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De meeste deelnemers aan dit boek zijn landelijk actief.
Op website www.architectuurguide.nl zijn de vestigingen
van de architectenbureaus, vormgevers en bouwers en de
bouwlocaties onder de kopjes ARCHITECTEN, BOUWPARTNERS, BOUWLOCATIES ook te vinden.
3

Wat is de Nationale Architectuurguide?
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Het laten bouwen van een eigen huis is niet uitsluitend weggelegd voor particulieren
met een heel ruim budget. Het is vaak voordeliger dan het kopen van een bestaande
woning of kopen via een ontwikkelaar. En leuker en eenvoudiger dan vaak wordt gedacht!
Een prettige bijkomstigheid: wie z’n eigen huis kan vormgeven neemt in de regel geen
genoegen met standaardoplossingen. Dat vergroot de kwaliteit van onze woonomgeving.
Bouwen in particulier opdrachtgeverschap (ook wel zelfbouw genoemd) is een trend
aan het worden in Nederland; grote kans dus dat we hier op architectonisch gebied een
‘Gouden Eeuw’ gaan beleven.
Een zelfbouwer zal eerst geschikte bouwgrond moeten vinden. Elke bouwlocatie heeft
haar eigen kenmerken en meestal moet de architectuur er aan een aantal beeldbepalende
eisen voldoen. Zo zijn er locaties waar uitsluitend klassieke of moderne woningen
gebouwd mogen worden. Er zijn ook welstandsvrije locaties. Daar gelden nauwelijks
of geen architectuurregels. Als aspirant-zelfbouwer moet je dus eerst je woonwensen
inventariseren en toetsen aan de regels die van toepassing zijn op de kavel die je op
het oog hebt.
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In deze zevende editie van de Nationale Architectuurguide worden vanaf pagina 195
een groot aantal van de mooiste zelfbouwlocaties van Nederland gepresenteerd. Heb
je de ideale bouwkavel gevonden? Dan moeten er bouwpartners worden gezocht die
passen bij je smaak en budget. Vanaf pagina 46 presenteren een groot aantal architecten,
vormgevers en bouwers woningontwerpen in verschillende stijlen en prijsklassen en
ontwerp- en bouwsystemen waarmee er (ook voor een bescheiden budget) onder
architectuur een eigen huis gerealiseerd kan worden. Op pagina 6 vind je informatie over
de ins en outs die bij zelfbouw komen kijken, op pagina 16 lees je alles over duurzaam,
energiezuinig en toekomstgericht bouwen. En voor wie klein, comfortabel en avontuurlijk
wil wonen worden innovaties rond de ontwikkelingen van Tiny Houses gepresenteerd.
Door het ruime aanbod vind je in dit boek altijd wel een geschikte bouwlocatie en
bouwpartners die passen bij je ideeën en mogelijkheden. Neem (vrijblijvend) contact
op met de deelnemers aan dit overzicht. In een gesprek kun je je wensen op tafel
leggen en uitvinden of de noodzakelijke ‘klik’ aanwezig is. Op de bijbehorende website
www.architectuurguide.nl kun je meer informatie over architecten, bouwers en
bouwlocaties vinden.
Veel bouw- en woonplezier gewenst!
Het redactieteam van de Architectuurguide
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Deze Nationale Architectuurguide kwam tot stand met medewerking van de erin
opgenomen architecten, vormgevers, bouwers, overige bouwpartners en gemeenten.
De getoonde ontwerpen zijn niet getoetst of beoordeeld aan de hand van alle regels die
van toepassing zijn op de opgenomen bouwlocaties. Ze dienen slechts ter inspiratie en
vrijblijvende kennismaking met het werk van de deelnemende bouwpartners. Aan de
inhoud van deze guide kunnen dan ook geen rechten of verplichtingen worden ontleend.
Waar we het in neutrale zin hebben over de ‘architect’, ‘vormgever’ en ‘zijn’ werk bedoelen
we zowel mannelijke als vrouwelijke architecten en vormgevers. De paginavermeldingen
in foto’s verwijzen naar de pagina van de betreffende bouwpartner. Daar vind je ook de
fotocredits. Bij een groot aantal van de architectuurpresentaties staat een indicatie van de
ontwerp- en bouwkosten vermeld (zie voor de opbouw van de prijsindicatie pagina 232).

Tips voor particuliere opdrachtgevers

1 Bekijk welke kavel het meest bij je (woon)wensen en mogelijkheden past.
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2 Maak een inventarisatielijst met kenmerken die voor jou van belang zijn. Wil je een kavel
in een stedelijke omgeving of zoek je een bouwlocatie met een landelijke ligging? Bieden
de kavels op een bouwlocatie bebouwingsmogelijkheden die je aanspreken, is er privacy
ten opzichte van andere bebouwing?
3 Overleg of je ideeën over je toekomstige huis overeenkomen met de mogelijkheden
(bouwvoorwaarden) die van toepassing zijn op de kavels van een bouwlocatie.
4 In de fase waarin je je architect en aannemer gaat kiezen, kun je je over hen
informeren door gerealiseerd werk op locatie te bezoeken en dit boek en de website
www.architectuurguide.nl te raadplegen.
5 Op sommige bouwlocaties mogen bijzondere materialen gebruikt worden. Om het
effect daarvan optimaal te benutten, is het raadzaam een architect te selecteren die thuis
is in het toepassen van deze materialen.
6 Is de aannemer (eventueel in overleg met de architect) gekozen, maak dan sluitende
afspraken waarbij het eindbedrag vaststaat. Dit om verrassingen aan het eind van de
bouw te voorkomen.

pagina 54

7 De architect met wie je in zee gaat, leeft zich totaal in je project in: het kan een voordeel
zijn om deze architect ook opdracht te geven (delen van) het interieur te laten ontwerpen
om een sterke harmonie te bereiken tussen in- en exterieur. Denk bijvoorbeeld ook aan
badkamer en keuken.
8 Een goed ontwerp vereist veel voorwerk. Hoewel je misschien tijdens de ontwerpfase
nog niet bezig bent met de inrichting, is het goed om na te denken over bijvoorbeeld het
lichtplan van je interieur. Door hier al van te voren leidingen voor op te nemen in vloer en
plafond, voorkom je later gecompliceerde aanpassingen die mogelijk schade met zich
meebrengen.
9 Audioboxen raken ‘uit’. Tegenwoordig zijn er systemen die in de muur geïntegreerd
worden. Zo kun je in de muren van de woonkamer, de slaapkamers, de badkamer en de
keuken onzichtbaar audioapparatuur opnemen, mits hiermee in de ontwerpfase rekening
is gehouden.
10 De waarde van je nieuwe huis stijgt als je gebruikmaakt van innovatieve technieken
in de elektrische huishouding van je huis. Domotica biedt de mogelijkheid om via één
computerscherm de verwarming, de verlichting, de beveiliging maar ook de muziek in je
huis te regelen. Informeer naar de mogelijkheden bij je architect, aannemer of installateur.
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11 Naast de architect is de keuze van een aannemer even belangrijk. Bij de aanbesteding
van het project gaat het om de prijs en de kundigheid die zo’n aannemer kan aantonen.
Kan hij waarmaken wat hij belooft? Concreet: bluft die goedkoopste aannemer bijvoorbeeld
als hij zegt dat er geen damwand om de bouwput geslagen hoeft te worden? En er is ook
nog zoiets als ‘gevoel’. Kun je een jaar lang elke dag met die aannemer door één deur?
Ook als zich tegenslagen voordoen? Het advies van de architect is hier bepalend. Een
goede verstandhouding tussen de architect en aannemer is immers onontbeerlijk.
12 Vanaf 2021 mogen we alleen nog energieneutraal bouwen. Wie in eigen beheer een
huis laat bouwen moet zelf bouwpartners vinden die een huis duurzaam en energiezuinig
kunnen maken. In dit boek vind je een groot aantal architecten, vormgevers, bouwers
en andere bedrijven die gespecialiseerd zijn in duurzame en energiezuinige woon- en
bouwsystemen. Zie ook: ‘Duurzaam, toekomstgericht bouwen’ op pagina 16.
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Ontwerpen en bouwen in particulier
opdrachtgeverschap (PO en CPO)
Te a m w o r k g e n e r e e r t e x t r a k w a l i t e i t

Architectuur met LEF
Een woning ontwerpen is als een puzzel leggen waarvan de stukjes nog niet bekend zijn.
Alle variabelen zijn stuk voor stuk belangrijk. Hoe los je zo’n vraagstuk op? Hoe leg je een
puzzel met zoveel onbekenden? Bij LXarchitecten vind je het beste van twee werelden.
De alertheid en flexibiliteit van een klein architectenbureau en de capaciteit van een groot
bureau. Opdrachten worden vanaf het eerste gesprek tot en met de afronding begeleid
door de architecten zelf. De LEF-methode van LXarchitecten (LEF = Locatie, Expressie en
Functie) helpt je stap voor stap de vorm te vinden die je voor ogen hebt (zie pagina 125).
Licht, lucht, openheid en intimiteit
Het team van KettingHuls werkt vanuit een heldere strategie, zonder aan een dwingende
architectuurstijl vast te houden. Interactie met opdrachtgevers wordt als inspirerend
ervaren, omgevingselementen spelen een grote rol bij het ontwerpen en brengen de
woonomgeving in beweging. Van de architecten Daniëlle Huls en Monica Ketting houdt de
één zich meer bezig met het landschappelijke en de ander meer met architectuur. Samen
hebben ze een brede kijk op de opgave waardoor een geïntegreerde uitwerking van het
ontwerp ontstaat. Het ontwerp van de villa in Bilthoven is representatief voor de portfolio.
Door de karakteristieke vormgeving is het een landmark, de relatie met de omgeving wordt
versterkt door grote glazen puien en een houten terras, doorzichten in het huis maken het
ruim en licht, houten elementen zijn in pure vorm zichtbaar (zie pagina 132).
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Uniek concept voor landelijk wonen
Het team van het bureau Weeber architecten is gespecialiseerd in het ontwerpen en het
begeleiden van de bouw bij de realisatie van WoonSchuren: een unieke woonvorm voor
het landelijk gebied, die maximale gebruikskwaliteit en vrijheid biedt en naadloos wordt
ingepast in de landschappelijke omgeving. Kenmerkend voor deze architectuur is een
eenvoudige hoofdvorm, subtiele detailleringen, het gebruik van natuurlijke materialen en
aandacht voor veel licht, lucht en ruimte. De stijl waarin de zussen Yvonne en Sandra
Weeber werken is fris en modern, de aanpak persoonlijk, kwalitatief én realistisch. Laat
je verrassen door een eigenzinnig ontwerp (zie pagina 96).
Op de grens van wal en water
Architect Bob Ronday heeft als specialisatie wonen op het water. ‘Het water dat een
woonboot omsluit is essentieel, en niet alleen omdat het de woning laat drijven. Water
biedt ruimte, rust en kalmte. Maar ook de nodige reuring. Water ziet er nooit hetzelfde uit, is
altijd aanwezig ín de woning, in de vorm van een zacht stromend geluid, een zee van licht,
nooit stilstaande reflectie en vooral de vrijheid die je ervaart. Doel is om waterwoningen
te ontwerpen en te realiseren waarbij de gebruiker centraal staat.’ Ronday werkt in een
moderne ontwerpstijl die zowel op zichzelf, als in combinatie met oude architectuur voor
een hedendaags resultaat zorgt. Er is veel ervaring in huis: door het hele land heeft Ronday
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De architect of vormgever met wie je in zee gaat, maakt zijn handschrift ondergeschikt
aan je (woon)wensen en zal binnen de gekozen stijl een ontwerp maken dat past bij jouw
wensen en budget. Hij/zij moet naast vormgeverskwaliteiten ook beschikken over het
nodige inlevingsvermogen. Een goede persoonlijke verhouding tussen opdrachtgever en
bouwpartner is onontbeerlijk voor een prettig en geslaagd ontwerp- en bouwproces. De
grootte van een bureau is minder relevant. Met het maken van een goed ontwerp is je
bouwpartner er nog niet. Terwijl je je als opdrachtgever tijdens de ontwerpfase meestal nog
niet bezighoudt met de inrichting van je toekomstige woning moet de architect of vormgever
al nadenken over bijvoorbeeld een lichtplan en de integratie van een geluidssysteem. Een
geïntegreerd audiosysteem bijvoorbeeld kan in de muren van de woonkamer, slaapkamer,
badkamer en keuken worden opgenomen, mits daar in de ontwerpfase al rekening mee
wordt gehouden.
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Ontwerpen en bouwen in particulier opdrachtgeverschap

Wie in eigen beheer een huis laat bouwen moet zelf een architect en aannemer
vinden die passen bij z’n wensen en mogelijkheden. Om een bijzonder huis te
realiseren heeft een architect een opdrachtgever nodig die hem de ruimte en het
vertrouwen geeft om met onorthodoxe oplossingen te komen. Bouwen in particulier
opdrachtgeverschap is nu eenmaal teamwork. Een goede ‘klik’ tussen alle partijen
genereert extra kwaliteit.
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projecten gerealiseerd. Hij helpt opdrachtgevers graag met het gehele bouwproces of
een onderdeel ervan, zoals het ontwerp, de bouwaanvraag en de bouwbegeleiding (zie
ook pagina 74).

Totaalconcept
De ontwerpen van interieurarchitect Debora Reis en architect Liesbeth van Meerkerk
van het bureau Architecten aan huis zijn zowel esthetisch als functioneel, hebben een
warme, moderne uitstraling, worden met liefde voor detail gemaakt en zijn duurzaam. Met
zonnepanelen op het dak, een warmtepomp en luifels aan de zuidzijde zijn de huizen die
het team realiseert niet alleen erg prettig om in te wonen maar ook energiezuinig. Debora
en Liesbeth ontwerpen een woning vanuit de combinatie interieur en architectuur. Ze
leveren een totaalconcept dat naast architectonisch ontwerp en bouwkundige uitwerking
ook een interieurontwerp met maatwerkinrichting, een verlichtingsontwerp en voorstellen
voor de afwerkingomvat. Dit alles zorgt ervoor dat alles, inclusief materialen, gevels en
details, naadloos op elkaar aansluit (zie pagina 124).
Bouwmeesters voor architectuur én bouwen
Bij de bouwmeesters van Mattone hoef je niet op zoek te gaan naar een geschikte
aannemer om het ontwerp van een villa te realiseren. Je hebt er één aanspreekpunt voor
het maken van een exclusief ontwerp én het realiseren daarvan. Ook het interieur en
de buitenruimten kunnen worden mee-ontworpen, waardoor er een eenheid in vormtaal
ontstaat. Het team heeft een reputatie hoog te houden bij het realiseren van unieke
gebouwen die decennialang meekunnen. En ze houden echt rekening met de (woon)
wensen en het budget van opdrachtgevers. ‘Het is altijd weer een bijzonder moment: de
start van het bouwen van een villa voor een particuliere opdrachtgever’ (zie pagina 84).
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Totale woonbeleving
Oriëntatie, lichtinval en het creëren van bijzondere ruimten zijn belangrijke kenmerken in
de ontwerpen van WnS Architecten. Jörg Wartewig: ‘Ook over het tuin- en interieurontwerp
denken we mee; die vullen elkaar aan, wat de totale woonbeleving compleet maakt. We
hanteren geen specifieke architectuurstijl en begeleiden de projecten van initiatief tot ver
na de oplevering. Onze opdrachtgevers zijn immers onze reclamezuilen voor de toekomst’
(zie pagina 82).
Verfijnde detailleringen
Machiel Hopman van ConverseArchitects: ‘We hebben ambacht, oog voor detail en kwaliteit
altijd hoog in het vaandel staan. We gebruiken zoveel mogelijk pure, natuurlijke materialen
en passen verfijnde detailleringen toe. Daarnaast onderscheiden onze ontwerpen zich door
strak design en hebben ze een robuust karakter. Hierdoor gaan onze gebouwen ‘leven’
en krijgen ze de karakteristieke ‘Converse-uitstraling’’ (zie pagina 94 en pagina 218).
Op maat gemaakte architectuur vanuit aandacht voor de opdrachtgever
De architectuur van USE architects is fris, modern, spannend en adequaat en heeft altijd
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Creativiteit, inzet en expertise
Met een enthousiast team werkt Architectenburo De Vries & Theunissen al jarenlang met
veel plezier aan diverse particuliere en zakelijke opdrachten. ‘Creativiteit, inzet en expertise
zijn onze uitgangspunten bij elk project. Wij werken graag vanuit een totaalconcept,
waarbij alle aspecten van het ontwerpproces worden geïntegreerd tot één plan. Door
goed te luisteren, de locatie te onderzoeken en de mogelijkheden van het bouwperceel te
bestuderen kunnen wij een uniek ontwerp maken. We waken over de juiste verhoudingen
en uitstraling en kennen de ins en outs van het bouwproces. Door onze jarenlange ervaring
met het ontwerpen en realiseren van projecten kunnen wij opdrachtgevers helpen tijdens
alle fases van het bouwproces (concept, ontwerp, 3D-model, vergunningsaanvraag,
technische uitwerking, aannemersselectie en directievoering). Onze kennis delen we graag
met onze opdrachtgevers om gezamenlijk iets moois te maken. Voor zowel zakelijke als
particuliere projecten kunt u bij ons terecht voor nieuwbouw, aan- en verbouw en interieur’
(zie ook pagina 80).
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Ontwerpen en bouwen in particulier opdrachtgeverschap

Balans tussen exterieur en interieur
Het werk van Paul Seuntjens wordt gekenmerkt door een harmonieus geheel van licht
en ruimte, esthetiek en functionaliteit en een sfeervolle soberheid. Seuntjens ontwerpt
zowel het interieur als het exterieur van een woning, een meerwaarde die tot uiting komt
in doordachte details, uitgebalanceerd kleurgebruik en natuurlijke materialen. Seuntjens
heeft affiniteit met het modernisme en dat is duidelijk in zijn werk terug te zien. Het feit dat
hij zowel het interieur als het exterieur kan ontwerpen is een meerwaarde die tot uiting
komt in de doordachte details, het uitgebalanceerde kleurgebruik en het veelvuldig gebruik
van natuurlijke materialen in binnen- en buitenruimten (zie ook pagina 68).
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een heldere vormgeving en een vriendelijk randje. ‘We willen mooie architectuur maken
die een antwoord is op hoe mensen willen wonen, hoe ze hun huis willen gebruiken en
beleven. We besteden bijzondere aandacht aan daglichttoetreding, uitzicht en doorzichten.
Het contact met opdrachtgevers is essentieel. Aandacht en dialoog zijn uitgangspunten
bij het maken van op maat gemaakte architectuur’ (zie ook pagina 86).

Form follows function
Het team van M Blokker Architecten heeft een duidelijke focus en visie op de particuliere
woningbouw. Michiel Blokker: ‘Streven is om uit elke opdracht het maximale te
halen. Door mijn compagnonschap met planoloog Erik Bijsterbosch kunnen we ons
extra onderscheiden en wordt er verder gekeken dan de regels van bijvoorbeeld het
bestemmingsplan.’ Creativiteit staat bij het team altijd in dienst van de opdrachtgever.
Form follows function. Het werk dat inmiddels is gerealiseerd valt op door z’n eigen stijl
en diversiteit. Michiel: ‘Maar het gaat uiteindelijk altijd om de mensen die erachter zitten.
Want bouwen voor particulieren doe je samen.’ Het team houdt zich o.a. bezig met het
bouwen in landelijk gebied via de Rood voor Rood regeling, waarbij het mooie van het
platteland wordt bewaard en versterkt (zie ook pagina 110).
Moderne architectuur geïnspireerd door het verleden
Derk Thijs en Vanessa Gutberlet van Thys + Gutberlet architectuur laten zich inspireren
door verschillende architectuurstijlen. De ontwerpen van de woonhuizen W1 en W2 in
Domburg zijn bijvoorbeeld geïnspireerd door de traditie van de villa-architectuur uit de
jaren dertig. Waar in het verleden vaak een gestileerde kap met overstekken werd gebruikt,
zijn in huis W1 en W2 lessenaarsdaken toegepast - een voorbeeld van een eigentijdse
dakvorm met een helling. In huis W1 laten ze die oversteken in huis W2 zijn de twee
lessenaarsdaken onderdeel van de vorm van het metselwerk, en leiden ze de overgangen
van binnen naar buiten in (zie pagina 136).
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Als team met de opdrachtgever
Waarom doen we een verbouwing of bouwen we een nieuw huis? Omdat we het leuk vinden
natuurlijk! Wie met architect Janneke Ypma in zee gaat, krijgt niet alleen een origineel
en inspirerend ontwerp; Janneke gaat voor het complete verhaal. De woonhuizen die ze
realiseert zijn helder, er is veel aandacht voor detail, kleur, compositie en ruimtelijkheid.
Janneke: ‘Uitdaging is om samen met de opdrachtgever het proces aan te gaan en tot
het optimale eindresultaat te komen. Ik vind het prettig om de opdrachtgever een eigen
verantwoordelijkheid te geven. Dat geeft hen een goed gevoel. Soms lijkt het bijna
onzichtbaar wat ik doe, dan heb ik wel degelijk veel gedaan . Mij gaat het erom de droom
van mijn opdrachtgever te realiseren!’ (zie pagina 140).
Je thuis voelen: je ziet het niet maar ervaart het wel
Wonen doe je binnen en ’thuis’ is een gevoel. Hoe mooi is het om beide te koppelen
bij het ontwerpen van je huis? Als je dat van binnenuit doet wordt het in ieder geval erg
praktisch, want je gaat uit van het gebruik. Start bijvoorbeeld met waar je het liefste wilt
zitten en bekijk hoeveel ruimte dat inneemt. Waar je op uit wilt kijken, hoe je de zon
binnen wilt laten komen en nog veel meer. Dan laat je je huis zich aan jou aanpassen in
plaats van andersom. Dat is niet alleen heel functioneel, het is ook nog eens prettiger.
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Tijdloze elementen en actuele architectuurtrends
De vrijstaande villa in Kruiningen die ir. Wout NH Stilma heeft gerealiseerd is een
goed voorbeeld van moderne architectuur en typerend voor de verscheidenheid en
ontwerpvrijheid van Buro Stilma. De woning heeft een geometrische structuur en platte
daken. Het bouwvolume is nauw passend in zijn bijzondere kavel gegoten, wat alleen
mogelijk was met een complexe volumestructuur die niet alzijdig is, maar ook nodig op
deze locatie. Oriëntatiepunten, gebruik van ruimtes met het verloop van zonlicht door de
dag heen, oversteken bij ingangen, zijn onder andere verwerkt in deze Caribisch ogende
villa. Architecten Buro Stilma werkt in verschillende stijlen, waarbij tijdloze elementen en
actuele architectuurtrends gecombineerd worden (zie pagina 102).
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Ontwerpen en bouwen in particulier opdrachtgeverschap

Gericht op uw comfort
Tradivilla is actief in heel Nederland en bestaat uit een unieke samenwerking tussen
architecten, ontwerpers, aannemers en bouwbedrijven. Met ruim tien jaar ervaring in de
particuliere woningbouw biedt het bedrijf opdrachtgevers een kwalitatief en onbezorgd
ontwerp- en bouwtraject. Het werk dat wordt gerealiseerd valt niet te categoriseren binnen
een in de architectuur gangbare stijl of ‘isme’. Je hebt er de keuze uit een diversiteit aan
uitgewerkte basisontwerpen, maar het team is vooral bedreven in het uitwerken van een
eigen maatwerkontwerp. Voor alle projecten die gerealiseerd worden geldt dan ook dat ze
worden uitgewerkt op basis van exclusiviteit. Er wordt in samenwerking met een aannemer
als bouwteam gewerkt (zie pagina 139).

