
Lastig, die 
praktische 
mensen 

Hoe komen we aan een architect die tekent 
wat wíj willen? Met die vraag zijn we de laat-
ste tijd bezig geweest. We kennen wel wat 
(werk van) architecten uit de wijde omtrek. 
Maar daar zit eigenlijk weinig tussen waarvan 
we direct zeggen ’dat is het helemaal’. De 
ervaring die we hebben met architecten is 
bovendien niet zo positief. Misschien ook niet 
representatief, maar wel het verhaal dat je 
vaker hoort: een architect bouwt graag wat hij 
of zij zelf mooi vindt. Natuurlijk telt de mening 
van de klant, dat roepen de meeste archi-
tecten ook heel hard. Maar het esthetische 
voert de boventoon en wint het in de meeste 
gevallen van het praktische. En laten wij nou 

van die lastige prak-
tische mensen zijn. 
Mensen die graag 
wónen in een huis, 
het gebruiken en niet 
de hele dag er alleen 
maar naar kijken. Ik 
vind bijvoorbeeld de 
bekende Rietvelds-
toel hartstikke mooi. 
Om naar te kijken, 
maar niet om nou 
eens lekker op te 

zitten terwijl ik mijn favoriete tv-programma 
bekijk. Zo’n meubelstuk zou ik dus nooit in 
mijn huis zetten. 
Hetzelfde principe gaat op voor ons huis: het 
moet gebruiksvriendelijk en comfortabel zijn 
en niet alleen maar mooi. Een probleem daar-
bij is natuurlijk, dat het uiterlijk van het huis 
wel de sfeer bepaalt. Zeker niet onbelangrijk, 
vooral omdat we graag een huis willen met 
karakter, en het daarbij horende uiterlijk. De 
architect die wij zoeken, moet dus de kunst 
verstaan die twee aspecten te combineren. Hij 
moet een voor ons praktisch huis ontwerpen 
met het karakter dat we er zo graag in zien. 
Dat is nou wat je noemt een echte ’uitdag-
ing’. Misschien is het ook wel een onmogelijke 
opdracht. 
Om de man of vrouw die ons droomhuis kan 

tekenen te vinden, lezen we ons suf in allerlei 
tijdschriften. Ik dacht dat ik er heel wat kende, 
maar van Droomhuis en Kavel&Huis had ik 
nog nooit gehoord. 
We hebben, wederom, het boek Een Eigen 
Huis Bouwen van de Vereniging Eigen Huis, 
grondig doorgespit, op zoek naar tips. Dat 
verwees ons weer naar internetsites van onder 
meer Stichting Bureau Architectenregister en 
de van Nederlandse Architecten (BNA). En via 
die sites hebben we weer tientallen webpagi-
na’s van architecten zelf bekeken. Het viel niet 
mee om al die informatie te verwerken, maar 
we denken dat we hem hebben gevonden. 
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