
Wat je van 
ver haalt 

Amersfoort? Hoe kom je daar nou terecht? Het is 
de vraag die ik veel te horen krijg als ik vertel dat 
onze architect daar vandaan komt. Veel mensen 
verwachten blijkbaar dat je een architect zoekt 
in de buurt van je (toekomstige) woonplaats. Dat 
kan natuurlijk best handig zijn, maar ook bij de 
aanschaf van andere substantiële zaken (auto’s, 
meubels) heb ik de neiging om verder te kijken 
dan een straal van pakweg twintig kilometer ron-
dom ons huis. Dus voor zoiets belangrijks als de 
persoon die ons huis mag ontwerpen zoek ik in 
heel Nederland. Nog sterker, ook enkele Belgische 
ontwerpers zijn de revue gepasseerd. In wat bijna 
ons lijfboek is geworden, het boek Eigen Huis Bou-
wen van de Vereniging Eigen Huis, staan diverse 
tips voor het zoeken van een architect. Ook sites 
als www.architectenkeuze.nl, www.architectenweb.
nl zijn heel handig. Toch hebben we daar uitein-
delijk niet ’onze’ architect gevonden. Hoe dan wel? 
De bladen waar we door ons bouw-avontuur ken-
nis mee hebben gemaakt hebben we uitgebreid 
doorgebladerd: Droomhuis en Kavel&Huis. Die 
bladen staan vol met verhalen van mensen die zelf 
hun huis hebben (laten) bouwen en daar enthousi-
ast over vertellen. Ze zijn vrijwel zonder uitzonder-
ing tevreden over hun architect en vooral over hun 
uitvoerend bouwbedrijf. De bladen staan (dan ook) 
vol met advertenties van diezelfde bouwbedrijven. 
De verhalen in de bladen zijn (uiteraard) niet de 
reden dat we bij ’onze’ architect uitkwamen. De 
advertenties wel. Die staan namelijk ook vol met 
foto’s van de door de desbetreffende architecten 

ontworpen huizen. Daarbij ook nog allerlei handige 
informatie als (geschatte) bouwprijzen per kubieke 
meter, soorten ontwerpen, benodigde grootte van 
de bouwgrond. We hebben alle bladen die we 
hadden doorgebladerd en bij elke foto die ons 
maar een klein beetje aansprak een ezelsoortje 
gemaakt, we keken uitgebreid op internet. Uitein-
delijk bleek dat heel veel van de huizen die we 
alletwee mooi vonden door een bepaald architect-
enbureau waren gemaakt. Het bewuste bureau in 
Amersfoort. We hebben de brochure aangevraagd 
en werden nog enthousiaster. Op papier leek alles 
echt iets voor ons, dus de eerste afspraak was 
snel gemaakt. Ook in het gesprek klikte het. De ar-
chitect die we spraken (het bureau heeft er meerd-
ere) stelde precies de goede vragen. 
Hij begon al met de opmerking dat hij vooral hui-
zen maakt om in te wonen en dat hij daarbij uitgaat 
van de (woon-)wensen van de opdrachtgever. Hij 
inventariseerde direct een aantal van onze belan-
grijkste wensen en maakte een rijtje van de kosten 
die we in de loop van het project globaal konden 
verwachten. Erg praktisch, precies iets voor ons. 
We kregen als huiswerk mee om een balans te 
zoeken tussen alle ruimte die we dachten nodig 
te hebben en het budget dat ons ter beschikking 
staat. Want eigenlijk wilden we veel te veel kubieke 
meters voor veel te weinig geld. Gelukkig kwamen 
we daar snel uit. Het tweede gesprek gingen we 
goed voorbereid in. We hadden een uitgebreide 
lijst gemaakt van onze eisen per ruimte in het 
nieuwe huis. Met centraal de opmerkingen over 
wat we in welke kamer van het huis willen doen. 
Zo willen we graag een grote woonkeuken, waar 
we ook kunnen eten. En in een bergruimte moet 
toch ook plaats zijn voor een papiercontainer, dat 
soort praktische zaken. De architect keek er van 

op dat we zo gedetailleerd waren bezig geweest 
met ons huis. Hij vond het erg handig en kon direct 
per ruimte aangeven hoeveel kubieke meters dat 
ongeveer zou vergen. Om aan te geven wat voor 
stijl we ons huis het liefst zouden geven, heb-
ben we een stapel foto’s meegenomen. Sommige 
maakten we zelf bij huizen die we mooi vonden, 
andere plukten we van internet. Wij omschreven 
bij elke foto wat we mooi vonden aan het huis en 
wat niet. En al pratend kregen we het idee dat de 
architect al een huis voor zich zag. Zo kwam hij 
althans over. Na het gesprek begon het wachten 
op de eerste tekeningen.Zou hij onze woonwensen 
kunnen vertalen naar een plattegrond? Zou hij 
doorhebben wat voor soort stijl we mooi vinden? 
Het duurde maar een paar weken, maar door mijn 
nieuwsgierigheid leken het wel heel lange weken. 
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Ilze Rike is samen met haar gezin 
bezig met (de voorbereidingen van) 

het bouwen van een eigen huis.


