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Peter Rotmans (62): ‘Een van ons zet
een cd op. De anderen moeten de com-
ponist en eventueel ook het werk ra-
den. Wie het denkt te weten, schrijft
het op een papiertje en geeft het aan de
degene die het werk heeft ingebracht.’

Aarnout Coster (71): ‘Zo geef je de
rest nog even de gelegenheid door te
denken.’

Rotmans: ‘Soms weet iemand het bin-
nen een paar seconden, soms gaan er
minuten overheen. Dan wordt er wel
eens gevist. Zo van: is zijn vrouw onder
de tram terechtgekomen?’

Coster: ‘Aah, de zogenoemde buiten-
muzikale hints.’

Rotmans: ‘Niet dat een componisten-
vrouw ooit onder een tram terecht is
gekomen.’

Coster: ‘Niet dat wij weten althans.’
Rotmans: ‘Maar de kennis van sommi-

ge leden reikt zover dat ze daar genoeg
aan hebben. Ook al is het een moeilijke.’

Coster: ‘Strauss! Je zou het niet zeg-
gen, maar die is soms heel moeilijk te

raden. Vooral het
jonge werk.’
Rotmans: ‘Sowieso
zijn vroege werken
moeilijk omdat de
stijl zich nog niet
ontwikkeld heeft.
Dan klinkt er iets
als: oh, is het weer
zo’n onkarakteris-

tiek jeugdwerk?’ Coster: ‘Of ‘schei uit
met die laat-romantische treurnis’.’

Rotmans: ‘We behandelen alleen
werk tussen Beethovens strijkkwartet
opus 127 tot heden. Dus ook de serialis-
ten en wat wel wordt aangeduid met
piep knars muziek. Elke tweede zondag
van de maand komen we bijeen om
plaatjes te raden. En al maakt het com-
petitieve element het heel leuk, dat
speelt zijdelings een rol. Tuurlijk, het
streelt je ego als je iets obscuurs her-
kent, maar we willen gewoon interes-
sante muziek ontdekken.’

Coster: ‘Mendelssohn, Brahms, Schu-
bert en Schumann hebben veel invloed
gehad op latere generaties. Dat heeft
heel wat onbekendere, maar goede mu-
ziek opgeleverd. Wel van componisten
die al bekend zijn hoor. Echt stuiten op
onontdekte componisten is er niet bij.’

Rotmans: ‘Maar je kunt als individu
nooit alles kennen.’

Coster: ‘De componist Röntgen bij-
voorbeeld. De naam is bekend, maar dat
zegt een beetje alles. Een clublid heeft
zich daarin zo gespecialiseerd dat je
hem een Röntgenoloog kunt noemen.’

Rotmans: ‘Of Britse componisten,
hoor je heel weinig. Alleen VW wordt
regelmatig gespeeld.’ Coster: ‘Da’s
Vaughan Williams voor ons.’

Rotmans: ‘Er is zoveel. Je kunt als mu-
ziekverzamelaar geen volledigheid na-
streven. Al bezwijkt het huis van een
van onze leden bijna onder 28 duizend
cd’s. Ik heb nu al een stapeltje klaar lig-
gen voor de eerstvolgende bijeen-
komst. Echt, we kunnen nog járen door.’
Pablo Cabenda
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Platenclub
Twaalf leden
Op de foto: Peter Rotmans, zittend
in wit overhemd.
Foto Jean-Pierre Jans/ de Volkskrant

‘S t ra u s s
is soms
moeilijk
te raden.’

De overheid stimuleert het
zelf bouwen van een huis

al jaren en voor velen is
het ook een droom. Maar

hoe pak je het aan? Wat
zijn de valkuilen, en waar

moet je beginnen?
Door Kirsten Hannema

H
et is een wens die vrijwel iedereen
koestert, een soort oerdroom. Zelf je
eigen huis laten bouwen. Niet het
standaard appartement dat de ge-
middelde projectontwikkelaar op de

markt zet, of die Vinexwoning met net te krap-
pe tuin, zelfs niet dat naar eigen smaak ver-
bouwde huis, dat in de meeste gevallen toch
ook een compromis is. Maar een woning pre-
cies op maat gemaakt, met ruimten die in je
fantasie als gegoten ‘passen’. In de jaren ne-
gentig promootte architect Carel Weeber het
‘wilde wonen’, inmiddels stimuleert de over-
heid het zelf bouwen al een aantal jaren.

Toenmalig Rijksbouwmeester Jo Coenen
(2000-2004) zette het ‘particulier opdrachtge-
verschap’ in 2001 op de agenda als een van zijn
tien Grote Projecten. Doel was om het aantal
zelf te bouwen woningen te verdubbelen tot

eenderde van de totale woningbouwproduc-
tie. Dat ambitieuze streven is nog lang niet be-
reikt. Hoewel in de relatief goedkope provin-
cies als Friesland (20 procent) en Drenthe (17
procent) het particulier opdrachtgeverschap
bloeit, is het vooral een moeizaam en kostbaar
proces in de Randstad.

Daar blijft het percentage steken onder de 5
procent, terwijl in bijvoorbeeld Zeeland bijna
27 procent van de totale woningbouwproduc-
tie door particulier opdrachtgeverschap tot
stand komt, zo blijkt uit CBS-onderzoek uit
2005.

Toch werkt het proactieve bouwbeleid dat
sommige gemeenten voeren, zoals de uitgifte
van vrije kavels in Almere (Flevoland, 9 pro-
cent). Ook in de Amsterdamse uitbreidings-
wijk IJburg en de Enschedese wijk Roombeek
(herbouwd na de vuurwerkramp in 2000) ver-

Particulier opdrachtgeverschap

rijzen kleurrijke gevels waarachter creatieve
indelingen schuil gaan.

Maar toch: hoe ideaal dat unieke huis in je
hoofd ook lijkt, in de praktijk kan die papieren
droom gemakkelijk ontaarden in een nacht-
merrie. Het bekendste bouwprobleem is ein-
deloze vertraging. Of de do-it-yourself-architec -
ten hebben in hun enthousiasme een villa ge-
tekend die nadat de offerte van de bouwer bin-
nen is, gereduceerd moet worden tot een wo-
ning die verdacht veel lijkt op een rijtjeshuis.
En met de grote prijsstijgingen – tot wel 30
procent – van de bouwmaterialen de laatste ja-
ren, houden ook weinig mensen rekening.
Kortom, redenen genoeg om je grondig voor
te bereiden op zo’n groot zelfbouwproject.
Hoe pak je zoiets aan? Hoe zorg je ervoor dat
de kosten niet uit de hand lopen? Waar begin
je?

De droom: bezint eer ge begint
Voor de meeste mensen begint het
met een droom en dat is een mooi

uitgangspunt. Advocaat Jan-Willem Matthij-
sen fantaseerde er al vanaf zijn puberteit over. ‘
In de klas zat ik schetsen te maken van een vol-
ledig glazen huis zonder binnenwanden en
deuren. Dat kladblok heb ik bewaard en 45
jaar later ziet mijn huis er ook daadwerkelijk
zo uit.’

Dromen kunnen uitkomen, maar het is dus
een kwestie van een lange adem en een sterke
wil. Bedenk wat het betekent dat enkele jaren
van je leven in het teken staan van de bouw
van je huis. Reken zeker op twee à drie jaar

Jan-Willem Matthijsen (59, advocaat)
Matthijsen zocht tien jaar naar een grote
lap grond voor zijn moderne, op maat ge-
maakte villa en vond zijn droomlocatie in
een bosrijke omgeving in het midden van
het land. Probleem was dat er volgens het
bestemmingsplan ‘slechts’ 200 m2 b e-
bouwd mocht worden, terwijl hij het dub-
bele wilde. Zijn architect loste dit op door
de slaapkamers ondergronds te bouwen,
met daglicht van boven. Met zijn volledig
glazen gevels en speciaal ontworpen me-
gameubels, is het huis tegelijkertijd open
en besloten, knus en met een weids uit-
zicht.
(De naam Jan-Willem Matthijsen is op zijn
verzoek gefingeerd.)
Foto Marieke Wijntjes

Bas (32, risicomanager) en Elice de Jong (31, senior brand manager).
In eerste instantie dachten Bas en Elice de Jong dat de richtlijnen uit het stedebouwkundig

plan voor hun wijk een beperking zouden vormen. Bas de Jong: ‘Met al die voorwaarden kon-
den we ons niet meer voorstellen dan een standaard rijtjeshuis, maar onze architect Jules
Zwijsen gaf er zijn eigen draai aan.’ Hij maakte een klassiek bakstenen huis met een twist,

met vloeren die verspringen en een nok die asymmetrisch ligt. Ook bedacht hij een ingenieu-
ze plattegrond, geïnspireerd door de inkom via de tuin, waar de garage zich bevindt.

Foto's Marieke Wijntjes

Het -stappenplan voor het bouwen van een huis:Ð
voordat het ontwerp er staat. Zeg de huur dus
niet te snel op.

Het grote voordeel van zelf alles kunnen kie-
zen, is tegelijkertijd ook het nadeel: van de ar-
chitectonische stijl tot het aantal kamers, van
de gevelbekleding tot en met de laatste deur-
klink. Je moet voortdurend knopen doorhak-
ken, weten wat je wilt. En het daarover eens
worden met je partner. Dit kan een heuse rela-
tiekiller worden.

De bouwperiode is een bijzonder intensieve
periode, waarin – afhankelijk van de hoeveel-
heid werk die je uit handen geeft – de combi-
natie met een baan zwaar kan zijn. Het is ver-
standig om van tevoren na te denken over het

opnemen van een periode (onbetaald) verlof.
‘Als we allebei hadden gewerkt was het hele-
maal misgegaan, zowel met ons huis als met
onze relatie’, zegt zelfbouwer Kathalijn Griffe-
joen, die tijdelijk stopte met haar baan in het
onderwijs. Een eigen bouwproject is emotio-
neel belastend, kost veel geld (dubbele hypo-
theken) en betekent ook praktische sores. Vaak
breekt er een periode aan waarin je huis-in-
aanbouw meer lijkt op een camping, waarin je
‘doucht’ in de keuken, kookt op een gaspitje
en de trap naar zolder tijdelijk een ladder is.
Kathalijn Griffejoen bivakkeerde met man en
twee kinderen maandenlang in een stacara-
van in de tuin. That’s all in the game.

Het concept: er is meer mogelijk dan je
denkt
Er zijn mensen die hun huis al hele-

maal hebben uitgetekend, compleet met plat-
tegronden waar zelfs de wc al een plekje heeft
gekregen, maar het beeld van hun droomhuis
is voor de meeste mensen vrij vaag. Een huis
met luiken en een rieten dak of juist een bun-
galow met strak gestucte witte gevels. Verza-
mel die beelden, noteer je mijmeringen over
puntdaken en wenteltrappen en scheur uit VT
Wo n e n de ideale open haard.

Een Excelsheet waarop staat wat voor kamers
je wilt en hoe groot ze moeten zijn, kan een
prima basis voor de architect vormen. Een goe-

de architect brengt samenhang aan in je ont-
werp, tilt een brij van ideeën naar een hoger
plan. Architect Nanne de Ru van het bureau
Powerhouse Company (ontwerper van de villa
van advocaat Matthijsen): ‘Je ziet vaak dat op-
drachtgevers allerlei knipsels verzameld heb-
ben, maar niet hebben nagedacht over de on-
derlinge samenhang of hoe het op de locatie
past. Of de voorwaarden spreken elkaar tegen:
het moet gezellig zijn, maar ook modern. Heel
licht, maar niet te veel glas. Ook maak ik regel-
matig mee dat koppels tegengestelde wensen
hebben: hij wil een minimalistisch plat dak à
la Mies van der Rohe, zij droomt van een werk-
kamer onder de hanebalken van een zadel-

dak.’ De Ru trad hier op als mediator en be-
dacht een driedimensionaal ‘ origamihuis’,
waarvan het platte dak geleidelijk verliep in
een punt. Schijnbaar paradoxale gedachten
kunnen juist leiden tot een spannend concept.

Het budget: reken jezelf niet rijk
Het budget is de cruciale factor in het
hele proces. De keuze voor de locatie,

de architect, het ontwerp, het bouwmateriaal,
de afwerking: overal moet je voor betalen. In
een klein, dichtbevolkt land als Nederland is
grond (met name grote stukken) schaars en
duur. Architect De Ru: ‘Op veel plaatsen is de
grond duurder dan de totale bouwkosten. In-

clusief grond moet je minimaal rekenen op
vijf à zes ton.’ Het particulier opdrachtgever-
schap is dus niet voor iedereen weggelegd.
Wie bereid is (en handig genoeg) om veel zelf
te regelen en te klussen, kan de kosten wel
flink drukken. ‘De architect die we in gedach-
ten hadden, vroeg meer dan een ton voor zijn
werkzaamheden en dat konden en wilden wij
niet betalen’ , zegt Kathalijn Griffejoen. Daar-
om zochten zij en haar man een andere, goed-
kopere architect. Ze besloten om haar alleen
hun ontwerp uit te laten tekenen en zelf de
overige werkzaamheden op zich te nemen.

Zie verder pagina 17
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op maat
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Kathalijn Griffejoen organiseerde het indie-
nen van de bouwaanvraag, zocht een geschik-
te aannemer, constructeur en werktekenaar
en begeleidde succesvol de uitvoering.

Dat kan echter ook helemaal misgaan. Denk
aan de houten eco-woning in Steenwijk van in-
genieur Jan Husslage, die maar niet af kwam.
Voor de bouw van de woning stond twee jaar.
Husslage heeft die termijn ruimschoots over-
schreden, waardoor de gemeente de grond te-
rugeiste. Inmiddels heeft de gemeente de wo-
ning gesloopt.

Behalve dat het noodzakelijk is om na te
denken over waar je je geld aan uitgeeft, is het
ook raadzaam om niet te krap te begroten. In
de regel loopt de bouw niet alleen in tijd uit,
maar ook in kosten. Zelfbouwers Bas en Elice
de Jong, bewoners van een moderne bakste-
nen woning in Loenen aan de Vecht, merkten
dat het prettig was dat ze ruim hadden be-
groot. Elice de Jong: ‘In de offerte van onze
aannemer stonden een aantal stelposten, pos-
ten die nog niet nader gespecificeerd zijn, zo-
als ‘badkamer: tienduizend euro’, en die vielen
uiteindelijk allemaal hoger uit. En het is vaak
ook zo dat alles wat je mooi vindt duur is en je

geneigd bent steeds meer te willen. Een buffer
is niet vijfduizend euro.’

De architect: meer dan alleen een ont-
werper
Met je idee en budget stap je naar

een architect. De meeste mensen vinden hun
architect via via, omdat ze bij vrienden hebben
gezien dat zijn stijl hen aansprak, hij in de
buurt woont en ze goede verhalen over hem
hebben gehoord. Een minder willekeurige me-
thode is om je op architectuurtijdschriften en
andere vakbladen te storten en zo een meer
gefundeerd idee te krijgen van je eigen smaak.
Tegenwoordig zijn er ook allerlei websites als
zoekeenarchitect.nl waarop architecten hun
werk kunnen etaleren. Wat – ook niet onbe-
langrijk – meespeelt, is het honorarium. Een
gemiddelde architect rekent tien procent van
de bouwsom. Jonge architecten zijn relatief
goedkoop en barsten vaak van creativiteit en
enthousiasme. Hoewel ze niet zo ervaren zijn,
zijn ze dikwijls bereid om extra diensten te
verlenen en er meer tijd in te stoppen. Niet in
de laatste plaats omdat een eigen ontwerp
mooi op het portfolio staat. Met een goedge-

vulde portemonnee kun je ook een heuse star -
chitect inhuren, zoals Rem Koolhaas of Richard
Meier. Dan moet je wel openstaan voor enige
vorm van experiment.

Het takenpakket van de architect bestaat uit
het vertalen van je woonwensen naar een
ruimtelijk concept, het vervaardigen van teke-
ningen voor de bouwaanvraag, constructeur
en aannemer. Vaak helpt de architect mee om
te zoeken naar een geschikt bouwteam. Katha-
lijn Griffejoen was vooral blij dat hun architect
meeging toen hun ontwerp door de welstands-
commissie werd beoordeeld. ‘Ik heb daar men-
sen huilend weg zien gaan, omdat hun ont-
werp werd afgekeurd. De commissie wil met
vakgenoten praten, die spreken hun taal. Onze
architect snapte dat meteen en we hebben de-
zelfde middag nog het dak iets aangepast om
het ontwerp goedgekeurd te krijgen.’

De locatie: kijk verder dan je kavel
Wees kritisch op de locatie. Kijk niet
alleen naar het (te bouwen) huis,

maar ook waar het staat. Misschien verrijst
naast jouw klassieke notariswoning wel een
betonnen ‘bunker’ of een ordinaire boerderet-

te. Architect Jules Zwijsen, ontwerper van de
familie de Jong, benadrukt het belang van de
buurt. ‘Ik vind veel kavelwijken maar matig ge-
slaagd. Het zijn lappendekens van individuele
woningen, waar de samenhang ontbreekt.’ De
overheid heeft dit probleem ook erkend en ge-
meenten betrekken daarom steeds vaker een
stedebouwkundige erbij. Hij maakt een totaal-
ontwerp en voert de beeldregie over de wijk.
Voor de buurt Cronenburgh – waar Elice en Bas
de Jong wonen in Loenen aan de Vecht – maak -
te architectenbureau West-8 een masterplan
waarin zaken als puntdaken, nokhoogte en
baksteen al werden voorgeschreven. Architect
Jules Zwijsen: ‘Let dus op het beeld van de
buurt als totaal. Kijk eveneens naar de maat
van de kavel, de hoeveelheid oppervlak die je
mag bebouwen en of je je parkeergelegenheid
op eigen terrein moet organiseren.’

De bouw: weet wanneer je expertise
moet inroepen
Het moment dat de eerste heipaal in

de grond wordt geslagen, breekt aan. Behalve
met de architect heb je nu ook met de aanne-
mer te maken. Het is niet zo dat de aannemer
de bouw begeleidt, in de meeste gevallen doet
de architect dit. Als dat niet zo is, zorg dan
voor een opzichter. Je hebt iemand nodig die
de uitvoering controleert en eventuele conflic-
ten met de aannemer uitvecht. Hierop bezui-
nigen is een typisch geval van pennywise,
poundfoolish.

Architect Nanne de Ru maakte mee dat een
opdrachtgever koste wat kost wilde besparen
op de bouwbegeleiding. ‘De gevelbouwer ver-
gat de dampremmende folie, waardoor een
deel van de gevel gesloopt moest worden. Als
leek zie je niet dat zoiets belangrijks mist.’

Kies bij voorkeur een aannemer uit de
buurt. Belgische of Poolse bouwbedrijven zijn
wellicht goedkoper, maar stellen je voor ande-
re problemen. ‘Onze Duitse aannemer zouden
we niemand aanraden’, zeggen Kathalijn en
Fred Griffejoen achteraf. ‘Behalve dat de com-
municatie moeizaam verliep, duurde het van-
wege de afstand vier dagen voor een kapotte
verwarmingsknop werd vervangen en heeft
het balkon – dat hij vergeten was te bestellen –
weken op zich laten wachten.’

Ook ontstond er een conflict over de prijs
van de deuren. In Duitsland bleek het gewoon-
te dat deuren zonder kozijnen en hang- en
sluitwerk geleverd worden, terwijl de Griffe-
joens aannamen dat dat bij de (voordelige)
prijs inbegrepen zat.

Vraag vooral meerdere offertes aan, de prij-
zen kunnen enorm verschillen. Laat de offerte
zo volledig mogelijk maken, want elke schroef
die er niet in staat, wordt later verrekend als
‘meerwerk’. In de regel zijn aannemers buiten
de Randstad – net als de grond – g o e d k o p e r.

En dan... Driemaal is scheepsrecht
Het laatste schilderijtje is aan de
unieke muur gehangen, de extra bre-

de zitvensterbanken zijn gelakt. Tijd om te ge-
nieten en bij te komen. Of toch niet? Wat blijkt:
de meeste zelfbouwers zijn tevreden met hun
huis en willen er zeker een tijd blijven wonen.
Maar voor altijd, dat is wel héél definitief.

Mijmeren over een volgend project doen ze
allemaal. Zelfbouwen blijkt verslavend te wer-
ken. Jan-Willem Matthijsen wil oud worden in
zijn glazen huis, maar heeft de smaak te pak-
ken gekregen. ‘Ik voel wel een soort bouw-
bloed in me. Misschien dat we nog een appar-
tementje ergens laten bouwen.’

Ook voor Bas en Elice de Jong is hun huis in
Loenen aan de Vecht nog niet het eindstation.
‘Het ‘vervelende’ is dat onze architect een heel
mooi huis voor ons heeft gemaakt, want we
zouden het best nog een keer willen doen. Het
was een heel leuk traject’, zegt Bas de Jong.
Sterker nog: wie het écht goed wil doen, bouwt
nog een keer voor de ultieme woning. Elice de
Jong: ‘Ze zeggen weleens dat je drie keer moet
bouwen voor je je ideale huis hebt.’ n

Meer info: www.particulieropdrachtgever-
schap.nl, www.zoekeenarchitect.nl
Met medewerking van Larissa Pans

‘Een buffer is niet
vijfduizend euro’

Kathalijn (40, onderwijzeres) en Fred Griffe-
joen (40, werkt in de financiële wereld).
Beiden zijn grote fans van Frank Llolyd

Wright en hadden al jaren een foto van een
villa in Nieuw-Amerikaanse stijl in

een laatje liggen. Onverwachts konden zij
een kavel grond kopen in Bosch en Duin.

Fred Griffejoen: ‘Toen trokken we ons oude,
megalomane zelfbouwplan weer uit de
kast.’ Geïnspireerd op Wrights Winslow

house uit 1893, heeft hun villa de kenmer-
kende uitstekende daken, grote raampartij-
en en een gevelcompositie in twee kleuren.

Foto's Marieke Wijntjes
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