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Bouwen met een architect
Steeds meer mensen doen het. Zelf een huis
laten bouwen. Zelf bouwen zet de deur open
naar het verwezenlijken van een droom. De
vraag is: hoe pak je dat aan? Eén
mogelijkheid is om, zonder inschakeling van
een architect, een min of meer kant-en-klaar
bouwpakket neer te zetten. Op zich prima.
Maar maatwerk is het niet. Specifieke
wensen kunnen niet of slechts ten dele
gerealiseerd worden. Terwijl de realisatie
van persoonlijke wensen juist het grote
pluspunt van zelf bouwen behoort te zijn.
Wie met een architect aan de slag gaat,
krijgt zijn droom wél in beeld. Want een
architect beschikt over de expertise om
wensen en voorstellingen gestalte te geven.
Hij zal, samen met de opdrachtgever tot dat
specifieke ontwerp komen op basis waarvan
gebouwd kan worden. Omdat het maatwerk
is, voldoet het eindresultaat helemaal aan
alle esthetische, functionele en technische
wensen.
Maar een architect kan meer. Hij adviseert in
het voortraject, regelt omgevings-vergunning,
beoordeelt offertes van aannemers en houdt
toezicht tijdens de bouw. Daarmee bespaart
de architect zijn opdrachtgever veel zorg en
geld. De architect zal in het beginstadium
toetsen in hoeverre wensen en budget van
de opdrachtgever met elkaar in overeenstemming zijn.

Een goed begin: de oriëntatiefase
Het allereerste dat een opdrachtgever moet
doen, is bepalen wat hij wil. Daarbij gaat het
om verschillende aspecten: wat vindt hij
mooi, waar wil hij bouwen, welke functies
moet het object herbergen, hoe zit het met
planning en budget? De architect kan u
hierbij van dienst zijn. Omdat hij wel houvast
nodig heeft, is het goed om eerst zelf enkele
vragen te beantwoorden en bepaalde
knopen door te hakken.
Samenwerken met een architect: het proces
Zelf bouwen bestaat vrijwel altijd uit een
lang en complex proces. Dat klinkt misschien
afschrikwekkend, maar dat hoeft het niet te
zijn. Zeker niet als u zich laat bijstaan door
een architect. Hij is immers in staat om uw
wensen zo optimaal mogelijk te verwezenlijken en neemt u veel zorgen uit handen.
De samenwerking met een architect kent veel
verschillende fasen. Om het totale proces
inzichtelijk te maken, worden deze fasen
hierna stuk voor stuk omschreven.
Projectdefinitie
Misschien heeft u uw oriëntatiefase zo
grondig aangepakt, dat u de architect al
voor het verstrekken van de opdracht een
compleet programma van eisen en wensen
kunt overhandigen. Misschien heeft u diverse
keuzes nog niet gemaakt en wilt u de
architect daarbij als adviseur in schakelen.
Vanuit zijn expertise kan hij een bijdrage

leveren aan uw oriëntatie op bijvoorbeeld de
indeling, de gebruiksfuncties, het budget en
de planning.
De architect kent de markt en de kosten en
kan beoordelen of de wensen realistisch zijn
in relatie tot het budget. Verder kan hij het
door u gewenste beeld toesten aan de
richtlijnen van het Beeldkwaliteitsplan.
Het proces is vanaf de opdrachtverstrekking,
grofweg onder te verdelen in drie fasen: de
ontwerpfase, het technisch ontwerp en de
bouw zelf. Het verdient sterk de voorkeur om
de architect voor het gehele traject in te
schakelen. Hij staat u dan bij vanaf het
eerste advies, via het ontwerp tot en met de
oplevering van het object. Deze vorm van
totale samenwerking heeft een positieve
uitwerking op de kwaliteit van het
eindresultaat.
Het voorontwerp (VO)
In deze fase krijgt uw huis voor het eerst echt
gestalte. Met tekeningen van de gevel,
doorsneden, contouren en wellicht een
maquette en een 3D-presentatie wordt
globaal duidelijk gemaakt hoe het object
eruit zal gaan zien. Dit VO is in principe de
kiem waaruit het uiteindelijke gebouw zal
voortspruiten. Het VO vermeldt ook de te
gebruiken materialen en geeft een globale
kostenraming. Samen met de architect
spreekt u het geheel door en overlegt u of
bepaalde wijzigingen doorgevoerd moeten
worden.

Abrahamse De Kock
Architecten BNA
Abrahamse De Kock Architecten BNA
is gevestigd op een prachtige plek in
het centrum van Dordrecht. Door een
enthousiast team wordt aan
interessante en zeer afwisselende
projecten gewerkt in een breed
werkveld: nieuwbouw, restauratie,
renovatie, herbestemming en inrichting.
Wij streven ernaar om projecten te
realiseren die eigentijds en
tijdsbestendig zijn en als geheel
overtuigen: specifieke en heldere
gebouwen die zich voegen in de
locatie en als vanzelfsprekend
functioneren maar ook verrassen. In de
regio hebben wij o.a. Cinema The
Movies, Cultureel Centrum Landvast,
Gezondheidscentrum Blaauwweg en
Museum Van Gijn gerealiseerd, maar
ook de kiosken op de Vriesebrug en
een aantal particuliere woonhuizen en
uitbreidingen zijn van onze hand.
Voor iedere opgave wordt in nauw
samenspel met de opdrachtgever naar
een passend antwoord gezocht. Wij
kennen veel waarde toe aan een
plezierig proces. Door wederzijdse
‘support ‘ ontstaat architectuur met een
uitgesproken karakter, voortgekomen
uit een eenvoudig krachtig concept en
gerealiseerd met aandacht voor detail,
budget en planning.

Het definitief ontwerp (DO)

De uitvoering

Het DO is geen nieuw ontwerp, maar een
uitwerking van het VO waarin alle door u en
de architect overeengekomen wijzigingen
verwerkt zijn. Hiermee krijgt u dus te zien
hoe het object er daadwerkelijk uit zal
komen te zien. Alles heeft nu een definitief
karakter. Het DO bevat bijvoorbeeld exacte
maatvoeringen en een uitgesplitste raming
van de kosten.

Zodra de bouw van start gaat, kan de
architect als directievoerder zijn waarde
bewijzen.Want hoewel alles vastligt, zal
iemand toch in de gaten moeten houden of
de vele betrokken partijen zich wel aan de
afspraken houden.Worden inderdaad de
juiste materialen gebruikt? Loopt alles nog
steeds volgens planning? Is er niets
vergeten? Worden er geen bouwfouten
gemaakt? Ook beoordeelt hij de eindafrekening van de aannemer en begeleidt hij
de oplevering.

Het technisch ontwerp
Aan de hand van het DO voert de architect
wettelijk verplichte berekeningen uit over
onder meer daglichttoetreding, ventilatie en
energieprestatie. Deze gegevens zijn nodig
om een omgevingsvergunning te kunnen
aanvragen. De aanvraag kan een
ingewikkelde procedure zijn, waarbij de
architect zijn meerwaarde kan bewijzen.
Regelgeving op het gebied van bouwen is
behoorlijk ingewikkeld. Een architect beschikt
over de instrumenten om dit proces efficiënt
af te handelen. Bovendien heeft een
aanvraag al snel een streepje voor bij de
beoordelaars van de Omgevingsloket en
Welstand als een architect het indient. Ook
voor hen is het prettig om met iemand te
communiceren die weet waar hij over praat.
Bij het technisch ontwerp hoort ook het
schrijven van het bestek en het maken van de
bestektekeningen van het gebouw waarop
álles tot in detail staat ingetekend, tot de
stroomvoorzieningen aan toe. Op basis van
deze stukken maakt de architect zijn
begroting, meestal met behulp van een
gespecialiseerd bureau.
De keuze van de aannemer
Wie gaat de bouw uitvoeren? Het project
kan aanbesteed worden. Dit betekent dat
meerdere aannemers uitgenodigd worden
om een offerte in te dienen. De architect kan,
vanuit zijn expertise en ervaring, bepalen
welke aannemers geschikt zijn om hiervoor
te benaderen. Een andere manier is om één
aannemer te benaderen en deze al vroeg in
het proces bij de planvorming te betrekken.

de consumentenregeling

CR 2013

De oplevering
En dan is het grote moment daar: de
oplevering. Na een intensieve voorbereiding
en hard werken staat uw droom overeind.
Reden voor een feestje, maar niet voordat
alles uitvoerig gecontroleerd is. De praktijk
leert dat er vrijwel altijd iets ontbreekt of niet
helemaal volgens de afspraken is
opgeleverd. De architect voert een inspectie
uit en is in staat om gebreken te constateren
en met de aannemer te bespreken hoe het
zo snel mogelijk wordt opgelost.
Na de oplevering kunt u uw huis in gebruik
nemen. Gedurende een onderhoudsperiode
van meestal zes maanden zullen gebreken,
die bij de oplevering zijn geconstateerd,
kosteloos worden verholpen.
Of het nu gaat om het afstemmen van uw
eerste wensen op de randvoorwaarden, het
maken van een goed, functioneel en mooi
ontwerp, het anticiperen op ‘gedoe’ met de
omgevingsvergunning of het aansturen van
de aannemer; de architect zorgt ervoor dat
uw gebouw aan het einde van de rit staat als
een huis.
Bent u geïnteresseerd? Bel ons gerust voor
een vrijblijvende afspraak of bezoek onze
site www.adk-architecten.nl voor meer
informatie.
Bertus de Kock en Bram-Peter Abrahamse
(bovenstaande tekst is een samenvatting van de brochure
bouwen met een architect uitgeven door de BNA)

De Consumentenregeling 2013 – Rechtsverhouding consument-architect’ (CR 2013) is
bedoeld om consumenten en andere (vaak eenmalige) opdrachtgevers te ondersteunen in
de contractvorming met hun architect. De CR 2013 legt uit wat het ontwerp- en bouwproces
inhoudt, welke kosten daarmee gemoeid zijn en wat de architect doet. De CR 2013 is een
praktisch digitaal hulpmiddel en bestaat uit de volgende onderdelen: algemene
voorwaarden, taakbeschrijving, schema investeringskosten en een modelovereenkomst.
Naast deze Consumentenregeling is er de De Nieuwe Regeling (DNR 2011). Dit is een
standaardregeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs en professionele
opdrachtgevers.

