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Een column schrijven over het zoeken naar je 
droomhuis , en inmiddels over het laten bouwen 
van je droomhuis , is niet alleen maar leuk. 
Het is, zo merkte ik de laatste weken, ook heel erg 
handig. Ik heb in dertien jaar tijd al heel wat verha-
len voor de krant geschreven, ook heel persoonli-
jke verhalen. Maar op geen enkele heb ik zo veel 
reacties gehad als op de columns. En dan nog 
reacties waar ik echt wat mee kan doen ook. Er 
zitten heel handige tips tussen, waar we dankbaar 
gebruik van zullen maken. 
Een deel van de tips is van bedrijven die zeker 
zeggen te weten me te kunnen helpen. Zo heeft 
een bedrijf uit Udenhout laten zien hoeveel twee-
dehands bouwmaterialen je op een paar vierkante 
meter kunt tentoonstellen. Ik ben er nog niet 
geweest, maar ga er zeker nog eens kijken. Want 
op de site www.achterhuis.nl is al duidelijk te zien 
dat er heel wat prachtige spulletjes te halen zijn, of 
toch in ieder geval te bekijken. 
Na de vorige column over architecten heb ik blijk-
baar een gevoelige snaar bij veel mensen geraakt. 
Er meldden zich wat architecten die natuurlijk 
zeggen wel te ontwerpen wat de klant wil. Architect 
Piet Tuin uit Kerkdriel heeft een mooie website 
(www.architectenbureauAcanthus.nl) met heel 
bijzondere huizen. Huizen echter die niet lijken 
op het soort woning waar wij aan denken: een 
nieuw huis dat toch oud lijkt. Dick van der Heijden 
uit Berlicum is ook zelf architect, sinds 1982. Hij 
schreef: “In mijn eerste gesprek zeg ik ook vaak 
dat architecten zijn in te delen in twee groepen. De 

architecten met een vaste stijl en de architecten 
die zich dienstbaar opstellen voor hun klant.” Hij 
schaart zichzelf in de tweede categorie en uit de 
rest van zijn uitgebreide verhaal kan ik me daar 
wel iets bij voorstellen. 
Hij gaf ook wat handige tips, zoals: maak zo veel 
mogelijk foto’s van huizen die je aanspreken. Daar 
kan een architect wat mee. Zelf hadden we dat ook 
al bedacht en ik heb sindsdien vrijwel permanent 
een digitale camera op zak. Van der Heijden gaf 
ook een realistisch beeld: “Als architect heb je nog 
meer taken. Ik vind dat je een klant moet wijzen op 
onlogische, onpraktische indelingen, in verband 
met waardevermindering en moeilijke verkoop. 
Maar als klant aangeeft dat zij hier goed over heeft 
nagedacht, is dit voor mij geen probleem. Ook 
moet je als architect rekening houden met allerlei 
voorschiften (bouwverordening, bouwbesluit, be-
stemmingsplan, welstandscriteria) en natuurlijk de 
omgeving waar het gebouw in komt. Dit kan soms 
inhouden dat het ideaalbeeld van een opdracht-
gever al in de begin fase niet haalbaar is.” Je gaat 
je dan bijna afvragen of het wel mogelijk is om je 
droomhuis te bouwen. Gelukkig waren er ook tal-
loze reacties van mensen zoals wij, ’leken’ die zelf 
een huis (hebben) laten bouwen. Heel wat mensen 
hebben een zo perfecte architect gevonden, dat 
hij (een zij heb ik nog niet aangetroffen) ons ook 
wordt aangeraden. 
Bij sommige mensen ga ik zeker nog langs, om te 
kijken hoe het huis vordert. Ik ben vreselijk nieuws-
gierig, zeker na het zien van foto’s die sommigen 
mailden. Jan Jonkers uit Erp is een huis aan het 
bouwen met een soort veranda erachter waar ook 
een soort erker onder schuilt (zie ook de foto). 
Interessant idee, dat er erg speels uit ziet. De 
familie Willems uit Oisterwijk is, zoals architect Van 

der Heijden al aanraadde, rond gaan kijken naar 
aansprekende huizen. Bij de meest aansprekende 
hebben ze aangebeld om te vragen wie de ar-
chitect was. Ze mochten binnen uitgebreid kijken 
en kregen talloze tips van de (ook zelfbouwende) 
bewoners. 
Uiteindelijk hebben ze de architect van dat be-
wuste huis gevraagd hun huis te tekenen. Anne-
Marie Koenraad-van Hees uit Vught wilde heel 
graag een houten huis en vroeg een kennis, die 
ook de Sterrenwacht in Heesch heeft ontworpen, 
te hulp. Die stelde vooral heel veel vragen, rel-
evante vragen die er op wezen waar hij tijdens het 
ontwerpen allemaal rekening mee wilde houden. 
Reden genoeg voor haar om met hem in zee te 
gaan. Al die tips zijn ontzettend handig bij het 
zoeken naar een architect. Gelukkig zijn we dat 
stadium inmiddels voorbij. In de volgende column 
zal ik beschrijven hoe we onze architect hebben 
gevonden en hoe de eerste gesprekken zijn verlo-
pen.
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