












Welstand
Bij de aanvraag van een bouwvergunning
kan uw bouwplan besproken worden in
de gemeentelijke welstandscommissie.
Er vindt dan een toetsing plaats op ‘rede-
lijke eisen van welstand’, met andere
woorden of het uiterlijk en de plaatsing
van het bouwwerk zowel op zichzelf als 
in de omgeving passend is. De criteria
waaraan getoetst wordt zijn vastgelegd 
in de welstandsnota. De commissie is
wisselend samengesteld, maar vaak zijn
architecten, stedenbouwkundigen en 
landschapsarchitecten vertegenwoordigd.

architect kan in beide gevallen veel voor u be-
tekenen. Het volgende deel geeft een beeld van 
het volledige proces waaruit de samenwerking 
met een architect bestaat. Het doel is om vooraf
duidelijk te maken wat u kunt verwachten, waar u
aan moet denken en waar de meerwaarde van 
een architect uit kan bestaan.
Houd daarbij in het achterhoofd dat de omschrij-
vingen voornamelijk richtlijnen zijn. Er is geen sprake
van een plichtmatig karakter. Iedere opdrachtgever
heeft de vrijheid om met zijn architect specifieke
afspraken maken.

Samenwerken met een architect: het proces

Zelf bouwen bestaat vrijwel altijd uit een lang en
complex proces. Dat klinkt misschien afschrikwek-
kend, maar dat hoeft het niet te zijn. Zeker niet als
u zich laat bijstaan door een architect. Hij is immers
in staat om uw wensen zo optimaal mogelijk te ver-
wezenlijken. Daarnaast neemt hij u veel zorgen uit
handen.

De samenwerking met een architect kent veel ver-
schillende fasen. Om het totale proces inzichtelijk te
maken, worden hierna stuk voor stuk omschreven:
de keuze voor een architect
projectdefinitie
het verstrekken van een opdracht
afstemming wensen en randvoorwaarden
het voorontwerp

‘Het pand is echt heel bijzonder. De buitenkant heeft een industriële uitstraling.
Het is precies geworden zoals ik het me had voorgesteld’.
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werking te kunnen beëindigen voordat u het 
vervolgtraject ingaat waarbij grote bedragen 
gespendeerd gaan worden.

Een punt van aandacht kan ook het auteursrecht
zijn. De architect blijft eigenaar van het ontwerp,
ook als daarna de opdracht beëindigd wordt.Wilt 
u in dat laatste geval zelf met het ontwerp door
kunnen gaan, dan dient u dat bij de opdrachtver-
strekking vast te leggen.

Afstemming wensen en randvoorwaarden
In de meeste gevallen zijn de opdrachtgever en de
architect al voor de opdrachtverstrekking in gesprek
over de wensen en de randvoorwaarden. Een van
de eerste dingen die de architect doet, is ervoor
zorgen dat deze twee zaken op elkaar aansluiten.
De architect kent de markt en de kosten en kan
beoordelen of de wensen realistisch zijn in relatie
tot het budget. De architect beschikt ook over
materialenkennis. Zo zal hij bijvoorbeeld kunnen
constateren dat gebruik van door de opdrachtgever
gewenste materialen botst met de verwachtingen
ten aanzien van de duurzaamheid van het te bou-
wen object.

Op basis van deze gesprekken zal het globale pro-
gramma van eisen uitmonden in een min of meer
definitief programma van eisen. Daarmee gaat de
architect aan de slag.

‘Ik ben elke dag weer blij met het resultaat. Het is een groot huis, maar ik voel 
mij er nooit verloren. Het is fantastisch om op maat te wonen.’









uw droom overeind. Reden voor een feestje, maar
niet voordat alles uitvoerig gecontroleerd is. De
praktijk leert dat er vrijwel altijd iets ontbreekt of
niet helemaal volgens de afspraken is opgeleverd.
De architect voert een inspectie uit en is in staat
om gebreken te constateren en met de aannemer
te bespreken hoe het zo snel mogelijk wordt op-
gelost.
Na de oplevering kunt u uw huis, kantoor of winkel
in gebruik nemen. Gedurende een onderhouds-
periode van meestal zes maanden zullen gebreken,
die bij de oplevering zijn geconstateerd, nog koste-
loos worden verholpen.

Ook in die allerlaatste fase zal de architect u bij-
staan. Per slot van rekening is hij de regisseur die in
de loop van het gehele proces het overzicht
behoudt en ervoor zorgt dat gebeurt wat moet
gebeuren. Of het nu gaat om het afstemmen van
uw eerste wensen op de randvoorwaarden, het
maken van een goed, functioneel en mooi ontwerp,
het anticiperen op ‘gedoe’ met bouwvergunningen
of het aansturen van de aannemer; de architect
zorgt ervoor dat uw gebouw aan het einde van de
rit staat als een huis.

‘Ik wilde iets moderns dat toch zou passen tussen de 17e eeuwse pandjes.
Zonder de architect was het niet gelukt om dit gebouwd te krijgen’.






