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INLEIDING 

Zelfbouw is een mogelijkheid om invloed op de 
directe woonomgevinp; uit t.e oefenen • Het zelf 
bepalen hoe en waarmee produktie van goederen 
gerealiseerd wordt , is door de verregaande spe
cialisatie in het maatschappelijk en economisch 
stelsel marginaal geworden • Met het feit dat we 
opdracht geven aan derden om goederen voor ons 
te produceren , verliezen wij de grip op het 
maakproces en daarmee op de aard van het produkt. 
Zo verandert het woongebeuren in een zelfstandig 
naamwoord in plaats van zich te manifesteren als 
een werkwoord~. Ontevredenheid met aanbod , 
pr1JS , kwaliteit en gebruikswaarde , het feit 
dat men niet bij het proces betrokken wordt en 
de wens "mijn eigen huis bouwen 11 kunnen alle 
aanleiding zijn om tot zelfbouw over te gaan • 
"0elbst bauen nicht ohne selbst bestimmen"*! Dit 
citaat duidt aan waar de schoen wringt : Het is 
onmogelijk zelfbouw los te zien van zelf beslis
sen , het is zelfbedrog zelf te bouwen zonder de 
mogelijkheid invloed uit te oefenen op de manier 
waarop en op het ontwerp van de woning • 

~o dachten we • Deze inleiding geeft weer wat we 
verwacht hadden aan te treffen bij ons onderzoek 
naar de zelfbouw in Nederland • Die inleiding 
zou er , als hij na de uitwerking van de gege
vens was geschreven , heel anders uit zien • 
Waarom , dat zal uit de onderzoeksresultaten 
duidelijk moeten worden • 

~ Housing By People , John F.C. Turner , blz. 66 
** Selbstbau Als Lehrform , Univ. Stuttgart 1979 

Wie bouwen zelf in Nederland , waarom en hoe 
doen ze dat en wat zijn hun problemen ? Met deze 
vragen in gedachten hebben we een dertigtal men
sen een vragenlijst in laten vullen , om ons een 
beeld te geven van de Nederlandse zelfbouwer • 
Met dit eerste onderzoek hebben we een basis ge
vormd voor ons verdere afstuderen en naar we ho
pen een aanleiding gegeven voor meer onderzoek 
naar de mogelijkheden van zelfbouw • 

~ELFBOUWERS ZOEKEN 

Om aan de namen en adressen van zelfbouwers te 
komen hebben we de volgende methode gebruikt • 

In maart 1980 hebben we 50 gemeenten een brief 
gestuurd met de vraag of in de betreffende ge
meente in de afgelopen 10 jaar zelfbouw was 
voorgekomen , en zo ja , of wij dan namen en 
adressen van de bouwers konden krijgen • Gok 
hebben wij gevraagd alvast een eerste indeling 
in categoriën te maken • ( zie bijlage 1 ) • 
We hebben hiervoor de eerste 50 gemeenten op 
alfabetische volgorde genomen , die een ei~en 
afdeling bouw- en woningtoezicht of dienst ge
meentewerken hebben • De respons op deze brief 
was als volgt ; 

Van 20 gemeenten geen antwoord ; 
van 12 p;emeenten een ontkennend antwoord ; 
van 18 gemeenten een lijst met namen en adressen 

!:it de indeling bleek al direct dat alle projec
ten traditioneel waren uitgevoerd , dwz. met ge
metselde spouwmuren en een pannendak • 
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In september 1980 was de vragenlijst klaar en 
hebben we afspraken gemaakt met een aantal zelf
bouwers • Daarvoor hebben we 12 van de 18 ge
meenten uitgezocht 1 waarbij we gelet hebben op 
bereikbaarheid en op de spreiding over Nederland. 
In verband met de beperkin~ van de reiskosten 
waren we gedwongen alle bezoeken binnen een week 
af te leggen • Dit gaf geen problemen bij het 
maken van de afspraken • Slechts tweemaal kregen 
we een afwijzende reactie :"Daar hebben jullie 
niets mee te maken," maar dat had meer met wan
trouwen te maken • 
De interviews zijn in de laatste week van sep
tember afgenomen • Enkele telefonisch niet be
reikbare mensen en enkelen met wie we in ons 
reisschema geen afspraak hadden kunnen maken 1 

hebben we de lijst toegestuurd met een begelei
dende brief • In totaal hebben we 25 bruikbare 
interviews afgenomen en van de ongeveer 12 opge
stuurde vragenlijsten hebben we er 6 teruggekre
Ren 1 waarvan 4 bruikbaar • Er zijn namelijk 2 
mondeling en 2 schriftelijk beantwoorde vragen
lijsten niet gebruikt omdat bleek dat in die ge
vallen samenwerkende zelfbouwers beide een lijst 
hadden ingevuld 1 zodat de gegevens van die 
projecten dubbel voorkwamen • Voor verwerking 
bleven de gegevens uit 29 lijsten over • Van de 
betreffende zelfbouwers waren er volgens de ge
meente opgave 12 bouwvakker en 17 "amateur" • 

Voor we verder ingaan op de vragenlijst 1 eerst 
even een kanttekening bij de respons van de ge
meenten • Uit reacties van de bezochte zelf
bouwers bleek dat lang niet alle zelfbouwers uit 
de betreffende gemeente op de bij de gemeente
werken ingevulde lijst vermeld waren • Ten twee
de lijkt het ons waarschijnlijk dat diverse van 

de niet , or ontkennend reagerende geme('nten 
zich er wat gemakkelijk van af hebben gemaakt • 
De hieronder vermelde totaalcijfers hebben vol
gens ons dus geen statistische waarde en we ver
w~chten dat het aantal zelfbouwers in Nederland 
groter zal zijn dan 81 per 50 gemeenten • 

50 aangeschreven gemeenten , 

_;:::;::- '\-------___ 
20 geen ant- 12 ontkennend 18 een lijst 
woord gaven; antwoord v,aven met namen en 

adressen op
stuurden . 
Totaal waren 
dat 81 namen 
waarvan 

48 
~\ 

bouwvakker 33 "amatAur" 
waren en 
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l PERSOONLIJK HOOFDSTUK 

Om de mensen die zelfbouw doen beter te leren kennen, wil ik u eerst 
een paar persoonlijke vragen stellen. 

1 Wat is uw leeftijd ? jaar. 

2 Bent u gehuwd ? ja/nee . 

3 Wat is uw huidige b~roep en functie ? 
voorbeeld: beroep timmerman 

beroep 
functie 

functie bouwplaatsop:.üchter 

4 wat voor opleiding hebt u gehad ? 
voorbeeld: lagere school - LTS I ambachtsschool 
opleiding 

5 Valt u binnen het ziekenfonds ? 
(loongrens ziektekostenverzekering) 

ja/nee • 

6 Als u geen bouwberoep hebt, hebt u dan misschien toch enige bouwer
varing ? 

schuur/garaqe gebouwtl 
aanbouw of verbouwing aan het oude huis gedaan 
bij een kenn.is geholpen met bouwwerkzaamheden 
bouwberoep in voriqe baan, namelijk: _____________ _ 
andore ervaring, namelijk: 

J 'ti<~ l ''/w0s uw laalSUè woo1wi tuatie, voor u in de zelfgebouwde wo
ll trekt/trok 

flat 
maissonnette 
rijtjeswoning 
2-onder-1-kap woning 

staande woning 

8 Vv<ts dit een Huurwoning n 
Koopwoning 0 

? 

Waarom bent u met zelfbouw begonnen ? 

c~en koopwoning was te duur 
niet tcvreuen.~et de aangeboden 

. d me . . nJ-et tevre 1 ~uv e u 1 tvoerliHJ van 
om IJ, t zelüJm:n, de; hobby 
andere redenen, lldmelijk : 

woningen 
de aangeboden woningen 

! 
I - ' 
I . . . 

LJ 
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HOOFDSTUK GROEPSWERK 

In dit hoofdstuk stel ik u een aantal vragen die u alleen hoeft te 
beantwoorden als u met meerdere mensen, meerdere woningen hebt ge
bouwd . Deze vragen hoeft u dus niet te beantwoorden als u aleen 
uw eigen woning bouwt . U kunt dan verder gaan bij vraag 21 • 

10 Om hoeveel woningen en zelfbouwers gaat het ? 

11 Op welke c;ebic:dt~n hebt u samen gewerkt met de andere zelfbouwers ? 
U kunt hier meerdere kruisjes zetten . 

yccn samenwerkin<J 
<l anvr CHTCn 

vn<;rbL'rcidl:n c'n pJaj!nnen maken 
iln lü t eet als c;rocp benaderen 
bouwvcrgunning aar1vragen 
materiaal bestellen/inkopen 
elkaar daadwerkelijk helpen bij de bouw 
andere samenwerkingsgebieden, namelijk: 

12 Wat zijn de beroepen van de andere zelfbouwers ? 

-----~------------------------------

l_l \-.J,u:L'Il d<• anderen op liet. morm~nt dat u begon met het projekt 

tc~\j>-1 1 s 

V r" C'~ldC!l 
k(::nr,ii_ssen 

familie van u ? 
Of hebt u een oproep/advertentie geplaatst ? 

14 Hebben de anderen (als ze geen bouwberoep hebben) enige bouwerva
ring ? zie vraag 6 . 

15 Zijn er binnen de qroep afspraken of zelfs contracten gemaakt om 
~akv~rdc en werkuren vast te leggen ? ja/nee 

Zo ja, WL'lkc' ., 

-------·----------------------------------------------------
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16 Als een van de deelnemers niet meer mee doet, bijvoorbeeld door 
gezins- of geldproblemen, wat heeft dat dan voor gevolgen voor de 
rest van de groep ? 

Over de woningen die u met elkaar aan het bouwen bent (geweest) wil 
ik ook graag iets weten . 

17 Zijn alle woningen gelijk ? ja/nee 
Zo niet, hoeveel verschillendemodellen zijn er dan ? aantal . ---

1!3 Zijn/worden dce woningen tegelijk of 
een-voor-een 

l!OOFDSTUK TIJD, PLANNING EN BEGROTING • 

gebouwd ? 

Om snel te kunnen werken moeten veel plannen gemaakt worden, moet van 
alles vooruitgeorganiseerd worden. Juist voor de zelfbouwer is dit 
vaak een probleem, omdat hij dit voor de eerste maal in n leven 
moet doen . Ik ben dan ook erg nieuwsgierig hoe u dit aangepakt hebt, 
en hoe lang alles bij elkaar geduurd heeft . 

19 Wanneer kreeg u het plan om zelf te gaan bouwen ? 
maand jaar 

20 Hebt u een architect ingeschakeld ? ja/nee . 

21 Zo ja, wanneer ;; Maand jaar 

? /_~\) nee, wie heeft dan het ontwerp en de tekeningen gemaakt ? 

2 3 Wmuwer lwbt u grond aangevraagd ? maand jaar 

24Wanneer is de grond aan u toegewezen ? 
maand jaar 

25 Wanneer is de bouwvergunning aangevraagd ? 
maand jaar 

2(J Ivanneer kree~J u de bouwvergunning ? 
maand jaar 

27 Hebt u v<m te voren op papier gezet wanneer en in welke volgorde 
alle werkzaamhedc'n uitgevoerd moesten worden ? ja/nee . 

28 Wanneer hebt u het eerste materiaal besteld en wat was dat ? 

muand ------------ jaar 
materiaal 
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29 Wanneer bent u aan het bouwen begonnen en wat waren de eerste 
werkzae.mheden ? 
maand jaar 

30 Wanneer werkt u aan de bouw ? 
Welke dagen 
W<.} lke uren 
Uok in de vakanU ,. ·? j 

J 1 l:Ü.J welke werkzamnheden hebt u veel vertraging gehad door 
slecht weer ·! 

ui t:•;raven van dl; bouwput 
f.l.mdl:ring metsell~n/storten 
begane grondvloer maken 
metselwerk 
timmerwerk (aetn gevels of wanden) 
verdiepingsvloeren maken 
dakkonstruktie maken 
dakbedekkirHJ maken 

helemaal geen vertraging door slecht weer 0 
32 Wanneer trekt/trok u in de zelfgebouwde woning ? 

maand jaar 

.l L; t•r <'l'll bl'ijrutüt<J lJl:maakt ') ja/nee 

l·1 j .. l, i:;/wordt dt:Zf' dan na het bouwen vergeleken met de werke-
ja/nee . 

i\1:, dit <1l (jdH:tud is, in welk<: posten zitten dan de grootste 
v<•r:whlllt•n met d<• werkelijke kosten ? 

bedrag viel mee viel tegen 
voorbeeld cement en zand 



HOOFDSTUK MATERIAAL EN TECHNIEK 

Deze vroyen n voor mij erg belangrijk , omdat hieruit blijkt wat 
u als zelfbouwer kan doen en hoe u het doet 

36 Hat voor woningtype heeft u gebouwd ? 

rijtjeswoning 
2-onder-1 

staande woning 

37 Met hoeveel woonlilgen ? 

grond 
v erdieping 

Lwec:de verdieping 
dt;rd,; verdieping 
zolder/vliering 
grote kelder 

38 Welke bouwmethode hebt u toegepast ? 

trë1di tioneel (getnüt,,elcle spouwmuren, hout.en of systeemvloeren en 
een pannendak) 
andere bouwmethode met voornamelijk steenachtig materiaal 

(graaq ornschrij ven)--------------------------

houtskeletbouw vol<Jens de conadese methode 
dnd";n; bouwmethode met voornamelijk hout als materiaal 
(qca.<HJ om,;chrijven) 

~~----------------

J<J Waar llebt u het matE•riaal ingekocht ·? 

bouwmarkt 
bouwmaterialenhandel 
iiilnnemer 
i:nportet,;r 

ens anders, namelijk : -----------------

D 
D 

B 

40 Hebt u bepaalde onderdelen voor uw woning besteld en kant en klaar 
op de bouwplaats af laten leveren ? 

voorbl•elden: kozi j IH:n, erevelpanelen 

-----------------------------------------------



i\1 Ikbt u voor de' l!ouw bepaald qroot (jcreedschap <Jehuurd of gekocht ? 

was in uw bc~zi t geleend gehuurd gekocht 

agregaat 
bouwlampen 
bet.onmolen 
cirkelzaagtafel 
i ,,mdcirkc lz<.td(] 

Klapboormach Üll' 

compressor voor schroeven 

kraan 
bo,_lVI [ 

'; l c: i..qcrs 

of nü~ten 

42 Wc,lke bouwwerkzaamheden hebt. u zelf uitgevoerd en welke hebt u 
leiten doen ';' 

ui L<J LVC.ll bouwput 
Iundc1.· ing 
begune grondvloer maken 
metselwerk in de 

metselwerk in de binnerm1uren 

kozijnen plaatsen 
t.inmJerwerk Ül de 
timmerwerk in de binnenmuren 
veniicp.LH(Ic~vlocr llldkt'll 

dakkow; trukt.ie maken 
leqgen 

i.J:st.allatlcc.; aanleggen: verwarming 
waterleiding 
gasleiding 

zelf 

afvoer en riolering 

stucador:eJl 
tegelzett:en 

elctriciteit 

laten doen 

43 Hebt u missc:hic'n slimme oplossingen bedacht voor problemen bij het 
huuv;en waardoor u sneller en/of gemakkelijker kon werken ? Zo ja , 

• Hl qraaq korte omschrijving . 

--~----·---------------------------

----·-··---



UOOFDSTUK OVERHEID 

Een paar vragen over de medewerking van instanties . 

44 Heeft de gemeente u bijzondere eisen gesteld omdat u zélf ging 
bouwen ? 

geen voorwaarden 
gemeente wees de architect aan 
qemeente stelde eisen aan de bouwvorm 
qemeentc stelde eisL·n aan het materiaalgebruik 
qemecnte verplichtte u bepaalde werkzaaamheden 

uit te láten voeren 
andere voorwaarden (graag omschrijven 

--------- -~·---------------

45 Heeft ue woningbouwvereniging een rol 9espeeld in het projekt ? 

nee 
als grondeigenaar 
bouwaanvraag ingediend via de woningbouwvereniging 
andere rol, namelijk : -------

HOOFDSTUK FINANCIERING 

i'1en kan niet bouwen zonder geld, en ook over geldzaken wil ik 
qro? i0ts van u weten. Het gaat er niet om hoeveel allerlei 
zal;, 'll ko~;t,en , maar om hoe u de geldproblemen aangepakt heeft 

4(> Hoe wor·dt de bouw betaald '? 

verkoop van het oude huis 
afsluiten van een nieuwe hypotheek 
combinatie van de twee voorgaande antwoorden 
geld geleend familie 

<~nders ,ni1rrHèlijk: ------------

47 Hoe is Je dekkinq tegen allerlei risico's ? 

peruoonlijke ongevallenverzekering 
verzekering van de bouw tegen brand-en waterschade 
verzekering van gereedschap tegen diefstal 
verzekering van materiaal tegen diefstal 
C]aranties van fabrikant of leverancier op de kwaliteit van 

materiaal en C]ereedschap 
verzekering van de bouw tegen fouten in de uitvoering 
andere v erzekerinq(en): 

---------------------------------------



HOOFDSTUK SLOTVRAGEN 

40 Als u gehuwd bent, wat vindt en vond uw gezin dan van de bouw
werkzaamheden en alle gevolgen daaarvan ? Is hun mening hierover 
in de loop van de tijd veranderd ? 

-·- ---~--------·----· -------

t1'J 1\l.~; u va11 tL~ voren alle moeilijkheden dif~ u bent teejengekomen 
gekend had , was u dan toch aan zelfbouw begonnen ? 
Kunt: ~ in iwt kort ui tlecmen waarom wel/niet ? 

----------··-----·--------

50 Hebt u L:YJ iets t<:: vertellen , opmerkingen te maken, of vindt 
u dat ik iets vergeten ben te vragen, schrijft u dat hieronder 
dan alstublieft op. 

-~--------··--- --·-----·-----··· -----------------------

Ik dank u hartelijk voor uw tijd en moeite . Als u zo vriendelijk 
wilt n de inqevulde lijst zo spoedig mogelijk op te sturen, 
maakt u mij helemaal gelukkig , des te eerder kan ik verder met 
mijn werk. 
Mocht u de enveloppe kwijtgeraakt zijn, wilt u de 
een andere enveloppe stoppen en die versturen naar: 

B.F H.G. 10.59 
"' .11L;che Hogeschool Eindhoven 
Pm:;tbus 513 
5600 MB Eindhoven 

st dan in 



OVi:l~ DE VRAtJENLIJS'f 

De vrn~enlijst s in Z~Jn eerste opzet gemaakt 
als richtlijn voor een gesprek met een zelfbouw
~roep in Nieuwegein • Vanuit onze ervarin~ met 
dat projekt en enkele andere in Nederland en 
Engeland is de lijst verder uitgewerkt • Op het 
moment dat we de vragen bedachten hadden we een 
voorstelling van de mensen en de woningen die we 
zouden gaan bezoeken • Puntsgewijs zag die voor
stelling er ongeveer zo uit : 

- De meeste zelfbouwers komen uit flats of 
(kleine) huurwoningen en hebben weinig uitzicht 
op een betere woonruimte • 

- Zij verwerken in ontwerp en uitvoering hun 
eigen , persoonlijke ideein 1 waardoor de kans 
groot is dat een origineel beeld ontstaat 1 in 
vormgeving en materiaalgebruik • 

- Een van de redenen om aan zelfbouw te beginnen 
is de financi~le onmogelijkheid om gewoon te ko
pen wat men vil hebben • Daarom wordt scherp ge
calculeerd , prijsbewust materia~l ingekocht en 
zo zuinig mogelijk uitgevoerd 

- ~elfbouwers werken dikwijls samen in groepen 
van 4 tot 6 man • Dat js en was het geval bij 
on bekende projekten in Nieuwegein , Leiden en 
Noordwijkerhout • 

- De niet-bouwvakkers zijn onbekend met technie
ken als betonstorten en metselen • Zij zullen 
bnu~methodes toepassen die in overeenstemming 
zijn met hun technische capaciteiten • Dat leidt 
tot toepassen van veel hout 1 prefab-elementen 

en montage-achtige technieken • 

- De overheid bemoeit zich sterk met het zelf
bouwgebeuren • Redenen daartoe zijn onder andere 
de onervarenheid van de zelfbouwer en de onbe
kendheid van instanties met het fenomeen zelf
bouw , dat nog niet in het ambtelijk apparaat 
past • 

- Het hele gezin werkt mee , een groot deel van 
het werk wordt in de vakantie gedaan en/of er 
wordt onbetaald verlof genomen , zodat het bouw
proces in minder dan een jaar voltooid is • 

In zijn volledige vorm bestaat de lijst uit 50 
vragen , verdeeld over 6 hoofdstukken ( zie bij
lage 2 ) • 
De vragen zijn soms met een bepaalde verwachting 
gesteld , vanuit de voorstelling die we vóór de 
interviews hadden • Omdat die verwachtingen niet 
altijd uitkwamen en ook omdat niet alle vragen 
een ondubbelzinnig antwoord garanderen , hebben 
de interviews al weer een groot aantal nieuwe 
vragen opgeroepen • Die komen veróerop in dit 
verhaal nog aan de orde • 

Gezien de onvolledigheid van de antwoorden van 
de gemeenten en de bovenstaande opmerkingen ten 
aanzien van de vragen , moeten de antwoorden en 
conclusies met enige reserve behandeld worden • 
Het geheel kan echter als basis dienen voor een 
meer representatief en uitgebreider onderzoek 
naar de zelfbouw in Nederland • 

4 



HET ~NQUET~MATERIAAL 

Behandeling v<,n de vragen en antwoorden in de 
volgorde van het vragenformulier • Hier en daar 
zijn nok grafieken en commentaren opgenomen van 
door ons veronderstelde verbanden tussen de ant
woorden op verschillende vragen • 

'iE' (~<Jur ons bezochte zelfbouwers stellen er veel 
!Ti.is op , anoniem te bli.iverl • Da rom heLben \>/e 
in plaats van namen , coue~> n;ebruikt , bestrt'HlÜe 
, t 2en letter en een cijfer • Overeenkomstige 
Letters betekenen overeenkomstige woonplaatsen • 
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16 t/m 20 jaar aantal 1 

21 t/m 25 jaar 5 

26 t/m 30 jaar 9 

31 t/!fl 35 jaar 8 

36 t/m 40 jaar 2 

41 t/m l15 jaar 3 

46 t/m 50 jaar 1 

PERSGONLIJK HOOFDSTUK 

vraag 1 : Wat is uw leeftijd ? jaar • 
vraag 29: Wanneer bent u aan het bouwen begonnen 

en ••••••••• ? 
maand jaar 

Op welk moment in Z1Jn leven besluit iemand om 
Z1Jn eigen woning te gaan bouwen ? 
De leeftijd op het moment van interviewen is 
niet interessant • Door combineren van vraag 1 
en vraag 29 ontstaan de cijfers die de leeftijd 
bij aanvang van de bouw weereeven • 

De meeste ge1nterviewden waren op het moment van 
bouwen tussen de 25 en de 30 jaar oud • De jong
ste was 18 , de oudste 50 en gepensioneerd • 
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ongehuwd aantal 0 

bouwen vóór trouwen 5 

gehuwd 24 

vraag 2 : Bent u gehuwd ? ja/nee. 

Een van de vragen die een beeld moet geven van 
de sociale achtergrond van de zelfbouwers • 
In de vraag waren oorspronkelijk alleen de ant
woordmogelijkheden ja en nee gegeven , maar om
dat bleek dat een aantal mensen aan het bouwen 
gegaan was op het moment dat serieuze trouwplan
nen ontstonden , en met trouwen gewacht hadden 
tot het huis klaar was , hebben we een derde ca
tegorie inr,evoerd : " bouwen vóór trouwen " • 
Voor de 5 mensen uit die categorie was de zelf
gebouwde woning de eerste zelfstandige woon
ruimte • wij denken echter dat de gezinssituatie 
die voor deze mensen duidelijk anders is dan 
voor de gehuwde zelfbouwers , een veel belang
rijker factor is in de orrstandigheden waarin de 
bouwer verkeert • Een positie als gezinshoofd 
brengt heel wat meer verantwoordelijkheden met 
zich mee dan iemand die bij zijn ouders inwoont 
in het algemeen zal moeten dragen • 
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bouwkundig beroep , handwerk . 

bouwkundir, beroep , hoofdwerk 

nj.et-bouwkundig technisch 
beroep , handwerk 

niet-bouwkundig technisch 
beroep , hnofelwerk 

niet-bouwkundig niet-technisch 
beroep , handwerk 

niet-bouwkundig niet-technisch 
beroep , hoofdwerk 

9 

3 

6 

2 

1 

vraag 3 : Wat is uw huidige beroep en functie ? 

Antwoorden op deze vraag geven mogelijk een idee 
over de kennis van het bouwgebeuren en de ma~t
schappelijke positie van de zelfbouwer • 

Om de antwoorden onderling vergelijkbaar te ma
ken hebben we uit de beroep- en functieomschrij
vingen 6 categori~n gedestilleerd • Naar onze 
mening zeggen deze omschrijvingen voldoende over 
de dagelijkse bezigheden om iets over bovenge
noemde aspecten af te lezen • 

In de groep van 29 zijn de bouwkundige beroepen 
met 17 man fors vertegenwoordigd , maar dat viel 
in deze populatie te verwachten • 1Jat we niet 
verwacht hadden , was dat er meer hoofd- dan 
handwerkers in de groep zouden zitten • 
( 16 van de 29 ) • 
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L.O. 1 

L.l3.0. 10 

l"'i.B.O. 13 

H.B.O. 5 

avondopleiding gevolgd 20 

geen avondopleiding gevolgd 9 

vraag 4 : Wat voor opleiding hebt u gehad ? 

Gegevens die uit de antwoorden op deze vraJg te 
halen zijn : Rechtstreeks het opleidingsnivo , 
indirect een idee over de kennis van het bouwen 
en over de maatschappelijke positie • 

Om de antwoorden onderling vergelijkbaar te ma
ken hebben we ze ingedeeld naar het hoor,ste nivo 
van opleiding en dat dan vergelijkbaar gesteld 
met L.O. , L.B.O., JV;.B.O. , H.B.O. 

Het gemiddelde opleidingsnivo ligt vrij hoog , 
dat valt meteen op • Helaas kunnen we hier geen 
cijfers naast leggen van de opleidin~ Vän de ge
middelde Nederlander , omdat die eenvoudig niet 
bekend zijn • 

I-Jaar we bij het vragen ook achter kwamen , was 
dat veel van de mensen een deel van hun oplei
ding in de avonduren gedaan hadden • Gelukkig 
hebben we dit vanaf de eerste ge1nterviewde ge
noteerd • Daarom : 

vraag l~a Hebt u een of meer avondopleidingen 
gevolr;d ? 

Dat 20 van de 29 een avondopleiding gevolgd heb
ben lijkt ons nogal opmerkelijk • Het 'tJijst op 
mensen die verdet· willen , iets willen bereiken 
en is aln zodanig wel in overeenstemming met het 
zelfbouwen :ook een zware opgave • 
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onder de loongrens ziekte
kostenverzekering 

boven de loongrens ziekte
kostenverzekering 

17 

12 

vraa~ 5 Valt u binnen het ziekenfonds ? 
( loongrens ziektekostenverzekering 

Dit leek ons een aanvaardbare manier om naar het 
inkomen te vragen • Een rechtstreekse vraag had 
mensen misschien huiverig gemaakt ons verder te 
woord te staan . 

De verdeling in Nederlnnd is grofweg 70 % onder 
en 30 % boven deze ~rens • In onze populatie is 
die verhouding 41% onder en 59% boven de grens • 
Gemiddeld dus een hoger inkomen dan de gemiddel
de Nederlander • 
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Samenvatting en conclusie over vraag 1 t/m 5 

We hebben zo een beeld van de zelfbouwer gekre
gen zoals hij uit onze populatie naar voren 
komt : Een man van rond de 30 jaar , gehuwd , 
met e0n beroep in de bouw en een wat hogere op
leiding en hoger inkomen dan de gemiddelde Ne
derlander • En een deel van die opl~iding 
(meestal het laatste deel , met het hoogste ni
vo ) is in de avonduren gehaald • 

Deze gegevens wijzen erop dat het niet om star
ters gaat 1 op 5 na , voor wie de zelf~ebouwde 
woning de eerste zelfstandige woonruimte was • 
Het zijn juist mensen die vanuit redelijke ze
kerheid ( gehuwd , baan , zelfstandige woonruim
te ) aan het bouwavontuur beginnen • Het gehuwd 
zijn zou een negatieve kant kunnen hebben : Een 
gezin vraagt veel aandacht , die er wel eens bij 
in zou kunnen schieten omdat de bouw ook veel 
tijd kost • 

Wat het volgen van de avondopleiding betreft , 
twee dingen. Wie langere tijd een avondopleiding 
gevolgd heeft is gewend zijn vrije tijd produk
ti~f te maken , in plaats van amechtig achter de 
kleurentelevisie te zakken • Ten tweede denken 
we dat iemand die een avondopleiding volgt 1 ie
mand zal zijn die vooruit wil , zijn positie wil 
verbeteren • Dat zal ook een belangrijke motiva
tie voor zelfbouw zijn • 
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~een ervaring 7 

weiniB ervaring 7 

ruime ervaring 15 

vraag 6 Als u geen bouwberoep hebt , hebt u 
dan misschien toch enige bouwervaring? 

De vraag is gesteld om de kennis van het bouwen 
te peilen • Bouwervaring betekend echter ook dat 
het beginnen van een bouwproces iets minder een 
stap in het duister is , en dat een soort drem
pelvrees tegenover het bouwen wel verdwenen zal 
zijn • 

De indeling in 3 categoriin is als volgt gemaakt: 
Ruime ervaring wijzen we toe aan bouwvakkers en 
aan mensen die beroepsmatig geregeld op een 
bouwplaats aanwezig zijn • 
Weinig ervaring geldt voor ~ensen die eerder 
verbouwd of gebouwd hebben , maar dan in hun 
vrije tijd • In deze categorie komen ook de men
sen terecht die alleen het praktijkjaar van de 
H.T.S. bouwkunde hebben • 
Geen ervaring is de categorie voor mensen die 
nog nooit eerder met praktisch bouwen in aanra
king zijn geweest • 

Voor de meesten is het bouwproces ~een onbekend 
gebeuren , getuige de cijfers hiernaast • 
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inwonend bij de ouders 6 

flat 2 

rijtjeswoning 14 

2-onder-1-kap 1 

vrijstaande woning 6 

woning niet in eigendom 16 

woning in eigendom 13 

vraag 7 Wat was uw laatste woonsituatie voor u 
in de zelfgebouwde woning trok ? 

De woonsituatie van een gezin kan een aanleiding 
zijn voor zelfbouw • Is zelfbouw een weg naar 'n 
eigen woning of naar een betere woning ? 

Bij het opstellen van d~ enquete hadden we aan 
allerlei woningtypes gedacht , maar de mogelijk
heid van thuis inwonen over het hoofd gezien . 
6odoende staat hier een antwoordmogelijkheid 
meer dan op de vrar,enlijst • 

vraag 8 Was uw laatste woning een huur- of een 
koopwoning '! 

Voor de duidelijkheid hebben we de mensen die 
thuis inwoonden in een categorie ingedeeld met 
hen die een huurwoning bewoonden • Die categorie 
heet nu : " woning niet in eigenrlom " • 

Voor commentaar zie de conclusj_e over' vrété11:; Ct/nt9 
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-

ëlf-

Îf~ I,,} t1:_"! 'i't'',.' t ttl..) 

onve r·mor; :n en zuinigheirl 

als hobby , h8t financieel voor
deel is mooi me genomen 

vanzelfsprekend vanuit beroep, 
mogelijkheden en traditie 

R 

7 

5 

de bedoeling was om het bouwen 3 
uit te besteden , maar dat bleek 
te duur toen het al te laat was 
om te stoppen 

uit ontevredenheid met de kwa
liteit van de aangeboden woningen 

spekulatie ( denken wij ) 

2 

2 

advies van vader , leek wel leuk , 1 
verder niet zo over nagedacht 

vraag 9 : waarom bent u met zelfbouw begonnen ? 

Vragen naar de motivatie • We hoopten dat die 
ook af te leiden zou zijn uit de antwoorden op 
vraag 7 en 8 . 

De vraag was niet duidelijk genoeg gesteld , en 
wij hebben dat te laat bemerkt • De antwoorHen 
betroffen meer aanleiding of overweging dan het 
echte waarom . Wat we hier dan ook als uitslag 
presenteren is voor een groot deel onze inter
pretatie van de antwoorden en het gepraat erom
heen • 
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Samenvatting en conclusie over vraag 6 t/m 9 

De zelfbouwers in onze enquete stonden over lte~ 
algemeen niet onbekend tegenover het bouwproces. 
Die bekendheid betekent naar ons idee ook minder 
improvisatie en adhoc oplossingen • De woningen 
zijn dan ook geen van alle echt bijzonder als 
verschijningsvorm • Ze zijn niet , of alleen 
door de minitieuze afwerking te onderscheiden 
van door de aannemer gebouwde grote woningen • 

Het grote aantal koopwoningen als oorspronke
lijke woonsituatie laat zien dat voor een aantal 
bouwers de aanleiding tot zelfbouw nu niet di
rect woninrnood was • De omstandigheden waren , 
ook voor een aantal van de anderen , helemaal 
niet zo ongunstig • We denken dan ook , vooral 
naar aanleiding van de antwoorden op vraag 7 en 
R en veel minder naar aanleiding van vraag 9 , 
dat de motivatie in de eerste plaats een wens 
van maatschappelijke bevestiging was • In twee 
opzichten , want als zodanig werken zowel de 
status die een grote vrijstaande woning voor 
velen betekent , als het feit dat de bewoner dat 
toch maar mooi even zelf gedaan heeft , De ruim
te en het comfort dat de grote goed afgewerkte 
woning biedt komt ons inziens bij velen op de 
tweede plaats • 
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individuele bouwers 16 

groepen van twee 13 

groepen groter dan twee 

HOOFDSTUK GROEPSWERK 

vraag 10 : Om hoeveel woningen en zelfbouwers 
gaat het ? 

Werken mensen samen of individueel ? De projec
ten die wij voor de enquete kenden waren samen
werkingsprojecten , in groepen van 4,5,6 of 7 
man • 

Bij de nu door ons bezochte zelfbouwers waren 
alleen individueel werkende mensen en samenwer
kers in groepjes Yan twee • 
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grond aanvragen 

voorbereiden en plannen maken 

( laten ) ontwerpen 

bouwvergunning aanvragen 

materiaal bestellen/inkopen 

samen bouwen 

11 

11 

12 

12 

11 

10 

vraag 11 Op welke gebieden hebt u samengewerkt 
met de andere zelfbouwers ? 

Samenwerken betekent in de meeste gevallen dat 
ook inderdaad alles samen gedaan wordt , en dat 
de bouw bestaat uit twee woningen onder een kap. 
( zie blad 24 ) • 
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code beroepscate~orie 

A3 a niet bouwkundig , technisch , handwerk 
b niet bouwkundig , technisch hoofdwerk 

C1 a bouwkundig , hoofdwerk 
b niet-bouwkundig , technisch , hoofdwerk 

C2 a bouwkundig handwerk 
b bouwkundig handwerk 

C4 a bouwkundig , hoofdwerk 
b bouwkundig , handwerk 

D1 a bouwkundig hoofdwerk 
b bouwkundig , hoofdwerk 

E1 a niet-bouwkundig , niet-technisch , handwerk 
b niet-bouwkundig , technisch , handwerk 

E2 a niet-bouwkundig , niet-technisch , handwerk 
b niet-bouwkundig , technisch , handwerk 

H1 a bouwkundig , handwerk 
b niet-bouwkundi~ , technisch , handwerk 

11 a niet-bouwkundig , niet-technisch , hoofdwerk 
b niet-bouwkundig , technisch , hoofdwerk 

13 a bouwkundig , hoofdwerk 
b niet-bouwkundig , technisch , hoofdwerk 

K1 a bouwkundig , hoofdwerk 
b niet-bouwkundig , technisch , handwerk 

L1 a niet-bouwkundig , technisch , handwerk 
b niet-bouwkundig , niet-technisch , hoofdwerk 

N2 a bouwkundig , handwerk 
b niet-bouwkundig , technisch , handwerk 

vraag 12 Wat zijn de beroepen van de andere 
zelfbouwers ? 

Hoe is de samenstelling van een groep zelfbouw
ers ? Een bundeling van verschillende capacitei
ten of juist collega's , misschien op elkaar in
gespeeld , maar met dezelfde mogelijkheden en 
beperkingen ? 

Voor de categorie-indeling is dezelfde gebruikt 
als bij vraag 3 • De omschrijving achter de let
ter a slaat op de geÏnterviewde , letter b op 
zijn compagnon • 

Uit de samenstelling van de groepen blijkt niets 
van een op grong van capaciteiten samengestelde 
groep • Vraag 13 geeft een beeld van de aard van 
de relaties • 
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• 
familie 

• 
vrienden 

• 
kennissen 

• 
collega's 

• 
door inschrijving op de grond 
gekoppeld 

4 

1 

5 

2 

1 

vraag 13 Waren de anderen op het moment dat u 
begon met het project collega's , 
vrienden , kennissen , familie of 
hebt u een oproep of advertentie ge
plaatst ? 

Hoe ontstaat een bouwteam ? niet alleen dat men 
vele honderden uren samen zal moeten werken , 
maar ook de wetenschap dat daarna nog jaren vol
gen die men als buren door zal moeten brengen • 
Zo'n keus zou zeer goed overwogen moeten worden • 

Uit de antwoorden blijkt dat het in bijna alle 
gevallen gaat om bestaande langdurige relaties 
en dat slechts eenmaal door het starten van het 
bouwproces de relatie is ontstaan • 
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code ervaring 

A3 a geen ervaring 
b weinig ervaring 

C1 a geen ervaring 
b door aannemer gebouwd 

C2 a ruime ervaring 
b ruime ervaring 

C4 a ruime ervaring 
b ruime ervaring 

D1 a weinig ervaring 
b geen ervaring 

E1 a weinig ervaring 
b geen ervaring 

E2 a geen ervaring 
b weinig ervaring 

H1 a ruime ervaring 
b geen ervaring 

11 a geen ervaring 
b geen ervaring 

13 a weinig ervaring 
b geen ervaring 

K1 a ruime ervaring 
b ruime ervaring 

L1 a weinig ervaring 
b geen ervaring 

N2 a ruime ervaring 
b geen ervaring 

punten 

0 
1 

0 

2 
2 

2 
2 

1 
0 

1 
0 

0 
1 

2 
0 

0 
0 

1 
0 

2 
2" 

1 
0 

2 
0 

punten
totaal 

1 

4 

4 

1 

1 

1 

2 

0 

1 

4 

1 

2 

vraag 14 Hebben de anderen , als ze geen bouw
beroep hebben , enige bouwervaring ? 

Hoeveel bouwervaring heeft het bouwteam als ge
heel en hoe werkt dat door in de bouwsnelheid , 
de soort van optredende problemen en de tegen
slagen ? 

Met behulp van onze bouwervaringadefinitie van 
vraag 6 , blz. 12 , hebben we punten toegekend 
voor de aanwezige ervaring • Categorie " geen 
ervaring " krijgt 0 punten , categorie 11 geringe 
ervaring " 1 punt en de categorie 11 ruime erva
ring krijgt 2 punten • Hierdoor ontstaat per 
team een puntentotaal van minimaal 0 tot maxi
maal 4 punten .. 

Op blz. 21 zetten we deze puntentotalen naast 
enkele andere uitkomsten van vragen • 
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code van 
de bouw
teams 

A3 
C1 

C2 

c4 

D1 

E1 

E2 

H1 

11 

I3 
K1 

L1 

N2 

ervaringa
punten 

1 

4 

4 

1 

1 

1 

2 

0 

1 

4 

1 

2 

1,4 

2,9 
2,38 
4,25 

3 

3,9 

4,1 

planning 
gemaakt 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

ja 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

begroting 
gemaakt 

nee 

ja 

ja,goed 

ja,goed 

ja 

nee 

ja 

ja,matig 

ja 

ja,matig 

ja,slecht 

ja 

ja,matig 

Voor dit tabelletje zijn de antwoorden op de 
vragen 14 , 27 , 29 , 30 , 32 , 33 en 35 
gebruikt • Waar gegevens ontbreken staat een 
streep • 

De teams C2 en C4 , met veel bouwervaring , heb
ben inderdaad minder uren per kubieke meter wo
ning nodig en maken beide een goede begroting • 
Van de planning komt alleen bij team H1 iete 
terecht maar dat heeft geen bijzonder korte 
bouwtijd tot gevolg • Al deze opmerkingen onder 
voorbehoud want , zoals eerder gezegd , wij we
ten niet hoeveel tijd door anderen dan de zelf
bouwere ie gewerkt • 
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geen afspraken 

wel afspraken 

Aard van de afspraken 

- We bouwen samen tot onder de kap , afwerking 
ieder voor zich ( vertrouwen ), 1 maal • 
Taakverdeling op basis van ver8chillende ca
paciteiten , kwam 2 maal voor • 

- Afspraken over werktijden , zwart op wit , 
met ziekte als enig excuus om de afspraak 
niet na te komen • Deze afspraak kwam 1 maal 
voor • 

9 

4 

vraag 15 Zijn er binnen de groep afspraken of 
zelfs contracten genaakt om taakver
deling en werkuren vast te leggen ? 
Zo ja , welke ? 

Gaat samenwerking op goed vertrouwen , binden 
mensen zich aan elkaar , wat voor sfeer is er 
binnen een team ? Maar ook : Beseffen mensen hoe 
gevaarlijk het is om op goed vertrouwen afhanke
lijk van elkaar te zijn ? 

Op de lijst stonden twee mogelijke antwoorden , 
namelijk wel of geen afspraken • De omschrijving 
van de afspraken zoals die was ingevuld hebben 
we samengevat • 

De enige keer dat er in de samenwerking iets 
verkeerd liep had dit misschien door duidelijke 
afspraken voorkomen kunnen worden • In dit geval 
zouden vader en zoon samen 2 woningen onder 1 
kap maken , maar liet de vader het afweten en 
liet zijn huis door een aannemer bouwen , toen 
zijn zoon al een jaar klaar was • Deze had in
tussen heel wat problemen gehad met lekkages om
dat zijn halfsteens muur aan de bouwput grensde. 
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niet over gevolgen nagedacht. 

zou geen gevolgen gehad hebben. 

zou wel gevolgen gehad hebben 

Aard van de gevolgen : 

- Tweemaal werd gezegd dat de overblijvende de 
bouw van de ander opgekocht zou hebben om ge
woon door te gaan • 

- Eenmaal werd gezegd dat dan de overblijvende 
ook op had moeten houden • Dat was door de 
gemeente als voorwaarde gesteld • 

9 

1 

3 

vraag 16 Als een van de deelnemers niet meer 
mee doet , bijvoorbeeld door gezina
of geldproblemen , wat heeft dat dan 
voor gevolgen voor de ander ? 

Deze vraag gaat verder in op het onderwerp van 
vraag 15 , door een van de dingen die hadden 
kunnen gebeuren als voorbeeld te stellen • 

Uit de af en toe zeer verschrikte antwoorden 
bleek wel dat daar helemaal niet over nagedacht 
was • 

Of dat "opkopen en doorgaan" van die twee zelf
bouwers erg reëel is , betwijfelen we , gewoon 
gezien de financiele mogelijkheden die zij daar
voor zouden moeten bezitten • 
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gelijk 8 

verschillend 5 

tegelijk gebouwd 12 

een-voor-een gebouwd 1 

2-onder-1-kap woning 9 

vrijstaande woning 4 

vraag 17 : Zijn alle woningen gelijk ? 

Verschil zou aanleiding kunnen zijn voor onenig
heid • Bovendien zou het bouwen van dezelfde wo
ningen , onder andere doordat maar een ontwerp 
nodig is , goedkoper kunnen zijn • 

De verschillen tussen de woningen zijn meestal 
niet groot en zitten voornamelijk in de indeling 
en de plaats van de voordeur • 

vraag 18 : Zijn de woningen tegelijk of een-voor 
-een gebouwd ? 

Bij vraag 18 speelde bij ons de gedachte dat het 
tegelijk optrekken van de woningen meer garan
ties geeft voor een gelijke inzet van de bouwers 
en daardoor de afspraken over samenwerking kan 
vereenvoudigen • Het enige geval dat de woningen 
niet tegelijk zijn gebouwd is al bij vraag 15 , 
blz. 22 beechreven • 

vraag 36 Wat voor woningtype heeft u gebouwd ? 
( op deze bladzijde alleen voor 
samenbouwers ) 

Dit is het enige duidelijke en logische verschil 
tussen de individuele- en de samenbouwers : De 
samenhouvers maken voornamelijk 2-onder-1-kap
woningen , de individuelenvoornamelijk vrij
staande woningeri • 
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Samenvatting en conclusie over vraag 10 t/m 18 

Van de zelfbouwers die we ge1nterviewd hebben , 
werken er 13 met een ander samen • Groepen gro
ter dan twee komen niet voor • Als er wordt sa
mengewerkt , betekent dat in de meeste gevallen 
dat vrijwel alles gezamenlijk gedaan wordt , 
maar zonder dat daarover vooraf bindende afspra
ken gemaakt worden • Dit laatste zou zijn oor
zaak kunnen vinden in het feit dat vrijwel alle 
samenwerkers een van lang voor het project date
rende relatie hebben • Men kent en vertrouwt el
kaar • Het samenwerkingsverband blijkt slechts 
in twee gevallen gebaseerd op verschillende ca
paciteiten , hoewel ook in die gevallen de 
vriendschap en de gemeenschappelijke belangen 'n 
belangrijker rol spelen • De meeste samenwerken
de zelfbouwers bouwen tegelijkertijd twee vrij
wel dezelfde woningen onder een kap • 

Een van de belangrijkste vragen die we vergeten 
zijn te stellen , is waarom men al dan niet sa
men werkte • We hebben wel een idee over hoe 
zoiets begint • Bijvoorbeeld , twee collega
bouwvakkers die , al metselend , over een eigen 
huis staan te praten • Of vrienden die op een 
avond achter de borrel hun idee op tafel leggen 
en dan alletwee enthousiast worden • Of iemand 
die naar bouwgrond vraagt , twee kavels naast 
elkaar aantreft en dan op zoek gaat naar een 
compagnon • 

Als voordelen van samenwerking zijn aan te voe
ren dat twee meer weten dan een , dat twee wer
kende mensen elkaar kunnen stimuleren en dat be
paalde kosten gedeeld of verlaagd kunnen worden. 
Nadelen komen waarschijnlijk pas naar voren als 

een van de twee in , bijvoorbeeld , financiële 
moeilijkheden raakt • Men realiseert zich onvol
doende de mogelijke financiële en sociale gevol
gen van een voortijdige beëindiging van de sa
menwerking en daarmee , dikwijls , van de bouw • 
De moeilijkheden van de een kunnen de ander de 
kop koeten • Volgens ons zijn er twee methodes 
om deze problemen te voorkomen • De eerste : 
Duidelijk , zwart op wit , afspraken maken over 
werktijden , taakverdeling , financiering , ge
volgen van ziekte e.d. , indien mogelijk met de 
strafmaatregelen erbij vermeld • Door een groep 
ons bekende zelfbouwers is zelfs bij de notaris 
een contract ondertekend • De andere mogelijk
heid is een systeem dat uitgaat van woningen die 
onafhankelijk van elkaar afgebouwd kunnen worden 
en die gelijktijdig gebouwd worden • Wanneer dan 
een van de bouwers duidelijk de kantjes eraf 
loopt of niet betaalt voor de materiaalinkoop , 
kan eenvoudig met de bouw van zijn huis gestopt 
worden • Aan deze oplossing zitten nog veel meer 
kanten , maar daarop ingaan zou hier te ver voe
ren • 

Ons inziens zijn de bestaande , langdurige rela
ties zoals tussen de door ons ge1nterviewde bou
wers beter dan andere samenwerkingagronden • In 
de lange periode van verplicht samen bouwen , 
waarbij de bouwers vermoeid en gespannen zullen 
zijn als gevolg van de dubbele dagtaak , wordt 
op den duur een go~de persoonlijke relatie be
langrijker dan een evenwichtige combinatie van 
capaciteiten • 
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HOOFDSTUK TIJD ,PLANNING EN BEGROTING • 

Een aantal vragen uit dit hoofdstuk krijgen pas 
zin wanneer de antwoorden naast elkaar gele~d 
worden • Uit de antwoorden moet het bouwproces 
en wat daarom heen in de tijd gebeurd is duide
lijk worden • 

De combinaties van vragen en wat daaruit volgt : 

-vraag 19 :Wanneer kreeg u het plan om zelf. te 
gaan bouwen , en vraag 26 : Wanneer kreeg u de 
bouwvergunning Z Het verschil tussen de ant
woorden hebben we de afhankelijke voorberei
dingsperiode genoemd • 

- verschil tussen vraag 23 en 24 : Hoe lang 
duurt het voor grond beschikbaar komt ? 

- verschil tussen vraag 25 en 26 : Hoe lang 
duurt het v· ·Or de bouwvergunning wordt goed
gekeurd ? 
verschil tussen vraag 26 en 28 Wordt op de 
bouwvergunning gewacht met het bestellen van 
materiaal ? 

- verschil tussen vraag 26 en 29 : Wordt met de 
start van de uitvoering gewacht tot de bouw
vergunning verleend is ? 

- verschil tussen vraag 29 en 32 : Hoe lang 
duurt de bouwperiode ? 

- rekenen met vraag 29 , 30 en 32 : Het totaal 
aantal eigen bouwuren • 

Bij een aantal vragen staat de wijze van bereke
nen vermeld • 
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Duur van de voorbereidingsperiode 

1 maand 
2 maanden 
3 maanden 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 I 
1? 
18 • 19 
20 
21 11 
22 
23 
24 
25 
26 • 
3 jaar • 

5 jaar I 

Vrélag 19 

vraag 26 

Wanneer kreeg u het plan om zelf te 
gaan bouwen ? 
Wanneer kreeg u de bouwvergunning ? 

Het verschil tussen de antwoorden op deze 2 vra
gen is de tijd van het idee tot het moment dat 
de bouwvergunning op tafel ligt • Het is het 
deel van de voorbereiding waarin de zelfbouwer 
afhankelijk is van de medewerking van instanties 
en bijvoorbeeld de architect • ln deze periode 
wordt grond gekocht , een ontwerp gemaakt , een 
bouwvergunning aangevraagd en eventueel de af
spraken tussen samenwerkende zelfbouwers gemaakt 
worden • 

De gemiddelde lengte van deze periode is 12,6 
maanden • De extreem lange periodes ( 3 en 5 jr) 
worden door het grondtoewijzingsbeleid van de 
gemeenten veroorzaakt • Het is best mogelijk dat 
wanneer deze periode te lang duurt , sommigen de 
moed opgeven • Mensen die nooit aan het bouwen 
zijn toegekomen , komen in onze enquete niet 
voor • Het zou dus best kunnen , dat de gemiddel
de voorbereidingsperiode veel langer duurt dan 
we nu denken • 
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Tijdens de gesprekken bleek dat een aantal van 
de mensen gedurende het bouwproces in een keet 
of stacaravan ~ewoond hadden • De reden van deze 
woonsituatie kennen we niet • Mogelijk waren de 
zelfbouwers doordat ze de huur opgezegd hadden 
of doordat de oude woning verkocht was tot deze 
oplossing gedwongen. Van de"5 mensen die op hun 
bouwplaats woonden , had er in ieder geval 1 de 
keus bewust gemaakt , vanwege betrokkenheid en 
om tijdsverlies door reizen te voorkomen • 

Als wij zelf voor- en nadelen van die oplossing 
op een rij gaan zetten , ziet dat er als volgt 
uit : 
voordelen 

nadele u 

- efficientere beateding van de vrije 
tijd ; 
grotere betrokkenheid van het gezin 
bij het bouwgebeuren ; 

- geen dubbele woonlasten gedurende 
het bouwen • 

- het wordt moeilijk om afstand van 
het werk te nemen , alles van je af 
te zetten ; 

- de primitieve woonomstandigheden 
kunnen door de spanningen en ver
moeidheid een zware belasting wor
den • 
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De periode van wachten op bouwgrond 

al in bezit 

minder dan 1 maand 
1 maand 
2 maanden 
3 maanden 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

3 jaar 

5 jaar 

• 

I 

I 

vraag 23 
vraag 24 

Wanneer hebt u grond aangevraagd ? 
Wanneer is de grond aan u toegewezen? 

Het verschil tussen de antwoorden is de periode 
van wachten op de bouwgrond • Die periode duurt 
in de ene geneente duidelijk langer dan in de 
andere • Dat bleek ook wel uit de verhalen die 
bij het stellen van deze vragen loskwamen • De 
een was naar de gemeente gestapt en had daar ge
woon grond gekocht , de ander was jaar na jaar 
uit de boot gevallen bij de verdeling van de 
weinige beschikbare grond • 

In een gemeente bleek dat een aantal vr1Je-sec
tor kavels voor zelfbouwers was gereserveerd , 
binnen het bestemmingsplan • Daar hadden een 
tiental zelfbouwers hun woningen gebouwd in een 
aantal jaren tijd • Deze concentratie betekende 
al meteen voordeel voor de bouwers , bijvoor
beeld doordat een van de eersten een gebruikte 
bouwlift had gekocht • Steeds weer doorverkocht, 
was dit apparaat intussen al door 5 mensen ge
bruikt , zodat de onkosten per persoon vrijwel 
nihil waren • 
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Aanvragen van en wachten op de bouwvergunning 

minder dan 1 maand 
1 maand 
2 maanden 
3 maanden 

~ ------------~~ 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 maal geen antwoord 

I 

vraag 25 

vraag 26 

Wanneer is de bouwvergunning aange
vraagd ? 
Wanneer kreeg u de bouwvergunning ? 

Het verschil tussen de antwoorden is de periode 
van wachten tot de bouwvergunning wordt goedge
keurd en deze periode maakt , net als het ver
schil tussen vraag 23 en 24 , deel uit van wat 
we de afhankelijke voorbereidingsperiode noemen. 

Tot nu toe is het gebruikelijk geweest dat de 
bouwvergunning werd afgegeven aan de hand van de 
technische omschrijving van een bouwwerk , onaf
hankelijk van de bouwer • Door middel van de 

11 bouw registratie verordening " wil de overheid 
de beunhazerij bestrijden , door de gemeenten te 
verplichten bij de bouwaanvraag de naam van de 
uitvoerder te noemen • Hier wordt op het moment 
door veel gemeenten kritisch op gereageerd , om
dat dit een economische controlemaatregel is , 
en zodoende deze taak niet bij Bouw- en woning
toezicht ligt ( een technische instantie ) • 
Buiten de vraag naar toepassing van deze veror
dening om , moet gezegd worden dat toepassing 
geen gevolgen voor de zelfbouw zal hebben , be
halve de grotere kans op belastingcontrole bij 
uitbesteding van (deel-) werkzaamheden • 
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De periode van het verlenen van de bouwvergunning 
tot het bestellen van het eerste materiaal • 

-4 maanden I -3 maanden 
-2 maanden 
-1 maand 

0 maanden 
1 maand 
2 maanden 
3 
4 
5 maanden 

De periode van het verlenen van de bouwvergunning 
tot de aanvang van de bouwwerkzaamheden • 

-4 maanden I -3 maanden 
-2 maanden 
-1 

0 
1 
2 
3 
4 
5 maanden 

vraag 26 Wanneer kreeg u de bouwvergunning ? 
vraag 28 Wanneer hebt u het eerste materiaal 

besteld ? 
vraag 29 Wanneer bent u aan het bouwen begon-

nen ? 

In de grafiek hiernaast betekent 11 -4 maanden" 
dat 4 maanden vóór het verlenen van de bouwver
gunning het eerste materiaal al besteld was • 

Beide combinaties , 26/28 en 26/29 , tonen 
hetzelfde verschijnsel , namelijk dat het lijkt 
alsof de uiteindelijke uitslag van de bouwver
gunningsaanvraag al bekend is bij de zelfbouwer. 
We denken dat ook hier informele contacten een 
rol spelen • 

Ook hier hebben we de fout gemaakt niet dÓÓr te 
vragen en weten we dus niet waarom men eerder of 
later begonnen is • Het zou bijvoorbeeld kunnen 
dat de weersgevoeligheid van de bouwmethode aan
leiding is voor een planning met een zo klein 
mogelijke kans op verlet • Dit is een van de za
ken die in een vervolgonderzoek zeker aan de 
orde moeten komen • 
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wel een architect in~eschakeld 16 

wel uitbesteed , maar niet aan een 5 
architect • 

zelf gedaan , zowel ontwerp- 8 
al,, bouwtekeningen 

vraag 20 : Hebt u een architect ingeschakeld ? 

Betekend zelfbouwen ook inderdaad zelf beslissen 
en ontwerpen of is dat niet zo belangrijk ? 

16 zelfbouwers maakten gebruik van de diensten 
van een architect ~ In hoeverre die beslis
singen betreffende het ontwerp gemaakt heeft i~ 

niet zo best uit de antwoorden gekomen • Ook is 
niet bekend of de architect later op de bouw
plaats nog adviezen heeft gegeven • jat we wel 
weten is dat er eigenlijk in alle gevallen rtl
leen tekeningen gemaakt zijn voor de bouwaan
vraag en en'<~ele konstruktieve problerr.c:n. Op de 
exact<' \·,;r:rkz.aL~rnhr;rlen Vc-i.l1 cL: ,1.rr:', :.tt)c !: q:-, ,t 1d.j 
,;:r.~n r;-\/nr~tll('le "~v ... ::t"'VOl~8ll:î:18t-: .-.,-·~ ·1 rlLr~l)'-:r ':J·>r~t~!l 

·Ln;~·~~{~-~ .. :1.11 • 

'Ji''" he<, f1: d.e:u1 h~' t; 

lLi~~e---~L ~:e:n.~·._:tk:t ? 

De mensen aan wie de 5 zelfbouwers hun ontwerp 
hadden uitbesteed waren in twee revallen familie 
en in de andere drie gevallen kennissen • 
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wel een planning gemaakt 7 

r,een planning gemaakt 22 

vraag 27 Hebt u van te voren op papier gezet 
wanneer en in welke volgorde alle 
werkzaamheden uitgevoerd moesten wor
den ? 

In het algemeen gestelt zal door het maken van 
een goede planning het bouwproces een stuk soe
peler verlopen • Niet kunnen werken omdat het 
materiaal op is of omdat men december bij enkele 
graden vorst een bouwput wilde graven zijn voor
beelden van problemen die door een planning 
voorkomen kunnen worden • Onbekendheid met het 
bouwen maakt echter het maken van een planning 
bijna onmogelijk • 

Het merendeel , 22 , maakt geen planning • Deels 
omdat men er niet aan gedacht had , deels omdat 
men het niet kon en deels bewuet , om te voorko
men dat men door de eigen planning opgejaagd zou 
worden • 

In ieder geval maakt geen van de 7 mensen uit de 
categorie "geen ervaring " (vraag 6 ) een plan
ning • 
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wel vertraging gehad 

geen vertraging gehad 

Werkzaamheden waarbij vertraging is opgelopen 

uitgraven 
fundering 
vloeren 

metselwerk r 
dakkonstrukt1.·e._ ____ _ 
dakbedekking 
installaties 
afbouw --------

materiaallevering 11 

15 

14 

vraag 31 Bij welke werkzaamheden hebt u veel 
vertraging gehad ~ 

Vertraging kan een groot aantal oorzaken hebben, 
zoals ondeskundige aanpak van het werk , late 
materiaallevering of slecht weer • De weergevoe
ligheid van de traditionele bouwmethode kan aan
leiding zijn om in het voorjaar te beginnen met 
de bouw en te proberen voor de winter onder de 
pannen te zijn • Inderdaad bleek de oorzaak van 
vertraging in veel gevallen vorst te zijn , 
doordat men in de winter of in de herfst met de 
bouw begonnen was • Dat de piek van de grafiek 
hiernaast bij de vertraging van het metselwerk 
ligt , is logisch omdat dat zich over de langste 
periode uitstrekt • 
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1 maand 
2 maanden 
3 maanden 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1R 
19 
20 
21 
22 
23 
21t 
25 
26 
27 

30 

• 
• 

"Yraag 29 

vraag 32 

Wanneer bent u aan het bouwen begon
nen en wat waren de eerste werkzaam
heden '! 
Wanneer trekt/trok u in de zelfRe
bouwde woning ? 

Het verschil tussen de antwoorden op deze vragen 
hoeft niet de hele bouwperiode te zijn • Ue zelf 
bouwer kan om een aantal redenen al tijdens het 
bouwproces zijn woning hebben betrokken • In 
veel gevallen is een groot deel van de afwerking 
pas veel later gebeurd • 
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10 uren per week 
15 uren 
20 uren 
25 uren 
30 uren 
35 uren 
40 uren 
45 uren 
50 uren 
55 uren 
60 uren 

In 2 gevallen onbekend 

1 
2 

14 
4 
2 
1 
1 
2 

vraag 30 : Wanneer werkt u aan de bouw ? 

Uit de antwoorden op deze vraag hebben we het 
aantal uren berekend dat de zelfbouwers per week 
op de bouwplaats aan het werk waren • 

De cijfers zullen niet exact zijn maar geven wel 
een indruk van de hoeveelheid tijd die er in het 
bouwen gaat zitten • Gemiddeld werken de zelf
bouwers 34 uur per week aan de bouw • Dat bete
kent bijna een dubbele werkweek ! En dat over 
een bouwperiode van gemiddeld 13,5 maanden • Dat 
dit zowel voor de bouwer zelf als voor zijn ge
zin een zeer zware belasting is zal duidelijk 
zijn • 
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Aantal. Ure:> Norm 

Bouwer uren eigen K} per uren/ 

opg:>.ve .,} M} (1) 

A1 2768 850 3,2 3 ,51• 
I-· 

2606 880 2,9 3_!_54 A2 

.\3 2880 3,54 

A4 3089 550 5,6 3,54 
I---

3,54 B1 2320 1200 1,9 
B2 2519 600 4,2 3,54 
C1 1194 850 1,4 3,54 
C2 1110 380 2,9 3,54 

t:3 1086 850 1 '3 3,54 
C4 1190 500 2,1t 3,54 
D1 1760 4111 4,3 3,54 
E1 1170 3,54 

~-
1477 490 3,0 3,54 t~2 

F1 1500 6'•0 2,3 3,51• 

G1 970 428 2,3 3,54 
-· 

G2 1725 693 2,5 3,51• 
G3 1329 360 3,7 3, 511 

H1 1354 350 3,9 3,54 ---11 3050 3,54 
12 2810 870 j ") 

.~ 3,51• 

13 2182 530 '•. 1 3,9• 
14 1'1?6 8oo 1,8 3,54 

15 3490 3,54 
16 1836 3,54 
0>1 2053 850 2,4 3,54 
K1 23'•0 3,54 ---· L1 1320 3,54 

H1~0 3,54 ----
N2 1640 3,54 

G<!ll"a~ 193'/ 654 3,0 3,54 ...__ 

Normuren %~ èigen 

x uren toY 
M} normuren 

}009 90,0 
3115 81,9 

1947 158,2 
4248 53,7 
2124 118,6 

3009 39,5 
1345 81,9 
3009 36,7 
1770 67,8 
1466 121,5 

1735 84,7 
2266 61•,9 
1515 64,9 
2453 70,6 

127'• 104,5 

12.39 110,2 

3079 90,4 
1876 115,8 

2832 50,8 

-
3009 67,8 

2316 84,7 

vraag 29 Wanneer bent u aan het bouwen begon-
nen ? 

vraag 30 Wanneer werkte u aan de bouw ( in 
uren en dagen ) ? 

vraag 32 Wanneer trok u in de zelfgebouwde 
woning ? 

Op basis van het aantal werkuren per week zoals 
door de zelfbouwera is opgegeven , hebben we met 
de totale bouwtijd ( vraag 29/32 ) het totaal 
aantal bouwuren uitgerekend • De uitkomsten moe
ten echter als schatting beschouwd worden • Van 
een aantal mensen hadden we geen opgave van de 
in de vakantie gewerkte uren • Daarvoor hebben 
we de volgende aanname gedaan : Als de zelfbou
wer per werkweek minder dan 35 uur aan de bouw 
werkte , schatten we zijn vakantieweken op 50 
uur op de bouwplaats , werkte hij 35 uur per 
werkweek of meer , dan schatten we zijn vakantie 
weken op 60 uur • Dit lijkt ons reëel , gezien 
de bekende gegevens • 

In de tabel hiernaast staat in de eerste kolom 
de code van de zelfbouwer , in de tweede kolom 
het aantal werkuren , in de derde het aantal ku
bieke metera dat de woning telt , in de vierde 
het aantal uren per kubieke meter , in de vijf~e 
een normaantal uren per kubieke meter voor door 
aannemers gebouwde vrije sector woningen , in de 
zesde het aantal uren dat de aannemer in de wo
ning gestot zou hebben en tot slot in de laatste 
kolom het aantal uren van de zelfbouwer gedeeld 
door het aantal uren dat de aannemer gewerkt zou 
hebben , maal 100% • 
Gegevens v.Bouwmarkt : Een woning van 564 M3 in 
de vrije secto3 wordt gebouwd in 1997 uur , d.i. 
3,54 uur per M • 

37 



Samenvatting en conclusie over vraag 19 t/m 32 

Op de voorgaande bladzijden hebben we een aantal 
vragen en combinaties van vragen laten zien die 
een idee moeten geven van de tijd en de moeite , 
die met het zelfbouwen van een woning en de or
ganisatie daarvan gemoeid gaan • 

In de voorbereidingsperiode gaat veel tijd en 
energie zitten • Het schiet niet erg op voor wie 
moet wachten tot hij eindelijk grond toegewezen 
zal krijgen of tot zijn bouwvergunning na de zo
veelste wijziging zal worden goedgekeurd • Zoals 
al bij de eer ;te vraag in dit hoofdstuk is opge
merkt , kan het best zijn dat een aantal poten
tiele zelfbouwers nooit verder komt dan deze 
voorbdreidingsfase • Toch is de gemiddelde 9,5 
maanden die deze faee bij de zelfbouwers duurt 
niet langer of korter dan bij de professionele 
bouw gebruikelijk is • 

Voor tekeningen en ontwerp schakelen de meeste 
zelfbouwers een architect in • De rol van die 
architect is zeer beperkt • Wij denken dat de 
taak van de a-rchitect in deze gevallen op drie 
plaatsen aangevuld zou moeten worden • Ten eer
ste , bouwmethode en detaillering zouden meer 
aangepast moeten worden aan de capaciteiten van 
de zelfbouwers . Dit zou in veel gevallen tot 
een niet-traditionele bouwmethode moeten leiden. 
Ten tweede , zou de architect werktekeningen 
moeten maken die door een zelfbouwer begrepen 
kunnen worden • Waarschijnlijk heeft een zelf
bouwer meer en uitgebreider informatie via teke
ningen nodig dan een aannemer • Ten derde zou 
begeleiding op de bouwplaats een verbetering 
zijn • 

Over de bouwperiode zelf : We hebben weliswaar 
het aantal maanden en uren dat de bouwperiode 
geduurd heeft geteld , maar die cijfers hebben 
weinig waarde als het er om gaat de produktivi
teit uit te rekenen • We hebben namelijk geen 
gegevens omtrent het aantal uren dat door vrien
den of door betaalde krachten gewerkt is • 
Bovendien zijn we bij de telling uitgegaan van 
het moment van bewoning en niet van de dag dat 
de laatste werkzaamheden verricht zijn • ( zie 
vraag 29/32 , blz. 36 ) 
Toch hebben we een staatje gemaakt waarin we de 
uren per kubieke meter vergelijken met de genor
meerde getallen • Misschien is het enige dat 
door deze vergelijking wordt aangetoond , dat de 
meeste zelfbouwers veel hulp gehad hebben • Het 
aantal uren dat zij in hun woning steken is na
melijk gemiddeld 64% van de genormeerde uren • 
De meesten hebben trouwens ook gewoon verteld 
dat ze hulp gehad hebben • 

Volr,ens ons ligt er ook in het maken van een 
planning een taak voor de begeleider van een 
zelfbouwproject • De bouwers zelf slaan voor het 
merendeel dit belangrijke deel van de voorbe
reidinr, gewoon over • Zo'n begeleider , bijvoor
beeld een architect , zal door zijn ervaring met 
andere projecten beter in staat zijn een goede 
planning te maken • Daardoor zal de zelfbouwer 
weer in staat gesteld worden om zijn toch wel 
kostbare vrije tijd beter , efficienter in te 
delen • 
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wel een begroting gemaakt 25 

geen begroting gemaakt 4 

wel een nacalculatie gemaakt 18 

geen nacalculatie gemaakt 11 

vraag 33 
vraag 34 

Is er een begroting gemaakt ? 
Zo ja , is deze dan na het bouwen 
vergeleken met de werkelijke kosten ? 

Een begroting is een belangrijk onderdeel bij 
het bepalen van het ontwerp en de toe te passen 
materialen • Gedurende het bouwproces fungeert 
de begroting als een leidraad of als waarschu
wing als men de grens van betaalbaarbeid dreigt 
te overschrijden • 

Het maken van een begroting blijkt voor de daar
in onervaren zelfbouwer een moeilijke opgave , 
waar hij zich liever niet aan waagt • Het woord 
begroting is dan ook wel groot voor de zeer ruwe 
schatting die de meeste zelfbouwers gemaakt heb
ben • Een aantal van hen neemt dan ook niet de 
moeite om het eens na te tellen • 
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posten 

architect 
gemeenteleges 
aannemer 
onderaannemer 
ruwbouw 
afwerking 
inflatie 

viel tegen viel mee vraag 35 Als u een nacalculatie gemaakt hebt , 
in welke posten zitten dan de groot
ste verschillen met de werkelijke 
kosten ? 

Deze vraag had een dubbele bedoeling • De eerste 
was natuurlijk gewoon uit te vinden welke posten 
door de zelfbouwers verkeerd worden ingeschat • 
De tweede was als controle op de antwoorden op 
vragen 33 en 34 , om te zien hoe nauwkeurig de 
begroting was opgesteld en hoe de posten gespe
cificeerd waren • Dat viel tegen , zoals al op 
de vorige bladzijde gezegd ia • Verder dan de : 
hiernaast genoemde posten kwamen de meesten niet 
hoewel een enkeling zijn nacalculatie zo nauw
keurig had bijgehouden , dat het laatste zakje 
spijkers erop vermeld was • Deze man , of liever 
gezegd zijn vrouw , want die had de kas bijge
houden , kon dan ook vertellen dat de woning 
f 88.410,10 gekost had • ~n daar kan menig be
roepscalculator het dan weer mee doen • 
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Samenvatting en conclusie over vraag 33 t/m 35 

De meeaten hebben een begroting gemaakt , en van 
hen hebben de meesten ook weer een nacalculatie 
gemaakt • Dit klinkt heel aardig , maar de kwa
liteit van beide laat in ne meeste gvallen te 
weneen over • Wij denken dat hier een onvoldoen
de ervaring de oorzaak van ia , en dat dus een 
aannemeF of architect met ervaring zeer nuttig 
werk zou kunnen doen • Met de hulp van een des
kundige zou de zelfbouwer misschien tot een fi
nancieel goed overwogen plan kunnen komen • 

Aan de andere kant blijkt nergens dat de slechte 
of zelfs niet-gemaakte begrotingen tot voor de 
bouwers onoplosbare problemen leiden • De geval
lea waarbij het ia foutgegaan kunnen door onze 
methode van zelfbouwers zoeken buiten het onder
zoek gevallen zijn , ~aar dan hadden we over 
dergelijke gevallen wel iets gehoord tijdens de 
interviews • Betekent dit dat de zelfbouwer die 
begroting niet zo hard nodig heeft ? In dat ge~ 
val kunnen we het maar beter zo laten in plaats 
van meer organisatie , meer werk en meer afhan
kelijkheid te adviseren • 
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rijtjeswoning aantal 1 

2-onder-1-kap 9 

vrijstaande woning 19 

HOOFDSTUK MATERIAAL EN TECHNIEK 

vraag 36 : Wat voor woningtype heeft u gebouwd ? 

De woning is datgene waar het eigenlijk om be
gonnen is • Dit is de eerste van een paar vragen 
die ten doel hebben het gebouwde te omschrijven. 
Op de volgende bladzijde staan de antwoorden op 
deze vraag , nr 36 , naast de antwoorden op 
vraag ? • Hierdoor kan men de verschuiving van 
kleine woningen met weinig privacy naar grote 
woningen met veel privacy duidelijk aflezen • 

We gaan hier uit van een reeks van 5 mogelijke 
woonsituaties , waarmee we de werkelijkheid iets 
vereenvoudigd voorstellen • De reeks is : 

1 inwonend 
2 flat/appartement 
3 rijtjeswoaing 
4 2-onder-1-kap woning 
5 vrijstaande woning • 

We denken dat deze reeks van 1 t/m 5 door de 
meeste mensen in toenemende mate gewaardeerd 
wordt en wel vanwege de gebruikeruimte , de pri
vacy en de status • 

De enige zelfgebouwde rijtjeswoning in onze en
quete kwam tot stand in een bestaande rij wo
ningen , waar door slo•p een gat in was ontstaan 
ter grootte van 2 oude panden • 
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Antwoorden op vraag 7 
De oorspronkelijke woonsituatie . 

• 
inwonend bij de ouders 6 

• 
flat 2 

• 
rijtjeswoning 14 

• 
2-onder-1-kap 1 

• 
vrijstaande woning 6 

Antwoorden op vraag 36 
De zelfgebouwde woning • De eerste 2 categori~n 
komen natuurlijk niet voor • 

0 

0 

•• 
rijtjeswoning 1 

11 
2-onder-1-kap 9 

vrijstaande woning 19 
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K kelder 
B begane grond 
1 = eerste verdieping 
2 = tweede verdieping 
3 = derde verdieping 
Z = zolder 

B1 Z 

B12 Z 

KB12 Z 

KB123Z 

18 

2 

8 

1 

vraag 37 Geef een omschrijving van de woning 
in bouwlagen • 

De bouwlaag die in de legende hiernaast zolder 
genoemd wordt , is in de meeste gevallen ook nog 
ingedeeld in een aantal (alaap)kamers onder de 
kap , met daarboven nog een vliering • 

In de meeste gevallen is de hoogte en vorm van 
de woning al grotendeels vastgesteld door het 
bestemmingsplan en de eisen van de plaatselijke 
welstandscommissie • Drie zelfbouwers hebben 
zelf iets in te brengen bij het bepalen van de 
bouwhoogte • Zij doen dat dan bewust en houden 
de woning laag • Redenen zijn onder andere het 
zo min mogelijk gebruiken van steigers , waar
door minder materiaal omhooggebracht hoeft te 
worden , eenvoudiger onderhoud (schilderwerk ) • 
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Woninginhoud in M3 

0 

300 t/m 400 M~ 
401 t/m 500 M

3 501 t/m 600 M
3 

~g~ ~~: ~gg ~3 
801 t/m 900 M3 
901 t/m 1000 M3 
1001 t/m 1100 M~ 
1101 t/m 1200 M 

totaal 20 antwoorden 
9 antwoorden ontbreken 

gemiddelde woninginhoud = 654 M3 • 

• 

Hoe groot is uw woning , uitgedrukt in 
kubieke metere ? 

Deze vraag stond niet in de lijst , heett dan 
ook geen nummer en is ook niet overal gesteld • 
Dat we de uitslag toch opnemen is omdat dit dui
delijke , harde cijfers zijn in de beschrijving 
van de zelfgebouwde woningen • 

Een gemiddelde van 654 M3 is een forse woning , 
die dan wel goedkoper is verworven door het pro
duktief maken van de eigen vrije tijd , maar 
toch nog veel geld kost • 



Samenvatting en conclusie over vraag 36 t/m 38 

De meeste door ons geÏnterviewde zelfbouwers 
bouwen een vrijstaande woning • De 2-onder-1-kap 
woningen worden allemaal door samenwerkende 
bouwere gemaa~t • De woningen zijn groot , ge
middeld 654 M , dat is ongeveer 2 woningwetwo
ningen met 5 v.e.'s (dit ter illustratie) • 

Zoals al eerder gezegd waren de oorspronkelijke 
woonomstandigheden meestal niet uitgesproken 
slecht en de door zelfbouw bereikte verbetering 
daarvan plaatst de zelfbouwer dan ook in een 
riante woning die voor Jan Modaal altijd onbe
reikbaar zal blijven • Tenzij hij ook zelf ••••• 

De afmetingen van de woning maken deze , ondanks 
de beeparingen door inbreng van eigen arbeid , 
toch duur • Wij denken dat de zelfbouwer het 
door zelfwerkzaamheid uitgespaarde bedrag steekt 
in meer woonvolume en luxere afwerking , zodat 
de besparing niet in geld zichtbaar wordt • 

vraag 38 : Welke bouwmethode hebt u toegepast ? 

Wij hadden veel houtbouw , prefab. elementen en 
montage-achtige technieken verwacht • Tegen die 
verwachting in bleek dat alle zelfbouwers tra
ditioneel gebouwd hadden , met spouwmuren , sys
teemvloeren en een pannendak • Bij vragen naar 
het waarom van die keus werd gereageerd met : 
" Een huis is toch van steen " en de argumenten 
dat dit minder onderhoud vergde en beter ver
koopbaar was • 
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H~rkomRt van materialen '~ 
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vraag }9 : Waar hebt u het materiaal ingekocht ? 

Bij een zelfbouwprojekt zal de post "materiaal" 
de grootste op de begroting zijn • De bouwer 
heeft dus alle reden om zorgvuldig af te wegen 
waar hij z'n materialen koopt • 

Vrijwel alle materiaal wordt betrokken van de 
aannemer of van de bouwmaterialenhandel • 
Installatiemateriaal wordt vaak bij de installa
teur gekocht , met de afspraak dat die dan de 
eindcontrole zal verrichten en de keuringskaart 
aan zal vragen • 

Behalve materiaal verstrekken aannemer , materi
alenhandelaar en installateur vele adviezen en 
blijkt , op 1 n uitzondering na , veinig van 
"broodnijd" van de zijde van beroepsbouwers en 
bouwbedrijven • 

vraag 40 Hebt u bepaalde onderdelen voor uw 
woning besteld en kant en klaar op de 
bouwplaats af laten leveren ? 

Deze vraag hebben we gesteld vanuit de verwach
ting montage-achtige techniekea en prefab. ele
menten aan te treffen in plaats van volledig 
traditioneel werk • De eventueel aangevoerde 
elementen zouden dan meer inzicht gegeven hebben 
in de toegepaste bouwmethode • 

We kregen nu meestal de opsomming : kozijnen 
trap en balken voor de systeemvloeren • 
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~ vraag 41 Hebt u voor de bouw bepaald groot ge-., 
~ reedschap gehuurd o! gekocht ? 

~ ., ., 0 
~ J..t .-t ., ..c= tiO ., We hebben naar aanleiding van de antwoorden op 
•rl 0 cd ..... 
~ IQ cd cd deze vraag twee tabellen gemaakt . De tabel op 

~ N ~ deze bladzijde geeft weer hoeveel zelfbouwera J..t J..t .-t tiO ~ 
0 0 ., cd ., 

bijvoorbeeld een betonmolen gebruikt hebben IQ IQ .!o: cd p. , 
IQ IQ J..t N 11 maar ook een opsomming van veelvuldig gebruikt ., ., ..-I .-t cd 
J..t J..t 0 ., .-t gereedschap . p. p. 'C .!o: )I 
11 lil ~ J..t ::s 
0 0 cd •rl 0 

De tabel bladzijde 49 geeft weer op welke ba-u u ::t1 C,) I:Q op 
ais de zelfbouwers het groot gereedschap in ge-
bruik hadden . 
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vraag 41 Hebt u voor de bouw bepaald groot ge
reedschap gehuurd of gekocht ? 
(vervolg) 

Zo luidde de vraag toen we begonnen met de en
quete • Na korte tijd is daar de categorie ''ge
leend'' bijgekomen en die is uiteindelijk de 
grootste geworden • 

In de grafiek hiernaast staat het cijfer 1 voor 
iemand die het daarboven ge•oemde stuk gereed
schap in bezit had , 2 staat voor geleend , 3 
staat voor gehuurd en 4 betekent dat het betref
fende stuk gereedschap speciaal voor de bouw is 
gekocht • Het totale aantal cijfers onder een 
stuk gereedschap is het aantal zelfbouwers ( van 
de 29 ) dat dat gereedschap heeft gebruikt op de 
bouw maar dat is ook op de vorige bladzijde af 
te lezen • 
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zelf 
gedaan 

I 
. I 

I 
I 

laten 
doen 

werkzaamheid 

uitgraven van de bouwput 

4 25 

fundering maken 

29 0 

begane grond vloer maken 

26 3 

kozijnen maken 

4 25 

kozijnen stellen 

26 3 

metselwerk 

22 7 

vraag 42 Welke werkzaamheden hebt u zelf uit
gevoerd en welke hebt u laten doen ? 

Wanneer hier"zelf gedaan" wordt ingevuld , be
doelen we zelf gedaan of door vrienden onbetaald 
gedaan • Laten doen betekent dat het werk is 
uitbesteed aan aannemers , bouwvakkers of klus
jesmannen , al dan niet zwart betaald • 

De meeste bouwwerkzaamheden zijn door de zelf
bouwers zelf uitgevoerd • De enige karweien waar 
meer dan de helft een beroepskracht bij haalt , 
zijn het uitgraven van de bouwput en het stuc
werk • Dat is niet zo moeilijk te verklaren : 
Het uitgraven met de spade is erg inefficient 
vergelekeK met hoe een grondwerkmachine dat doet 
en voor stucwerk geldt , behalve dat het veel 
moeilijker ie dan het lijkt , dat het een deel 
van de afwerking is • De bewoner zal hier tegen
aan moeten kijken , het bepaalt in belangrijke 
mate de indruk van de kwaliteit van de woning en 
moet dus gewoon goed zijn • ( We noemen hier het 
zelf maken van de kozijnen niet bij , omdat dit 
ons een voor zelfwerkzaamheid te specialistische 
bezigheid lijkt • De enigen die zelf kozijnen 
gemaakt hebben , hadden een timmerwerkplaats tot 
hun beschikking.) 
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zelf 
gedaan 

laten 
doen 

werkzaamheid 

verdiepingsvloer maken 

26 3 

dakkonstruktie maken 

26 3 

dakbedekking leggen 

28 1 

stucwerk 

11 15 3 geen antwoord 

tegelzetten 

22 5 2 geen antwoord 

verwarming aanleggen 

20 9 
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zelf 
gedaan 

laten 
doen 

werkzaamheid 

waterleiding aanleggen 

21 8 

gasleiding aanleggen 

17 12 

afvoer en riolering 
aanleggen 
23 6 

electrische installatie 
aanleggen 
21 8 
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Samenvatting en conclusie over vraag 39 t/m 42 

Alle woningen zijn volgens de traditionele bouw
methode gebouwd • De gebruikte bouwmaterialen 
zijn voornamelijk bij aannemer en materialenhan
del gehaald en wel in ongeveer gelijke verhou• 
ding • Wat materiaal en groot gereedschap be
treft : Dit is voornamelijk geleend , 56%, of 
gehuurd , 36% • De diverse deelwerkzaamhe~en 
die tezamen het bouwen van de woning vormen , 
zijn vrijwel allemaal door de zelfbouwera zelf 
uitgevoerd • Alleen het graven van de bouwput en 
het stucadoren zijn door meer dan de helft van 
de bouwers uitbesteed • ( kozijnen timmeren ) 

Het lijkt ons dat de zelfbouwers aardig de weg 
weten , zowel bij het kopen van materiaal als 
bij het organiseren van materieel • Vooral wat 
het tweede betreft krijgen we een duidelijk 
beeld van hoe sterk het informele systeem werkt. 
Wanneer 56 % van het door de totale groep ge
bruikte gereedschap gewoon ergens geleend wordt, 
dan toont dat duidelijk aan dat er allerlei re
laties lopen met bijvoorbeeld beroepsbouwers of 
bedrijven , maar ook dat de zelfbouwers daar ge
bruik van weten te maken • 

Conclusies trekken uit de antwoorden op vraag 42 
( zelfwerkzaamheid in deelwerkzaamheden ) is een 
stuk moeilijker • We weten , door de minder dui
delijke vraagstelling , niet wat door de zelf
bouwers zelf is gedaan of wat door hun vrienden 
gedaan is ( onbetaalde hulp ) • Wat we wel zeker 
weten , uit de gesprekken zelf , is dat veel 
zelfbouwers zich de technieken snel eigen maken. 
Zelfbouwer A4 bijvoorbeeld had nog nooit gemet
seld en is toch gewoon begonnen de fundering op 

te metselen • Dat zit later onder de grond en 
niemand ziet het ooit nog • Tegen de tijd dat 
het metselwerk boven het maaiveld uitkwam , was 
het regelmatig genoeg en gewoon netjes werk • 
Hij is niet de enige en we weten zeker dat de 
meesten erg veel zelf gedaan hebben • Voor een 
volgend onderzoek is het echter heel belangrijk 
om een goed onderscheid te maken tussen doen en 
laten doen • Daar waar technieken minder eenvou
dig en vanzelfsprekend worden , kan dan een dui
delijk beeld ontstaan van de capaciteiten van de 
zelfbouwers • 
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zelfbouwer C1 bouwde zijn hele woning zonder het 
buitenspouwblad , maakte de bouw 
wind en waterdicht , ging er in 
wonen en begon toen pas met het 
buitenspouwblad • Op de totale 
bouwtijd maakt dit geen verschil 
maar wel op de periode van begin 
bouw tot bewoning • 

zelfbouwer G2 hield de bouwput van zijn g rage 
open tijdens de gehele bouw en 
stortte daar al z'n puin en bouw
afval in • Geen containers nodig , 
een.schone bouwplaats en na afloop 
gewoon een betonvloertje erover • 

zelfbouwer I1 hing latten met behulp van verbo
gen spijkers als bekisting onder 
tegen de naden tussen de delen van 
zijn systeem(verdiepings)vloer • 
Door het afstorten van de vloer 
werden de latten meteen vast ver
ankerd en later gebruikt om het 
schrotenplafond te bevestigen • 

zelfbouwers 12 en 01 hebben geen funderingsbe
kisting getimmerd maar met de spa 
stroken in de tamelijk vaste grond 
uitgegraven en daarin de fundering 
gestort • In een dag , gemeten en 
uitgegraven • 

vraag 43 Hebt u misschien slimme oplossingen 
bedacht voor problemen bij het bouwen 

waardoor u sneller en/of gemakkelijker kon wer
ken ? 

Het wordt aan de zelfbouwers overgelaten wat zij 
slim vinden • Dat geeft een beeld van hoe zij 
werken en van de aanwezigheid van vakmanschap • 
Onze gedachte was ook dat mensen die normaal 
niet bouwen wat frisser tegenover gebruikelijke 
methodes en technieken kunnen staan dan beroeps
bouwers , voor wie het logisch is dat ze werken 
zoals ze altijd al gedaan hebben • 

Om een beeldspraak te gebruiken : Diverse zelf
bouwers hebben de gloeilamp opnieuw uitgevonden. 
Maar er zijn ook echte leuke dingen gebeurd , 
die wat minder vanzelfsprekend zijn • Enkele 
naar ons idee leuk~ dingen geven we hierbij 
weer • 
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HOOFDSTUK OVERHEID 

vraa~ 44 : Heeft de gemeente u bijzondere eisen 
gesteld omdat u zelf ging bouwen ? 

Hoewel we veel voorwaarden genoteerd hebben tij
dens de gesprekken , blijken deze , achteraf be
zien , allemaal op welstands- of bestemmingsplan 
voorwaarden neer te komen • Ze houden dus geen 
verband met het feit dat de woningen door de 
toekomstige bewoners zelf genaakt zullen worden. 
Het is hier misschien niet de juiste plaats om 
op de some hypokriete welstandsbeslissingen in 
te gaan • Toch noemen we even het geval van twee 
zelfbouwers die een 2-onder-1-kap neer wilden 
zetten • Het eerste ontwerp had een zadeldak en 
werd afgekeurd omdat het te simpel was in een 
wijk met boerderij-achtige villa's • De dakvorm 
was de boosdoener en pas de tweede"verbetering" 
werd goedgekeurd • Toen was het dak echter door 
alle kapelletjes , knikken , hoek- en kilkepers 
zo ingewikkeld geworden dat de bouwers er niet 
meer uit konden komen en het uittimmeren van de 
kap aan een aannemer over moesten laten • 

De enige keer dat een bijzondere technische eis 
aan een zelfbouwer gesteld is , was de voorwaar
de dat hij de funderingebeten aan moest trillen. 

vraag 45 : Heeft een woningbouwvereniging een 
rol gespeeld in het projekt ? 

We hebben hiernaar gevraagd , omdat bij een ons 
bekend projekt de woningbouwvereniging co~rdi
neerde bij inspraakprocedures . Binnen onze en
quete had in een geval de woningbouwvereniging 
voor grond gezorgd , omdat een woning vrijkwam • 
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door verkoop van de vorige woning 1 

door verhoging van de hypotheek 11 

door een nieuwe hypotheek 13 

geleend bij familie 1 

gedeeltelijk van familie geleend , 2 
gedeeltelijk hypotheek genomen • 

1 maal geen antwoord • 

HOOFDSTUK FINANCIERING 

vraag 46 : Hoe wordt de bouw betaald ? 

Alweer een vraag die niet zo gefunctioneerd 
heeft als wij verwachtten • In het geval dat er 
groepen mensen samen gaan bouwen bestaat de mo
gelijkheid om samen goedkoper geld te lenen • 
Eventuele consequenties daarvan voor individueel 
eigendom e.d. waren intereesante gegevens ge
weest • 

Geen van de samenbouwers hebben gezamenlijk de 
financiering geregeld en waarschijnlijk wordt 
door hypotheekgevers nog geen korting verleend 
voor twee leningen tegelijk • 

We beperken ons ertoe de manieren van bekostigen 
weer te geven • 



constructie all risks verzekering 3 
-brand & storm schade 
-beschadigimg door personeel 

of derden 
-schade aan andere eigendommen · 

van de opdrachtgever enz. 

brand & water & storm verzekering ]6 

brand & water & storm verzekering 2 
en overlijdensrisicoverzekering 

brand & water & storm verzekering 2 
en diefstalverzekering 

brand & water & storm verzekering 1 
en persoonlijke aansprakelijkheids
verzekering 

geen verzekering 4 

1 maal geen antwoord 

vraag 47 Hoe ia de dekking tegen allerlei 
risico 's ? 

Dat men een groter risico loopt tijdens het bou
wen van een woning dan tijdens de normale dage
lijkse bezigheden is een gegeven • Zowel licha
melijk als financieel , o.a. door aansprakelijk
heid zijn er risico's . Hoe vangen zelfbouwers 
dit op ? 

24 van de 28 beantwoorders van deze vraag hadden 
een brand & storm & waterschade verzekering • 
Van die 24 hadden 8 nog aanvullende verzeke
ringen • 
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Samenvatting en conclusie over vraag 46 en 47 

In de meeste gevallen wordt een hypotheek afge
sloten of verhoogd om de bouw te financieren • 
Nergens hebben we gehoord dat het afsluiten van 
die hypotheek moeilijkheden gaf vanwege het zelf 
bouwen • Wat de verzekering betreft , de ant
woord~n op deze vraag hebben ons wel verbaasd • 
Volgens onze gegevens hebben drie van de zelf
bouwers een hypotheek gekregen zonder de bouw te 
verzekeren • Dat is niet waarschijnlijk en we 
houden het er dus maar op dat dat fouten van on
ze kant zijn • De nonchalance waarmee de zelf
bouwers vaak het idee van verzekeren wegwuifden 
heeft ons toch aan het denken gezet • Het is 
voor ons weer een aanwijzing dat er weinig of 
niet over eventuele moeilijkheden wordt nage
dacht . 



de vrouw vond het een 
vervelende periode , 
negatief • 

de vrouw stond er nogal 
onverschillig tegenover • 

de vrouw had er geen 
problemen mee gehad • 

de vrouw hielp af en toe 
mee op de bouw , was er wel 
bij betrokken • 

de vrouw hielp vaak mee op 
de bouwplaats , erg enthousiast • 

5 

2 

8 

4 

8 

HOOFDSTUK SLOTVRAGEN 

vraag 48 : Wat vond uw vrouw van de bouwwerk
zaamheden en alle gevolgen daarvan ? 

Vrijwel alle vrije tijd van de zelfbouwer wordt 
op de bouwplaats doorgebracht • De kans dat dit 
problemen geeft in het gezin is groot , door 
minder communicatie en door vermoeidheid die tot 
irritatie kan leiden • 

Onze indruk uit de gesprekken is , dat naarmate 
de betrokkenheid van de vrouw bij het bouwen 
groter geweest ia , de hele periode beter is be
vallen • Die betrokkenheid geldt zowel voor het 
praten over het werk , als voor het actief mee
bouwen • Maar we weten niet wat hier oorzaak en 
wat gevolg ia • 
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nee 4 

geen antwoord 2 

vraag 49 Als u van te voren alle moeilijkheden 
die u bent tegengekomen gekend had , 
was u dan toch aan zelfbouw begonnen? 

Hoewel het bouwproces in het algemeen niet zon
der problemen verlopen is , heeft het de meesten 
toch zoveel voldoening gegeven en zijn de resul
taten zodanig dat ze het zo weer zouden doen • 
Meestal wel onder voorbehoud van bepaalde gun
stige omstandigheden of met de opmerking dat ze 
het nu wel heel anders zouden doen • 
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Samenvatting en conclusie over vraag 48 en 49 

Deze twee vragen zouden ook gelezen kunnen wor
den als : 11 Wat vond uw vrouw ervan 11 en 11 Wat 
vond u ervan 11 

• Onderling vergeleken zijn de 
mannen er meestal enthousiaster over dan de 
vrouwen • De vrouwen die op de bouwplaats hadden 
meegewerkt waren enthousiaster dan zij die dat 
niet gedaan hadden • De meeste mannen waren zo 
enthousiast dat ze het liefst nog eens zelf zou
den bouwen • Voor twee van hen was het ook de 
tweede keer en voor een zelfs de vierde keer • 
We denken dat , wanneer men eenmaal een of twee 
jaar in de zelfgebouwde woning geleefd heeft , 
de onplezierige kanten van het zelfbouwen steeds 
vager worden in het geheugen • De grote moei
lijkheden , die er echt wel geweest zijn , wor
den vergeten • 
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EINDCONCLUSIE 

" Zelfbouw is een manier om aan een groter huis 
te komen • Niet iedereen kan zich een villa ver
oorloven , maar door zelfbouw zoals die nu 
plaats vindt wordt een dergelijke grote woning 
voor meer mensen bereikbaar • Wie het initiatief 
tot zelfbouw genomen heeft en het projekt tot 'n 
goed eind heeft weten te brengen , woont nu rui
mer en luxer dan anders , gezien zijn maatschap
pelijke positie , mogelijk was geweest • 11 

Zo zou het verhaal uit onze inleiding beginnen 
als we het nu zouden herschrijven • Een omme
zwaai van de ideëele benadering naar de reali
teit zoals die uit ons onderzoek naar voren komt 
en bedtaat uit grote , luxueus ingerichte en af
gewerkte woningen • Niet apart of baanbrekend 
qua vorm indeling of uitvoering • Misschien de
gelijker en met veel aandacht gebouwd , maar in 
principe niet anders dan wat er te koop is • 
Zelfbouwers bouwen extra , in diverse betekenis
sen • Een zelfbouwer produceert extra , dat wil 
zeggen buiten zijn produktiviteit in zijn baan 
om • Hij bouwt een woning extra , want de woning 
die hij maakt , maakt geen deel uit van het wo
ningbouwprogramma en zou op geen andere wijze 
tot stand gekomen zijn , omdat juist door de 
door zelfbouw bereikte besparing het bouwen een 
voor de zelfbouwer haalbare kaart wordt • En hij 
bouwt een woning met iets extra's , want de kwa
liteit van de afwerking is opvallend hoog • 
Details .blinken misschien niet uit in architec
tonische vormgeving , maar wel in degelijkheid • 
Bovendien worden vaak dure tegels en betimmerin
gen toegepast en wordt veel aandacht aan verwar
ming en warmte- en geluidsisolatie besteed • 

De redenen voor zelfbouw zijn veel minder de 
eenvormigheid of het gebrek aan zeggenschap over 
de aard van het produkt , dan gewoon het ver• 
schijnsel dat iedereen nu eenmaal meer wil heb
ben dan hij kan betalen • Het zijn ook niet de 
maatschappelijk zwakken , die in een dak boven 
hun hoofd als eerste levensbehoefte voorzien , 
maar de mensen die een bétere woning willen heb
ben • Mensen met initiatief , die verder willen 
komen , zoals ook al blijkt uit het grote aantal 
mensen in onze steekproef dat een avondstudie 
heeft gevolgd • 

In de Verenigde Staten bouwen mensen uit aller
lei lagen van de bevolking met de vreemdsoortig
ste materialen woningen die in alles afwijken 
van wat gebruikelijk is • In Engeland slagen 
mensen er in hun achterbuurtmilieu te ontvluch
ten door zelf een woning te bouwen met de zelfde 
maandlast die ze hadden in hun huurflat • En in 
Nederland wordt door wie het initiatief neemt en 
het zich kan veroorloven een grote vrijstaande 
woning gebouwd die zich onderscheidt door zijn 
afmetingen en door de aandacht voor de uitvoe
ring • Geen revolutionaire bouwwijze , geen he
ro1ek maar gewoon hard , heel hard werken voor 
iets dat je graag wilt bereiken en in die zin 
toch groots • Over de aantallen zelfbouwwoningen 
ten opzichte van de totale woninggproduktie we
ten we niet meer te vertellen dan dat in de zui
delijke provincies meer zelfbouw voorkomt , en 
dan weer meer in kleine gemeenten dan in grote • 
In de gemeente Beek in Limburg zijn van de tota
le woningproduktie van 1980 van 32 woningen , er 
6 zelfgebouwd • Dat is een tamelijk hoog percen
tage maar zoals gezegd , een kleine gemeente in 
het zuiden van het land kent meer zelfbouw dan 
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het landelijk gemiddelde percentage • Bij een 
onderzoek naar dat landelijk gemiddelde zal het 
moeilijk worden om het onderscheid tussen bouwen 
in eigen beheer en zelfbouw te maken zolang niet 
door iedere gemeente de " bouwregistratie veror
dening 11 wordt toegepast • ( zie blz. 30 ) • 

Het zelfbouwgebeuren in Nederland functioneert 
voor een groot deel door het bestaan van een 
enorm systeem van informele contacten • Relaties 
eigenlijk , maar dat klinkt juist wel formeel • 
11 Mijn oom is aannemer " , " de baas had nog 
steigers staan " en zo komen de bouwers goedkoop 
aan materiaal , materieel of arbeid • Een grapje 
van een van de zelfbouwers : 11 Dit huis is ge
fundeerd op friet , kip en bier • 11 Tijdens de 
bouw waren er voortdurend vrienden en helpers in 
huis aan het werk , voor wie dan even snel iets 
te eten en te drinken gehaald moest worden • 
Of door dit systeem van contacten nu de belang
rijkste besparingen worden verkregen kunnen we 
zonder daar meer gegevens over te hebben niet 
zomaar zeggen • Waarschijnlijker is het , dat 
hierdoor vooral materiaal en materieel niet 
duurder worden dan ze voor een aannemer zouden 
zijn en zit de besparing toch vooral in de uit
schakeling van de post arbeidsloon • 

Doordat de zelfbouwer Z1Jn eigen uren niet mee
telt in de berekening van de bouwkosten , bouwt 
hij goedkoop • Met de weinige financiële gege
vens die we bezitten hebben we uitgerekend dat 
de besparing op die bouwkosten , afhankelijk van 
bijvoorbeeld de hoeveelheid uitbesteed werk 
yarieert van 15 tot meer dan 50 % . Daarmee 
wordt ook duidelijk waarom de motieven voor 
zelfbouw vrijwel allemaal tot financiële overwe-

gingen zijn terug te leiden : Het kernpunt is 
gewoon dat het goedkoper is • Maar juist dat is 
iets dat formeel helemaal niet zo vast staat als 
het lijkt • De zelfbouwer gaat er van uit dat in 
zijn vrije tijd , tijd geen geld is • Wanneer 
hij echter in die tijd kapitaalsgoed produceert 
is die rekenmethode niet terecht • Door het aan
tal aan de woning bestede uren te tellen en de 
waarde van de woning vast te ( laten ) stellen , 
kan , wanneer de kosten nauwkeurig zijn bijge
houden , een 11 verdiend " bedrag per uur uitge
rekend worden • Men kan zich de situatie voor
stellen dat dan een zelfbouwer achteraf tot de 
slotsom komt dat hij de bouw beter uit had kun
nen besteden aan een aannewer om zelf met minder 
uren het geld bij elkaar te verdienen in bij
voorbeeld overuren bij z'n baas • Dat geldt na
tuurlijk alleen als hij om puur financiële rede
nen zelf gaat bouwen • Voor de meesten komen er 
nog zoveel andere redenen als hobby of gewoon 
het met iets anders bezig zijn bij , dat een 
dergelijk sommetje helemaal geen zin heeft • En 
dan hebben we het nog niet eens over de enorme 
voldoening die het resultaat alle door ons gein
terviewde zelfbouwers toch wel geschonken heeft. 

De diverse redenen om zelf een woning te gaan 
bouwen zijn vaak voor een deel gevoelsmatig • De 
uitdaging en het hobby-achtige bezig zijn zullen 
daarbij een grote rol spelen • Maar het verschil 
tussen deze en alle andere klussen waar de doe
het-zelver mee bezig geweest is , is het aantal 
uren dat hier in gaat zitten • En hij kan dit 
niet even laten liggen onder het motto : 11 mis
schien heb ik morgen of volgende week meer zin ~ 

want het huis moet af en dat duurt al lang ge~ 
noeg • De belasting in tijd neemt soms extreme 
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vormen aan : Naast de normale dagtaak in de vorm 
van een 40-urige werkweek komen er dan nog eens 
35 tot 45 uur bij • De zelfbouwer heeft geen mi
nuut vrije tijd en geen tijd om ziek te worden • 
Hij kan niet met vakantie en de kans is heel 
groot dat hij zijn gezin gaat verwaarlozen • Het 
zal duidelijk zijn dat zulke situaties niet te 
lang kunnen en mogen duren , maar onder deze om
standigheden wordt soms 1t à 2 jaar gewerkt 1 

Uit de gesprekken is gebleken dat wanneer de 
vrouw van de zelfbouwer regelmatig op de bouw
plaats had meegeholpen , de bouwperiode door 
beiden minder vaak als negatief was ervaren • 
Een van onze adviezen is dan ook om het gezin zo 
nauw mogelijk bij het hele gebeuren te betrekken 
en dit wordt steeds belangrijker naarmate het 
bouwproces langer duurt • 

Daarmee zijn we eigenlijk terecht gekomen bij de 
rol van de bouwkundigen in het verhaal • Die rol 
zal ons inziens voornamelijk adviserend moeten 
zijn : Vanuit ervaring en theorie zal de bouw
kundige de zelfbouwer nog van dienst kunnen 
zijn • Daarvoor zal hij zich toch eerst in de 
problematiek moeten verdiepen • We denken in dit 
verband aan de volgende aspecten : 

- het adviseren van een aan de mogelijkheden van 
de zelfbouwer aangepaste bouwmethode wat be7 
treft technieken , wensen , tijd en geld • 

- advies bij het maken van een verantwoorde 
planning • 

- het zo kort mogelijk houden van de bouwperiode 
onder andere door die planning . 

- advies bij het maken van een begroting 
- advies bij het afsluiten van verzekeringen • 

- adviezen bij het vormen van een groep • 
- het samen met de zelfbouwer afwegen welke 

werkzaamheden het beste zelf gedaan kunnen 
worden en welke moeten worden uitbesteed • 

Deze opsomming van taken voor de begeleider van 
een zelfbouwprojekt is natuurlijk niet compleet 
maar bevat wel de door ons gesignaleerde knel
punten in de niet of nauwelijks begeleide pro
jekten • We denken dat hierdoor een aantal pro
blemen omzeild kunnen worden zodat het proces 
wat sneller verloopt • 

Eindhoven 
16 juli 1981 

Wim Weide 
André Stolk 
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IDEEEN VOOR EEN V~RVOLG 

Tijdens het afnemen van de interviews , maar nog 
meer bij het uitwerken van de antwoorden , merk
ten we dat we heel wat vragen verkeerd gesteld 
hadden of domweg vergeten waren • Daarom geven 
we hier een aantal aanvullingen , zoals die ach
teraf door ons bedacht zijn • 

Persoonlijk hoofdstuk 

- na vraag 4 zou naar avondopleidingen gevraagd 
moeten worden , bijvoorbeeld : Hebt u een deel 
van uw opleiding als avondopleiding gevolgd ? 

- in plaats van vraa~ 5 mag , afhankelijk van de 
geÏnterviewde , best naar het inkomen gevraagd 
worden • Eventueel met de opmerking van de inter
viewer erbij dat hij er begrip voor heeft als er 
geen antwoord op komt • 

- bij vraag 7 moet aan de keuzemogelijkheden 
toegevoegd worden : inwonend (bij ouders thuis) 

- vraag 9 , waarom bent u met zelfbouw begonnen, 
zou zo gesteld moeten worden dat er een onder
scheid gemaakt wordt tussen de reden , met afwe
ging , en de eventuele aanleiding • Doordat we 
hier niet voldoende op attent geweest zijn , 
hebben we vaak alle~n aanleidingen gekregen • 

Hoofdstuk groepswerk 

- het is natuurlijk belangrijk hier te vragen 
waarom mensen al dan niet samenwerken • Ook hier 
moeten reden en aanleiding duidelijk onderschei
den zijn • 

- een aanvulling bij vraag 15 kan zijn 
afspraken op papier gezet ? ja/nee • 

Zijn de 

- bij vraag 17 zouden gradaties gegeven moeten 
zijn om het verschil te omschrijven • Gaat het 
om een gedeeltelijk andere indeling of om een 
geheel ander ontwerp ? 

Hoofdstuk tijd/planning/begroting 

- na de vraag of een architect geraadpleegd is , 
moet gevraagd worden wat die persoon dan precies 
gedaan heeft • Bijvoorbeeld : ontwerp/bouwaan
vraag/werktekeningen/bestek enz. 

- vraag 27 informeert naar een planning van werk 
zaamheden • Het zou veel duidelijker zijn als 
afzonderlijk gevraagd zou worden naar planning 
van tijd , planning van werk en planning van ma
teriaalinkoop • 

- enkele zelfbouwers zeiden geen planning te 
hebben gemaakt omdat ze zich daarmee zouden op
jagen • Daarom de vraag : Hebt u bewust geen 
planning gemaakt , of , Als u geen planning hebt 
gemaakt , waarom niet 1 

- ook in verband met de planning : Bent u met 
bouwen begonnen toen u de bouwvergunning kreeg ? 
En als volgende vraag : Als u eereder of later 
begonnen bent , waarom dan 1 Keuzemogelijkheden 
bijvoorbeeld : Vanwege het weer/omdat het mate• 
riaal eerder of later was dan verwacht • 

- vóór vraag 29 moet gevraagd worden of de zelf
bouwer , eventueel met gezin , tijdens de bouw 
in een bouwkeet of stacaravan gewoond heeft • 
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- om iets verstandigs over de bouwtijd te zeggen 
of over de efficientie , is het noodzakelijk om 
meer te weten over de door vrienden verleende 
hulp en over de uitbestede uren en werkzaamheden 
op de bouwplaats • Dit is echter een moeilijk 
punt voor de zelfbouwers , omdat hier zwart werk 
en vriendendienst vaak erg dicht bij elkaar lig
gen • De meeste zelfbouwers zullen dus wel erg 
stil worden als dit onderwerp ter sprake komt • 

- een hele simpele , vergeten vraag : Wanneer is 
of was het werk af ? 

- bij de vragen 33 en 34 zou het goed Z1Jn om 
ook naar de bedragen te vragen • Daarmee wordt 
het mogelijk de feitelijke besparingen uit te 
rekenen en de fouten of gevolgen van fouten in 
bijvoorbeeld de organisatie aan te wijzen • 

Hoofdstuk materiaal en techniek 

- na vraag 36 : Wat is de inhoud van uw woning 
in kubieke meters 1 Eventueel met behulp van de 
tekeningen een snelle berekening maken • 

- omdat de meeste bouwers niet alle materialen 
op een adres kopen , moet de mogelijkheid er 
zijn om de onderlinge verhouding in hoeveelheden 
aan te geven , bijvoorbeeld 50% bij de aannemer 
en 50% bij de bouwm~terialenhandel • 

- bij vraag 42 moeten de kolommen "uitbesteed" 
en "vriendendienst" in plaats komen van de kolom 
"laten doen" • 

Hoofdstuk financiering 

- bij de keuzeantwoorden bij de verzekeringa
vraag moet de C.A.R. verzekering worden opgeno
men • 

Hoofdstuk slotvragen 

- na vraag 48 zou gevraagd moeten worden hoeveel 
de vrouw des huizes op de bouwplaats heeft mee
gewerkt • Het lijkt ons logisch dat de minder 
prettige gevolgen van de bouwactiviteiten zwaar
der gaan wegen naarmate de vrouw een passievere 
houding tegenover het hele gebeuren inneemt • 

Natuurlijk Z1Jn nog meer toevoegingen mogelijk 
en valt aan de overige vragen ook nog wel iets 
te verbeteren • Door het afnemen van meer inter
views vallen de onduidelijkheden er langzamer
hand wel uit 

Tegenover de verlangde extra informatie , die 
door vergroting van het aantal vragen verkregen 
kan worden , staat het probleem van de lengte 
van het interview • Meer vragen betekenen voor 
de ge1nterviewde meer wArk em •eer tijd .• Dat 
heeft weer tot gevolg dat de aandacht verslapt 
en dat om onaangename situaties te voorkomen een 
deel van het interview versneld of niet afge
werkt zal worden • 

Waarschijnlijk zal uit een gewoon gesprek , met 
nu en dan een aantekening , ook nog veel infor
matie gehaald kunnen worden • De meeste mensen 
vertellen liever verhalen dan dat ze vragen be-
ant1r1oorden • 
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