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INLEIDING
Hierdie boek wys jou die potensiaal wat jou huis het om verbeter of vergroot te word. ’n Ingeligte kliënt
is-die heel beste vennoot wat ’n bekwame en simpatieke argitek of ontwerper kan hê. In plaas daarvan
dat-aanbouing en verbetering ’n stresvolle ervaring is, waar jy moet toekyk hoe jou huis om jou afgebreek-word, moet dit – en kan dit inderdaad – opwindend en bevredigend wees. Die eindresultaat behoort ’n
woonplek te wees wat presies by jou behoeftes, smaak en lewenstyl pas.
JOU VEREISTES

maar dit het onder andere te doen met die vorm van die
dak, die materiaal wat vir die mure gebruik is en die soort
deure en vensters. Jy wil dalk die karakter verander om met
die tyd tred te hou of by instandhoudingsvereistes aan te
pas. Dit is belangrik om konsekwent te wees wanneer jy
jou huis vergroot, en as jy van plan is om die voorkoms
heeltemal te verander, moet jy sorg dat daar ’n hoofplan
met langtermynopsies is wat uitgevoer kan word om
ooreenstemmende resultate te verseker.
Goeie ontwerp kan soms vergoed vir verskillende
karakters en style en ’n harmoniese geheel skep, maar dan
moet muur-tot-opening-verhoudings dieselfde bly, of ’n
kenmerk van die oorspronklike huis moet regdeur behoue
bly – byvoorbeeld ’n pleisterdetail, ’n siersteenvoetlys of
borsweringmure. Wat jy ook al besluit om te doen, hou
die-basiese karakter van jou huis en dié van die straat en
buurt in gedagte. Jou strewe moet wees om die eiendom se
waarde te verhoog, nie andersom nie.

Dit is onvermydelik dat jou huisvereistes mettertyd sal
verander; wat vir jou ideaal was toe jy aanvanklik ingetrek
het, kan dalk ’n paar jaar later heeltemal onprakties word.
Gesinne brei uit, vriende trek weg, finansiële omstandighede
en leefwyses verander. Terwyl jou kinders nog klein is, moet
hulle speelplek hê, en wanneer hulle groter word, moet jy
begin dink aan ’n plek waar hulle hul vriende kan onthaal.
Die meeste ouers het privaatheid en ’n plekkie van hul eie
nodig. Kinders verlaat later die huis en Oupa en Ouma kom
dalk by julle woon. Leefwyses verander: vriende deel jou
woonruimte, of jy wil – of moet – vanuit die huis werk.
Dis slegs ’n paar van die faktore om in ag te neem wanneer
jy besluit om jou huis te vergroot of vertrekke te verander.
Ideaal gesien, behoort die ruimtes vir verskillende doeleindes
aangepas te kan word namate jou behoeftes verander.

JOU SMAAK EN STYL

Hoe weet jy wat reg is vir jou en wat die beste maniere is
om jou doelwitte te bereik?
As jy reeds geruime tyd in jou huis woon, weet jy watter
ruimtes vir jou werk en watter nie aan jou behoeftes voldoen
nie. Onthou, daar is nie so iets soos ’n universele droomhuis
nie. Jou smaak, en wat gaan werk of nie werk nie, hang ten
nouste saam met jou omgewing en lewenstyl.

DOEN DIT SELF?

Ons doel met hierdie boek is om jou te wys wat moontlik
en uitvoerbaar is. Daar word nie van jou verwag om jou eie
verbouings en aanbouings te ontwerp nie. Ons raai jou ook
nie aan om die bouwerk alleen – op die doen-dit-self-manier
– te probeer doen nie, mits jy vorige ondervinding of die tyd
en motivering het om dit aan te pak. (Kyk bladsy-15 vir die
voor- en nadele van die DDS-benadering.)

EVALUEER WAT JY HET

Evalueer eers wat jy het en besluit presies wat jy met die
voorgenome verbetering, verbouing of aanbouing wil bereik.
Dalk is dit net nodig om geringe veranderinge aan te bring,
byvoorbeeld deur deure of mure te verskuif om ’n beter vloei
deur die ruimte te bewerkstellig. Jy moet dalk verander of
byvoeg om meer vertrekke te skep; in so ’n geval sal fisiese
grense soos mure, plafonne en vloere gewysig moet word.
Miskien wil jy ekstra ruimte aanbou – dalk ’n nuwe vertrek,
’n komvenster of nog ’n verdieping. Hier sal jy na die huis
en dak se struktuur moet kyk om te bepaal hoe eenvoudig
en lonend die aanbouing gaan wees.

GEBRUIK ’N ARGITEK

Wat jou vereistes ook al is, dit is raadsaam om met ’n argitek
of ontwerper te gesels wat in dié soort werk spesialiseer.
Verbouing en aanbouing is baie ingewikkeld en ook soms duur
as dit nie goed ontwerp is nie. Om self ’n aanbouprojek aan
te pak, kan jou baie probleme op die hals haal. Dit is dus die
moeite werd om ’n argitek of opgeleide ontwerper te raadpleeg
wat jou idees kan konsolideer en die proses seepglad kan laat
verloop, sonder onnodige probleme. Gebruik ’n argitek of
ontwerper by wie jy op jou gemak voel. Hul opleiding behels
nie net ontwerpwerk nie, maar ook regsaangeleenthede met
betrekking tot die verbetering, bouregulasies, en die administrasie en finansiële bestuur van die werklike bouwerk.
Argitekte is opgelei om hul kliënte deur die bouproses te lei.
Hulle kan die huiseienaar ook baie geld spaar, want ’n goed
deurdagte en uitgevoerde ontwerp sal die herverkoopwaarde
van ’n eiendom verhoog. Bepaal jou aandag by hoe jy wil
leef, en laat die werklike oplossings aan die argitek oor.

JOU HUIS SE KARAKTER

Wanneer jy laat aanbou, is dit belangrik om jou huis se
bestaande karakter in ag te neem. As die huis ’n besonder
oorheersende kenmerk het, moet die aanbousel daarby
aanpas sodat dit nie ‘aangeplak’ lyk en die huis se hele
voorkoms bederf nie. ’n Huis se karakter is dikwels sy beste
verkoopspunt. Dit is soms moeilik om karakter te omskryf,
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OMTRENT HIERDIE BOEK

19 en 20 verskyn ’n verduideliking van hoe om ’n tekening
te lees, met ’n sleutel tot die simbole op die tekeninge.
Ten slotte is daar ’n woordelys met bouterme wat dikwels
gebruik word, asook ’n lys van aanbevole leesstof ingeval jy
besluit om alles self te doen.
Die skrywer gaan van die veronderstelling uit dat die leser
geen kennis van bouwerk of argiteksgebruike het nie, en die teks is
geskryf om jou in staat te stel om die beskikbare opsies sorgvuldig
te oorweeg wanneer jy besluit om jou huis te verbeter.

Die doel van dié boek is om idees en riglyne te verskaf wat
jou met jou verbeteringsplanne sal help. Die idees is gegrond
op ons eie argiteksontwerp- en bouwerksaamhede oor die
afgelope tien jaar. Kontrolelyste vir beplanning en begroting
is ingesluit en daar is ’n afdeling oor regsaspekte. Die voorbeelde van huisverbetering is in vyf kategorieë verdeel:
•
•
•
•
•

verbetering van bestaande ruimte;
ombouing van onbenutte ruimte;
aanbouing van nuwe ruimte;
kombuise en badkamers; en
klein aanbouings.

TIEN STAPPE
TOT AANBOUING

Kontrolelyste sal jou help om jou vereistes te bevestig en jou
verbetering te beplan. Gebruik dié lyste om jou idees oor
beplanning en ontwerp te konsolideer, die bestaande opset te
evalueer en te bepaal wat by jou begroting ingesluit moet word.
Die kontrolelys vir beplanning en ontwerp (bladsy 9) sal
jou help om te evalueer wat jy reeds het. Die seksie oor styl
(bladsy 11) sal jou aanspoor om oorweging te skenk aan hoe
die aanbousel met die res van die huis verbind sal wees.
Op bladsy 12 is daar ’n lys van die beplanningstadiums wat
nodig is om te verseker dat die resultaat by jou behoeftes
en begroting pas. Moet jy dit self doen of ’n argitek of
ontwerper aanstel? Oorweeg die voor- en nadele van elke
benadering (bladsy 15), en veral ook die regsaspekte van jou
beplanningstrategie (bladsy 15). Dit is soms die tweede grootste
uitgawe – naas die aankoop van jou huis – wat jy aangaan. Die
potensiële gevare en oorsake van konflik en stres wat deur
behoorlike beplanning vermy kan word, word ook bespreek.
Die planne wat as voorbeelde dien, is van werklike,
voltooide werk wat deur argitekte ontwerp is. Op bladsye

1

Evalueer wat jy reeds het.
Kry afskrifte van jou huisplanne by jou plaaslike
owerheid.
Kry ’n afskrif van jou eiendom se titelbewyse by die
landmeter-generaal.

2

Bevestig jou behoeftes. (Gebruik die kontrolelys vir
ontwerp en beplanning op bladsy 9 om jou te help.)

3

Neem jou begroting en tyd in oënskou. (Kyk bladsy
12 vir riglyne oor wat om by jou begroting in te sluit.)

4
5

Gesels met ’n argitek of ontwerper en stel een aan.

6

Raadpleeg ’n bouer of bourekenaar oor die uitvoerbaarheid van die planne, asook die kosteraming wat
op die argitek se sketsplanne gegrond is.

7

Die argitek sal planne opstel en dit vir goedkeuring
by die plaaslike owerheid indien.
Jy sal dalk ’n bou-ingenieur moet aanstel as jou
plaaslike owerheid dit vereis.

8

Die argitek sal boutekeninge en werkspesifikasies –
bekend as tendertekeninge – opstel sodat drie of vier
bouers daarvolgens akkurate kwotasies kan bereken.

9

Die bouers sal hul kwotasies voorlê.
Slaan ag op die argitek se aanbeveling en bevestig
watter bouer jy wil aanstel.

Die argitek sal sketsplanne, wat op jou behoeftes en
begroting gegrond is, vir jou goedkeuring voorlê.

’n standaardboukontrak met jou bouer op en
10 Stel
onderteken dit. Reël dat jou argitek die bouwerk

gereeld inspekteer (een of twee keer per week word
as redelik beskou).
Die argitek sal die gehalte van die werk kontroleer
en betalings beheer. Hy/sy sal sorg dat die bouer nie
oorbetaal word nie en stiptelik betaal word om te
verseker dat die bouwerk vlot verloop.
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KONTROLELYS
VIR BEPLANNING
EN ONTWERP

HOE EVALUEER EN DOKUMENTEER JY
WAT JY-HET?
• Probeer om enige planne van jou eiendom wat dalk
iewers gebêre is, in die hande te kry, of raadpleeg die
opname-afdeling van jou plaaslike owerheid – planne
word gewoonlik daar bewaar.
• As daar geen bouplanne van jou huis beskikbaar is nie,
sal jy jou huis moet laat opmeet en die planne sal deur
jouself, ’n argitek of ’n tekenaar opgestel moet word. In
die vroeë beplanningstadiums, terwyl jy dink oor wat jy
nodig het, is dit nuttig om met ’n ruwe tekening van die
bestaande opset te werk. Die akkuraatheid daarvan kan
later nagegaan word.
• Neem die struktuur van jou eiendom in ag. Waaruit
bestaan die mure? Watter soort dak het jy en waar is die
stutte? As jy binnekant die bestaande dakruimte kyk (as
dit toeganklik is), sal jy baie omtrent jou huis se struktuur kan agterkom.
• Kyk na jou huis in verhouding tot die erf. Hoe ver is dit
van die grenslyne en waaruit bestaan die onmiddellike
omgewing (buitegeboue, agterplase, plaveisel, grasperk,
plante, patio’s, priële, ens.)?
• Neem die buitetoestande in ag en maak ’n aantekening
daarvan, byvoorbeeld die weer (son-, wind- en reënrigting), uitsigte, grenstoestande (heinings, mure, hekke,
opritte, ens.).

Verskeie faktore sal ’n invloed hê op hoeveel jy doen en
hoeveel tyd, moeite en geld jy in jou huisverbetering belê.
Die volgende beplannings- en ontwerpproses kan jou met
hierdie oorsig help sodat jy die aard, omvang en uitvoerbaarheid van jou huisverbetering kan bepaal, en die eindresultaat in jou behoeftes sal voorsien.

LANGTERMYNPLANNE

• Beplan jy om jou huis te verkoop of daarin te
woon?

WAT HET JY REEDS?

• Watter ruimtes het jy reeds?
• Het jy ’n afskrif van jou huisplan?

WAT WIL JY MET JOU BEPLANDE
VERBETERING BEREIK?

• Meer slaapkamers, badkamers, ’n nuwe kombuis,
toegang tot die tuin?

WAT IS JOU BEHOEFTES?

WAT IS JOU GELDMIDDELE EN BEPERKINGS?

• Funksionele oorweginge: die doeltreffende benutting
van alle beskikbare ruimte, doeltreffende sirkulasie,
sonering van ruimtes vir privaatheid of om gesellige
verkeer te bevorder.
• Tegniese oorweginge: regstel van struktuurprobleme,
herstel van agteruitgang, veiligheid (balustrades en
relings by trappies, balkonne, patio’s en areas waar mense
kan val), skepping van geskikte ruimte ingeval jy tydelik
of permanent gestremd raak.
• Estetiese oorweginge: gewenste voorkoms, beeld en styl
van die huis en die binneruimtes.
• Jou innerlike gevoel oor jou huis; die dinge waarvan jy
werklik hou en nie hou nie.

• Hoeveel geld wil jy bestee?
• Wanneer moet die werk voltooi wees?
• Is daar enige bouregulasies op die eiendom
van toepassing?
• Wil jy self aanbou of wil jy dit laat doen?

WAT IS JOU LANGTERMYNPLANNE?
Wil jy jou huis verkoop of nog lank daarin woon?

As jy van plan is om te verkoop, moet jy bepaal hoe die
verbeteringskoste die waarde van jou eiendom gaan raak.
Indien jy wil aanbly, is dit dalk belangriker om in jou leefbehoeftes te voorsien as om te konsentreer op die onmiddellike waardeverhoging van jou eiendom as ’n belegging.

WAT IS JOU MIDDELE EN BEPERKINGS?
• Beskikbare geld (begroting)
• Beskikbare tyd, vaardighede en materiaal
• Sonering, bouregulasies, en titelbewys-vereistes en
-beperkings
• Professionele bystand: argitek, ingenieur, bouer

Hoe gaan jy jou huis in die toekoms gebruik?

Wil julle nog kinders hê? Gaan jou kinders die huis verlaat?
Gaan bejaarde ouers by jou intrek? Wil jy kamers verhuur?

Watter beeld of voorkoms wil jy vir jou huis hê?

Is jou huis ’n private toevlugsoord wat van die bure en
die straat afgesonder is, of onthaal jy graag vriende en wil
jy ’n gevoel van ‘oopheid’ met die buurt handhaaf? Moet
jou huis ’n plek wees om in te ontspan, studeer, kinders
grootmaak of ’n besigheid bedryf?

Bykomende oorweginge is onder meer:
• die ondersoek van moontlike ontwerpoplossings:
• besluitneming;
• voorbereiding vir bouwerk; en
• die aanvang van die aanbouwerk.
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FAKTORE WAT AANBOUING RAAK

Bouposisie in verhouding tot die eiendomsgrense.

Die posisie van aangrensende geboue.

Ligging van dienspype (elektriese kabels en rioolpype).
Dit kan die area waar jy wil aanbou, affekteer.

Bestaande tuinuitleg: spesiale bome, plante of
waterverfraaiings wat jy wil behou.

Toegang vir voetgangers en motors van die straat af.

Bou- en stadsbeplanningsregulasies met betrekking
tot jou eiendom. Vra jou argitek of ’n bou-inspekteur by jou plaaslike owerheid waar planne in
verband met hierdie faktore goedgekeur word.

Die uitwerking van die weer op jou huis. Uit watter
rigting kom die wind en reën, byvoorbeeld, en waar
is die sonnige plekke?

Uitsigte wat jy wil behou of wat jy graag wil skep.

10

STYL EN KONTEKS
NEEM JOU BURE IN AG

KAAPS-HOLLANDS

As jy op ’n kleinhoewe of in ’n gemiddelde moderne
voorstad woon waar die omliggende geboue nie ’n eenvormige karakter het nie, staan dit jou vry om te bou net
soos jy wil. Indien jou eiendom egter in ’n historiese of
dig beboude stadsgebied is waar die karakter van die huise
eenders is, moet die aanbousel ontwerp word om by die
karakter van die buurt aan te pas en dit te bewaar.

VICTORIAANS

• Vergroot jou huis met ’n gevoel van goeie buurmanskap.
• Probeer om nie jou bure se uitsig en sonlig te versper nie.
• Plant bome, bou ’n mooi muur aan die voorkant, rig ’n
heining op of plant een om die algemene voorkoms van
die straat te verbeter. Skep ’n toepaslike motor- en voetgangeringang indien jou aanbouing hierdie veranderinge
of toevoegings insluit.

KOTHUIS

MOENIE JOU HUIS SE WAARDE VERMINDER NIE

Die styl van jou huis gee ’n unieke karakter daaraan. Die
oorweging wat jy aan dié ontwerpaspek skenk, is byna net
so belangrik soos die werklike benutting van die ruimtes. Jy
kan jou kosbare huis se waarde verlaag met aanbousels wat
met sy oorspronklike karakter of dié van die buurt bots of
dit vernietig. Let op die volgende aspekte:

MODERN

• Grootte en indeling van die vertrekke: klein vertrekke
weerskante van ’n sentrale gang, groot vertrekke aan een
kant van ’n gang, deurloopruimtes.
• Dak: skuins of plat, borsweringmure, groot, oorstekende
dakrand of een wat nie oorsteek nie, gewelmure, wolfente.
• Vensters en deure (materiaal en styl): kleinruit-houtvensters, skuifraamvensters, skuifdeure, dubbele glasdeure,
metaal- of aluminiumdeure en -vensters.
• Muurafwerking: pleister en verf, saksmeermesselwerk,
siersteen, gepleister met ’n siersteenvoetlys, houtbekleding.
• Verhouding: kyk na die verhouding tussen muur en opening,
dak en muur, en die grootte en atmosfeer van jou huis, en
hoe dit met die voorgenome aanbouing verband hou.

SETLAARSTYL

SINKDAK-KOTHUIS

VERHOUDING, SKAAL EN GROOTTE

Dink aan die skaal en styl van jou bestaande huis en
handhaaf dit in die aanbousel, waar moontlik. Is jou huis
byvoorbeeld ’n enkel- of dubbelverdieping? Het dit klein of
groot vensters? Wat is die styl van die vensters en deure? Dink
aan jou straataansig, die hoogte van mure, relings, soorte
hekke, motorhuisingange, opritte, en ruimte vir motors.
Dink aan jou huis se posisie met betrekking tot sy sygrense
en die aanliggende huise. Is dit ’n losstaande of skakelhuis? Is
daar buitegeboue langs of agter jou huis? Hoeveel ruimte vir
aanbouing is daar rondom jou huis? Is dit genoeg vir wat jy
beplan? As jy die ruimte rondom jou huis wil gebruik, waar
is die beste plek vir die aanbousel met betrekking tot die
binneontwerp? Wat van die klimaat? Toegang tot die tuin?
Speelplek vir kinders?

SPAANS

PLATDAKHUIS
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JOU BEGROTING

’N ANDER VOORKOMS VIR JOU HUIS

’n Splinternuwe voorkoms vir jou huis behels dikwels
uitgawes wat nie in die vierkant meter wat bygevoeg word,
gekwantifiseer kan word nie, maar wat waardevol kan wees
in terme van aantrekkingskrag.
Dit is soms ’n goeie idee om onooglike aanbousels te
verwyder sodat jou huis sy oorspronklike styl kan herwin
en in waarde vermeerder. Dit kan byvoorbeeld ’n pragtige
ou Victoriaanse huis wees wat van sy oorspronklike
‘broekiekant’ gestroop is en waarvan die sierlike balkonne
toegebou is. Die kenmerkende skuifraamvensters is dalk
ook vervang deur moderne staalraamvensters met ’n
horisontale voorkoms.

Dit kos gewoonlik in verhouding meer om aan te bou as
om ’n nuwe huis te bou, omdat die bestaande strukture
verander moet word. Jou begroting vir aanbouing moet die
volgende koste insluit:

OPSTEL VAN PLANNE

Argitekte vra ’n uurlikse tarief of ’n persentasie van die
boukoste. ’n Argitek stel onder andere sketsplanne op,
verskaf tekeninge vir indiening by die munisipaliteit,
boutekeninge en skriftelike spesifikasies, help met die
keuse van ’n bouer, stel tenderdokumente op en doen
terreininspeksies. As jy nie van al die argitek se dienste
gebruik wil maak nie, kan jy hom op ’n uurlikse grondslag
raadpleeg en ’n tekenaar vra om die planne op te stel.

GOEDKEURING VAN PLANNE DEUR PLAASLIKE
OWERHEID

Die koste van indiening en goedkeuring is gegrond op
die skaal en omvang van die werk, en word deur die raad
beraam wanneer die planne ingedien word. Dié koste is
nie onderhandelbaar nie en kan bedrae vir ‘kwytskeldings’
insluit vir die goedkeuring van dele wat nie deel uitmaak
van die bou- of stadsbeplanningsregulasies nie. Die raad kan
besonderhede van ’n bou-ingenieurs aanvra aangaande die
strukturele aspekte van jou aanbouing, of ’n landmetersertifikaat as die bouwerk op jou erf se grenslyn gaan plaasvind.

WERKLIKE BOUKOSTE

VORIGE

Vra kwotasies van minstens drie bouers vir die voorgenome
werk, aangesien pryse wissel. Dit kan goedkoper wees
om met een bouer te onderhandel oor die arbeidskoste
alleen, terwyl jy die materiaal verskaf. Dit word egter nie
aanbeveel nie, want dit is moeilik en tydrowend om arbeid
met materiaal te koördineer.

STYL

ONVOORSIENE UITGAWES

Laat ’n ekstra 10 tot 12% van die boukwotasie toe vir
onverwagte probleme en bykomende benodigdhede op die
terrein nadat die bouwerk begin het.

VERSEKERING

Stel jou versekeringsmakelaars in kennis dat jy laat aanbou
en vra hul advies. Die bouer verseker gewoonlik items wat
nog nie ingebou is nie (bakstene, ens.), terwyl jy enige
items wat reeds gebou of vasgesit is, sal moet verseker.

TERREINTOESIG

Dit is raadsaam om jou argitek te vra om die bouwerk
gereeld te inspekteer en die finansies van die projek te
beheer en te koördineer.

MEUBELS EN TOEBEHORE
VERANDERDE

Onthou om in jou begroting voorsiening te maak vir
items soos ligtoebehore, teëls, tapyte, gordyne, meubels en
ingeboude kaste.

STYL
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PROFESSIONELE HULP VS.
DOEN-DIT-SELF-BOUWERK

• Kyk na voorbeelde van voltooide werk deur die argitek
wat jy wil aanstel om te sien of jy daarvan hou.
• Moenie ’n argitek gebruik wat jou behoeftes, voorkeure
en begroting verontagsaam nie.

Jou besluit om beroepsmense te gebruik al dan nie, hang
van baie faktore af, bv.: jou finansies, tyd en die begeerte
om meer omtrent die skepping van jou omgewing te leer en
dit te beheer. Die gebruik van beroepsmense (argitekte en
bouers) is nie duurder as om dit self te doen nie, want hul
opleiding en ondervinding sal jou geld sowel as tyd spaar.

Om met ’n argitek saam te werk

Dit sal aan die begin baie help as jy die onderstaande
oefeninge doen en die resultate aan jou argitek oorhandig
sodat hy/sy presies weet wat jy verwag:
• Maak ’n lys van jou behoeftes en laat jou argitek uitwerk
hoe om daarin te voorsien.
• Stel ’n plakboek saam met foto’s en idees waarvan jy hou
en nie hou nie.
• Wees eerlik omtrent jou begroting en hoeveel jy kan bestee.
• Vra jou argitek om die koste en sy/haar werkwyse te
bevestig sodat jy jou begroting daarvolgens kan uitwerk.
• Laat ’n skriftelike kontrak opstel wat die volgende meld:
die dienste wat aangebied word, hoe en wanneer betalings
gemaak moet word en enige verwagte bykomende
uitgawes.

OM SAAM MET BEROEPSMENSE TE WERK

Ontwerp en bouwerk wat deur ’n argitek gekoördineer
word, behoort van hoë gehalte te wees en binne die
begroting sowel as die tydgrens voltooi te word. Aanbouing
is ’n ingewikkelde proses, en dit sal help om met ’n argitek
te werk wat in aanbouing spesialiseer.
Advies aangaande die slaggate verbonde aan aanbouings
kan jou baie stres, tyd en geld spaar en dit vir jou moontlik
maak om die proses te geniet. Daar is net soveel verskillende
benaderings tot die boukuns as wat daar persoonlikhede
is; kies dus jou argitek en bouer versigtig. Hulle sal verskillende benaderings hê, verskillende tariewe vra en jou vrae
op verskillende maniere beantwoord.

Argiteksgelde

Argiteksgelde word gegrond op aanbevelings deur die
Instituut van Argitekte en gereguleer deur die Staatskoerant. Hulle kan egter vra wat hulle wil, na gelang van
hul spesialiseringsveld, ondervinding en gewildheid. Hulle
werk gewoonlik volgens:

Wat doen ’n argitek?

• Hy/sy help jou om geld te bespaar deur te sorg dat jy nie
weens onkunde duur foute begaan nie.
• Hy/sy help jou om jou idees in ’n uitvoerbare ontwerp
om te sit wat by jou begroting pas.
• Hy/sy gee jou advies oor jou huisverwante behoeftes.
• Hy/sy tree as jou agent op tydens onderhandelinge met
die bouer.

• ’n persentasie van die totale koste (dit kan tussen 1 en
1,5% beloop)
• ’n uurlikse tarief
As jy ’n argitek in die eerste beplanningstadiums van
’n aanbouing gebruik, kan jy latere probleme met die
ontwerp vermy. Jy kan dalk koste verminder deur:

Die volledige argiteksdiens sluit in:

• Die opstel van planne vir jou goedkeuring.
• Die opstel van planne wat vir goedkeuring by die
plaaslike owerheid ingedien word.
• Die opstel van boutekeninge en spesifikasies waarvolgens bouers akkurate kwotasies kan bereken.
• Aanbeveling van bouers.
• Bystand met die ondertekening van ’n standaard-boukontrak.
• Bestuur van die bouterrein en gereelde terreinvergaderings (gewoonlik een of twee per week) om die gehalte
van die bouwerk te inspekteer en te beraam hoeveel aan
die bouer betaal moet word. Argitekte hou nie toesig oor
die bouwerk nie en indien deegliker toesig verlang word,
kan die eienaar ’n projekbestuurder aanstel.
• Sertifisering wanneer die bouwerk voltooi is.

• voorlopige sketse van ontwerpidees van jou argitek te
kry en jou eie tekeninge te maak;
• die voorlopige tekeninge te maak en jou argitek die
finale ontwerp te laat doen;
• self toesig oor die bouwerk te hou en ’n argitek as
konsultant te gebruik.

DOEN-DIT-SELF-BOUWERK

Selfdoen kan lonend wees as jy die tyd en moed het en van
nature waaghalsig is, want sonder enige bou-ondervinding
kan jy óf suksesvol wees óf jammerlik misluk.
Wanneer jy met vriende gesels wat die DDS-paadjie
geloop het, sal jy met bewondering vervul wees; hulle sal
jou vertel dat dit gevoel het asof hulle die wiel van voor
af moes uitvind, want die kennis wat bouers en argitekte
as vanselfsprekend aanvaar, moes hulle moeisaam, stap vir
stap, verwerf. DDS-entoesiaste word gemotiveer deur die
begeerte om hul omgewing te leer ken, skep en verstaan,
asook die oortuiging dat hulle geld sal bespaar en sal voel
dat hulle iets bereik het.

Die keuse van ’n argitek

• Gesels met vriende wat reeds met argitekte en bouers
saamgewerk het. Vra hulle uit oor die dienste wat hulle
gelewer het en of hulle vir jou behoeftes geskik is;
• Skakel jou naaste tak van die Instituut van Suid-Afrikaanse
Argitekte en vra om ’n lys van aanbevole argitekte wat in
huisaanbouing spesialiseer.
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Wat het jy nodig om dit self te doen?

Tyd

• Jy moet ’n diepgaande kennis van boumetodes hê, asook
bestuursvernuf en bedrewenheid in openbare betrekkinge om oor werkers en kontrakteurs op die terrein
toesig te hou en hulle opdragte te gee.
• Jy moet jou projek goed bestuur of jy kan op ’n dag agterkom dat jy op ’n bouterrein woon wat skynbaar geen
voltooiingsdatum het nie. Jou geld kan opraak en die
geesdrif waarmee jy begin het, kan in frustrasie verander.
• ’n Sekere mate van bedrewenheid is nodig om ’n huis te
bou of te vergroot, en dit is belangrik dat jy ’n basiese
begrip van goeie boupraktyk moet hê voordat jy dit self
probeer doen.
• Jy moet bewus wees van die spesifieke boumetodes wat
vir jou klimaatstreek geskik is. In die Kaap word daar
byvoorbeeld met hol mure gebou as gevolg van die
winterreënval en die swiepende reën wat daar voorkom.
• Jy moet die beginsels van waterdigting ken om seker te
maak dat vog nie jou gebou sal binnedring nie.

Die selfdoener het tyd nodig om vertroud te raak met die
bouproses en elektriese en loodgieterswerke. Hierdie leerkurwe kan so te sê uitgeskakel word as jy van professionele
hulp gebruik maak. Die selfdoener wat ’n aanbousel wil
ontwerp en bou, moet homself soveel moontlik tyd gun
om die ontwerp te skep en al die nodige boumateriaal en
arbeid te organiseer.

Belangrike oorweginge

• Sorg dat jy jouself genoeg tyd gun om die ontwerp te
skep wat aan jou vereistes en jou begroting voldoen.
• Maak ’n lys van jou behoeftes.
• Bepaal presies wat jy het en besluit wat die beste plek vir
die aanbouing sal wees.
• Vergewis jouself van die plaaslike owerheid se regulasies
aangaande bougrense en hoogtebeperkings.
• Maak ’n skets van wat jy wil hê en vra ’n argitek of
ontwerper om dit krities te beoordeel. Hy/sy sal vir jou
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•
•

•

•
•

REGSASPEK

kan sê of jou idee uitvoerbaar en jou plan geskik is, en
sal alternatiewe aan die hand doen. Hy/sy sal jou attent
maak op idees wat dalk jou begroting ’n knak kan gee en
die mees ekonomiese ontwerp voorstel om jou drome te
verwesenlik.
As jy nie opgewasse voel vir die taak nie, sal jy dalk ’n
tekenaar moet vra om die planne op te stel wat vir goedkeuring by die plaaslike owerheid ingedien moet word.
Terwyl die plan goedgekeur word, moet jy besluit hoe
jy die werklike aanbouwerk gaan bestuur. Dit is uiters
belangrik, want jy gaan met verskillende materiale werk
wat jy akkuraat moet kwantifiseer en waarvan jy die
koste moet bereken.
Aangesien jy van geskoolde sowel as ongeskoolde arbeid
vir die bouwerk gebruik gaan maak, moet jy by die
Bouersinstituut navraag doen oor die toepaslikste standaardboukontrak. Eenvoudige sake, soos ’n vaste kosteen tydskaal vir die voltooiing van verskillende elemente
van die werk, word dikwels misverstaan.
Raak vertroud met bouterme (vloerlyste, kroonlyste,
dakrand, ens.) deur ’n goeie bouwoordeboek of woordelys aan te skaf.
Vind uit hoe subkontrakteurs werk – byvoorbeeld loodgieters en elektrisiëns – aangesien jy van hul kundigheid
gebruik sal moet maak. Hulle het miskien betroubare
kontakte op wie jy kan staatmaak.

Tydens die beplanningstadium is dit hierdie aspek wat
dikwels die meeste verwaarloos word. Die planne en
spesifikasies vir jou aanbouing word as regsdokumente
beskou, saam met enige skriftelike ooreenkomste met die
onderskeie mense – professioneel sowel as tegnies – wat
die planne gaan verwerklik. Die regulasies van die plaaslike
owerheid moet ook nagekom word; dit hou verband met
wat jy kan of nie kan doen nie, en hoe om te werk te gaan
om jou planne goedgekeur te kry, en of goedkeuring vir
jou aanbouing nodig is.

VOOR JY BEGIN
Op wie se naam is die eiendom geregistreer?

Voor jy enige veranderinge aan ’n huis kan maak, moet
die eiendom op jou naam geregistreer wees of moet jy die
wettige eienaar daarvan wees. Wanneer jy ’n eiendom koop
en dit wil verander of vergroot voor jy intrek, moet wettige
oordrag reeds plaasgevind het en moet die eiendom op jou
naam geregistreer wees. Die tydfaktor hieraan verbonde word
dikwels nie in ag geneem wanneer jy ’n huis koop wat jy wil
vergroot nie. Party plaaslike owerhede aanvaar skriftelike
verlof van die vorige eienaar (met ’n aangehegte volmag) om
met die bouwerk te begin voordat oordrag plaasgevind het.

EIENDOMSTITELBEWYSE

VOORDELE VAN DIE DDS-BENADERING

• Jy kan tot 40% van die koste bespaar, behalwe
die koste van jou tyd.
• Wanneer jy alles self doen, kry jy ’n gevoel van
voldoening en selfvertroue.
• Dit is ’n belangrike leerervaring.
• Jy het volkome beheer oor die bouprojek en die
afwerking.

Wat is eiendomstitelbewyse?

NADELE VAN DIE DDS-BENADERING

Waarom het jy dit nodig?

Dit is ’n dokument wat bewys van eienaarskap van ’n
eiendom bevat of uitmaak, en wat by die aktekantoor
geregistreer en beseël word. Daar is gewoonlik voorwaardes verbonde aan die verkoop van die eiendom, en ’n
volledige stel titelbewyse moet deur ’n bevoegde regspersoon nagegaan word vir enige beperkende klousules wat
jou beplande aanbouing kan raak.

• Dit is gewoonlik moeilik om ’n voltooiingsdatum
te bepaal, en op die ou end is jy dalk al so moeg
vir die projek dat jy kortpad kies net om die
werk klaar te kry.
• Jy sal dalk die bouwerk oor naweke moet doen
as jy gedurende die week werk.
• Op die ou end betaal jy dalk baie meer as wat jy
verwag het. Vanweë jou gebrek aan bou-ondervinding sal daar altyd onvoorsiene uitgawes wees.
• As jy halfgeskoolde werkers probeer bestuur, is dit
dalk onmoontlik om swak vakmanskap reggestel
te kry omdat jy nie professionele status het nie.
• Jy het nie genoeg ondervinding om opsies te
oorweeg wat dalk meer lonend is nie.
• As jy ’n verband nodig het om jou bouprojek te
finansier, kan dit moeilik wees om een te kry as
jy nie beroepsmense gebruik nie.

Die titelbewyse moet nagegaan word om seker te maak dat
die voorgenome aanbouing wettig is. Wanneer planne vir
goedkeuring by die plaaslike owerheid ingedien word, vra
hulle dikwels ook om titelbewyse te sien.

Waar kan ek titelbewyse verkry?

Afskrifte van dié dokument word gewoonlik aan jou oorhandig
wanneer jy ’n eiendom koop. Afskrifte is by die aktekantoor te
kry. Die telefoonnommer en adres van jou plaaslike aktekantoor verskyn in die telefoongids onder Staatsdepartemente.
Die inligtingsafdeling van enige aktekantoor sal jou kan help
om afskrifte van jou eiendom se titelbewyse tot sover terug as
die oorspronklike grondbriewe op te spoor.

Watter beperkings kan titelbewyse bevat?

• Beperkings in verband met bougrense word meestal
teëgekom wanneer jy ’n aanbouing beplan. Jy word
gewoonlik verbied om oor die bougrense van jou eiendom,

15

soos in die titelbewyse gespesifiseer, te bou en dit word
meestal deur die stadsbeplanningsregulasies bevestig.
Motorhuise wat op die voorste grens gebou moet word,
word gewoonlik deur hierdie regulasies geraak.
• Beperkings in verband met die gebruik van jou huis –
dat jou huis byvoorbeeld nie vir sakedoeleindes gebruik
mag word nie – kan ook jou voorgenome bouwerk raak
as jy die aangeboude deel as ’n werkplek wil gebruik.
• Daar is gewoonlik beperkings in verband met die aantal
wonings op jou eiendom. Die aantal kombuise wat jy
mag hê, kan beperk word, en dit kan klaarspeel met jou
idee om ’n oumawoonstel aan te bou of jou huis in ’n
gastehuis te verander.

soneringsafdeling van jou plaaslike owerheid uitgevoer
word. Afskrifte van hierdie dokumente is by jou plaaslike
owerheid verkrygbaar, maar sal uitvoerig verduidelik moet
word sodat jy kan bepaal wat van toepassing op jou
aanbouing is. Die regulasies dek:
• bougrense en terugsettings;
• hoogte en aantal verdiepings toegelaat; en
• maksimumdekking.
Jou plaaslike owerheid se soneringsafdeling sal jou
aangaande hierdie inligting kan adviseer en die stadsbeplanningsafdeling (wat nie dikwels oor huisaanbouings
genader word nie) sal spesifieke aangeleenthede soos
padverbreding of hersonering hanteer.

Hoe hanteer ek die beperkings wat ek teëkom?

Die opheffing van beperkings in titelbewyse om aan
jou vereistes te voldoen, is ’n ingewikkelde, duur en
tydrowende proses, waarby jou plaaslike owerheid en
regsgeleerdes betrokke is. Jy kan verwag om ongeveer
R2 000 hiervoor te betaal en om tot ’n jaar te wag voor
die beperkingsklousules opgehef word, mits jou bure nie
beswaar aanteken nie. Hierdie oplossing word slegs as ’n
laaste uitweg aanbeveel.

BOUREGULASIES

Die Nasionale Bouregulasies- (SABS 0400-) dokument,
wat by die Suid-Afrikaanse Buro vir Standaarde verkrygbaar is, dek alle regulasies wat verband hou met bouwerk,
waaronder: minimumgroottes van vertrekke, plafonhoogtes, ventilasie, natuurlike lig, vereistes vir gestremdes,
strukturele oorweginge, dakmateriale en -helling, mure, en
veiligheids- en brandregulasies.
Jou plaaslike owerheid se bouplan-ondersoeker sal jou
kan adviseer oor die regulasies wat spesifiek op jou
aanbouing betrekking het.
Die SABS 0400-dokument is verdeel in werklike regulasies en ‘geag te voldoen’-reëls. Die werklike regulasies is
nie beperkend nie en laat ruimte vir vertolking deur jou
professionele adviseurs (argitekte en ingenieurs), terwyl die
‘geag te voldoen’-reëls meer spesifiek is en maniere om die
regulasies na te kom, aan die hand doen. Hierdie reëls is
nie streng toepasbaar nie.
Dié regulasies word landwyd toegepas. Jy moet ook seker
maak dat jou voorgenome bouwerk strook met die stadsbeplannings/soneringsregulasies wat eie aan elke stad is.

GOEDKEURING VAN PLAASLIKE OWERHEID
Wanneer moet ek goedkeuring vir ’n beplande
aanbouing kry?

Jy het die plaaslike owerheid se goedkeuring nodig as jy
beplan om struktuurveranderinge aan jou huis aan te bring.
Indien die veranderinge gering is, soos om deure, vensters of
binnemure te verskuif, kan jy jou planne indien as ’n ‘kleinwerke-aansoek’, wat nie so duur is nie en minder tyd neem om
goedgekeur te word as ’n volledige planvoorlegging.
Die meeste beplande aanbouings moet egter by die
plaaslike owerheid aangemeld word in die vorm van ’n
volledige voorlegging met tekeninge, gepaard met betaling
van die indien-en-nasien-geld.

ANDER AFDELINGS VAN DIE PLAASLIKE

Waarom het ek goedkeuring van die plaaslike
owerheid nodig?

OWERHEID WAT JY DALK SAL MOET RAADPLEEG

• Dreinering en riolering: vir enige bykomende riool- of
reënwateraansluitings van jou eiendom na die munisipale riool en stormwaterpype.
• Paaie: vir die implementering van nuwe sypaadjieoorgange met toegang tot jou eiendom van die straat.
• Opname: om jou erfgrootte te bevestig. ’n Erfdiagram
met die noordpunt, afmetinge van jou erf, name van
omliggende strate en afstande na naaste dwarsstrate
moet ingesluit word by die planne wat by die plaaslike
owerheid ingedien word.
• Bou-ingenieurs: om seker te maak dat die struktuurdetails
sterk is en dat die betrokke elemente van jou aanbouing
deur ’n bou-ingenieur ontwerp is. Jy sal ’n sertifikaat van
’n bou-ingenieur, wat bevestig dat spesifieke strukturele
aspekte deur ’n geregistreerde bou-ingenieur ontwerp
is en gekontroleer sal word, saam met jou planne moet
indien.

Dit is onwettig om sonder die goedkeuring van die plaaslike
owerheid op jou eiendom te bou. Sodra die planne goedgekeur is, moet aanvangs- en voltooiingsdokumentasie by
die plaaslike owerheid ingedien word. Hulle sal bou-inspekteurs stuur om fondamentvore en loodgieterspype goed te
keur voordat dit met grond bedek word.

Waar kan ek omtrent regulasies uitvind?

Jou argitek sal jou hieroor kan inlig, maar as jy nie ’n argitek
gebruik nie, is dit raadsaam om die bouplan-ondersoeker by
jou plaaslike owerheid se bouopname-afdeling te nader.

STADSBEPLANNINGS/SONERINGSREGULASIES

Dit is eie aan elke stad of dorp en word gewoonlik
gespesifiseer in die dorpsbeplanning/soneringskema wat
deur die stadsbeplanningsafdeling opgestel en deur die
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WAT GEBEUR AS DIE VOORGENOME AANBOUING
NIE AAN DIE REGULASIES VOLDOEN NIE?

TERUGSETTINGSVEREISTES

Jy sal ’n afwyking van die regulasies moet aanvra, of die
owerheid se toestemming moet kry om die nodige te doen.
Vir sommige afwykings (soms bekend as ‘kwytskeldings’)
sal jy dalk die bure se toestemming en goedkeuring van die
plaaslike owerheid moet kry.
Die prosedure en gelde met betrekking tot hierdie afwykings
kan deur jou bouplan-ondersoeker bevestig word.

EN MAKSIMUMDEKKING

Eiendomsgrens

WAT GEBEUR AS PLANNE NIE
INGEDIEN WORD NIE?

Eiendomsgrens

Stoepe, skoorstene
en dekke bo die
grond kan as
dekking tel.

Dit is ’n kriminele oortreding om sonder goedkeuring met
bouwerk voort te gaan. Jy kan deur die plaaslike owerheid
voor die hof gedaag word, gelas word om die aanbousel te
sloop, of gevra word om planne in te dien vir goedkeuring
van ‘werk soos gebou’.

Maksimumdekking,
die persentasie
grond wat ’n
gebou op ’n erf
mag beslaan, moet
binne die vereiste
terugsetting pas.

OOREENKOMSTE MET PROFESSIONELE-KONSULTANTE

Eiendomsgrens

Bekragtig die aanstelling van enige konsultante (argitekte,
ontwerpers, bou-ingenieurs) skriftelik as hulle jou nie
’n standaard-aanstellingsbrief gee nie. Hierdie skriftelike
ooreenkoms moet die volgende dek:

Dit is uiters belangrik om ingelig te wees oor hierdie aspekte
van jou verhouding met jou beroepsmense, aangesien hulle
as jou agente en namens jou optree. Jy moet presies weet
wat hulle vir jou sal doen en wat dit sal kos. As jy hierdie
dinge van meet af aan weet, bly jy latere verrassings gespaar
en sal jy ’n goeie verhouding met jou konsultante kan
handhaaf.
Konsultasiefooie moet by die totale begroting vir jou
aanbouing ingesluit word. Indien hierdie beroepsmense
behoorlik benut word en bevoegd is, behoort hulle jou geld
te kan spaar en jou goeie advies te kan gee.

Sywerf-terugsetting
Voorwerf-terugsetting

• wat hulle vir jou gaan doen;
• hul gelde en wanneer dit betaalbaar is; en
• hoe lank dit sal neem om die werk te voltooi.

Eiendomsgrens
Straat

BOUERS EN STANDAARDBOUKONTRAKTE

Dit is verpligtend vir alle bouers en boukontrakteurs om
by die Nywerheidsraad geregistreer te wees, en indien hulle
wil, kan hulle lede word van die Meesterbouersvereniging
(MBV) en die Bou-Industrieë Federasie Suid-Afrika
(BIFSA), die amptelike liggaam van georganiseerde bouen verwante bedrywe, wat sake- en handelsbetrekkinge met
vakbonde, openbare en professionele liggame reguleer. Die
federasie beskerm die belange van lede en reël werwing,
opvoeding en opleiding.
Nie alle bouers en boukontrakteurs is lede nie, en dit is
raadsaam om jou bouer te vra om bewys te lewer van registrasie by en lidmaatskap van hierdie professionele liggame.
Dit is belangrik as jy die een of ander toevlug wil hê in
die geval van swak vakmanskap, veral indien jy sonder die
dienste van ’n argitek werk.

MOONTLIKE

VRYSTELLINGS

VAN MAKSIMUMDEKKING

Eerste 450 mm
oorsteek

motorafdak

stoep
dekke minder as 300 mm bo grond
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UITTREK OF INWOON
TYDENS BOUWERK?

moet jy nooit direkte instruksies aan die bouer of sy personeel
gee nie. Indien jy dit aan die argitek oorlaat om die instruksies
aan hulle oor te dra, sal dit wanbestuur voorkom.

Veranderinge nadat bouwerk op die terrein begin het

As jy tydens die aanbouwerk in jou huis bly woon, is daar
sekere voor- en nadele aan verbonde.

Hoewel veranderinge soms onvermydelik is, is hulle altyd
duur. As jou bouer eers op die terrein is, sal hy sy eie
program volg om werk betyds te voltooi en sy ambagsmanne (loodgieters, elektrisiëns, ens.) koördineer om die
werk op die mees ekonomiese manier te verrig. Indien jy
jou vereistes verander, lei dit dikwels tot vertraging en heel
waarskynlik ook tot ekstra koste wat by die oorspronklike kwotasie gevoeg word. Boonop moet die argitek of
ontwerper dalk jou veranderinge op die tekeninge aanbring,
en jy sal hiervoor ook moet opdok.
Maar terwyl ons hiervan praat: dit is nie altyd maklik om
tekeninge te lees en te verstaan nie; ons raai jou dus aan om
jou argitek, ontwerper of tekenaar te vra om enige aspekte
van die tekeninge wat jy nie onmiddellik verstaan nie, te
verduidelik. Die finansiële gevolge van veranderinge word
nie altyd in ag geneem nie, en dit is belangrik om eers die
bouer of argitek te vra wat dit gaan kos voordat die veranderinge aangebring word.

INWOON
VOORDELE

• Beheer oor die bouwerk en voortdurende toesig.
• Die geleentheid om probleme gou raak te sien.
• Sekuriteit snags.

NADELE

• Stof, geraas, boumateriaal, steierwerk en rommel
op jou eiendom.
• Werkers bedags op die terrein.
• Tye wanneer jou water- en elektrisiteitstoevoer
tydelik onderbreek moet word.
• Tye wanneer jy sonder ’n kombuis en/of
badkamer moet klaarkom.

UITTREK
VOORDELE

• Jy is weg van die geraas, stof en werkers.
• Die bouer kan vinnig en doeltreffend werk
sonder dat hy hom oor steurnisse op die terrein
hoef te bekommer.
• Minder stres omdat jy nie heeltemal by die
bouproses betrokke is nie.
• Onderbreking van dienste sal jou nie raak nie.

NADELE

• Minder beheer oor wat op die terrein gebeur.
• Minder sekuriteit op die terrein (alhoewel die
bouer hierdie verantwoordelikheid aanvaar
wanneer jy uittrek).

DINGE OM TE VERMY
Hier volg ’n paar riglyne oor wat om te vermy sodat jou
aanbouingsprojek vlot kan verloop en jy ’n potensieel baie
stresvolle proses kan oorleef:

Onduidelike kommunikasie

Sorg van die begin af dat jy en jou professionele span
en-bouspan duidelik – en liefs skriftelik – kommunikeer.
Mondelinge kommunikasie word dikwels misverstaan of
vergeet. As jy ooit moet bewys dat jy jou bouer of argitek
sekere opdragte gegee het, sal dit moeilik wees as jy dit nie
op skrif gestel het nie. Indien jy van ’n argitek gebruik maak,
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HOE OM ’N PLAN
OF TEKENING TE LEES

Verkeerde begrip van dokumente en tekeninge

Sorg dat jy die tekeninge en dokumente wat jy onderteken,
ten volle begryp. Vra jou argitek om enige items op die
tekeninge en enige klousules in die standaardboukontrakte
wat jy nie verstaan nie, te verduidelik.

PLAN

’n Plan is basies ’n diagram van ’n gebou wat geteken is asof
die hele gebou sowat een meter bo die grond horisontaal
deurgesny is. Planne word opgestel volgens ’n skaal wat as
’n verhouding aangedui kan word, of as ’n lyn wat in gelyke
afstande verdeel is. Byvoorbeeld: 1:100 beteken dat elke
1-mm op die tekening gelyk is aan 100 mm in werklikheid.
’n Afmeting van 10 mm op ’n tekening verteenwoordig
dus 1 000 mm of 1 m in werklikheid. Jy kan met behulp
van ’n skaalliniaal regstreeks op die plan meet sonder om
berekenings hoef te doen. ’n Een-meter-meetgids word vir
die voorbeelde in hierdie boek gebruik.

Kies ’n argitek of bouer wat jy vertrou

Voordat jy jou bouer kies, is dit raadsaam om getuigskrifte
aan te vra en die werk wat hy/sy voorheen gedoen het,
te besigtig. Gaan gesels met die eienaars van voltooide
aanbousels en vra hulle hoe dit was om met die bouer saam
te werk. Onthou, jou argitek kies nie die bouer vir jou nie
(hoewel hy/sy bouers te goeder trou kan aanbeveel). Dit
is dus jou verantwoordelikheid om seker te maak dat jy
tevrede is met die gehalte van die bouer se werk voordat jy
hom/haar aanstel.
Kontroleer eweneens die werkrekord van jou argitek of
enige ander konsultant wat jy aanstel, om seker te maak
dat-jy aanbevole diens ontvang. As jy eers jou professionele
span aangestel het, moet jy vertrou dat hulle in jou belang
werk. Daar is niks meer hinderlik vir ’n bouer, argitek of
’n bouer se werkspan nie as ’n eienaar wat voel dat hy/sy
verkul word.

Vaagheid oor die rolle van jou span

DEURSNEE

Wees deeglik bewus van wie jy in diens neem en van jul
ooreengekome verhouding. Sorg dat jy ’n goeie begrip het
van die argitek en bouer se rol en wat hulle volgens die
kontrak moet doen.

’n Deursnee is ’n vertikale ‘snit’ deur ’n gebou. Die posisie
en rigting van die snit word op die bouplan aangedui. Die
gedeelte anderkant die snylyn word gewoonlik as ’n aansig
op die plan aangetoon.

Moenie opdragte op die terrein gee nie
(as jy ’n argitek en bouer aangestel het)

Indien jy direkte opdragte aan jou bouer se werkers op die
terrein gee, ondermyn jy die bouer en argitek se gesag, en
dit kan tot duur foute lei. Indien jy ’n argitek het, sorg
dat alle opdragte deur hom/haar oorgedra word. As jy
swak vakmanskap vermoed, meld dit onmiddellik aan jou
argitek. Moenie werk op die terrein stopsit nie.

Finansiële verrassings

AANSIG

Dit is raadsaam om ongeveer 10 tot 15% van jou totale
boukoste vir foute beskikbaar te hou. Tydens bouwerk is
daar altyd onverwagte uitgawes, soos vir die herstel van ’n
bestaande ondergrondse pyp wat onder jou voorgenome
aanbouing lê, of skade aan bestaande eiendom tydens
bouwerk (wat nie deur die bouer veroorsaak is nie). Hierdie
bedrag word gebeurlikheidsgeld genoem (in Engels bekend
as ’n contingency fee)

Aansigte is die sye van die gebou wat geteken word asof
’n-mens reguit na elke sy kyk. Elke aansig se naam dui
op die rigting waaruit jy daarna kyk. Die noordaansig is
byvoorbeeld die sy wat ’n mens sien wanneer jy aan die
noordekant van die gebou staan.

Voorbarige gevolgtrekkinge

Hou in gedagte dat bouwerk ’n proses is en dat die meeste
foute uiteindelik bevredigend reggestel kan word. Wanneer
jou bouwerk so te sê voltooi is, en voordat jy intrek, is dit
raadsaam om eers saam met jou argitek deeglike inspeksie
te doen. Stel ’n lys op van enige werk waarmee jy ontevrede
is en gee die bouer ’n vaste tyd om dit reg te stel voordat jy
die finale betaling maak.
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SIMBOLE OP DIE PLAN

BESTAANDE
NUWE

SPIRAALTRAP

MURE

WERKBLAD

MURE

AFGEBREEKTE

OF KAS

SKUIFDEUR

MURE

PLAVEISEL

SOLDERVENSTERS

DUBBELDEUR

NUWE

DEUR

DUBBELBED

VENSTER

ENKELBED

TOILET

TAFEL

BAD

DRIESITPLEKBANK

STORT

TWEESITPLEKBANK

WASBAK

SITPLEK

OPWASBAK

SMUKWASBAK

TRAP

OOND
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AANBOUSEL

EN STOELE

VERBETERING VAN BESTAANDE RUIMTE
Dit is nie altyd nodig om aan te bou om nuwe vertrekke te skep nie.
Jy kan bestaande ruimte herrangskik of herontwerp deur badkamers en kombuise te verskuif,
binnemure uit te breek of te bou, en deure en vensters in te sit.
• ’n Nuwe muur kan ’n gang tussen die woonarea en die
slaapkamers, of privaat ruimte in ’n groter vertrek skep.
• Bou halwe mure, sit vensters in die mure of verwyder net
’n deel van ’n muur as jy die ruimte nie heeltemal apart wil
hê nie. Dit maak vloei oor en deur die mure moontlik.
• Dink aan ’n manier om jou agtertuin vanaf die voordeur
te kan sien en donker gange te verlig.
• Skep openinge in mure om spesiale uitsigte te kan geniet.
Dit sal ook vir lig en ventilasie in die vertrek sorg.
• As ’n vertrek net een venster het, is die lig wat ingelaat
word baie fel. Probeer dus om in elke vertrek ’n venster
in twee mure te plaas sodat sonlig egalig versprei word.

• Deur ’n bestaande muur uit te breek, kan jy twee klein
vertrekkies in een groot ruimte omskep.
• Deur mure uit te breek, kan jy verkwiste ruimte tot ’n
bruikbare vertrek verenig.
• Jy hou dalk nie van die vloei tussen die huis en die tuin
nie. ’n Moontlike oplossing is om ’n dubbeldeur na ’n
patio in te sit en ’n leefarea naby die tuin te skep.
• Omskep ’n bestaande ingangsportaal in ’n groot woonarea.
• Verander die gebruik van vertrekke.
• Verskuif die badkamers en voeg ’n en suite-badkamer by
die hoofslaapkamer.
• Omskep ’n vertrek in ’n gaste-suite met sy eie ingang.
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Plan 1

H

ierdie huis is aan die agterkant vergroot en ’n
houtdek lei na die tuin waar ’n rivier deur die
eiendom vloei. Die agterste deel van die dak is
verleng om die nuut aangeboude ruimte te bedek.
’n Driehoekige gewelvenster is in die nuwe agterste
woonruimte ingesit sodat ’n mens ’n berguitsig kan sien
wanneer jy by die voordeur instap. Die gevoel van ruimte
word geskep deur die lig wat deur die nuwe deel stroom
en deur die plafonne wat só aangebring is dat dit die vorm
van die dak volg. Wat eers ’n klein huisie met gange en
klein vertrekkies was, is omskep in ’n huis met ’n groot
oopplan-woonruimte wat lei na ’n houtdek met ’n uitsig
op die voorheen ontoeganklike riviertuin.
Die oorspronklike kombuis en badkamer is verwyder,
want dit was op die presiese plek waar ’n mens ’n woonruimte sou wil hê. Die oorspronklike kombuis het gelei na

’n skaduryke binnehof aan die agterkant wat op sy beurt na
die riviertuin gelei het. Die badkamervenster het ook op dié
tuin uitgekyk, maar die uitsig op dié bate was belemmer.
Die kombuis en badkamers is na die kante van die huis
verskuif. Die kombuis is nou aan die oprit-kant, en ’n
motorafdak is aangebou om onderdaktoegang van die
oprit na die kombuis te verleen.
’n Vertrek aan die oorkant van die huis, naby die slaapkamers, is in twee badkamers omskep – een vir algemene
gebruik en vir gaste, en die ander verbonde aan die hoofslaapkamer. Die hoofslaapkamer het nou sy eie dubbele
glasdeur na die nuwe houtdek.
Die oorspronklike motorhuis en pakkamer is in ’n personeel/gastekwartier met ’n aparte ingang verander. Hierdie
fasiliteit het ’n kamer en badkamer en lei ook na die riviertuin met sy terrasse.

3

7
1
5

4
6

Vorige plan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2

Slaapkamer
Slaapkamer
Sitkamer
Eetkamer
Kombuis
Stoep
Motorhuis
Pakkamer

8

0m 1m 2m 3m 4m 5m

22

S
W
O
Noord

3
11

4

1

Nuwe plan

5

7a
6

2a

7b

2b

8

9
10

23

1. Slaapkamer
2a. Badkamer
2b. Badkamer
3. Slaapkamer
4. Kombuis
5. Eetkamer,
met dakvensters
6. Woonvertrek
7a. Personeelkwartier
7b. Badkamer
8. Pakkamer
9. Slaapkamer
10. Nuwe houtdek
11. Nuwe motorafdak

Plan 2

H

glasdeur wat na ’n nuut geboude houtdek lei. Die nuwe
houtdek bied ’n manjifieke berguitsig en ’n privaat plekkie
om te sit, weg van die res van die gesin wat meestal die
nuwe kombuisruimte langs die swembadpatio gebruik.
Nog ’n voordeel van die houtdek is dat dit nou die bestaande sypatio gedeeltelik oordek.
’n Bestaande badkamer op die boverdieping is verwyder
en die ruimte word nou as ’n aparte studeerkamer benut.
Die enkelmotorhuis is vergroot tot ’n veilige dubbelmotorhuis wat na ’n kombuisagterplaas lei. Die toegang
van die motorhuis na die huis is nou oordek.
Ná voltooiing het die vloei vanaf die binnekant van die
huis na die tuin dramaties verbeter.

ierdie plan toon die aanbouing van ’n nuwe
komvenster op die grondvloer en ’n nuwe dek bo, ’n
vergrote motorhuis en nuut ontwerpte ruimte. Die
bestaande kombuis en eetkamer is tot een groot kombuis/
eet/leefruimte verenig, met ’n nuwe dubbele glasdeur wat
na ’n nuwe swembadpatio lei. ’n Nuwe komvenster is ook
ingebou. Die oorspronklike huis het geen vloei van die
binnekant na die swembadgedeelte gehad nie.
’n Toegeboude balkon op die boverdieping is met
’n klein slaapkamertjie verenig tot ’n groot hoofslaapkamer. ’n Bestaande gang en deel van die oorspronklike
toegeboude balkon is in die en suite-badkamer vir die
nuwe slaapkamer omskep, en dié vertrek het ’n dubbele

Vorige grondvloerplan
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1. Enkelmotorhuis
2. Slaapkamer
3. Badkamer
4. Woonvertrek
5. Eetkamer
6. Pakkamer
7. Kombuis
8. Droogwerf
9. Slaapkamer, met toilet vir huishulp
10. Patio
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Badkamer
Hoofslaapkamer
Slaapkamer
Toegeboude balkon
Badkamer
Slaapkamer

Nuwe grondvloerplan
1. Nuwe dubbelmotorhuis,
met deur na agterplaas
2. Gasteslaapkamer
3. Badkamer
4. Formele sitkamer
5. Oopplanleefruimte, met
nuwe komvenster en
deure na die patio
6. Waskamer
7. Oopplankombuis
8. Droogwerf
9. Slaapkamer vir huishulp
10. Dek bo (wat skadu gee)
11. Patio
12. Swembad
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Nuwe boverdiepingplan
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Nuwe studeerkamer
Slaapkamer
Slaapkamer, met deure na dek
Nuwe en suite-badkamer
Badkamer
Slaapkamer
Nuwe houtdek
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Plan 3

B

y hierdie huis is ’n ingangsportaal aangebou, die
binnekant is herontwerp en ’n buiteleefruimte is
aan die tuinkant van die huis aangebou. Die bestaande motorhuis het deel van die huis geword en ’n nuwe
oordekte motorafdak met veilige toegang vanaf die straat
is gebou. ’n Nuwe straatgrensmuur met ’n voetgangerhekkie het ’n verwaarloosde heining vervang.
Die vertrekke is binne verander sodat die omskepte
motorhuis en pakkamer die nuwe hoofslaapkamer en en
suite-badkamer met sy eie privaat binnehof geword het. Die
nuwe ingangsportaal verleen regstreekse toegang tot die
woonvertrek wat na die eetkamer en deur ’n dubbele glas-

deur na die nuwe oordekte patio lei. Die patio is op sy beurt
weer verbind met die herontwerpte kombuis- en eetkamerruimtes, en dié twee ruimtes kan oopgemaak word om ’n
groot binne/buite-onthaalarea te skep, indien nodig.
Die ou personeelkwartier is in ’n gaste-suite omskep, en
’n komvenster is ingebou in die klein slaapkamer wat sy
eie privaat tuin het. Die kinders se slaapkamers is aan die
ander kant van die woonarea, met ’n speel/studeerkamer
en ’n deur wat na die tuin lei. Die oorspronklike badkamer
is in een met ’n aparte gastetoilet en stort verander.
Omdat ’n mens van die voordeur af tot in die agtertuin
kan sien, voel die huis groter en vol lig.

Vorige plan
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1. Motorhuis
2. Pakkamer
3. Kombuis
4. Woonvertrek
5. Slaapkamer
6. Badkamer
7. Slaapkamer
8. Sitkamer
9. Eetkamer
10. Badkamer
11. Slaapkamer
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Nuwe plan
1. Hoofslaapkamer
(omgeboude motorhuis),
met deure na privaat binnehof
2. Badkamer
3. Kombuis
4. Speelkamer
5. Gasteslaapkamer, met nuwe
komvenster
6. Badkamer
7. Woonvertrek
8. Slaapkamer
9. Eetkamer
10. Badkamer, met stort
11. Slaapkamer
12. Ingang
13. Privaat binnehof
14. Nuwe oordekte patio
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Plan 4

H

ierdie groot, uitgestrekte huis naby die strand is in
drie afsonderlike eenhede omskep, elk met sy eie
ingang, slaapkamers, badkamer en oopplankombuis/
leefarea. Aparte elektriese betaalmeters en telefoonlyne is
ook in elke eenheid geïnstalleer. Die eienaar het besluit om
in een van die eenhede te woon en die ander as volledig
gemeubileerde vakansiewoonstelle te verhuur.
Twee van die eenhede het twee slaapkamers en twee
badkamers, en die ander sentrale eenheid het ’n aparte
enkelslaapkamer en badkamer.
Die bestaande keldermotorhuis en -pakkamer is in ’n motorhuis vir vier motors en ’n opsigterswoonstel omskep. Daar is
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’n trap van die motorhuis op na ’n oordekte werfruimte wat
na elk van die eenhede lei. Dit gee huurders onderdaktoegang
tot hul eenhede vanaf die veilige motorhuis.
Omdat parkeerplek in dié omgewing baie skaars is, is dié
fasiliteit ’n ekstra pluspunt vir die opgeknapte huis wat nou
’n finansieel lewensvatbare belegging vir sy eienaars is.
In hierdie voorbeeld is al die bestaande ruimte benut
sonder om uit te bou. Al die veranderinge het aan die
binnekant plaasgevind en die uiterlike karakter is behou.
Bestaande kas- en kombuistoebehore is waar moontlik
weer vir die nuwe eenhede ingespan om die totale
omboukoste so laag moontlik te hou.
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Vorige plan
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1. Slaapkamer
2. Badkamer
3. Kombuis
4. Pakkamer
5. Eetkamer
6. Ingangstoep
7. Slaapkamer
8. Slaapkamer
9. Woonvertrek
10. Patio
11. Pakkamer
12. Slaapkamer
13. Badkamer
14. Slaapkamer
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Slaapkamer
Badkamer
Slaapkamer
Kombuis
Eet/leefarea
Voorstoep
Oordekte agterplaas,
trappies na motorhuis
8. Slaapkamer
9a. Eet/woonkamer/kombuis
9b. Badkamer
10. Patio
11. Slaapkamer
(verwyder badkamer)
12. Slaapkamer, met
en suite-badkamer
13. Badkamer
14. Eet/woonkamer/kombuis

Plan 5

D

ie bestaande motorhuis wat deel van die huis
was, is tot ’n woonvertrek aan die noordekant
van die huis uitgebou, en ‘n motorhuis is agter
aangebou.
Die huis het die voordeel dat dit toegangspaaie van twee
kante het, en die nuwe motorhuis en personeelkwartier
is na die suidekant van die huis, naby die herontwerpte
kombuis, verskuif sodat die eienaars veilige toegang van
die straat deur afstandbeheerde motorhuisdeure na die
motorhuis het, en direkte onderdaktoegang van die motor-

huis na die kombuis.
Die klein kombuis, pakkamer en waskamer is in een
groot leefkombuis met ’n nuwe dubbele glasdeur na ’n
nuwe agterbinnehof omskep. ’n Bykomende voordeel van
dié binnehof is dat dit lig na die nuwe kombuis deurlaat, en
’n mens kan nou van voor tot agter deur die huis sien.-’n
Dakvenster wat oopmaak, is in die eetkamer aangebring
vir lig en ventilasie in hierdie sentrale ruimte.
Die voorkant van die huis het sy karakter behou en die
groot voortuin is nou uitsluitlik ’n kinderspeelplek, want
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Nuwe plan
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Vergrote sitkamer
Slaapkamer
Eetkamer
Kombuis, met luik na eetarea
Slaapkamer
Badkamer
Slaapkamer, met badkamer
en suite
8. Nuwe motorhuis
9. Gastekamer, met badkamer
en suite

Plan 6

D

ie bestaande motorhuis is uitgebou en die personeelkwartier is verskuif sodat ’n nuwe groot
speelkamer kon bykom. Dit lei nou na ’n prieelbedekte patio langs die swembadtuin.
Die nuwe speelkamer is naby die herontwerpte kombuis.
Daar is ’n goeie vloei tussen hierdie ruimtes en direk na die
swembadtuin.
Die enigste uitbousel was die motorhuis en deel van
die nuwe speelkamer. Albei hierdie uitbousels se dakke
stem ooreen met die styl van die hoofhuis se dak: ’n
gewelteëldak met dakrand-details.
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Die personeelkwartier is langs ’n droogwerf wat na die
kombuis se agterdeur lei. Die motorhuis het direkte onderdaktoegang tot die hoofhuis.
Die nuwe patio is verbind met die nuwe woongedeelte
en afgewerk met ’n slastovloer en ’n opgelegde houtprieel. Die prieel word gestut op siersteenpilare wat by
soortgelyke pilare rondom die huis pas, en die nuwe balustrade stem ooreen met die styl van die hoofhuis.
Die swembadtuin is nou verbind met ’n bruikbare patio
en die meestal ontoeganklike sytuin kan vanaf hierdie
nuwe patio en speelkamer bereik word.
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Vorige plan
1. Ingangsportaal
2. Woonvertrek
3. Eetkamer
4. Patio
5. Motorhuis
6. Toilet
7. Kombuis
8. Agterplaas/patio
9. Badkamer
10. Personeelkwartier
11. Bestaande swembad
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Nuwe plan

7

1. Ingangsportaal
2. Sitkamer
3. Eetkamer
4. Patio
5. Uitgeboude motorhuis
6. Toilet
7. Herbeplande kombuis
8. Agterplaas/patio
9. Nuwe woonvertrek
10. Patio, met beplante prieel,
baksteenpilare en stoepmuurtjie
11. Bestaande swembad
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Plan 7

D

ie groot gesin in dié huis het ruimte nodig gehad
vir ’n ekstra woonstel sodat die ouma by hulle
kon kom woon, maar haar eie privaat suite met ’n
slaapkamer, gastekamer, badkamer, eetkamer en kombuis
sou hê.
’n Deur is in die bestaande gastekamer en badkamer
op die grondvloer verskuif, en hierdie suite het die nuwe
personeelkwartier geword wat deur ’n oordekte wandelgang met die kombuis verbind word.
Die oorspronklike vervalle personeelkwartier wat gedeeltelik onder die boonste verdieping geleë was, is opgeknap
en vergroot om ’n groot slaapkamer, ’n kleiner studeer/
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gastekamer met ’n deur na die tuin aan die noordekant,
en ’n nuwe badkamer en kombuis te skep. Een van die
bestaande woonruimtes in die hoofhuis is aan die oumawoonstel afgestaan om as ’n woon/eetkamer te gebruik.
Die oorspronklike kombuis is in twee kombuise verdeel,
elk groot genoeg om in die gesin se behoeftes te
voorsien.
Die deftige, historiese styl van hierdie huis is behou met
die nuwe aanbousel aan die kant. Dit is volgens dieselfde
styl as die hoofhuis gebou en baie van die kiaatvensters en
-deure is weer ingespan. Die aanbousel het ook dieselfde
dakteëls as die hoofhuis. Details van die dak en dakrand
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Vorige plan
1. Studeerkamer
2. Hoofingangsportaal
3. Gasteslaapkamer
4. Badkamer
5. Waskamer
6. Kombuis
7. Spens
8. Woon/eetarea
9. Woon/eetarea
10. Personeelkwartier
11. Badkamer
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Nuwe plan
1. Studeerkamer
2. Ingangsportaal
3. Personeelkwartier
4. Badkamer
5. Kombuis 1 (waskamer verwyder)
6. Kombuis 2
7. Badkamer (omskepte spens)
8. Woonvertrek
9a. Oumawoonstel-eetarea
9b. Deur na oumawoonstel
(skakel met hoofhuis)
10. Gastekamer
11. Hoofslaapkamer
12. Ingang na oumawoonstel
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Plan 8

H

ierdie vakansiehuis het ’n splinternuwe binneuitleg en ’n speelkamer bo gekry. Slaapkamers is
bygevoeg en die leefruimtes is na die sonkant van
die huis verskuif. Dit lei nou na ’n oordekte patio met ’n
ingeboude braaiplek. ’n Nuwe dubbelmotorhuis met ’n
deur na die oordekte voetpaadjie by die ingang en ’n personeelkwartier is ook aangebou.
Vanuit die straat kan ’n mens nie die verboude huis se
ingang miskyk nie: ’n prieelbedekte voetpad loop verby
’n nuut gegruisde binnehof en dammetjie tot by die voordeur.

Die lang, sentrale gang se een muur is verwyder sodat
dit nou met die nuwe binnehof aaneenvloei, en die groot
kamers is in effens kleiner, aparte slaapkamers omskep.
Die hoofslaapkamer is op die hoek van die huis geleë,
met ’n hoekvenster wat panoramiese uitsigte bied. Die
slaapkamer het sy eie en suite-badkamer en privaat
binnehof met buitestort. Al die slaapkamers en woonareas
het skuifdeure na ’n voorpatio. Die nuwe speelkamer bo
het ook sy eie balkon.
’n Ommuurde agterplaas is ook aangebou.

Vorige plan
1. Motorhuis
2. Personeelkwartier
3. Toilet
4. Pakkamer
5. Sitkamer
6. Badkamer
7. Pakkamer
8. Slaapkamer
9. Badkamer
10. Slaapkamer
11. Kombuis
12. Slaapkamer
13. Splitvlak sitkamer/eetarea,
met deure na die patio
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1

Nuwe plan
1. Patio/braai area
2. Agterplaas
3. Kombuis
4. Oopplan sitkamer/eetarea
5. Toilet
6. Binnehof met dammetjie
7. Nuwe dubbelmotorhuis
8. Oordekte voetpad na ingang
9. Badkamer
10. Badkamer
11. Binnehof
12. Hoofslaapkamer
(trappies verwyder)
13. Slaapkamer
14. Slaapkamer
15. Splitvlak patio

1

Nuwe plan van balkonne
1. Speelkamer, met hoekvensters en
skuifdeure na balkonne
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OMBOUING VAN ONBENUTTE RUIMTE
As jy meer ruimte nodig het maar nie die bestaande grense van jou huis kan uitbrei nie, kan jy
gerus-daaraan dink om die solder, kelder of ’n bestaande buitegebou te verander. Ombouing is
gewoonlik nie so duur as uitbouing nie, aangesien fondamente of nuwe mure nie nodig is nie.

KONTROLELYS
VIR OMBOUING

SOLDER

Die solder se plafon is soms hoog genoeg om net so gebruik
te word, of jou dak kan gelig en soldervensters ingesit
word om die gewenste hoogte te skep en natuurlike lig en
ventilasie in te laat. ’n Solderkamer moet teen hitte en koue
geïsoleer en weervas gemaak word.

KOPRUIMTE

Gaan die bouregulasies na om die nodige kopruimte vas te
stel. Dit is gewoonlik ’n minimum van 2,4 m vir ‘bewoonbare ruimtes’ soos slaapkamers, kombuise en woonkamers,
en ’n minimum van 2,1 m vir badkamers en pakkamers.

KELDER

As die kelder nie te klam is nie en die plafon hoog genoeg
is, kan dit in ’n werkwinkel, stokperdjiekamer, motorhuis,
wynkelder of gaste-suite omskep word, mits jy voldoende
lig en ventilasie kan verskaf.

DAGLIG EN VENTILASIE

Volgens die bouregulasies moet bewoonbare ruimtes ’n
opening (venster, dakvenster, ens.) hê met ’n grootte van
minstens 10% van die vloeroppervlak vir natuurlike lig en
5% van die vloeroppervlak vir natuurlike ventilasie.

BUITEGEBOUE

Buitegeboue soos motorhuise, personeelkwartiere, stalle of
waskamers kan ook vir verskeie gebruike verander word.

SIRKULASIE

VERANDAS EN BALKONNE

Dit verwys na hoe die omgeboude ruimte met die bestaande
huis verbind is (trap, oordekte gang of voetpaadjie).

Verandas en balkonne kan toegebou word om ’n bestaande
vertrek te vergroot of om ’n nuwe vertrek, badkamer of
studeerkamer te skep. Hierdie ruimtes is gewoonlik te smal om as
slaapkamers gebruik te word, en jy sal die uitwerking op die lig
en ventilasie van die aanliggende vertrekke in ag moet neem.

SONERING

Waarvoor gaan die omgeboude ruimte gebruik word en
hoe hou dit verband met die aanliggende ruimtes? Dit
is byvoorbeeld nie ’n goeie idee om ’n stil slaapkamer
reg langs ’n raserige woonruimte, of ’n toilet reg langs ’n
kombuis te plaas sonder ’n portaalarea as skeiding nie.

DIENSTE

Wil jy elektrisiteit, watertoevoer en riolering in die ruimte
hê? Hoe gaan dit aan die bestaande dienste gekoppel word?

WEERVASTHEID

Die bestaande ruimte sal moontlik geïsoleer moet word
(veral solders), en enige klamheid moet reggestel word (veral
in kelders en motorhuise).

UITERLIKE VOORKOMS

Nuwe vensters en deure kan nodig wees vir toegang en om
lig en ventilasie in te laat. Die uitwerking hiervan op die
algemene voorkoms van jou huis moet in ag geneem word.

STRUKTUUR

Dit is ’n baie belangrike oorweging, aangesien dit die
boukoste raak. Al is die struktuur sterk, kan die bykomende
gewig van ’n soldervertrek of die ekstra diepte van ’n
kelderverdieping beteken dat die bestaande struktuur
versterk of onderstut moet word. Jou argitek en bouingenieur sal jou hieroor kan inlig.
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KELDERS

bure in ag neem. Boonop huisves die bestaande dakruimte
dikwels die warmwatersilinder, elektriese kabels en die
skoorsteen, en dit sal dalk verander moet word as jy die
oppervlak ten volle wil benut.
Indien jy enige struktuurveranderinge aan jou dak wil
aanbring om die nodige ruimte te skep, moet jy ’n argitek
en moontlik ook ’n bou-ingenieur raadpleeg. Daar is ’n
paar boumaatskappye wat ’n gekombineerde ontwerp- en
boudiens kan bied, en dit is die moeite werd om ’n bietjie
navraag te doen. Aangesien die ombouing van ’n solder die
uiterlike voorkoms van jou huis drasties kan verander, stel
ons voor dat jy ’n argitek vra om ’n sketstekening te maak
om die voorkoms en die beskikbare opsies te bevestig.
As jy nie die vereiste kopruimte het en die bestaande
dakruimte nie maklik omgebou kan word nie, kan jy steeds
’n oop gevoel in jou huis skep deur die plafon uit te haal, die
dakhoute te ontbloot en ’n galerytipe ruimte in die dak te
skep. Die galery kan oor die vertrek uitkyk en as ’n nuttige
slaapdek of biblioteek in jou woongedeelte dien. Wanneer
jy ’n solderruimte op so ’n wyse oopmaak, versterk jy die
gevoel van hoogte in die vertrek daaronder.

Min Suid-Afrikaanse huise word met kelders gebou, maar
soms is daar vanweë die helling van die erf onbenutte ruimte
onder ’n huis wat maklik in bruikbare ruimte omskep kan
word, mits daar genoeg kopruimte is. Baie ouer huise is
bo grondvlak opgerig met klein kelders en pakkamers
daaronder. Dit het uiteraard in onbruik verval en mettertyd
donker en klam geword. Sulke ruimtes word gewoonlik net
as ’n bêreplek of wynkelder gebruik omdat die temperatuur
betreklik konstant bly. Hierdie kosbare ruimte kan egter vir
iets beters ingespan word.
Dit kan met welslae omskep word in ’n aparte verhuurbare ruimte, ’n werkwinkel, ’n fotografiese donkerkamer,
’n waskamer of personeelkwartier as jy dit nie direk met
die huis wil verbind nie. Anders kan jy die verhouding
tussen jou huis en die tuin – wat gewoonlik op keldervlak
is – verbeter met ’n binnetrap tussen die huis en kelder.
Dit kan ook omskep word in bykomende leefruimte of ’n
motorhuis, mits dit naby ’n oprit is.
Dit kan nodig wees om die bestaande vloer te laat sak
om genoeg kopruimte te skep. Die bestaande huisvoetlae
sal onderstut moet word as die uitgrawings hierdie voetlae
blootlê. Indien uitgrawing nodig is, is dit noodsaaklik dat
jy ’n bou-ingenieur raadpleeg.
Ander oorweginge is:
•
•
•
•

KONTROLELYS VIR SOLDEROMBOUING

• Moet jy grootskaalse veranderinge aan die dakstruktuur
aanbring om bruikbare ruimte te skep waar jy regop kan
staan en kan loop?
• Gaan dit maklik wees om die bestaande ruimte te verander
sodat dit aan die plaaslike owerheid se regulasies ten opsigte
van hoogtes vir bewoonbare vertrekke en gemeenskaplike
mure tussen bure vir brandveiligheid kan voldoen?
• Is daar bestaande ruimte op die grondvloer wat vir ’n trap
na die solder gebruik kan word?
• Kan die bestaande struktuur die ekstra gewig van ’n
solderombouing dra?
• Kan die bouwerk buite die reënseisoen gedoen word? Die
dak sal op een of ander stadium oopgemaak moet word
om vensters in te sit. Dit kan beteken dat jou huis ’n tyd
lank aan die genade van die weer oorgelewer gaan wees.

toegang tot die kelderarea;
lig;
ventilasie; en
genoeg hoogte in die vertrekke volgens regulasies.

Klamheid is dikwels ’n probleem wat behandel moet word
voordat die kelderruimte bewoonbaar gemaak word, en
dié werk moet deur deskundiges uitgevoer word. ’n Klam,
bewoonbare vertrek is baie onaangenaam en ongesond.

SOLDERS

As jy hierdie punte sorgvuldig oorweeg, het jy die geleentheid om ’n baie gerieflike ruimte in jou dak in te rig. Dit
kan spesiale alkooftipe vensters en skuins plafonne hê wat
’n interessante vorm en karakter aan die vertrekke verleen.
Jy kan ’n balkon op dakhoogte aanbou en die uitsigte geniet
sonder om jou huis hoër te maak.
By party solderombouings is dit nodig om die bestaande
dakruimte hoër te maak om die vereiste kopruimte te skep.
Dit beteken dikwels dat die houtdakstruktuur verander en
geskei moet word van die oorspronklike plafonstruktuur
wat gewoonlik ’n dakkap uitmaak.

As jou huis ’n staandak het (d.w.s. nie ’n plat dak nie), beskik
jy oor ’n solder. As die helling hoog genoeg is en jy met gemak
in die dakruimte kan staan, kan jy hierdie kosbare ruimte vir
ekstra vertrekke aanwend. Met nuwe soldervensters sal jy ook
nuwe uitsigte oor die omgewing kan geniet.
’n Bruikbare soldervertrek is nie net ’n besonderse soort
bewoonbare ruimte nie, maar dit kan ook die uiterlike
karakter van die huis verbeter, aangesien die dak ’n
sigbare estetiese faktor is. Of jou huis nou ’n vrystaande,
skakel- of-terrashuis is, neem altyd eers die uitwerking van
soldervensters op aanliggende geboue in ag. Indien jou
huis-van besondere argitektoniese of historiese belang is,
sal jy dalk selfs toestemming van jou plaaslike owerheid se
bewaringseenheid moet kry om die vensters in te sit.
Solderombouings is nie so eenvoudig as wat dit lyk nie,
want jy moet die bestaande dakstruktuur, die plaaslike
owerheid se boubeperkings, asook die uitwerking op jou

ELEMENTE VAN ’N SOLDEROMBOUING
Toegangstrap

’n Trap neem meer ruimte in beslag as wat jy dink – veral as
jy een wil hê wat met gemak geklim kan word. ’n Gemaklike
optree is gewoonlik nie hoër as 200 mm en nie korter as
260 mm nie, terwyl die trap minstens 1 m breed moet
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wees. Een alternatief is ’n leertipe toegang; nog een is ’n
verlengbare solderleer wat soos nodig opgestoot en afgetrek
kan word en nie die ruimte daaronder in beslag neem as
dit nie gebruik word nie. Hierdie twee opsies is die beste as
jy die solder net as ’n pakplek wil gebruik. ’n Spiraaltrap is
ook nuttig as ruimte beperk is, en ’n toe eenlengte-trap of
’n trap met ’n oorloop in die middel stel jou in staat om die
ruimte onder die trap as bêreplek te gebruik. Nog ’n opsie
is om die houttreetjies oop te los sodat lig na die ruimte
daaronder kan deursyfer. Dit kan as ’n plek vir boekrakke,
wynvoorraad of ’n telefoon gebruik word. Trappe kan van
hout, beton of staal wees, na gelang van jou vereistes, die
koste, en die styl wat jy wil skep. Spiraaltrappe is as klaargemaakte metaalstrukture beskikbaar, maar jy sal bo- en
onderstutte in ag moet neem.
Die ligging van jou toegangstrap is belangrik, want daar
moet genoeg kopruimte by die bopunt van die trap wees
(minstens 2 m), wat gewoonlik beteken dat die trap die
solder naby die middel van die dak moet binnekom, waar
dit die hoogste is. Jy sal dalk ’n deel van die dak moet lig
om vir die traptoegang voorsiening te maak en te voorkom
dat ’n mens jou kop stamp.

Hoogtes in bewoonbare solderkamers

Die Nasionale Bouregulasies beveel ’n minimumhoogte van
2,4 m oor ’n minimumoppervlak van 6 m2 vir bewoonbare
solderkamers aan. As die ruimte nie aan dié vereiste voldoen
nie, is daar verskeie oplossings, soos om die plafon van die
onderste vertrekke te laat sak om die vereiste hoogte te
verkry, of om die dak effens te lig. Dit is egter duur opsies
en moet vermy word, tensy dit absoluut noodsaaklik is. ’n
Groter oppervlak van die plafon kan gelyk gemaak word
deur meer soldervensters in te sit. Die dakstruktuur kan
ontbloot word en die nuwe plafon kan tussen die dakbalke
ingesit word, of die dakkap kan effens verander word sonder
om die dak self te verander (deur byvoorbeeld die bindbalk
in oorleg met ’n ingenieur hoër te lig) om die finale hoogte
van jou soldervertrek te vergroot. Die syruimtes waar die
hoogte beperk is, is nuttig vir pakplek en kaste. Dele waar
die kopruimte nie geskik vir bewoonbare vertrekke is nie,
kan vir badkamers en pakplek gebruik word.

Vensters

solderombouings gebruik en het die wonderlike voordeel
dat dit jou met die buitekant verbind en alkowe en spesiale
vensterhoekies skep. Soldervensters moet hoog genoeg wees
sodat jy daarin kan staan, en hulle moet wyd kan oopmaak.
Daar is onder andere die omgekeerde tipe soldervenster wat
na agter in die dak ingebou word om ’n balkon te skep (kyk
illustrasies). Hoewel omgekeerde soldervensters kosbare
buiteruimte skep, moet hulle baie goed waterdig gemaak
word om lekkasie in die onderste vertrekke te voorkom.
In ’n gewelhuis kan die gewelente oopgemaak word om
lig en lug na die solderruimte deur te laat. Wanneer jy
soldervensters in jou solder installeer, moet jy nie net hul
uiterlike voorkoms in ag neem nie, maar ook die uitsigte en
die heersende windrigting.

Vensters is onontbeerlik in ’n soldervertrek waar ventilasie
en lig noodsaaklik is. Isolering in solders is baie belangrik,
want dié ruimte was voorheen die enigste isoleerversperring
tussen die dak en die vertrekke daaronder en dit kan baie
warm word. Die soort venster wat jy kies, beïnvloed die styl
en benutting van die soldervertrek. Die eenvoudigste en
mees ekonomiese vensters is dakvensters wat teen dieselfde
hoek as die daklyn ingesit word. Dit kan vaste of oopmaakvensters wees. Die nadeel van hierdie vensters is dat hulle
nie die ekstra hoogte en alkooftipe ruimte van ’n soldervenster skep nie. Hulle is egter gangbare opsies, en kan versigtig
geplaas word sodat jy nog steeds ’n goeie uitsig het. Sulke
vensters moet sonskerms (blindings) hê om te keer dat die
solder te warm word. Soldervensters word gewoonlik vir
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Vloere

Jy moet die proporsies van hierdie ruimtes in ag neem,
want enkelmotorhuise is gewoonlik te smal om as gerieflike
woonruimtes gebruik te word. Geringe veranderinge, soos
die byvoeging van erkers of ander uitbousels kan hierdie
ruimtes wyd genoeg maak om leefbaar te wees.
’n Vraag wat dikwels gestel word, is of ’n gaste-suite
bo-op ’n motorhuis gebou kan word. Hier moet jy die
stadsbeplanningsregulasies vir jou gebied nagaan, aangesien
daar gewoonlik hoogtebeperkings vir geboue op erfgrense
is – en dit is waar buitegeboue dikwels geleë is. Jy moet nie
net die koste van so ’n projek in ag neem nie, maar ook die
uitwerking wat dit op die buurt gaan hê.
Wanneer jy ’n buitegebou omskep, is dit belangrik om dit
dieselfde voorkoms en proporsie as die hoofhuis te gee. As
jy die buitegebou met die hoofhuis wil verbind, moet jy dit
eers sorgvuldig oorweeg. Jy moet vasstel hoe die hoogte van
die buitegebou van die dakhoogte van die hoofhuis verskil,
en dit óf gemaklik met die hoofhuis se dak verbind óf die
verbindingstuk daaronder vassit sonder om die struktuur te
versteur. Die verskil tussen die vloervlak van die hoofhuis
en dié van die buitegebou moet ook in ag geneem word.
Dit sal bepaal of jy trappies gaan nodig hê of die vloervlak
sal moet lig.
In die ou Kaapse styl is die buitegeboue gewoonlik deur
middel van lae wit mure verbind. Oordekte paadjies, tuinpaadjies, priële en spesiale plante kan ook as skakels tussen
geboue op ’n erf dien.
Moenie wegdoen met jou motorhuisgeriewe nie, want dit
is belangrik vir die beskerming van jou motor, as pakplek en
vir morsige werk. Indien dit moontlik is om die bestaande
motorhuis om te bou, probeer om iewers anders motorhuisgeriewe te skep. Jy kan dit moontlik deur middel van
’n oordekte skakelstruktuur (vir veiligheid en as beskutting
teen die weer) met die hoofhuis verbind. Dit is dikwels
nodig om ’n veilige toegang tot jou huis te hê, en dit kan
bewerkstellig word deur afstandbeheerde motorhuisdeure
en/of oprithekke te laat installeer.
Buitegeboue is ideaal vir klein sakeondernemings, want
hulle is veilig en terselfdertyd apart van die huis. Jy sal die
eiendom se titelbewyse moet nagaan om te sien of daar
enige beperkings op die gebruik van ’n buitegebou is. Jy
moet ook by jou plaaslike owerheid navraag doen oor
die sonering van die eiendom. Indien dit vir enkelwoondoeleindes gesoneer is, moet jy uitvind oor enige regulasies
aangaande die byvoeging van ’n woonruimte. Goedkeuring
kan toegestaan word as die ruimte ’n oumawoonstel of
personeelkwartier is, want dit is toelaatbaar sonder om deur
die ingewikkelde hersoneringsproses hoef te gaan.
Die plaaslike owerhede heroorweeg tans hul regulasies
aangaande digtheid op eiendomme, en die huidige tendens
is om groter digtheid in woongebiede toe te laat om die
behuisingstekort te verlig.
Die bestaande wetgewing aangaande hierdie ombouings
is egter nog van krag, en jy word aangeraai om jou argitek se
raad te vra oor die regulasies met betrekking tot die voorgenome verandering, en om die werk met die toestemming
van die owerheid te voltooi.

Benewens strukturele oorweginge, moet jy ook bewus wees
van klankoordrag van die solder na die vertrekke daaronder.
Die stutstelsel is oorspronklik ontwerp om net die plafon
te dra en sal versterk moet word. Aangesien die vloere
gewoonlik van hout gemaak word, sal jy geraas, die gekraak
van los planke, ens., in ag moet neem. Hierdie probleem
kan opgelos word deur groter planke eerder as houtstroke te
gebruik, en tapyte met dik ondervilte wat klank absorbeer,
te laat lê. Die tussenruimtes van bestaande dakstutte sal
waarskynlik vergroot moet word om die vloerplanke te stut,
en bykomende houtbalke sal tussen die bestaande dakkappe
nodig wees om die nuwe vloere te steun. Hoewel sowat
40% van die vloeroppervlak van ’n solder onbruikbaar is
vanweë die gebrek aan kopruimte, is dit raadsaam om die
hele ruimte met die vloer te bedek sodat die lae kante vir
pakplek en ingeboude kaste gebruik kan word.

Mure en plafonne

Dit is gebruiklik om ’n pleisterbordlaag op die bestaande
hout-daksteunstelsel vas te sit om mure en plafonne te skep.
Isolering is agter hierdie lae nodig. Dit is raadsaam om
’n dik pleisterbord vir die mure te kies sodat prente, ingeboude meubels of badkamertoebehore daaraan vasgesit kan
word. Mure en plafonne kan ook van hout wees; hoewel dit
duurder is, is dit ook mooier.

Isolering

Isolering van die mure en die plafon is noodsaaklik om die
solderruimte warm te hou en warmte in die winter binne te
hou, en om dit in die somer koel te hou. Om die vorming
van vog te help beheer, moet die ruimte tussen die voltooide
binnevertrek en die buitenste dakwerk geventileer en van
’n voglaag voorsien word. Vog binne hierdie ruimte kan
agteruitgang van die dakstruktuur tot gevolg hê. Die solder
kan in die somer baie warm word, en dit is soms nodig om
suigwaaiers te installeer. Soldervensters aan teenoorgestelde
kante van die vertrek sal kruisventilasie veroorsaak en die
ruimte koel hou.

Bestaande dienste

As jy van voorneme is om ’n badkamer in jou solderruimte
in te bou, behoort jy dit bokant ’n bestaande badkamer
te probeer plaas sodat jy dieselfde riool/ontlugpyp kan
gebruik. Dit sal ook maklik wees om warm- en kouewatertoevoer te koppel.

MOTORHUISE EN
BUITEGEBOUE
Buitegeboue wat óf apart óf vas aan die huis is, is die ideale
kandidate vir ombouing en aanbouing. Dié ruimtes is
dikwels verlate of onbenut en kan maklik omgebou word
om jou huis te vergroot of as ’n personeelkwartier, gastekamer, speelkamer vir kinders of ’n tuiskantoor te dien.
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Plan 9

D

ié huis is binne verander om beter vloei tussen die
vertrekke te bewerkstellig. Die voordeur is verskuif
en ’n nuttelose gangruimte het verdwyn.
’n Televisiekamer is geskep in ’n groot woonruimte met
deure na die toegeboude veranda. ’n Skuifdeur is tussen
die televisiekamer en die woonruimte ingesit; wanneer
nodig, kan die vertrekke dus in ’n groot onthaalruimte met
toegang tot die veranda omskep word wanneer die skuif-

deur oop is. Die hoofslaapkamer het ’n en suite-badkamer
bygekry, en ’n toegeboude syveranda is verander in ’n
studeervertrek wat uit die slaapkamer lei. ’n Slaapkamer
met ’n onreëlmatige vorm is vergroot.
Die oorspronklike kombuis is verskuif tot langs die eetarea,
en ’n agterdeur na die stegie is ingesit. Die oorspronklike
kombuis het ’n slaapkamer geword. ’n Glasskuifdeur skei
die kombuis van die eetarea sodat lig deur die ruimtes kan

Vorige plan
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Studeerkamer
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Woon/eetarea
Ingangspatio
Badkamer
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1. Nuwe kombuis, met deure
na agterplaas
2. Nuwe slaapkamer
(oorspronklike kombuis)
3a. Nuwe woon/eetarea, met
skuifdeure na TV-kamer en
deure van eetarea na patio
3b. TV-kamer, met deure na patio
4. Ingangspatio
5. Badkamer
6. Vergrote slaapkamer
7. Badkamer
8. Slaapkamer
9. Studeerkamer

Plan 10

D

ie hoë dakruimte in hierdie huis is omskep in ’n
hoofslaapkamer, aantrekkamer en badkamer, wat
die nodige leefruimte by hierdie huis gevoeg het
sonder om op die klein erfie uit te bou. Die nuwe ruimte
bied ’n onverwagte berguitsig. Danksy die helling van die
dak is die laer syruimtes maklik in nuttige bêre- en klerekaste omskep.
Die nuwe badkamer met stort, wasbak en toilet het
in ’n nuut geskepte soldervensterruimte ingepas. Twee
ander soldervensters in die hoofslaapkamer het ekstra
ruimte verskaf vir ’n hoekie met ’n lessenaar en ’n ingeboude sitgedeelte met deure wat na binne oopmaak
en ’n reling; dié gedeelte kyk uit op die berg. Die nuwe
houtvloer bestaan uit groot planke en is bedek met ’n dik
tapyt en ondervilt om geraas te demp en die onvermydelike gekraak wat met houtstrookvloere op boverdiepings
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gepaardgaan, te voorkom. ’n Ruim spiraaltrap vanuit ’n
onderste gang verleen toegang tot die nuwe vertrek, en
danksy dié verandering kon die kombuis in die oorspronklike huis ook oopgemaak word.
Die voorkoms van die oorspronklike huis is behou en
verbeter met behulp van die nuwe soldervensters wat met
dieselfde materiaal as dié van die hoofdak afgewerk is.
Die solder is goed teen hitte en koue geïsoleer en ’n
daksuigwaaier is aangebring om enige warm lug wat
gewoonlik in sulke ruimtes opbou, te verwyder. Die
oorspronklike warmwatersilinder is na die laer, onbruikbare solderruimtes verskuif, en ’n paneel in die ingeboude kaste verleen toegang daartoe. Die oorspronklike
elektriese kabels is in die dakkap-bindbalke ingelaat en
met die nuwe vloerplanke bedek. Houtbalke is tussen die
dakkappe ingesit om die nuwe vloerplanke te stut.

Grondvlakplan
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4.
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Sit/eetarea
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Spiraaltrap
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Soldervlakplan
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Venstersitbank
Res van dak
Spiraaltrap
Solderslaapkamer
Badkamer, met stort
Aantrekkamer
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Plan 11

D

ie agterkant van hierdie huis het ’n manjifieke
uitsig gehad en daar was probleme met die vloei
na ’n bestaande tuin en swembadgedeelte. Die
kombuis en badkamer, wat albei gemoderniseer moes
word, het klein venstertjies aan die noordekant gehad, en
die kombuis se klein balkon het gelei na ’n steil trap af
na die swembadgedeelte. Die vloei tussen die binne- en
buitekant was beperk, en ’n klam, onbruikbare kelder kon
slegs vanaf die swembadgedeelte bereik word.
Daar was twee slaapkamers van middelmatige grootte
in die huis en ’n klein slaapkamer. Die deursig vanaf die
voordeur het bestaan uit die gang en ’n kaal muur aan die
einde. Die grootskaalse verbouing het die eiendom in ’n
deftige gesinswoning met ’n groot patio op die bovlak, ’n
kelderkombuis en uitsigte in alle rigtings omtower.

Die bestaande kombuis en badkamer is gesloop en
verskuif sodat daardie kant van die huis oopgemaak kon
word tot ’n groot woonruimte wat na die patio lei.
Die nare, donker kelder is uitgegrawe om meer kopruimte
te verskaf en omskep in ’n oopplankombuis/eetgedeelte
met ’n dubbele glasdeur wat na die swembadgedeelte lei.
’n Hoekie is gelos vir ’n waskamer.
’n Nuwe trap vanuit die sitkamergedeelte bied toegang
tot die kelder. Die traptreetjies is met Amerikaanse greinhoutplanke bedek om by die oorspronklike dennehoutvloere in die hoofhuis te pas.
Die klein slaapkamer is vergroot en ekstra vensters is
ingesit. ’n Sentrale vertrek is omskep in ’n gasteslaapkamer met en suite-badkamer. ’n Aparte gaste-suite langs
die swembadgedeelte is gemoderniseer.

Vorige bovlakplan
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Nuwe kelderplan
1.
2.
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4.
5.

Gastekamer
Badkamer
Pakkamer
Toilet en stort
Kombuis/eetarea, met deure
na agterplaas en tuin
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Nuwe bovlakplan
7
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1. Dak van gaste-suite
2. Vergrote hoofslaapkamer, met
en suite-badkamer
3. Vergrote patio
4. Woonvertrek, met deure na patio
5. Biblioteek (bo motorhuis), met toegang
tot studeerkamer
6. Studeerkamer/kantoor
7. Badkamer
8. Slaapkamer
9. Slaapkamer
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Plan 12

D

ie donker pakkamer en personeelkwartier in die
kelderverdieping is omskep in ’n tweeslaapkameroumawoonstel met sy eie toegang aan twee kante.
Die donker agterkamer het van gedaante verwissel toe
’n binnehof langs hierdie kamer uitgegrawe is vir meer
ruimte. ’n Nuwe spiraaltrap in die binnehof bied toegang
tot die straatvlak daarbo. Die nuwe glasdeur wat van die
tweede slaapkamer na die privaat binnehof lei, verskaf lig
en ruimte.

Die nuwe hoofslaapkamer het nou ’n aantrekkamer en
en suite-badkamer.
Die bestaande kombuisruimte is oopgemaak en vloei
aaneen met ’n woon/eetgedeelte, en ’n kaggel is ingesit
vir warmte in die winter.
Toegang tot die keldervlak is hoofsaaklik vanaf ’n agterstraat, en ’n motorafdak, patio en swembad is aangebring
in die klein tuintjie wat op die onderste vlak geskep is.
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Vorige plan
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Buitetoilet
Badkamer
Slaapkamer vir huishulp
Woonvertrek
Kombuis
Pakplek
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Nuwe plan
1. En suite-badkamer
2. Aantrekkamer
3. Hoofslaapkamer, met deur
na patio
4. Woon/eetarea, met ’n nuwe
kaggel en deure na patio
5. Oopplankombuis
6. Nuwe slaapkamer, met deure
na binnehof
7. Badkamer
8. Nuwe trap na bovlak
9. Agterplaas
10. Patio
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Plan 13

D

ié enkelmotorhuis met ’n personeelkwartier daaronder is vergroot tot ’n motorhuis vir vier motors/
werkwinkel met oumawoonstel/swembadvertrek
daaronder. ’n Swembad is op die agterste deel van hierdie
eiendom gebou. Die erf strek tussen twee toegangspaaie
en het ’n baie steil helling. ’n Aparte voetgangertoegang
tot die eiendom is langs die motorhuis op straatvlak aangebring. Dit het ’n ingang in die symuur van die motorhuis
sowel as aan die straatkant, en verseker veilige toegang

vir die eienaars. Besoekers kan ook die eiendom binnekom
sonder om deur die motorhuis te loop. Die hele voorkoms
en atmosfeer van dié agterruimte is verbeter, en die gesin
se swembadvertrek is vergroot om as ’n aparte woonstel
gebruik te word. Hierdie nuut geskepte ruimte langs die
swembad kan verhuur of deur gesinslede gebruik word.
Die nuwe groot motorhuisruimte op straatvlak het hoekvensters wat goeie lig en verrassende uitsigte verskaf, en is
ook geskik as ’n kantoor vir ’n klein tuisonderneming.

Vorige plan
1. Oprit, met treëtjies na
die keldervlak
2. Enkelmotorhuis
3. Pakkamer
4. Toilet, met stort
5. Slaapkamer vir huishulp
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Nuwe plan
1. Ingangshek, met treëtjies na
die keldervlak
2. Motorhuis vir vier
motors/werkwinkel
3. Woonruimte
4. Stort, met toilet
5. Kombuis
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Plan 14

H

ierdie aparte buitegebou wat bestaan het uit ’n
enkelmotorhuis en pakkamer, is omskep in ’n
klein-wooneenheid met ’n slaapkamer, badkamer
en oopplankombuisie/woonruimte. ’n Deur is tussen die
twee bestaande ruimtes ingesit en ’n dubbele glasdeur
verbind hierdie ruimte met die tuin. Die oorspronklike
motorhuisdeur is verwyder en die opening is toegemessel

58

sodat die nuwe woonruimte nie op die hoofhuis se oprit
uitkyk nie. Hierdie nuwe wooneenheid is dus privaat en
apart van die hoofhuis.
Voordat ons met die beplanning van hierdie ombouing
begin het, het ons die eienaars gevra om hul eiendomstitelbewyse na te gaan vir enige beperkings aangaande ’n
verandering in gebruik van die buitegebou.

Vorige plan
1. Pakkamer
2. Motorhuis
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Nuwe plan

2a

1a. Woon/eetarea, met
komvenster en dubbele
buitedeure
1b. Kombuisie
2a. Badkamer
2b. Slaapkamer

2b
1b
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59

Plan 15

D

ie wanordelike en onbenutte buitepakkamer is met
die hoofhuis verbind, en die oorspronklike kombuis
is herontwerp en met die aanbousel gekombineer
tot ’n oopplankombuis/speelkamer met ’n prieelpatio wat
na die sytuin lei. Dit het ’n pragtige buitelug-ontbytpatio
met ’n oosaansig geskep.
Die oorspronklike kombuisdeur is verskuif om dit in lyn
met die voordeur te bring. ’n Glasdeur tussen die kombuis
en ingangsportaal laat nou meer lig na die ingangsportaal
deur en bied ’n deursig vanaf die ingangsportaal na die
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kombuis met sy dakvenster en speelkamer en die tuin
daaragter. Die verlore pakplek is herwin in die vorm van
ingeboude kaste teen een muur van die nuwe speelkamer.
Die aanbouing is gedoen met ’n eenvoudige afdakstruktuur wat nie die oorspronklike hoofhuis se dak versteur
het nie en netjies daaronder inpas. Die vertrekke was hoog
genoeg om dit toe te laat. Die oorspronklike pakkamermure kon nie weer gebruik word nie omdat dit klam en in
’n vervalle toestand was, maar die oorspronklike voetlae
van hierdie mure en die deure en vensters is gebruik.

Vorige plan
1. Eetkamer
2. Ingangsportaal
3. Slaapkamer
4. Slaapkamer
5. Slaapkamer
6. Badkamer
7. Kombuis
8. Woonvertrek
9. Studeerkamer
10. Pakkamer
11. Buitetoilet
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Nuwe plan
1. Eetkamer
2. Ingangsportaal
3. Slaapkamer
4a. Hoofslaapkamer, met nuwe
komvenster
4b. En suite-toilet, met stort
5. Slaapkamer
6. Badkamer
7. Nuwe kombuis, met dakvenster
8. Woonvertrek
9. Studeerkamer
10. Speelkamer (oopplan na kombuis)
11. Patio en prieel, met ingeboude sitplek
12. Nuwe motorafdak en oordekte
paadjie na agterdeur

2

10
7

11

3

6

5
4b

61

4a

AANBOUING VAN NUWE RUIMTE
Aanbousels aan jou huis kan klein of groot wees, van komvensters en stoepe
tot nuwe vertrekke en ’n ekstra verdieping.

AANBOUINGS AGTER

Waar jy kan aanbou en hoeveel jy by die bestaande huis kan
aanbou, word bepaal deur:
•
•
•
•

Die agterkant van ’n huis is gewoonlik ’n privaat ruimte.
Swembaddens is gewoonlik in die agtertuin geleë, en dit is
ook gewoonlik hier waar ’n mens waskamers, wasgoedlyne
en agterplase aantref. Dit is dikwels ’n vergete, winderige
plek waar honde toegelaat word om te speel. Hierdie agterruimtes is baie waardevol en aanbouing kan baie gebruike
- wat jy nooit voorheen oorweeg het nie - moontlik maak.
Onbenutte buitegeboue kan met die huis verbind of gesloop
word om vir meer geskikte aanbousels plek te maak.
Verborge uitsigte kan vir die huis oopgestel word, en
die tuin kan meer toeganklik en bruikbaar gemaak word.
As jy ’n deursig deur jou huis, van die voordeur tot in
die agtertuin, kan skep, kan dit jou huis groter en veiliger
laat voel en ’n indruk van eenheid tussen die omliggende
ruimtes wek.

bouregulasies;
koste;
voorkoms; en
die ligging van jou huis in verhouding tot die erfgrense.

Die belangrikste oorweging is die inskakeling van die
aanbousel by die bestaande huis se vorm en struktuur.
Nuwe ruimte wat geskep word, kan:
• jou huis horisontaal vergroot;
• jou huis met ’n bestaande motorhuis verbind; of
• ’n nuwe verdieping by jou enkelverdiepinghuis voeg.
Aanbouing is dalk ’n oplossing vir verskeie probleme en
hou waarskynlik meer voordele in as net die skepping van
nuwe ruimte. Dit kan byvoorbeeld die skep van ’n nuttige
buitelugarea, nuwe uitsigte, toegang tot ’n tuin, mooier
voorkoms vir jou huis, beter sirkulasie en vloei, en lig in
donker vertrekke insluit.

AANBOUINGS AAN DIE KANT

Daar is dikwels nie genoeg ruimte langs jou huis vir groot
aanbousels nie. Dit is gewoonlik ’n badkamer of pakkamer
wat aan die kant aangebou word. Die aanbouing wat hier
gedoen word, hang van die erfgrootte af.
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Gaan die stadsbeplanningsregulasies vir jou gebied
noukeurig na, want deesdae is dit aanvaarbare praktyk om
tot op die sygrense te bou (natuurlik met inagneming van
jou bure). Wanneer jy aanbouing aan die kant van jou huis
oorweeg, onthou:

is, kan ’n aanbousel wondere verrig vir die straat se karakter
en jou bure aanspoor om hul eie huise te verbeter.

DUBBELVERDIEPING-AANBOUINGS

Die huis se karakter kan hier ook in groot mate beïnvloed
word, veral as die boverdieping-aanbousel aan die voorkant
van die eiendom is. Die belangrikste oorweging vir hierdie
soort aanbouing is die vorm van die bestaande dak en hoe
dit deur die aanbouing geraak sal word. Probeer, indien
moontlik, om inwendige geutwerk te vermy waar die
bestaande dak na ’n nuwe verhewe muur afhel, aangesien
dit die dak se waterdigtheid kan aantas. Dit is dalk nodig
om ’n nuwe dak oor jou hele huis te bou, of die bestaande
dak te lig (en die dakkappe en -materiaal weer te gebruik)
as jou huis se grense nie uitgebrei gaan word nie. Nog ’n
opsie om die hoogte van die boverdieping-aanbousel te
beperk, is om die dak sowat een meter te lig en die dak
se struktuurstelsel te herbeplan sodat die nuwe vertrekke
gedeeltelik binne die dakruimte is en die plafonne na die
onderkant van die dak hel. Met dié soort aanbouing sal jy
dalk soldervensters moet oorweeg.

• om toegangspaadjies reg rondom of ten minste aan die
een kant te behou, sodat ’n mens van die voorkant na
die agterkant van die eiendom kan loop sonder om deur
die huis hoef te gaan (byvoorbeeld tuindienste, swembaddienste, dra van vullissakke na die straat). As alternatief
kan jy dit oorweeg om een van die kante van jou eiendom
van voor tot agter toe te maak om die sekuriteit van die
eiendom te verbeter.
• die proporsies van jou huis. Laat ’n aanbousel byvoorbeeld
’n huis wat reeds lank en reghoekig is uitgerek of ongemaklik op die erf lyk?

AANBOUINGS VOOR

Uit ’n estetiese oogpunt is aanbouings aan die voorkant
van jou huis die belangrikste, want dit kan die voorkoms
van jou eiendom dramaties verander. Om hierdie rede
moet aanbouing sorgvuldig en met sensitiwiteit oorweeg
word. Let veral op die voorste bougrens van jou eiendom,
aangesien die stadsbeplanningsregulasies met betrekking tot
dié terugsetting sowat 4,5 m van die straatgrens is.
Die idee om ’n motorhuis op die straatgrens te bou, is
vanweë maklike toegang en sekuriteit baie gewild. Kyk
egter eers goed na die bepalinge van jou titelbewyse asook
die stadsbeplanningsregulasies as jy nie probleme met die
plaaslike owerheid wil hê nie. Jy moet die invloed van die
aanbouing nie net op jou huis nie, maar ook op die buurt
en die straat in ag neem. Indien dit goed ontwerp en gebou

VERBINDING MET BUITEGEBOUE

Buitegeboue word dikwels onderbenut vanweë hul
ontoeganklikheid. Hulle kan in gaste-suites omskep of by
jou huis ingeskakel word sodat jy kosbare ekstra ruimte kry
teen nie te veel ekstra koste nie. Ondersoek die struktuur
van die buitegebou, want hierdie ruimtes kan dikwels
weens verwaarlosing nie gebruik word nie. Dit kan nodig
wees om die mure te sloop en net die bestaande fondament
te gebruik (in uiterste gevalle), maar oor die algemeen kan
onbenutte trappe en uitgediende personeelkwartiere of
stalle met welslae by jou huis ingeskakel word.
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Plan 16

H

ierdie kothuisie is omtower in ’n gesinswoning
met-drie slaapkamers, twee badkamers, ’n
studeerkamer, dubbelmotorhuis en swembad. Die
historiese kothuis in hierdie voorbeeld is sensitief verbou
sodat die oorspronklike karakter behoue kon bly.
Die enkelmotorhuis is in ’n hoofslaapkamer met en
suite-badkamer verander. ’n Dubbele glasdeur is ingesit
en verleen toegang tot die tuin. ’n Platdakstruktuur
verbind die verboude motorhuis met die kothuis. ’n Nuwe
ingangsbinnehof en dubbelmotorhuis is aangebou en die
oorspronklike kothuis is deur middel van ’n nuwe patio en
trappies aan die agterkant verleng.
Aan die binnekant is die dakhoute van die woonruimtes
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blootgelê en ’n dakvenster is ingesit wat ’n berguitsig, lig
en ’n gevoel van ruimte verskaf.
Die bestaande badkamer is gemoderniseer en ’n
buitestort is in die agterplaas geïnstalleer. Oopplankombuistoebehore is aangebring in die eetgedeelte, wat
uitgaan op die nuwe patio in die lang agtertuin.
Die eens donker kothuis is nou met lig gevul. Dit voel ruim
maar knus, en bied goeie vloei van die huis na die buiteareas
aan die voor- en agterkant. Motors kan met veiligheid van
die straat af geparkeer word, en die dubbelmotorhuis dien
as ’n speelkamer langs die ingangsbinnehof.
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Plan 16

Vorige plan
1. Motorhuis
2. Oprit
3. Binnehof
4. Kombuis
5. Slaapkamer
6. Eetkamer
7. Woonvertrek
8. Badkamer
9. Slaapkamer
10. Ingangsbinnehof
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Nuwe plan
1. Hoofslaapkamer (omgeboude motorhuis),
met badkamer en suite en deure na tuin
2. Plantbakke
3. Waskamer
4. Kombuis
5. Slaapkamer
6. Eetkamer
7. Sitkamer
8. Badkamer
9. Studeerkamer
10. Ingangsbinnehof
11. Binnehof
12. Slaapkamer
13. Dubbelmotorhuis
14. Swembad
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13

Plan 17

D

ié huis staan op ’n skuins erf en die voorkant van
die huis is baie hoër as die agterkant. Die bestaande ingangsbalkon is toegebou om ’n nuwe
ingangsportaal te skep. ’n Dubbelmotorhuis is gebou en
bied toegang vanaf die hoofhuis na ’n beteëlde patio (die
dak van die motorhuis). Die oorspronklike enkelmotorhuis
is in ’n kinderspeelkamer op tuinvlak verander en lei direk
na die motorhuis en tuin. Die spiraaltrap wat in die hoofhuis gebou is, is met glas toegemaak en verleen veilige en
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beskutte toegang uit die motorhuis op die onderste vlak
na die huis op die boonste vlak.
Geringe veranderinge is in die hoofhuis aangebring om
’n oopplankombuis te skep wat met die woonareas ineenvloei, en die kombuis- en badkamerruimtes is omgeruil. Die
kombuis is nou die naaste aan die nuwe spiraaltrap en die
badkamer is op ’n sentrale plek. ’n Bestaande badkamer is
in ’n en suite-badkamer vir die hoofslaapkamer verander
deur bloot die deur en wasbak te verskuif.

Vorige straatvlakplan
1. Onbruikbare ruimte onder huis
2. Motorhuis
3. Pakkamer
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Kombuis
Slaapkamer
Slaapkamer, met en suite-badkamer
Woon/eetarea
Hoofslaapkamer
Voorstoep
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Plan 17

Nuwe straatvlakplan
1. Onbruikbare ruimte onder huis
2. Nuwe speelkamer, met skuifdeur na
tuin en spiraaltrap na huis wat
beskutte toegang uit motorhuis bied
3. Pakkamer
4. Dubbelmotorhuis
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Nuwe bovlakplan
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Oopplankombuis
Badkamer
Slaapkamer
Slaapkamer
Woon/eetarea, met spiraaltrap na
speelkamer, en skuifdeure na patio
bo motorhuis
6. Hoofslaapkamer, met en suite-badkamer
7. Ingangsportaal (toegeboude balkon)
8. Patio op nuwe motorhuis
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Plan 18

V

sitplek langs die kombuis (vir ontbyt) en ’n klein eetkamertafel in die woonvertrek. Die huis wek nou ’n deftige
indruk omdat klein ruimtes saamgevoeg is om ’n groot,
broodnodige woon/onthaalgedeelte met toegang tot ’n
privaat agtertuin te skep. Die dubbele glasdeur na die
tuin is in lyn met die oorspronklike donker, sentrale gang
ingesit. Daar is nou ’n deursig van voor tot agter en die
gang is baie ligter.
’n Glasdeur is tussen die gang en die nuwe woonruimte
ingesit sodat dit in die winter toegemaak kan word om die
kaggelvuur se hitte binne te hou.

ervalle skure en pakkamers is gesloop om plek te
maak vir dié aanbouing naby die agterkant van
die huis, en om die huis oop te maak na ’n groot,
onbenutte agtertuin aan die westekant wat son en uitsigte
bied.
Die klein, beknopte kombuisie en klam badkamer is
uitgebreek en na nuwe plekke verskuif: die badkamer na
die kant van die huis met ’n deur na ’n sentrale gang,
en die kombuis omskep in ’n oopplaneenheid met ’n
toonbank aan die een kant van die nuwe woonvertrek.
’n Groot kaggel is in die woonvertrek ingebou, en twee
nuwe komvensters aan die tuinkant verskaf ruimte vir

Vorige plan
1. Slaapkamer
2. Slaapkamer
3. Slaapkamer
4. Woonkamer
5. Kombuis
6. Agterplaas
7a. Tuinskuur
7b. Pakkamer
8. Motorhuis
9. Buitetoile
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Nuwe plan
1. Hoofslaapkamer, met
en suite-badkamer
2. Badkamer
3. Slaapkamer
4. Sitkamer, met kaggel en deure
na patio
5. Slaapkamer/studeerkamer
6. Woon/eetarea/kombuis, met
komvenster en deure na patio
7. Patio
8. Motorhuis
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Plan 19

H

ierdie statige ou woonhuis se vooraansig is
aansienlik verbeter met ’n beter vloei na die nuwe
verhoogde tuin. ’n Prieelpatio lei direk uit die
woonareas en is gedeeltelik oordek vir gerieflike toegang
vanuit ’n nuwe dubbelmotorhuis op die onderste straatvlak van die eiendom.
Die probleem met toegang vanaf die straat is opgelos
deur die aanbou van ’n veilige dubbelmotorhuis op die
straatgrens (dit is al voorheen in hierdie buurt gedoen).
Deel van die oorspronklike enkelmotorhuis word as ’n
werkkamer agter die nuwe dubbelmotorhuis gebruik. Die
nuwe motorhuisdeure werk met afstandbeheer. ’n Trap
agter in die motorhuis/werkkamer verleen direkte toegang
tot die oordekte patio daarbo en ook tot die hoofhuis.
Die oorspronklike tuin is aansienlik verhoog saam met
die voorste grensmuur wat as ’n keermuur bestem is. Die
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verhoogde tuin is nou op dieselfde vlak as die hoofhuis
en dít vergemaklik die regstreekse vloei uit die huis. ’n
Swembad is in die nuwe verhoogde stuk grond ingesit,
met die gevolg dat baie min grond nodig was om die tuin
tot op huisvlak te verhoog.
Die oorspronklike voetgangeringang is verbeter en
herbou as deel van die nuwe straatgrensmuur, met ’n
metaaltralie-veiligheidshek wat van die huis af beheer
word. Die metaaltralie-tema word voortgesit bokant die
nuwe straatgrensmuur wat pilare en tralies het om die
uitsigte vanaf die eiendom ten beste te benut en die nuwe
muur aan die straatkant so laag moontlik te hou. Die pilare
van die nuwe patioprieel pas by die styl van die balkonpilare teen die voorfasade van die bestaande huis.
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Plan 19

Vorige grondvlakplan
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Motorhuisdak
Toegeboude stoep
Trappies van tuin na motorhuisdak
Skuins tuin
Oprit op straatvlak
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Nuwe grondvlakplan
1.
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3.
4.
5.
6.

Trappies na motorhuis
Oordekte patio
Patio en prieel
Grasperk bokant nuwe motorhuis
Swembad
Ingang na eiendom
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Keermure
Voormuur (vervang heining)
Ingang na eiendom
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Plan 20

B

y hierdie Mediterreense huis is ’n nuwe vleuel, bestaande uit ’n studeerkamer, badkamer en slaapkamer
aangebou. Die badkamer is tussen die studeer- en
slaapkamer geleë en dus binne maklike bereik van albei
hierdie vertrekke.
Die slaapkamer is op die eindpunt van die aanbousel
geleë en het sy eie privaat toegang tot ’n tuinbinnehof aan
die sykant. ’n Deur is in die gang van hierdie aanbousel
ingesit sodat die slaapkamer en badkamer van die hoofhuis geskei kan word en as ’n gaste-suite of verhuurbare akkommodasie kan dien. ’n Glanspunt van hierdie
aanbousel is die glas-komvenster in die nuwe slaapkamer
met ’n skuifdeur na die tuinbinnehof.
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Die studeerkamer kyk uit op die bestaande tuin en gaan
direk uit op ’n baksteengeplaveide patio.
Lae mure en relings is om die aanbousel aangebring om by
die voorkoms van die hoofhuis in te skakel en die eiendom
se ingang teen toegang vanaf die straat te beveilig.
Die styl van die nuwe aanbousel stem ooreen met dié
van die hoofhuis. Die boogmotief om die hoofingangsdeur word herhaal in die straatfasade van die aanbousel.
’n Halfmaanvormige pleisterbaksteen-plantbak is ook by
die straatfasade, voor die sponningboog, aangebou om
diepte en skadu te verskaf.
Die nuwe dak is met wolfente aan die bestaande dak
geheg en met bypassende teëls afgewerk.
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Nuwe plan
5

1. Slaapkamer
2. Stort
3. Slaapkamer
4. Eetkamer
5. Woonvertrek
6. Kombuis
7. Studeerkamer
8. Badkamer
9. Portaal
10. Slaapkamer
11. Plantbak
12. Patio
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Plan 21

I

n hierdie voorbeeld is ’n tweede verdieping netjies by
die hoofhuis aangebou. Die bestaande daklyn is gevolg
sodat die aanbousel ’n harmoniese geheel met die hoofhuis vorm en lyk asof dit nog altyd deel van die huis was.
Die opdrag vir hierdie aanbouing was om ’n slaapkamergedeelte op ’n hoër vlak te bou sodat dit op ’n tuin aan
die noordekant uitkyk en ook uitsigte op die omgewing
kan bied. Die bestaande grondvloerplan is ook verander
om vloei na buite en ’n deursig vanaf die voordeur na die
sentrale binnehof te bewerkstellig.

Vorige plan
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Die oorspronklike badkamer, wat in die middel van die
huis geleë was, is na die kant verskuif en die nuwe groot
woon/eetarea gaan uit op ’n klein binnehof waar ligte etes
genuttig kan word.
Die bestaande motorhuis langs die huis is vergroot tot
’n dubbelmotorhuis met direkte onderdaktoegang tot die
nuwe kombuis. ’n Gaste-suite/personeelkwartier is agter
die motorhuis aangebou. Die nuwe boverdieping gaan uit
op ’n nuwe dek wat ook as bedekking vir die nuwe patio
op grondvlak dien.
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1. Motorhuis
2. Personeelkwartier
3. Buitetoilet
4. Slaapkamer
5. Slaapkamer
6. Badkamer
7. Eetkamer
8. Veranda
9. Woonvertrek
10. Kombuis
11. Spens
12. Agterplaas
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1a. Dubbelmotorhuis
1b. Gastekamer, met en suite-badkamer,
en klein kombuisie
2. Kombuis
3. Buitetoilet
4. Slaapkamer
5. Badkamer
6. Eetkamer
7. TV-kamer
8. Veranda
9. Woonvertrek
10. Slaapkamer, met en suite-badkamer
11. Nuwe patio
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Plan 21
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Plan 22

V

anweë ’n groeiende gesin was meer slaapkamers
nodig in hierdie klein tweeslaapkamerhuisie op
’n skuins erf. Die aanbouing aan die agterkant
het twee slaapkamers en ’n badkamer bygevoeg, en die
huis is volgens die bestaande gang herbeplan. Dit het die
aanbouwerk vergemaklik omdat dit nie nodig was om die
bestaande slaapkamers te verklein of veranderinge aan die
bestaande huis aan te bring nie.
Die skuins erf het beteken dat die nuwe deel met behulp
van ’n paar trappies in die gang bo die vlak van die hoofhuis gelig moes word. Om die lang gang na die aanbousel
visueel te verkort, is ’n dubbele glasdeur ingesit wat lig na
die ruimte deurlaat. Die slaapkamers gaan uit op ’n stoep
met ’n skaduprieel waar die gesin naby die swembad kan
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sit en die uitsigte geniet. Die slaapkamers is langs die
sygrens van die eiendom gebou. Dakvensters is ingesit om
ekstra lig deur te laat, aangesien daar ’n goed gevestigde
heining tussen die eiendom en die bure is om privaatheid
te verseker en klank te demp.
Die nuwe deel is volgens dieselfde styl as die oorspronklike huis gebou, met ’n borsweringmuur voor, ’n gipsvormstrook en gepleisterde en geverfde mure.
Die dubbele glasdeur wat na die patio lei, herhaal die
styl van die hoofhuis. Die aanbouing het veroorsaak dat
die agtertuin, wat sonnig is en verrassende uitsigte bied,
nou ten volle benut word. Omdat die aanbouing aan die
kant van die huis gedoen is, het ’n groot deel van die tuin
behoue gebly.

Nuwe plan
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1. Woonvertrek
2. Eetkamer
3. Kombuis
4. Slaapkamer
5. Slaapkamer
6. Badkamer
7. Badkamer
8. Agterplaas
9. Binnehof
10. Slaapkamer
11. Badkamer
12. Slaapkamer
13. Patio
14. Swembad
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Plan 23

B

y dié dubbelverdiepinghuis is ’n aparte gaste-suite
aangebou. Die oorspronklike buitegebou/pakkamer
is gesloop om plek te maak vir die suite wat bestaan
uit ’n slaapkamer met ’n komvenster aan die noordekant, en
’n nuwe badkamer met stort, wasbak en toilet. Die oordekte
skakelstruktuur van die hoofhuis na die gaste-suite, asook
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na die tuin en kombuiswerf, is behou. Die gaste-suite het
sy eie aparte ingang en is geskik om verhuur te word.
’n Dubbele glasdeur het ’n venster in die woonvertrek
vervang, en verleen nou direkte toegang tot die tuin.
Hierdie deur vergemaklik ook die vloei van die kombuis na
die tuin wanneer die gesin buite eet of gaste onthaal.
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Nuwe plan
1. Slaapkamer
2. Slaapkamer
3. Kombuis
4. Agterplaas
5a. Slaapkamer, met
nuwe komvenster
5b. Badkamer
6. Sitkamer
7. Eetkamer
8. Woonvertrek
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Plan 24

H

ierdie huis in die Spaanse styl is na voor uitgebou
toe ’n nuwe dubbelmotorhuis aangebou is. Die
woonruimte is vergroot en ’n nuwe ingangsportaal
is geskep. Die oorspronklike enkelmotorhuis is in ’n kinderspeelkamer verander.
Die nuwe dubbelmotorhuis bied veilige toegang tot die
huis deur ’n deur wat direk uit die nuwe motorhuis na die
veranderde enkelmotorhuis lei.
’n Gevoel van ruimte en lig is in die nuwe eetgedeelte
geskep deur die dakhoute te ontbloot en dit wit te verf,
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’n skuins plafon tussen die houte in te sit, en dakvensters
te installeer wat kan oopmaak en vir natuurlike ventilasie
sorg.
’n Glassteenskerm by die voordeur versper die uitsig
op die slaapkamergang sonder om lig uit die nuwe
eetgedeelte weg te keer.
’n Dubbele glasdeur is agter in die omskepte motorhuis/
speelkamer ingesit sodat die kinders direkte toegang tot
die stuk tuin langs die huis het.
Die Spaanse styl van die oorspronklike huis is in die

Vorige plan
1. Badkamer
2. Slaapkamer
3. Studeerkamer
4. Buitetoilet
5. Badkamer
6. Slaapkamer
7. Slaapkamer
8. Kombuis
9. Eetkamer
10. Woonvertrek
11. Motorhuis
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KOMBUISE EN BADKAMERS
BEPLANNING

BESTAANDE DIENSTE (WATER EN ELEKTRISITEIT)

Die beplanning van aanbouings wat kombuise en badkamers
insluit, is ’n gespesialiseerde taak, en baie boeke is al aan die
ontwerp van hierdie vertrekke gewy. Dink noukeurig na oor
hierdie ruimtes, en kyk na boeke en tydskrifte asook jou eie
en jou vriende se kombuise en badkamers om te sien of jy
kan vasstel waarvan jy hou en nie hou nie. Eet jy graag in
jou kombuis? Of moet dit versteek wees en net deur jou
huishulp gebruik word? Hou jy van oopplan- of toegeboude
vertrekke? Wil jy ’n en suite-badkamer hê, of verkies jy ’n
groot badkamer wat die hele gesin kan gebruik? Hoeveel
privaatheid het jy van jou kinders en gaste nodig?

Inspekteer jou eiendom om te sien waar dienspunte soos
watertoevoer, dreinerings- en rioolpype en elektrisiteitskakelborde geleë is. Dit sal ’n invloed hê op waar badkamers en
kombuise moet kom, want dié dienste kan gekoördineer word.
Dit kan duur wees om mangate, elektrisiteitsvoorsienings- en
ander dienslyne te verskuif. Dit is soms nodig om aan te bou
aan ’n kant van die huis wat nie naby dienste is nie, en daar
moet begroot word vir die koste van die verskuiwing.

BESLUIT VOOR JY BOU

Voor enige werk aan kombuise of badkamers begin word,
moet jy ’n argitek vra om grootskaaltekeninge te maak met
details van die uitleg, die plasing van alle krane en riole, uitleg
van muur- en vloerteëls, en die plasing van elektriese punte.
Hy moet dié gegewens met jou bespreek en bevestig en dit
aan die bouer oorhandig voor aanbouing begin. Die koste
van dié werk moet by die begroting ingesluit word, en die
gegewens moet aan die bouer oorgedra word sodat hy genoeg
tyd het om sy subkontrakteurs en werkers te koördineer.

DIE FYNSTE BESONDERHEDE

Aanbouings aan jou huis wat die bou of verandering van
kombuise en badkamers insluit, moet in die fynste besonderhede beplan word. Byna elke bou-ambag is by sulke
aanbouings betrokke – loodgieters, teëllêers, elektrisiëns en
spesialis-skrynwerkers – en hul samewerking is noodsaaklik.
Wees bedag op detailprobleme soos:
•
•
•
•
•
•
•

toiletrolhouers wat agter toilette aangebring word;
handdoekrelings wat te ver van die bad of wasbak is;
yskaste, stowe en opwasbakke wat te ver van werkblaaie is;
nêrens om klere te sit terwyl jy bad nie;
vloerteëls waarop jy kan gly as jy uit die bad of stort kom;
te min lig oor wasbakke en werkblaaie; en
geen oppervlakke waarop artikels (broodrooster, ketel,
ens.) kan bly staan nie.

BEPLANNING VAN
’N KOMBUIS
Die meeste kombuismeubelreekse word in standaardgroottes
vervaardig: in metrieke mate van 500 tot 600 mm vir kaseenhede en 600 mm diepte vir kombuiswerkblaaie. Die gebruiklike hoogte vir ’n kombuiswerkblad is 900 mm van die
vloer af. Dié afmetings kan volgens jou spesifikasies verander
word, indien nodig. Dit gebeur selde dat die standaard-basiseenhede presies tussen die mure van ’n kombuis inpas.
Jy kan van gespesialiseerde kombuiskontrakteurs gebruik
maak om jou die kombuis te help beplan en die ontwerpe
te teken. Anders kan jy jou eie kombuisplan teken en
dit baseer op die bestaande kombuis en jou voorkeure.
Kombuise lewer ingewikkelde ontwerpprobleme op, want
daar is baie faktore wat in ag geneem moet word.

VERANDERING VAN ’N BESTAANDE KOMBUIS

Wanneer jy ’n bestaande kombuis opknap, is dit voordeliger
om vaste toebehore en toestelle so na moontlik aan die
bestaande dienste te plaas, tensy dit voorheen onprakties was.
Opwasbakke en skottelgoedwassers hoort naby die watertoevoer, maar as jy daardeur ’n goed beplande kombuis moet
opoffer, is dit beter om vir die verskuiwing te betaal as om ’n
onpraktiese ontwerp te aanvaar. Alle diensveranderinge moet
gemaak word vóór die meubels ingesit word, anders kan dit
later baie duur wees. Oorweeg dit om elektriese punte bo en
onder werkblaaie in te sit, en op spesiale hoogtes vir maklike
aan- en afskakel van toestelle soos skottelgoedwassers asook
yskaste, wat gereeld ontvries moet word.
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MAKSIMUMHOOGTE VIR
BOONSTE PAKPLEK 1 850 MM

VRYHOOGTE
BO OPWASBAKKE EN
STOWE
(600-MM)

VRYHOOGTE
BO WERKVLAK
(450 MM)

HOOGTE VAN
WERKVLAK
(850–900 MM)

WERKSONE (1M MINIMUM)

VERSKUIWING VAN ’N KOMBUIS

• Oorweeg dit om krane vir wasmasjiene en skottelgoedwassers bo die werkblad op ’n toeganklike plek te sit, of
kyk of daar vir dié doel nog ’n kraan aan jou opwasbak se
kraan gekoppel kan word.
• ’n Opwasbak en skottelgoedwasser kan in ’n opwashoekie
weg van die werkblaaie geplaas word. Jy kan dalk ’n
aparte area vir wasmasjiene, wasgoedbakke en tuimeldroërs
inrig.
• Hefboomtipe mengkrane vir opwasbakke is makliker om
oop en toe te draai.

Wanneer dit nie moontlik is om ’n bestaande kombuis te
vergroot nie, of wanneer die ligging glad nie strook met jou
beplande aanbouing nie, sal jy daaraan moet dink om ’n
nuwe kombuis te bou of ’n bestaande vertrek te verander.
Hier volg ’n lys van wenke ten opsigte van faktore soos elektrisiteit, loodgieterswerk, vloere, kaste en werkblaaie:

Elektrisiteit

• Sorg dat daar oorgenoeg sorgvuldig geplaaste en toeganklike kragpunte is.
• Kragpunte vir wasmasjiene, skottelgoedwassers en tuimeldroërs kan dalk onder werkblaaie geplaas word, en die
skakelaars en krane daarbo sodat dit maklik bereikbaar is.
• Beligting moet helder en doeltreffend wees sodat jy by al
die werkblaaie kan sien wat jy doen. Dink daaraan om
afsonderlike ligte en skakelaars onder muurkaste aan te
bring sodat dit op die werkblaaie kan skyn. Die hooflig in
’n oopplankombuis kan afgeskakel word om ’n geselliger
atmosfeer te skep wanneer die kosmaak afgehandel is.
• Gaan die regulasies oor kragpunte naby opwasbakke na.
• Besluit watter muurteëls jy in die kombuis bo die werkblaaie wil gebruik, sodat die kragpunte in lyn met die
teëlvoeë aangebring kan word. Beplan dit in ’n vroeë
stadium, want sokkaste moet in die mure ingebou word.
• Vra die elektrisiën om ’n aparte stroombaan vir proppe
in jou kombuis te installeer, want dit is gewoonlik waar
elektrisiteit die meeste gebruik word. Die stroombaan sal
voorkom dat die skakelbord uitklink.
• Oorweeg dit om ’n suigwaaier of ’n oondsuigwaaier te
installeer om kosreuke te verwyder.

Vloere

• Teëls is gewoonlik duursaam, maar koud en hard as jy lang
tye daarop moet staan. Oorweeg onderteëlverhitting.
• Rolvloerbedekkings is maklik om skoon te hou omdat
daar min lasse is.
• Vloerbedekking moet glyvas wees en maklik om skoon te hou.

Kaste en werkblaaie

Dit sal van jou behoeftes, smaak en beursie afhang.
• Die beste werkblad is gewoonlik graniet, maar dit is
duur.
• Die gewildste werkbladafwerking is Formica, wat in talle
verskillende kleure beskikbaar is. Dit kan met hout of
Formica omrand word.
• Probeer goed verseëlde hout vir ’n warm voorkoms, met
graniet- of teëlinsetsels om warm kastrolle op neer te sit.
• Kasvoorkante kan gemaak word om ’n sekere styl of
voorkoms te skep.
• Watter afwerking jy ook al vir die deure en handvatsels
kies, maak seker dat die kaste goed beplan en ruim genoeg
vir jou vereistes is.
• Oorweeg diep laaie vir swaar kastrolle, want dit kan
uitgetrek word sodat jy die kastrolle maklik kan bykom.

Loodgieterswerk

• Sorg dat daar ten minste aan een kant van jou opwasbak
’n werkblad is.
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• Sorg dat hoekkaste se deure só is dat jy die inhoud van die kas kan bykom.

BADKAMERUITLEGTE

Met gebruik van alkoofruimtes

Eenmuur-uitleg

Tweemuur-uitleg

Afgehokte bad

Driemuur-uitleg

Afgehokte bad en toilet

92

BEPLANNING VAN
’N-BADKAMER

aan die vaste toebehore wat jy in die badkamer nodig het
– toilet, bad, stort, wasbak, bidet, ens. Die plasing van
hierdie toebehore is ook van groot belang. Probeer om alle
nat geriewe, soos baddens en storte, naby mekaar te hou en
nie naby die toegangsdeure nie. Dink aan watter geriewe jy
die meeste gebruik en sorg dat dit op gerieflike plekke is.
Die hoogte van vaste toebehore is uiters belangrik: jy
moet die wasbak maklik kan bykom en sonder veel inspanning in die bad kan klim (pas op vir versonke baddens – dit
is nie maklik om kinders daarin te bad nie).
Dink aan die toebehore wat vir elke fasiliteit belangrik is en
waar dit geplaas moet word. Baddens moet handdoekrelings en
rakke vir seep en olies kry; toilette het toiletrolhouers, reinigers,
vullisblikke en moontlik tydskrifte daar naby nodig; wasbakke
moet toebehore vir tandeborsels, bekers, skoonheidsmiddels,
spieëls (of kaste met spieëldeure) hê.
Die keuse van afwerkings vir die mure en vloer is ook
belangrik. Kies uit die volgende vloerbedekkings:

Net soos kombuise is badkamers ook belangrike vertrekke
in ’n huis. Dit verg spesiale aandag aan detail en beplanning
om mooi te lyk en goed te werk. Toebehore soos toiletrolhouers en handdoekrelings moet binne maklike bereik
wees; daar moet plek vir tydskrifte en skoonheidsmiddels
wees. Jy wil dalk selfs ’n sithoekie inrig of ’n jacuzzi installeer sodat familie en vriende hulle by jou kan aansluit.
Dit is nie net die uitleg van die badkamer wat belangrik is
nie, maar ook waar dit geleë is. Party mense hou van ’n en
suite-badkamer uit hul slaapkamer, terwyl ander ’n badkamer
in ’n gang of portaal verkies. ’n En suite-badkamer moenie die
enigste badkamer in die huis wees nie, anders sal kinders en
gaste deur die slaapkamer moet stap om daar te kom. Indien
moontlik moet daar ’n volledige badkamer, met ’n aparte toilet,
vir algemene gebruik en vir gaste wees; dan, as jou sak en die
plek dit toelaat, kan jy die en suite-opsie oorweeg.
Badkamers moet liefs naby slaapkamers wees, en die deure
moet weg van woonruimtes af wees. Mense se behoefte aan
privaatheid verskil ook. Party mense is tevrede met ’n bad
in die slaapkamer en ’n toilet wat nie iewers weggesteek is
nie. Sommige mense verkies ’n groot gesinsbadkamer waar
mense kan in- en uitstap, terwyl ander voel dat hierdie
geriewe op aparte en privaat plekke moet wees.
Volop natuurlike lig en ventilasie is verkieslik in ’n
badkamer, maar met kunsmatige lig en suigwaaierventilasie
kan hierdie vertrekke ook goed in ’n sentrale posisie werk.
Neem die uitsigte vanaf die bad en toilet na buite in ag,
en oorweeg dit om ’n privaat tuin buite die badkamer aan
te lê sodat die venster naby die bad laag kan wees. Dink

• Teëls. Sorg dat dit glyvaste teëls is en oorweeg onderteëlverhitting vir die winter.
• Tapyt – maar liefs nie in die kinders se badkamer nie. Kies
wasbare tapyt met ’n rubberrugkant wat los gelê word.
• Rolvloerbedekking. Kurk of sintetiese vloerbedekking is
warm onder jou voete, maklik om skoon te maak en mooi.
Badkamermure word tradisioneel beteël, maar nie noodwendig
van vloer tot plafon nie. Jy kan dit ook net tot op ’n sekere
hoogte beteël en dan ’n houtlys op die teëlrand aanbring vir
warmte en karakter. Houtpaneelwerk is ook geskik. Plakpapier
in die vorm van foto’s, verseël met ’n poli-uretaan of iets soortgelyk, kan ook oorweeg word. En met die magdom verfeffekte
wat daar is, kan jy jou verbeelding vrye teuels gee.
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Plan 25

D

ie badkamer in dié voorbeeld is deel van ’n aanbouprojek op ’n boverdieping wat ’n aantrekkamer
en ’n nuwe badkamer insluit. Kenmerke van dié
badkamer is die groot dakvenster waardeur jy saans die
sterre kan sien wanneer jy in die bad lê, en die driehoekige
vensters met groot vensterbanke waarop byvoorbeeld
badolies en tydskrifte vir die toilet neergesit kan word.
Vanaf die toilet is daar ’n uitsig oor die tuin, met berge in
die verte. Dit is nie maklik om van buite in die badkamer
in te sien nie.
Die wasbak is in ’n marmersmukblad ingebou en tand-
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eborsels en skoonheidsmiddels is weggesteek in ’n groot
maar vlak skuifspieëlkas bokant die smukblad. Die bad is
omring deur beteëlde oppervlakke en die badkrane is aan
die buitekant van die bad aangebring sodat dit maklik
bereikbaar kan wees.
Klein, vierkantige venstertjies is bo die vensters met die
driehoekige ruite aangebring en dit verleen ’n interessante
en dinamiese karakter aan die vertrek.
Handdoekrelings is naby die bad en wasbak geplaas,
en daar is oppervlakke op al die strategiese plekke om
badpreparate, leesstof en ander afleidings op te bêre

Nuwe boverdiepingplan
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Plan 26

D

ie veranderinge aan hierdie huis is meestal aan die
agterkant van die eiendom aangebring, byvoorbeeld ’n herontwerpte kombuis en ’n gaste-suite/
studeerkamer-ombouing. ’n Sonnige nuwe binnehof is by
die kombuis en gaste-suite geskep deur ’n buitegebou te
sloop. Die binnehof het ’n spuitfontein gekry wat regoor
die nuwe kombuis se dubbele glasdeur geplaas is.

Een van die eienaars werk van die huis af en die nuut
omskepte studeerkamer het sy eie ingang uit die binnehof
sodat sakebesoekers nie deur die hoofhuis hoef te gaan
nie. Die huis is op ’n hoek geleë, en die voordeel daarvan is
dat die eiendom ingange uit twee strate het. Die openbare
en private gebruik van die ruimte kan dus geskei word.
Die studeerkamer kan as ’n gaste-suite gebruik of verhuur
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Vorige plan (deel)
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Nuwe plan (deel)
1. Herontwerpte kombuis
(spens verwyder)
2. Badkamer
3. Stort en toilet
4. Studeerkamer/kantoor
5. Geplaveide binnehof, met
spuitfontein, mure en hek
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Plan 27

D

ie oorspronklike kombuis is vergroot tot ’n groter
leefkombuis deur gebruik te maak van ’n glashuistipe struktuur wat son en lig in die ruimte inlaat
en die indruk wek dat dit deel van die boomryke tuin is.
Hierdie soort glas-uitbousel is net geskik vir die koeler
kante van ’n huis (liefs die suidekant), want in die somer
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kan dit baie warm word. Selfs al is so ’n uitbousel aan die
suidekant, sal blindings en ’n suigwaaier dalk nog nodig
wees. In hierdie voorbeeld werk dit goed, aangesien die
bome in die tuin skadu vir die glasdak verskaf.

Vorige plan (deel)
1. Kombuis
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Nuwe plan (deel)
1. Kombuis
2. Glashuistipe uitbousel
aan kombuis
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KLEIN AANBOUINGS
KOMVENSTERS

PATIO’S

• ’n komvenster met ’n glasdak;
• ’n komvenster wat geskep is deur bloot die hoofhuis se
dak te verleng;
• ’n tradisionele komvenster met ’n skilddak en hoekige sye;
• ’n komvenster met ’n eenvoudige, plat betondak (word
gebruik as daar min kopruimte tussen die bokant van die
komvenster en die hoofhuis se dak is).

INGANGSPORTALE

Die aanbouing van ’n komvenster is ’n eenvoudige manier
om ’n vertrek te vergroot. Dit laat lig van alle kante af in, en
as die plafon van die komvenster laer as dié van die vertrek
is, kan dié ruimte knus en soos ’n aparte vertrekkie lyk.
Onthou om ’n lig- en proppunt in hierdie ruimte in te sit.
Daar is talle verskillende maniere om ’n komvenster aan te
bou. Die geïllustreerde voorbeelde sluit in:

’n Nuwe patio kan ’n bestaande woonruimte vergroot en
die vloei van binne na buite verbeter. Dit kan oordek word
met dakplate of met ’n houtprieel waaroor jy wingerd- of
rankplante kan laat groei.
Oorweeg dit om dieselfde teëls wat op die woonkamervloer is vir die patio te gebruik, of gebruik iets soortgelyk
sodat die binne- en buitekant aaneenvloei. Gebruik dubbele
glasdeure tussen binneruimtes en patio’s om meer lig in te
laat en ’n groter opening te skep waardeur tafels en stoele
na die nuwe patio uitgedra kan word.
Die eerste plek wat jy sien wanneer jy ’n huis binnekom,
word dikwels afgeskeep. Dit is ’n baie belangrike oorgangsarea tussen die privaatheid van jou huis en die buitewêreld.
Dit is die plek waar jasse opgehang word, nat sambrele
neergesit word, en waar daar gegroet word. Jy wil dalk die
telefoon ook in die ingangsportaal hê.
Dit is hierdie plek wat mense die eerste indruk van jou
huis gee. As jy nie ruimte vir hierdie belangrike vertrek het
nie, maak voorsiening vir ’n lae muur wat jou vooringang
van die onmiddellike woongedeelte skei. ’n Glasskerm kan
ook ’n geskikte oplossing wees.
Nog makliker – meubileer die eerste vertrek wat jy
binnekom sodat ’n ruimte rondom die voordeur geskep
word wat dit van die res van die vertrek skei.

DAKVENSTERS

Dakvensters kan na gelang van jou behoeftes die vaste of
oopmaaktipe wees en van helder of matglas voorsien word.
Dit is ’n eenvoudige manier om ekstra lig in ’n donker
kamer aan die verkeerde kant van die huis in te bring, en om
sonlig van gewone vensters in mure te wen. Dakvensters is
maklik om te installeer en kan opsionele koepelligte hê wat
die opening in die dak deur middel van ’n foeliebuis met
die plafon verbind. Hierdie toebehore kan binne ’n dag deur
deskundige verskaffer-installeerders aangebring word, en die
lig vanaf hierdie dakvensters kan ’n ongelooflike verskil aan
’n vertrek maak. Dink daaraan om blindings voor helder
dakvensters te sit om die son uit te hou. Moenie dakvensters
aan die westekant van jou huis en in lae plafonne installeer
nie, want die ruimte daaronder kan ondraaglik warm word.

DEKKE

Dekke word gewoonlik van hout gemaak en is geneig om
’n ontspanne atmosfeer aan ’n huis te verleen. Sorg dat jy
die regte soort hout vir ’n dek kies, aangesien dit sonder
voortdurende instandhouding moet kan verweer (hoewel
alle hout buite die huis die een of ander vorm van gereelde
instandhouding vereis).
Gesels met ’n argitek of direk met dekdeskundiges oor die
soort hout en hoe die hout en relings gestut en vasgesit word.
Balua is ’n gewilde houtsoort vir dekke, maar meranti kan
ook gebruik word en kiaathout (’n luukse) is die beste.
As ’n trap van die dek na die tuin aangebou kan word,
kan dit van hout of ’n meer soliede materiaal soos vooraf
gegote beton wees. Sorg dat die dekhegmateriaal roesbestand is (geelkoper, vlekvrye staal of gegalvaniseerde metaal).
Die relingontwerp kan die styl van die dek bepaal. Jy kan
tradisionele, reguit houtpale gebruik wat sowat 125-mm
uitmekaar geplaas is (vir kinders se veiligheid), of diagonaal
geplaaste dwarsbalke. As jy naby die see woon, sal geverfde,
gegalvaniseerde staalbuise of kabels van vlekvrye staal dalk
beter wees. Staal- of houtbalustrades kan oorweeg word na
gelang van jou huis se styl.
Bouregulasies vereis ’n 1 m hoë reling vir ’n dek, maar
jy verkies dalk ’n alternatief soos ’n lae muur of ’n plek vir
plante om te keer dat mense afval.
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PLATDAK-KOMVENSTER

KOMVENSTER

GLASDAK-KOMVENSTER

TRADISIONELE

MET VERLENGDE DAK
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KOMVENSTER

Plan 28

G

eringe aanbouwerk aan hierdie huis het ’n voorstoep geskep wat met glas toegemaak is. Die
voorstoep is beteël en sitplekke is aan albei kante
ingebou. Die sitplekke het houtdeksels wat opgelig kan
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word sodat tuinmeubels binne-in gebêre kan word. Hierdie
huis het met baie min moeite ’n nuwe vertrek bygekry wat
na die tuin lei. Die ingang is ook nou baie aantrekliker as
die vorige doodgewone voorfasade.
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Nuwe plan
1a. Ingeboude sitplekke
1b. Ingeboude sitplekke
2. Nuwe stoep met glas toegemaak
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Plan 29

H

ierdie voorstedelike huis het verskeie nuwe geriewe
bygekry. ’n Ingangsportaal met glasmure is langs
die woonvertrek aan die straatkant geskep.
’n Nuwe dubbelmotorhuis met afstandbeheerde deure
is naby die straatgrens gebou. Die eetkamer gaan nou uit
op ’n lig oordekte binnehof wat onderdaktoegang van
die motorhuis na die huis verskaf. Die bestaande ingangsportaal, wat oorspronklik aan die kant van die huis geleë
was en nie vanaf die straatingang sigbaar was nie, is in
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’n studeerkamer omskep. Die slaapkamers het dubbele
glasdeure bygekry wat toegang tot die patio en die privaat
agtertuin verleen.
Die donker siersteenskoorsteen is saam met die res
van-die huis wit geverf, en die houtvensters en -deure is
behandel. ’n Nuwe ingangstrap met ’n houtreling verbind
die oprit met die huis, en glyvaste teëls is op die ingangspaadjie, swembadomranding en sypatio gelê om die huis
se voorkoms te verbeter.

Vorige plan
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1. Slaapkamer, met badkamer
en suite
2. Slaapkamer
3. Badkamer
4. Slaapkamer
5. Kombuis
6. Eetkamer
7. Woonvertrek
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9. Ingangsportaal
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2. Slaapkamer
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4. Slaapkamer
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6. Studeerkamer (vroeër die
ingangsportaal)
7. Woonvertrek
8. Kombuis
9. Eetkamer
10. Waskamer
11. Binnehof (oordek), met
ingeboude sitplek
12. Dubbelmotorhuis
13. Ingangsportaal met glas
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Plan 30

D

ie volgende geriewe en ruimtes is vir ’n moderne
kliphuisie geskep: ’n ingangsportaal, ’n groter woonvertrek, ’n nuwe patio wat uit die woonvertrek
lei, onderdaktoegang tot die nuwe ingangsportaal vanaf
die nuwe dubbele motorafdak, ’n houtdek wat uit die
solderkamer lei, die solderkamer is vergroot en ’n en suitebadkamer is ingebou. Die uitdaging van hierdie projek was
om die afwerking van die nuwe dele by die oorspronklike

klipwerk te laat pas. Dieselfde betondakspane moes ook
gebruik word. Soldervensters is ingesit om lig en ventilasie
na die nuwe badkamer in die solder deur te laat, en ’n
deur na ’n groot houtdek is in die solderkamer ingesit. Al
die nuwe deure en vensters is van dieselfde hout om die
oorspronklike styl van die huis te behou.
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Plan 31

H

ierdie moderne huis wat drie verdiepings hoog is,
se onderste vlak is in slaapkamers omskep sodat
die eienaars naby hul jong kinders kon wees en
kon keer dat die peuters die trappies in die huis gebruik.
Die onderste vlak het bestaan uit ’n donker kelderslaapkamer, ’n goed ingerigte studeerruimte, ’n klein speelkamer
en ’n-badkamer met stort, toilet en wasbak. Die verboude
deel se binneruimte is heringedeel en bestaan nou uit ’n
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hoofslaapkamer met ’n en suite-badkamer en aantrekkamer,
en twee ekstra slaapkamers wat elk ’n volledige badkamer
het. Die oorspronklike kelderslaapkamer is vergroot deurdat
’n ongebruikte pakruimte verwyder is en nuwe deure en
vensters ingesit is.
’n Komvenster is in die hoofslaapkamer ingebou om die
ruimte te vergroot en uitsigte te verkry. ’n En suite-badkamer
en aantrekkamer is in ’n ongebruikte binnehof aangebou.

Vorige plan
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WOORDELYS
Argitek ’n Persoon wat geregistreer is by die Instituut van
Argitekte, wie se professie dit is om geboue te ontwerp, te
spesifiseer en daaroor toesig te hou.

voorberei en aan die plaaslike owerheid voorgelê word vir
bestudering en goedkeuring.
Konstruksietekeninge Gedetailleerde tekeninge waarvandaan ’n bouer kan bou. Dit sluit tekeninge in van
die gebou se uitleg, elektriese uitleg, dui posisies van
vensters en deure aan, en verskaf inligting ten opsigte van
afwerking en detail.

Boukontrak ’n Ooreenkoms, geteken deur die persoon wat
die eiendom besit en die boukontrakteur, wat die koste van
die bouwerk, die tydperk waarin dit sal plaasvind, wyse van
betaling, die rolle van die partye betrokke in die kontrak
en-wat om te doen indien probleme sou opduik, omskryf.
Die kontrakdokumente kan verskaf word deur die Bouinstituut of Instituut van Argitekte, dit kan ’n spesifieke
kontrak wees wat deur die bouer opgetrek is, of ’n kontrak
waarop die bouer en die eienaar ooreengekom het.

Ontwerper (Bou-ontwerp) ’n Gekwalifiseerde praktisyn
en spesialis in huishoudelike argitektuur. Ontwerpe is
beperk tot vloerareas van minder as 500 m2.
Tekenaar ’n Persoon wat gekwalifiseerd is in die kuns
om-werktekeninge voor te berei; gewoonlik word so
’n persoon deur argitekte en bou-ontwerpers in diens
geneem.

Gesamentlike Boukomiteekontrak (Joint Building Contract
Committee (JBCC) Contract) ’n Boukontrak wat hoofsaaklik vir groot projekte gebruik word, maar ook geskik is vir
kleiner huishoudelike kontrakte. Dit word gebruik wanneer
’n argitek aangestel is om as die eienaar se agent op te tree.

Elektriese punte ’n Elektriese-uitlegtekening behoort die
presiese posisie aan te dui van: kragpunte, ligte, ligskakelaars, telefoonsokke, die warmwatersilinder, televisiesokke, en die elektrisiteitsmeter of distribusiebord.

Kontrak Sonder Hoeveelhede Dit word gebruik vir kleiner
huishoudelike kontrakte, insluitend nuwe huise en
aanbouings. Dit vra ’n eenmalige bedrag van die bouer
en sluit nie ’n gedetailleerde koste-uiteensetting in nie,
maar wel ’n pryslys vir die onderskeie bou-elemente. Die
bouer kan gevra word om ’n uiteensetting van kostes
aan die eienaar te gee, maar is nie verplig om dit te doen
nie.

Afwerkings Afwerkings is die elemente wat bo-oor die
basiese struktuur van ’n aanbouing gaan. Vloerafwerkings
sluit teëls, hout- en strookbekleding in. Muurafwerkings
sluit pleister en verf, sierstene en teëls in.
Terreintoesig/-inspeksie Dit word gewoonlik deur ’n
argitek of ingenieur gedoen. Terreininspeksie word tydens
konstruksie gedoen om seker te maak dat die bouwerk
gedoen word volgens die goedgekeurde tekeninge en
spesifikasies waarop die bouer se prys gebaseer is. Indien
die bouwerk op grond van ’n standaard boukontrak
gedoen word, sluit dit ook algemene finansiële beheer
van die projek in.

Kontrak Met Hoeveelhede Dit word gebruik vir groter
huishoudelike kontrakte. Dit sluit die dienste in van ’n
bestekopnemer wat ’n pryslys sal opstel waarin elke aspek
van die bouery in detail uiteengesit is.
Boukontrakteur ’n Bouer wat by ’n erkende bou-instituut
geregistreer is en wat by wyse van ’n tender of onderhandeling vir werk kontrakteer. Hy bestuur die bouproses en
gebruik óf sy eie werkers, óf subkontrakteer werkers om die
bouwerk te doen waarvoor hy uiteindelik verantwoordelik
is.

Eienaar-bouer ’n Persoon wat sy of haar eie huis vir eie
plesier of finansiële redes bou.
Bedrag vir uitgesoekte items Dit is ’n bedrag waarvoor in
’n boukontrak voorsiening gemaak word, of spesifikasies
vir items wat deur die eienaar uitgesoek is – byvoorbeeld
ligte, tapyte, teëls, kombuiskaste en werkoppervlakke,
ens.

Bou-inspekteur ’n Persoon in diens van die plaaslike
owerheid/raad wat kan adviseer oor regsvereistes wanneer
bouplanne voorgelê word.
Bougrens Die verste punt of grens waarbinne jy op jou
eiendom mag bou.

Voorlopige bedrae Dit is bedrae waarvoor daar begroot
word in die argitek se spesifikasies vir items wat ontwerp
moet word en waarvoor spesialisdienste nodig is. Dié
items is gewoonlik apart van die bouer se werk en kan
kombuiskaste, ingeboude kaste, ens. insluit.

Bouregulasies Nasionale regulasies waardeur boustandaarde
vasgelê is.
Raadsgoedkeuring Plaaslike owerhede moet die beoogde
bouwerk goedkeur aan die hand van nasionale bou- en
stadsbeplanningsregulasies. Vir die meeste nuwe geboue
en veranderinge aan bestaande geboue moet bouplanne
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