
Een zeldzame
kans grijpen 

Het waren er maar een paar, maar voor mijn 
gevoel hebben we al tientallen huizen hebben 
bezichtigd. Soms is van tevoren al duidelijk dat 
het waarschijnlijk niet echt iets voor ons is. 
Maar even zo vaak is het frustrerend om na 
een klein uurtje rondkijken buiten te staan en 
je te realiseren dat het weer je droomhuis niet 
is. Omdat het te klein is, of juist te groot. 
Omdat het te oud is, of juist te nieuw. 
Omdat het op de verkeerde plek staat. 
Eén huis had wel heel veel van ons droom-
huis. We hebben toen zelfs al met de bank 
gepraat over de mogelijkheden, we zijn een 
tweede keer gaan kijken en meten of onze 
spullen er passen. We vielen eigenlijk vooral 
op de omgeving, een uiterst kindvriendelijke 
buurt met veel groen om hutten te bouwen. En 
toch vlakbij allerlei voorzieningen. Ideaal. 
Toch hebben we uiteindelijk besloten het niet 
te doen. Om meerdere redenen. 
Omdat het twintig kilometer van onze huidige 
woonplaats ligt. De kinderen zouden naar een 
andere school moeten, we zouden een ander 
sociaal leven moeten opbouwen, verder weg 
van de familie. \
et was een prachtig huis, maar bij nader inzien 
was het toch duurder dan we er voor over had-
den. 
En toen kwam opeens die ene mogelijkheid, 
waar we tot dan toe alleen maar van hadden 

gedroomd, en dat al jarenlang: Het bouwen 
van een eigen huis, precies volgens onze 
wensen. We kregen de mogelijkheid om een 
stukje grond te kopen. Iets zeldzaams in dit 
land en een ontzettend groot geluk dat die 
kans voorbij kwam. 
Dus begint een heel ander hoofdstuk in de 
zoektocht naar ons droomhuis . We beginnen 
opnieuw. 
Hoeveel geld ben je kwijt aan de grond? Wat 
hou je over voor de daadwerkelijke bouw van 
het huis? Wat voor huis zou je daarvoor kun-
nen bouwen? En vooral: mag dat dan ook van 
de gemeente? 
Op al die vragen moeten we de komende tijd 
antwoord zien te krijgen. De eerste stap is het 
bestellen van het boek ’Eigen huis bouwen’ 
van de Vereniging Eigen Huis. Als we dachten 
dat we de belangrijkste vragen al hadden 
gesteld, komen we al lezend bedrogen uit. 
Want er zijn nog veel meer dingen waar we 

over na moeten gaan denken. 
Want weet iemand of zijn huis ooit gebouwd 
is op traditionele wijze, met houtskeletbouw, 
gietbouw, montagebouw of staalframebouw? 
Daar sta je niet bij stil als je lekker in een huis 
woont. Maar als je een huis laat bouwen, moet 
je overal over nadenken. En dat nog een jaar 
of tien, twintig in de toekomst ook, want zo 
lang wil je toch wel in een huis wonen. 
Heel gek om te bedenken in wat voor huis 
je over tien jaar wil wonen. Heel gek én heel 
leuk. 
Dus duiken we vol goede moed in de brij 
aan informatie over de voor- en nadelen 
van geprefabriceerde elementen, metalen of 
houten casco’s. Voorlopig genoeg onderwer-
pen voor columns. 
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Ilze Rike is samen met haar gezin 
bezig met (de voorbereidingen van) 

het bouwen van een eigen huis.


