
Nog voor de 
eerste steen is 
gelegd 

Omdat dit de laatste keer is dat het Wonen-kat-
ern op deze manier verschijnt, is dit ook de laatste 
column over het bouwen van ons droomhuis . Vol 
enthousiasme begon ik twee jaar geleden met het 
beschrijven van onze persoonlijke ervaringen. We 
waren al een eind op dreef met het organiseren 
van de bouw van ons eigen huis. En wat we de 
maanden daarvoor hadden meegemaakt, was 
al aardig genoeg voor een paar columns. Dus ik 
kon wel even vooruit, dacht ik. Het begon bij waar 
het voor iedereen begint: het rondkijken naar een 
ander huis. We hebben er heel wat gezien: oude 
sfeervolle panden die helaas ook erg vervallen 
waren, nieuwere zonder een greintje karakter. We 
hebben zelfs op het punt gestaan een prachtig 
- maar niet helemaal ideaal - huis te kopen, vooral 
omdat het op zo’n ideale locatie lag: veel (open-
baar) groen eromheen, kindvriendelijke buurt, dicht 
bij een school. Tot we de kans kregen zelf een huis 
te bouwen. Oké, de locatie is niet zo ideaal als die 
van dat laatste huis, maar wel vlakbij de school 
van onze kinderen. En wat het belangrijkste was, 
en nog is: we konden onze dromen waarmaken 
en een huis bouwen dat aan nagenoeg al onze 
eisen voldoet. Zoektocht Dat droomhuis ontstond 
niet zomaar. Er ging een hele zoektocht naar een 
architect aan vooraf. En daarna samen met de 
architect een zoektocht naar het perfecte huis. 
Het ontwerp groeide langzaam tot wat het ruim 
een jaar geleden was. Het droomhuis dat toen op 
papier stond had precies de sfeer die we zochten. 

Alle ruimtes die we maar konden wensen van 
de grootte die we het liefst zien. En toen stond 
het werk ineens stil. Ik had er wel rekening mee 
gehouden dat het bouwen van een huis een lange 
adem zou vergen. Vooral tegen de procedure bij 
de welstandscommissie had ik van tevoren erg 
opgezien. Ik baseerde me op een eigen ervar-
ing en vooral op verhalen van anderen. Maar de 
welstandscommissie bleek ons welgevallig te zijn, 
de leden waren zeer te spreken over ons ontwerp. 
Het was pas ná het positieve oordeel van de 
welstandscommissie dat het werk aan het huis 
stil kwam te liggen. Want er zijn nog veel meer 
procedures waar je doorheen moet als je een huis 
wilt gaan bouwen. Dat het er zoveel waren en 
dat het zo lang kan duren, daar heb ik me wel op 
verkeken. Niet dat wij ons verveelden 
in de tussentijd. Want bij het bouwen 
van een huis komt veel meer kijken 
dan alleen stenen en vergunningen. 
Dus schreef ik over het ontwerpen van 
de tuin, het zoeken (en vinden) van 
een mooie keuken, het kijken naar de 
inrichting. Al die tijd bleef het kriebe-
len. Als je droomhuis dan eindelijk op 
papier staat, wil je toch graag zo snel 
mogelijk dat het ook echt wordt gebou-
wd. Als het zo lang duurt als nu, is het 
een beetje alsof je een vakantie hebt 
geboekt, je koffers al zijn gepakt, maar 
je de reis dan toch een jaar moet uits-
tellen. Inmiddels lijkt er weer wat schot 
in alle procedures te zitten. We zijn 
nog eens naar de tekeningen van ons 
huis aan het kijken en schaven hier 
en daar wat bij aan de plannen. De 
badkamer nét iets anders, een muurtje 

verschuiven, de meterkast op een andere plaats. 
En hopelijk kan dan binnenkort écht de eerste 
steen worden gelegd. Ik had daar nog graag over 
geschreven. Want alleen al het uitzoeken van de 
eerste steen is een aparte column waard. Net als 
alle andere mijlpalen, van het graven van de fun-
dering tot het bereiken van het hoogste punt. En 
ongetwijfeld zullen ook heel wat bouwanekdotes 
de revue passeren. Ik zal er wel over schrijven, 
maar niet meer op deze plek. Dit was de laatste 
column over het bouwen van ons droomhuis op 
deze plek. 
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Ilze Rike is samen met haar gezin 
bezig met (de voorbereidingen van) 

het bouwen van een eigen huis.


