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Wat is de Nationale Architectuurguide?

Zelfbouw is dan ook een trend geworden in Nederland. Steeds meer gemeenten hebben
bouwgrond beschikbaar waar je alleen of met een groepje gelijkgestemden in eigen
beheer een huis kunt realiseren. Het aantal architecten, vormgevers en bouwers die
werken voor particulieren is de laatste jaren dan ook explosief gegroeid.
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Je wilt je eigen huis laten bouwen en zelf bepalen waar, met wie en hoe dat gaat
gebeuren. Dit bouwen in particulier opdrachtgeverschap wordt ook wel zelfbouw genoemd
en is meestal voordeliger dan het kopen van een bestaande woning of kopen via een
ontwikkelaar. Het is ook eenvoudiger en leuker dan vaak wordt gedacht. En de overheid
spant zich in om zelfbouwers met raad en daad te steunen (zie de pagina hiernaast).

Je moet als zelfbouwer wel eerst bouwgrond vinden die past bij je wensen. Moet dat op
een landelijke bouwlocatie zijn met veel groen of zoek je een kavel in de buurt van de stad
of er middenin? In deze (inmiddels zesde) editie van de Nationale Architectuurguide vind
je vanaf pagina 178 een groot aantal van de mooiste zelfbouwlocaties van Nederland.
Heb je een goede locatie gevonden of ben je al eigenaar van een kavel? Dan moet je
bouwpartners zoeken die passen bij je smaak en budget. Wil je eenvoudig wonen in
een Tiny House of in een riante vrijstaande villa? Hou je van klassieke architectuur of
val je voor de bouwstijl uit de jaren dertig of voor uiterst modernistische vormgeving?
Vanaf pagina 54 presenteren een groot aantal bouwers, architecten en vormgevers
woningontwerpen in diverse architectuurstijlen. Om duidelijk te maken dat zelfbouw niet
alleen een kwestie van grote budgetten is, wordt bij een groot aantal presentaties een
indicatie van de ontwerp- en bouwkosten gegeven (zie voor de prijsopbouw pagina 216).
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Duurzaam, toekomstgericht bouwen en energiezuinig wonen is hét thema van dit boek.
Centraal staan nieuwe, energiezuinige woonconcepten, ideeën en mogelijkheden van
nu en de nabije toekomst. Dat is niet alleen maatschappelijk verantwoord: als je je huis
ooit weer gaat verkopen is het verplicht om een energielabel te overleggen. Hoe groener
dat is, hoe waardevoller je huis (zie pagina 20).
Deze Nationale Architectuurguide is een bron van inspiratie voor iedereen die in eigen
beheer een (duurzaam) huis wil laten bouwen en méér wil dan een standaard woning.
Op de bijbehorende website (www.architectuurguide.nl) is het aanbod bouwlocaties en
bouwpartners nog groter. 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 216).
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Heeft uw gemeente vragen over zelfbouw, collectief particulier opdrachtgeverschap of
bijvoorbeeld Tiny Houses? Het Rijk ondersteunt gemeenten bij de woningbouwopgave
door middel van het Expertteam Woningbouw. Gemeenten die aan de slag willen met
o.a. het stimuleren van zelfbouw en transformatie kunnen bij het Expertteam terecht.
Denk daarbij aan gemeenten die bijvoorbeeld ruimte willen creëren voor Tiny Houses.
Of gemeenten die meer inzicht willen hebben in de lokale behoefte naar zelfbouw. Zij
kunnen samen met het Rijk experimenteren met een zelfbouwregister. Dit register geeft
meer inzicht in de behoeften aan zelfbouw in de gemeente en tegelijkertijd creëert
het een goede basis om meer kavels voor zelfbouwers vrij te maken, voor zover dat
lokaal mogelijk is. Het past ook bij een van de grootste woonopgaven van dit moment:
beter afstemmen van vraag en aanbod. Door inzicht te krijgen in de woonbehoefte
worden de juiste woningen toegevoegd aan de bestaande voorraad. Dit bevordert
ook de doorstroming. Maar voor u als bewoner of bouwer geldt vooral: u kunt uw
woonwensen kenbaar maken. De nadruk kan hierbij liggen op duurzaam bouwen,
maar ook bijvoorbeeld op samen oud worden.
Zo zien we ook steeds meer combinaties van woon- en zorgprojecten, gerealiseerd
door middel van collectieve zelfbouw. Het past bij ‘langer zelfstandig thuis wonen’ en het
tegengaan van de eenzaamheid die hiermee gepaard kan gaan. In sommige gevallen
wordt er ook fysieke ruimte gecreëerd om gezamenlijk zorg een plek te kunnen geven
in de toekomst. Voorbeelden hiervan zijn de Knarrenhof te Zwolle, of de Roze Hallen
in Amsterdam. Deze vorm van wonen zal in de toekomst een vlucht (moeten) nemen,
omdat we allemaal langer zelfstandig thuis zullen wonen.
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Tot slot zien we de hernieuwde ontwikkeling van de wooncoöperatie. Niet alleen kunnen
wooncoöperaties bestaande huurwoningen overnemen van de woningbouwcorporatie.
Of sociale huurwoningen kopen als ‘klushuis’. De wooncoöperatie kan ook nieuwe
huurwoningen realiseren. Goed voorbeeld hiervan is De Warren in Amsterdam, waar
huurders samen hun woningen gaan bouwen. Op die manier kunnen zij niet alleen
hun eigen woonwensen realiseren, maar ook vermogen opbouwen, in tegenstelling tot
reguliere (sociale) huur.
Zelfbouw betekent dikwijls een forse investering, maar wel een waar u zeer lang plezier
van zult hebben. Naast wensen over gebruik, indeling en vormgeving kunt u bij het
ontwerp ook rekening houden met de mogelijkheid om langer zelfstandig thuis te
kunnen blijven wonen. Ook kunt u kiezen voor circulaire en klimaatadaptieve bouw en
gebruik van duurzame materialen.
Daarom blijft het Rijk, ook in 2019, ondersteuning bieden aan gemeenten die hieraan
meewerken.
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De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland coördineert het Expertteam Woningbouw
namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wij ondersteunen
gemeenten bij diverse woningbouwopgaven. Wilt u meer weten over de werkwijze van
het Expertteam, of bent u op zoek naar algemene informatie over o.a. zelfbouw, kijk
dan op www.rvo.nl/expertteamwoningbouw of bel ons op 088 6025380. Ook kunt u
contact opnemen via woningbouw@rvo.nl.
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Bouwen in particulier opdrachtgeverschap
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

Wie in eigen beheer een huis laat ontwerpen en bouwen kan voor een groot deel zelf
beslissen hoe dat gaat gebeuren. Als je de ruimte krijgt om je eigen leefomgeving
in te richten neem je in de regel geen genoegen met standaardoplossingen. Je zult
dan bouwpartners moeten vinden die de lat net zo hoog leggen.

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 (zie pagina 68).
Misak Terzibasiyan van UArchitects streeft ernaar om tijdloze architectuur te realiseren
die past bij de locatie en uitdrukking geeft aan de (woon)wensen van opdrachtgevers.
Misak: ‘Identiteit en leven hebben betrekking op de balans tussen de binnenstructuur
van een gebouw en de buitenhuid. Een gebouw is als een persoon met een karakter
en een gezicht. Zoeken naar de balans tussen binnen en buiten is essentieel bij het
ontwerpproces’ (zie pagina 117).
Het team van Huls Architecten heeft in Staphorst een indrukwekkend herenhuis
gerealiseerd. Het huis staat aan de rand van de bebouwde kom en vormt daardoor een
mooie entree voor de gemeente. Jenko Huls: ‘Ieder bouwplan is uniek en kent zijn eigen
mogelijkheden, kansen, grenzen en beperkingen. Niet het plan, maar de opdrachtgever
staat bij ons centraal’ (zie pagina 124).
Woning die opgaat in het landschap
De architecten van Station-D Architects bouwen voor de toekomst en benaderen
architectuur als weergave van de nieuwe tijd, waarbij het verwezenlijken van woondromen
van opdrachtgevers centraal staat. De moderne villa die ze in de bossen van Zeist hebben
ontworpen is representatief voor de portfolio. De villa is opgetrokken uit ruwe materialen
waaronder betonsteen, antraciet en hout, zodat de woning opgaat in het omliggende
landschap (zie pagina 116).
Historische kwaliteiten én moderne innovatie
Het team van studio KAP+BERK combineert bestaande architectuur met nieuwe, moderne
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Met het maken van een goed ontwerp is je architect er nog niet. Terwijl je zelf tijdens
de ontwerpfase misschien nog niet denkt aan de inrichting van je toekomstige woning
houdt je architect of vormgever zich dan al bezig met eventuele integratie van licht- en
geluidsystemen in je huis. Innovatieve technieken in de elektrische huishouding kunnen
de waarde en het comfort van een woning in belangrijke mate vergroten. Domotica
bijvoorbeeld biedt mogelijkheden om via een computerscherm de verwarming, de
verlichting, de beveiliging en de muziek in je huis te regelen. Door van te voren leidingen
in vloer, muren en plafond ervoor op te nemen, kunnen gecompliceerde (kostbare)
aanpassingen in de toekomst worden voorkomen.
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Zelfbouw is al lang niet meer zo bijzonder als het vroeger was. Een groot aantal
ondernemende landgenoten woont inmiddels in een huis dat ze met een architect en
bouwer van eigen keuze hebben gerealiseerd. Dat geldt niet uitsluitend voor nieuwbouw:
er zijn ook architecten die bij renovatie- en herbestemmingsprojecten op beeldschone
wijze het bestaande en het nieuwe samenbrengen. Of het nu nieuwbouw of verbouw
betreft: bouwen in particulier opdrachtgeverschap is altijd teamwork waarbij de stem
van de leek (de opdrachtgever) bijna even zwaar weegt als die van de vakman. Een
goede ‘klik’ tussen alle partijen genereert dan extra kwaliteit. Je architect zal binnen de
gekozen stijl een ontwerp maken dat past bij je (woon)wensen en bij de locatie waar het
gerealiseerd wordt. De bekende architecten en talentvolle ‘jonge honden’ die in dit boek
en op www.architectuurguide.nl hun werk presenteren treden meestal buiten de geijkte
kaders en kunnen vaak meer bieden dan je zelf aanvankelijk voor mogelijk hield. Het gaat
daarbij niet alleen over esthetiek: functie is minstens zo belangrijk als vorm. Een huis is
een bastion waarin je je thuis wilt voelen.
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toevoegingen zodat historische kwaliteiten en moderne innovaties elkaar versterken. Dat
levert authentieke ontwerpen op die zich voegen naar de situatie en qua materiaalgebruik
en vormgeving bestand zijn tegen de tijd. Mijntje van den Berk: ‘De ambitie is om heldere
ruimtes te creëren die leefbaar, functioneel en comfortabel zijn. Ruimtes die passen bij de
leefstijl van de gebruikers en het gebouw en zijn omgeving recht doen’ (zie pagina 54).
W3 Architecten en Ingenieurs uit Noord-Holland realiseert o.a. streekeigen woningen
waarbij historische elementen worden geconserveerd en met oog voor detail in een
modern, leefbaar project worden omgezet. Er worden nieuwbouw(stolp)boerderijen,
woonboerderijen en vrijstaande (houten) villa’s gerealiseerd waar moderne innovaties
op een subtiele wijze worden samengebracht en traditionele en nieuwe typologieën een
bijna vanzelfsprekend, harmonieus geheel vormen (zie pagina 108).
Het team van De Edamse School werkt aan nieuwbouwprojecten, interieurs, renovaties,
restauraties en herbestemmingsprojecten en koppelt een ambachtelijke instelling aan visie
en passie voor het realiseren van mooie projecten. Vanuit traditie en ambachtelijkheid
worden er woonhuizen met verrassende interieurelementen ontworpen die passen bij de
opdrachtgever en de omgeving waar ze worden gerealiseerd. De woonboerderij in Warder
wordt door insiders gezien als misschien wel het mooiste ontwerp dat tot nu toe door het
team is gerealiseerd (zie pagina 137).

Moderne architectuur met oog voor traditie
Of het nu gaat om villabouw, verbouw of een transformatie, Thijs en Maaike van het
bureau Thijssen Verheijden Architecture & Management onderscheiden zich door hun
persoonlijke aanpak. De moderne architectuur die het team realiseert wordt gekenmerkt
door een strakke detaillering. Voorbeelden hiervan zijn de moderne woningen die in
Nesselande (Rotterdam) en Krakestee (Oud-Beijerland) zijn gerealiseerd, waarbij de
combinatie van wit stucwerk, houten gevelbekleding en subtiele overstekken het geheel
een strakke en tegelijkertijd warme uitstraling geeft. Dat komt ook terug in het interieur.
Doordachte oplossingen met o.a. inbouwkasten, keuken- en badkamerindelingen zijn
standaard meegenomen in het ontwerp. Met een achtergrond in restauratie/renovatie
heeft Maaike een voorliefde voor oude gebouwen waarbij ze altijd kijkt naar de historische
context. Traditionele elementen worden subtiel in een eigentijdse variant opgenomen in
het ontwerp. Een voorbeeld is de moderne antraciet zinken dakbedekking met grote jaren
dertig gootoverstekken, maar ook de getransformeerde oude school aan de Warande in
Schiedam. Het is een hypermoderne loftwoning geworden waarin de originele structuren
herkenbaar zijn gebleven (zie pagina 121).
Architect Tjeerd Timmermans realiseerde een vrijstaande, riet gedekte nieuwbouwwoning
in Arnhem. Verschillende karakteristieken van een authentiek landhuis zijn hier op
eigentijdse wijze teruggebracht, passend binnen de ruimte die de smalle, langgerekte
kavel bood. Het markante huis is gesloten aan de straatkant en open naar de waterpartijen
van de wijk Riethorst (zie pagina 131).
Architect Jan van Vliet heeft een bijzondere bosvilla ontworpen, refererend aan de
Amsterdamse School. De liefde voor zowel het moderne als het klassieke is terug te
vinden in dit markante ontwerp. Van Vliet werkt niet in een specifieke architectuurstijl,
ontwerpen worden altijd op maat voor de opdrachtgever gemaakt. Jan: ‘Daarnaast moet
een ontwerp zich voegen naar de locatie waar het staat en praktisch zijn’ (zie pagina 76).
Meer dan de som der delen
Het team van AG architecten realiseert verbouwingen en renovaties maar ook nieuwbouw:
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De schuurwoning die door het team van Korfker Architecten is gerealiseerd is representatief
voor de gevarieerde portfolio van het bureau. De woning toont aan de straatzijde de
minimalistische, moderne architectuur die op deze locatie geambieerd werd. Aan de
tuinzijde ademt de woning de warme, robuuste sfeer die aansluit bij de wensen van de
opdrachtgever. Grote glazen puien bieden rondom zicht op de landelijke omgeving. Door
het toepassen van hout, natuursteen en stucwerk is ook in het interieur een moderne,
landelijke sfeer gecreëerd (zie pagina 56).
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In Havelte (Drenthe) is door Architektenburo van Ruth een schuurwoning gerealiseerd
ter vervanging van een door brand verwoeste woonboerderij. De houtconstructie van
de schuurwoning bestaat uit 171 stukken fijnbezaagde Lariks Douglas-spanten die
grotendeels met houten pen-en-gatverbindingen aan elkaar zijn verbonden. Door het
eerste en laatste spant buiten het gebouw te zetten heeft de woning een robuuste landelijke
uitstraling gekregen. De houten gevels zijn bekleed met zwarte planken, refererend aan
de oorspronkelijke boerenschuren in de omgeving (zie ook pagina 92).
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van casco tot een volledig ingerichte woning, van mooie gevels tot en met de deurkrukken,
gordijnen en maatwerkmeubels. Met een enthousiast, divers team van twaalf (interieur)
architecten, bouwkundig tekenaars en projectleiders is alle benodigde kennis in huis voor
het maken van een functioneel en mooi ontwerp én voor een goed verlopend bouwtraject.
Het ontwerptalent zorgt altijd voor een verrassend eindresultaat dat meer is dan de som
der delen (zie pagina 98).
Transformatieprojecten
BB architecten is een middelgroot bureau dat alle relevante disciplines voor het werken met
particulieren in huis heeft. Er wordt volop geëxperimenteerd met materialen, technieken
en toepassingen, zodat de architectuur een heel eigen signatuur heeft. Steven Biesiot:
‘We kunnen vragen omtrent wet- en regelgeving snel en onafhankelijk beantwoorden.
Ook energienormen nemen we bij voorbaat mee in onze eigen EPC-berekeningen
(energieprestatiecoëfficiënt). Zeker in transformatieprojecten, waar oude structuren
moeten voldoen aan nieuwe normen, is dat meer dan prettig. We zijn trots als bij een
ontwerp vooruitstrevende techniek en een dik tevreden opdrachtgever samenkomen’
(zie pagina 62).

Care 4 Living
Care 4 Living is het motto van VE Architect. De vraag is natuurlijk wat dat precies inhoudt.
Architect Sjan van Engelenhove: ‘Care 4 Living is een ontwerp dat goed past in de
omgeving, voorziet in een juiste balans tussen esthetiek en gebruiksvriendelijkheid en
een bepaalde rust uitstraalt waarbij de gebruikers zich prettig voelen. Als architect zie ik
een uitdaging om mijn ontwerpen niet uitsluitend te baseren op esthetische overwegingen
en de specifieke wensen van mijn opdrachtgevers, maar om ook rekening te houden
met de bouwkundige aspecten, zonder de functionaliteit uit het oog te verliezen.’ Van
Engelenhoven voelt zich thuis in verschillende architectuurstijlen en geeft daar graag een
eigentijdse twist aan (zie pagina 118).
Vrije architectuur
De portfolio van Bekhuis & KleinJan® is zeer divers van aard. Je vindt er naast een
moderne woonkubus ook een landhuis of boerderij of een ‘grande villa’. Het team van
Gerbert KleinJan gaat graag voor iets unieks, voor vrije architectuur. De ideeën van
opdrachtgevers vormen samen met de creativiteit en ervaring van de architecten de basis
van de ontwerpen die door deze trotse Twentenaren worden gerealiseerd. Ze leveren dan
ook maatpakken in plaats van confectie (zie pagina 70).
Totale samenhang
De ontwerpen van villa Vleuten-De Meern / villa Hilversum zijn kenmerkend voor het werk
dat architect/stedenbouwkundige Freek Meijers fmarchitecten voor particulieren realiseert.
Meijers: ‘Elk ontwerp eist een zorgvuldige detaillering die op alle niveaus doorgevoerd moet
worden, wil er een totale samenhang ontstaan. Daarmee bedoel ik een eigen identiteit,
met niet alleen een gebaar op grote schaal, bedacht en ontwikkeld door de architect in
samenspraak met de opdrachtgever; er moet ook aandacht zijn voor de kleine details.
De kracht ligt hierbij in de vertaling van het ontwerp naar uitvoering, met behoud van de
architectonische uitgangspunten. Deze werkwijze leidt tot een gebouw dat verankerd is
in zijn situatie en voor zichzelf spreekt’ (zie pagina 96).
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Architectuur in particulier opdrachtgeverschap

Van voorbeeldwoning naar nieuw ontwerp
Architect Jos Overboom van AAAwonen ziet elke opgave als een mogelijkheid om een
betere leefomgeving te realiseren. Dat vraagt om gevarieerde woningen. Overboom:
‘We ontwerpen voor zeer verschillende belevingswerelden. Aan de hand van
voorbeeldwoningen maken wij een nieuw ontwerp op maat, waarbij het woonprogramma
qua vorm, materialisatie en indeling wordt aangepast aan de specifieke wensen van de
opdrachtgevers. De prijzen die bij de voorbeeldwoningen worden vermeld geven een
goede indicatie van het budget waarvoor het nieuwe ontwerp gerealiseerd kan worden’
(zie pagina 138).
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Jenny van Heeringen en Rindert Gerritsma van ZILT architecten houden zich bezig met
diverse opdrachten van verschillende schaalniveaus. Ze hebben ervaring met nieuwbouw,
renovatie- en herbestemmingsprojecten. Van Heeringen: ‘Het is altijd een uitdaging om,
ook met een bescheiden budget, de woonwensen van opdrachtgevers te vertalen in een
esthetisch aantrekkelijk en op maat gesneden huis. We denken zowel vanuit het exterieur
als het interieur en maken van beide een mooi, ruimtelijk geheel.’ Woonhuis Silverled is
typerend voor de speelse en heldere ruimtelijke ontwerpen die door het team worden
gerealiseerd. De vrijstaande woning is gemaakt van natuurlijke, duurzame materialen en
onderhoudsvrij (zie pagina 64).

