kwam de architect er niet goed uit. Hij had (uiter-
aard) een plan gemaakt, maar veel van de eisen 
die wij in ons ‘huiswerk’ hadden gesteld, werden 
daarin niet ingewilligd. Dus zijn we thuis zelf gaan 
schuiven.
Dat schuiven deden we, zoals we bijna alles doen, 
op de computer. Er zijn heel veel architectuurpro-
grammaatjes die je bij het ontwerpen van een huis 
kunnen helpen, daar zou ik een aparte column 
aan kunnen wijden. Maar een simpel tekenpro-
gramma voldeed voor ons het beste. Dat liet ons 
precies zien dat we onze keuken misschien beter 
een kwartslag zouden kunnen draaien, om net 
wat meer aanrechtblad te creëren. En dat dan de 
berging ook beter uitkwam. We hebben zelfs een 
aparte speelkamer kunnen intekenen, op een plek 
waar de architect nog niet aan had gedacht. En 

het allerbe-
langrijkste 
(nou ja, 
allerleuk-
ste), ik heb 
de schu-
ifdeuren 
waar ik van 
het begin 
af aan van 
heb ge-
droomd. 
Want zo-
dra ik die 
bij iemand 
in huis 
zag, riep ik 
altijd: “Als ik ooit nog een eigen huis ga bouwen, 
dan wil ik díe ook.” 
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Ilze Rike is samen met haar gezin 
bezig met (de voorbereidingen van) 

het bouwen van een eigen huis.


