
Nieuw, maar 
toch oud 

Op het moment dat je serieus overweegt zelf 
een huis te gaan bouwen, zie je ineens overal 
nieuwe huizen staan. Ik lees ook ineens blad-
en, waar ik voorheen nog nooit van gehoord 
had. En ik zie televisieprogramma’s - nou, ee-
rlijk gezegd keek ik daar al vaker naar. Tussen 
al die nieuwbouwhuizen die ik zo voorbij zie 
komen, zitten schitterende exemplaren. Mod-
ern en romantisch wit, met torentjes of patio’s, 
immense landhuizen met rieten daken. Er is 
volop keus. 

Van sommige huizen wil ik me niet eens voor-
stellen dat ik erin zou moeten wonen. Want 
vaak zijn de nieuwbouwhuizen zo sfeerloos. 
Misschien komt het doordat de huizen nog 
maar net zijn ingericht. Of misschien komt het 
doordat nieuwe huizen in veel gevallen weinig 
karakter hebben. Een oud huis heeft al een 
boel meegemaakt, het heeft een verhaal, dat 
zie je er aan af. Het krijgt daardoor uitstraling, 
zoals ik oude mensen veel interessanter vindt 
om naar te kijken dan gelikte jonge fotomod-
ellen. Soms twijfel ik zelfs of we überhaupt 
in een nieuwbouwhuis moeten gaan wonen. 
De voordelen zie ik zeker: een zelfgebouwd 
huis krijgt precies die kamers in precies die 
formaten die wij praktisch vinden. Alles is in 
onze smaak: de keuken, de badkamer. We 
hebben (voorlopig toch) weinig onderhoud. 

Maar ergens zou ik 
toch ook best in een 
oud huis willen wo-
nen. Puur en alleen 
omdat het van zichzelf 
al veel meer karakter 
heeft. Nu hebben we 
op televisie ooit eens 
een heel aardige tus-
senoplossing gezien. 
Een gloednieuw huis, 
gebouwd in oude stijl 
met gebruik van oude 
(bouw)materialen. We 
zijn maar eens langs-
gereden bij het bouw-
project en het was nog 
mooier dan op tv. Niet 
zomaar één huis, maar 
de hele wijk was in die 
oud-Engelse en oud-Vlaamse sfeer gebouwd. 
De straten waren niet recht-toe-recht-aan met 
huizen die te dicht op elkaar staan, zoals in 
veel nieuwbouwwijken. Het leek meer een 
stukje grond waar hier en daar een huis was 
gebouwd met ertussen romantische kron-
kelweggetjes met kinderkopjes. Ouderwetse 
lantaarns en hier en daar een bruggetje 
maakten het plaatje af. En de huizen waren 
stuk voor stuk compleet ’af’. We konden niet 
naar binnen, maar de buitenkant zag er schit-
terend uit. Nieuw maar toch oud. Zou het dan 
toch kunnen? Een nieuw huis bouwen met 
(bijna) evenveel karakter als een oud huis? 

Het project van televisie is gerealiseerd op 
een voor ons onmogelijke plek. En in een voor 
ons onmogelijke prijsklasse. Maar we kunnen 
natuurlijk wel op onze eigen manier zoveel 
mogelijk karakter proberen te geven aan ons 
huis. Niet alleen aan de buitenkant, maar ook 
aan de binnenkant. En als ik er eens goed 
over nadenk, is het aardige van een zelfge-
bouwd nieuwbouwhuis wel dat je er je eigen 
karakter aan kunt geven. De huidige oude hui-
zen waren immers ooit ook nieuwbouwhuizen. 
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Ilze Rike is samen met haar gezin 
bezig met (de voorbereidingen van) 

het bouwen van een eigen huis.


