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1. Bouwen 

 

Een huis bouwen gaat niet zomaar één, twee, drie. 
In dit boek lees je er meer over. 
Je krijgt antwoord op de volgende vragen: 
 Welke mensen zijn er allemaal bezig met het bouwen 

van een huis? 
 Wat is een architect? 
 Wat is heien? 
 Wat is een fundament? 
 Wat is een loodgieter? 
 Wat is een stukadoor? 
 Wat hoort bij de afwerking van het huis? 



2. De tekening 

 

Bedankt, Ab! 
Met jouw tekening kunnen we 
het huis pas gaan bouwen. 
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Ik ben Ab. 
Ik ben de architect (zeg: ar-gi-tekt). 
Ik teken het huis op papier. 
De tekening is heel precies. 
Hoe hoog wordt elke kamer? 
Hoe breed wordt de keuken? 
Hoe lang de woonkamer? 
Hier komt een deur. 
Daar een raam. 
Het staat precies op mijn tekening. 
Je noemt het de bouwtekening  (1). 
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Staat dat  zo op de 
bouwtekening? 



3. Heien maar 

c
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Ik ben Hans. 
Ik zit in de cabine van de heistelling (1). 
De bodem is hier zacht. 
Er moeten lange palen (2) in de grond. 
Een zwaar blok valt op de paal (3). 
De paal zakt in de zachte grond. 
Je noemt het heien. 
De paal komt nu in harde grond. 
Hij zakt niet meer verder. 
Alle palen zitten in de grond (4). 
Het bouwen kan beginnen. 
Het huis kan niet meer verzakken. 

 

Ik ben Arie. 
Ik ben de aannemer. 
Ik zorg dat iedereen zijn werk doet. 
Ook zorg ik dat alle spullen er zijn. 
De grond is hier erg zacht. 
Daar kan ik geen huis op bouwen. 
Dat gaan we oplossen. 
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4. Fundament en vloer 
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Op de palen (1) komt het fundament van het huis (2). 
Het is de onderkant van het huis, 
Het hele huis rust op het fundament. 
Het moet stevig en sterk zijn. 

Ik ben Frans. 
Zie je de witte bak (3). 
Ik zet elke bak vast op een heipaal (4). 
Het wordt een hele rij. 
Er komen ook buizen in. 
Die zijn voor de waterleiding, 
In de bakken stort ik het beton (5). 
Het is een dikke pap. 
Beton wordt keihard. 
Zo maak ik het fundament (2). 
Op het fundament komt de vloer. 
Dat zijn betonnen platen. 
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5. De muren en het dak 
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Ik ben Teun. 
Ik timmer het dak op de muren. 
Eerst maak ik dikke balken (3) vast. 
Ze komen in een punt bij elkaar. 
Tussen de balken komen platen. 
Het dak is dicht. 
De dakpannen (4) kunnen er nu op. 

Ik ben Mik. 
Ik ben metselaar 
Ik kijk goed naar de bouwtekening. 
Ik metsel een muur op het fundament (1). 
Elke steen plak ik met cement vast. 
Het wordt vanzelf  hard. 
Hier komt een raam. 
Daar komen geen stenen. 
Er komt een kozijn (2) op die plek. 
Daar gaat later glas in. 
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Het huis is dicht. 
Maar het is nog lang niet klaar. 
Nu regel ik allemaal mensen voor het werk binnen. 

6. Binnen in het huis 

 

Ik ben Loek, de loodgieter. 
In het fundament liggen al buizen. 
Die buizen moeten verder het huis in. 
Naar elke kraan, de douche, het bad en de 
wc gaan buizen.  
Zo komt het water in het huis. 
Er komen ook buizen voor het vieze water. 
Dat water gaat naar het riool. 

 Ken je me nog?  
Teun, de timmerman. 
Mijn werk is nog niet klaar. 
Ik maak binnen alle deuren  
en de trappen. Maar ook  
het hekje op de overloop. 



 

Ik ben Ernst de elektricien (zeg: ee-lek-trie-sjen). 
Ik zorg voor de stroom in huis. 
De stroom gaat door draad.  
De draad gaat door een buis (1). 
Door het hele huis zorg ik voor buizen en draden. 
Aan elke draad komt een stopcontact (2) of 
een schakelaar (3). 
Aan het plafond maak ik draad voor een lamp. 

Afwerken 7. De afwerking 

11  

22  

33  

Ik regel nog vier mannen. 
Ze maken alles mooi. 
Je noemt het de afwerking. 

Ik ben Siem, de stukadoor. 
De wanden en het plafond zijn mijn werk. 
Witte kalk of  gips smeer ik op elke muur. 
Zo wordt het mooi en glad. 



 

Ik ben Ton de tegelzetter. 
Ik zet tegels op wanden en op 
vloeren. 
Ik werk in de badkamer de wc en 
in de keuken. 
Elke tegel plak ik in nat cement. 

Ik ben Sjef  de schilder. 
Ik ga als laatste aan de slag. 
Alles krijgt een likje verf. 
De kozijnen en de deuren, ja alles krijgt een beurt. 

Ik ben Bas de behanger 
Op de muren plak ik behang. 
Ik smeer het behang in met lijm. 
Dat doe ik op een lange tafel. 
Daarna gaat het op de muur. 
Dat ziet er netjes uit. 



8. Vervoer 

 

Er zijn nog drie mensen die veel doen. 
Ze brengen spullen naar het huis 

Ik ben Bas. Ik rijd op een betonmixer. 
Het is een vrachtauto met een molen. 
In de molen zit beton. 
De molen draait rond.  
Zo wordt het beton niet hard. 
Ik breng het beton naar de bouwplaats. 

 Ik ben Daan. Ik ben chauffeur. 
Met mijn vrachtwagen breng ik alle spullen. 
Ik breng zand, stenen, dakpannen, balken  
en planken. 
Ik rijd af  en aan naar de bouw- 
plaats. 

Ik ben Harrie. Ik bedien de hijskraan. 
Zie je me zitten daar heel hoog (1). 
Ik zet planken, platen beton en balken  
op de goed plaats. 



 

9. Klaar 

Het huis is nu echt klaar. 
Er wonen mensen in. 
We hebben met zijn allen hard gewerkt. 
Een huis bouwen is niet niks. 
Ken jij de beroepen nog bij de plaatjes? 



10. Filmpje 

 

Huisje Boompje Beestje 
Bouwen 

Bekijk het filmpje 
http://www.schooltv.nl/video/huisje-
boompje-beestje-bouwen/#q=huis%

http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-bouwen/#q=huis%20bouwen
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-bouwen/#q=huis%20bouwen






Bronnen 

 

http://www.docukit.nl/inhoud/docukit.asp?nummer=JC16&opmaak=extern  

 http://home.howstuffworks.com/home-improvement/repair/house2.htm  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bouwvakker   

http://www.docukit.nl/inhoud/docukit.asp?nummer=JC16&opmaak=extern
http://home.howstuffworks.com/home-improvement/repair/house2.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bouwvakker
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