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Oude huizen weer als
nieuw en casco opgeleverd
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Dezø loudel hulzn wa¡dú opg¿kntpt wa¿ùii dafundoing, dø
gevel en het dak onde¡ handen wudn genomen. Foro: FoEL DU KsrRA
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,,Maar hoe kijgt Piet dat
cadeaude dan preeies IN míjn
schoen?" Ik hef míjÐ ?-jadge
met haar hoofd in de open

Sta¡lnk
trcn eên

wning
bøstaanda

hard. Gelukkig brmdt hij

uil dtic

niet en vaste lezers weten
wEt over
k"qp mikwerk en een snufje
magie, maar ze is niet tereden. Want: ,,Lult hem dat
nog wel, nu de schoorstÊen
mders is?"
Die was nameLijk van
schoon metselwerk en die

Iagen

m*om. Ik bl,eet

halemeøl
naat oþen
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hebben we glad ìaten stuken.
En daer snijdt ze een onder-

met meæ historisch besef
moeteo verbouç¡en, Nu is dit
EI
de

keue stonden, verklaarde
iedereen me voor

çk

dat

ik

twijfelde. De jaren ?0 mogen
dan weer hip zijn, sommþe

Aanpak
Botterdam
krijgt vervolg
in Amsterdam
In Rotterclam heeft projectontwikkelas¡ ERA Contou¡
samen met'Woonstad Rotterd¿¡n twee locaties in het Oude
,'

dsÂrmee

ewariry had opge-

daan in hun vorige woning.
Het echte vakwerk, stucwerk
en leidingen en het plaatsen
vâ¡ de achtergevel, werd uitbesteed. Verbouwkosten één

ton. ,,Vergeet onze kolossale

den Werden genomen en vervoþens als één etsge, twee

pers rnochten zich er vervol-

Prcjectleider Muius Heljn
het

va¡ EBA onile¡scb¡äft

iilee ilat mensen honilerd pmcent te¡ryeden moeten zijn in

gens op uitleven,

j Dat hebben onder a¡deren
i Mickey Starink en haar part- hu¡ huis. De enrariag leert
' ner Martijn gedaen. De twee namelijk dat je kunt renove: betrokken

een jaar geledæ ia
de Stellinckst¡aat een woniag

v¡lt niet. Pue

een heel pancl, bestsande dt
vertliepingen, in even-

centnrm, Het lietsb met veel
woonruimte en een tuin. O¿s
oog viel ilaubij op 'Eén blok

deetr van de shaat zat ín hetzeifde sehuitje: ook die mensen moeñten in hun nog kale
woniag aan de slag, Je leeri elkaar daardoor kennen. SociaIe bet¡okkenheicl vind ik belflngriji<, Je bent zodoenrle
geen Eeemden voor elkary",

EB$con€eÞt is voor de koÞer

kerken
werden gesloopt toen de ¡e-

ffio - uc sru¡ zer mÆ

ilous rngg.

un&crær

@s4ce,gmoenoruon

vijf

eens de Stellinckst¡aat, Inger:
,,We hadden een huurwoniag
in Blijdorp en wilden naår het

ons

'Wat dat laatste betreft, zegt

niet zo. Die uras toen één grote

de paden treedt - is 'Eén
stad' een vernieuwende manier om de best¿ande worLingvoorraad op te kuappen.,,Yernieu*-end is dat het door een
rr.arirtpartij r¡o¡dt uitgevoerd, zonder subsidie. IIet

ffif,reEKetrJK,

de badkamer erult ziet, ,,We
metkten dat er veel intercsse

gmep zoekt een gebruikte woning. Daar spelen we met deze werkwdze op in. Voor ons

is een grondige opkuapbeurt

van een pauil bijra even duur
als het neerhalen en e¡ iets
nieuws voor neezetten. "

ren wat je wilt: zodn de nieu-

steld en we krijgen e¡ betrok-

en beletage
werd verwij derd. Zo ontstond
een wooffuimte over twee
woonlagen en een vide. Het

je

de gotische

Amstardam, wsar EnA ¡a

onge-

veer a¡derhafve ton, hebben
ze uitbesteed. Ook zij wonen
er met veel plezier. ,,De grote
winst is dat je alles naar je eigen ideeèn

voor dat

mode?
Oud-bewoneN vsn jüen
30-huizen clie nogwel i¡ oude

tussen kelder

verbouwwerk, kosten

gen is voor kunststof? Stel

hun Colosseum afbraken voor
een modern, overdekt stadion. E¡ moeten toch tenminste
een pa:rr mensen wijs of arm
genoeg zijn om hun huis te
behoeden voo¡ t¡endjes en

Ha¡s de Haan van de bewo-

Net els bij de Starinks wetden ook hiergeen halve maatregelen genomen, De vloer

suite eruit is gerost, het glag
in-lood verdwenen en het
teråzzo.aanrechtblad vervan-

atie was in de jaren 90."

Voþens de Stuurgroep Experimenten Volkshuiwesting
(SEV) - ¿ie wonjngbouw stimuleert die buiten degebaan-

ko¡ laten mslen.

Leuk is ook dat er een sterk
buurtgevoel heerst. Een groot

hun ervaringen in Rotterdam
nu op herhaling is met woni¡gen aan ile Marni:rkade en in
de Javastr¡¡t. De partner in
de hoofdstad is corporatie
dug
90n
del_

woning.

wiil

de hele shæt hun huis

naãr de

voþnde modegolf

worden ze nu op handen ge-dragen om het respect dat ze

met drie lagen. Althans, het

moest een woning wo¡den. Ze
tegen lege

Wat heet
gezond

: hil<ten vooralsnog

' ruímten aan. Mickey kende
omdat ze werk. het project rffoonvisie
Make' zåam is bij
, Iaådij. ,,We zijn beiden gek
, op Rotterdam en viaden het
heerlijk om in een wijkte wo
nen met ka¡al<ter, Nieuw-

bouw Ís niets voo¡ ons. Dit zijn
weliswaar woningen van honderd jaar oud, maar nu ze zo
opgeknapt zijn, was de keuze

voor oN

makkelijk

wil-

den we", aldus Mick

De zsken v¡sden in het
veerti€n meter diepe, ruim
vier meter brecie en 21?.000
euo ko$ende huis rigoureus

aangepakt. Aan de achterzijde
ge-

we¡d een nieuwe gevel

plaatst, het plafond q¡erd verhoogd en de keuze viel op een
grote woonkeuken op de begane grond. O¡r de tweede verdieping werden een badka-

trend een stijl dunnetjes
ove¡doet. Met nieuwe ontwerpen die op de stijl geïnspireæd zijn. Zo worden in de

Bij het schrijveu van deze colunn vraag ik me ai of ik na 5
december nog in het land ben of gedwongen op weg naar
Spaqie. Niets bijzonders natuurlijk, het is een waag die ik me
ieder jaar stel zolaug ik bewust kan (terug) denken. Even
bezinnen op wat ik het laatste jaar heb uitgespookt. Ik geloof
dat veel mensen dat in ileze tijd al dan ¡iet bewust iloen. Laten we hopen dat dit ook gebeurt bij de volgelì.geu va¡ sints
conculega, de kerstma¡, die zijn waren iederjaar woeger
uitstalt i¡ de wi¡kels. Visschien moeten die ouwe weldoenere
daar eens over gaan maileb samen.

elke hint naar die tijd mijn
huis uitgewerkt, tort !qñ het
schoohmetselwuk van de

prijkte, Of dat de Romeinen

want deze betaalt alleen ove¡-

nietiging, zest brj. Met ileze
wetkwijze bepalen de bewo-

ners zelf hoe de indeling
wo¡dt en hoe, bijvoorbeeld,

door 8e¡bet Govoc¡rs

voor hun huis hebben gehad.
Maa¡ het kan natuurlijk ook
dat ze gewoon echt een goed
historisch beseÍ hebben gehad en geloofd in het ontstaar¡
van een jaren 30-stij1. En dan
niet als f,tend maar als blijvende stijl.
Het verschil tussen een ':
bend en æn stijl is dat een

zondes uit die jarerv¡orden
nog altijd niet wergeven,

kapitaalven

Mickey.

Tevreden
,

we bewoners erin zltten gaat
de badkamer er al uit. Die be

Inlerieur

orånje $of , gebeÌíkeu, plavui.

zen worden ålleûraal vervangen. Vergrijsd bruin, hooglanswit en gietvloeren komèh

die ernoÉtbroodi¡ zien. ":
De morael vm dit verha¡l?
Denh ilrie keer na voor je
kenmerkende elementen uit
je lroning sloopt. Zelfs Vine¡woninsen kumen ooit een
.'éérr.
stijl wãrden. Maar
di4hoef jejegeet. r¡.¡ . re
maken: na.er nu blijkt kan
Pietnetzogoedrr. ,n door
een oud.erwetse als door gen
moderne schoorsteer
.
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maÆpernYotm

mølbakelìatil kem.

Van bad naar douche
(un¡ek ombouwsysteem)

Toen Sinte¡klass rond 1850
besloot onze lage landenjaarlijks te bezoeken, waarschijnlijk hiertoe aargespoord
door de onderwijzer Jan
Schenkman tlie een pren-

.lwæ
YOlman

voof
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DEN HAAG - Poppenhuizen
zijn een serleuze zaak in de
l7e en 18e êeuw. W€lgestelden
spenderen soms evenveel geld
aan deze hobby als aan hun
eigen won¡ng. ln )O(Small is de
geschiedenis van de wooninr¡chting te zien in prcnkpop
penhulzen uit de 17e eeuw Vm
m¡nietuurhuizen geheel inge.
richt in modern design. Alles
wo¡dt al eeuwenlang ¡n m¡n¡atuur nagemaakts van stoelen
tot bedden, van serviezen tot
Delfts blauwe vazen, van ke
peren pannen tot de trouw¡urk
van ptinses Mabel. Tot en met
25 maart 2012 ¡n Gêmeêntemuseum [Þn Haag.
www.gemeentemuseur¡.nl

zijn

huidþ vorm gegoten

en
deelde sint kleine cadeautjes

.

sutkotKookboeken, waañn o.a.

tffipi¿n

goêd.

voot su¡kergoed øn fondent.

vomren waårir die snoeperij-

hun hele leven geen marsepein. Ot héél misschien met

en werden gemaekt. De oudste zijn de houten vormen

Si¡terldeas.
In tegenstellingtot de hand-

wasi¡

u onde¡ andere een

kulper (makervm houten

basis voor

mmepein, dat

oveÌigens een veel langere
trailitie kent. De gerchiedenis
voert ons zeker duizend jaar
temg in de tijd, als marsepein
vanuit de.A¡abische wereld,
via Spanje, Europa verovert.
Zoals

tot
Door de útvindingvan de
bietsuiker ¡ond18(X) was sui-

ik

1800

âl âå¡gsJ, was suiker
zeer kostbaat. Het

werd gemaakt van s,rikerriet
en per schip çimporteerd.

ook hartsuiker of energiebrood genoemd. Begin 19e
eeuw nam het gebruik van
mârsepern een enorme
vlucht- Goedkope suiker en

et

ren werd een vstislìt pemââK
var abrikozeh en/of p"erzikpitten diê goedkoper waren
dan ms-rsepeûE tweede belangdjke grohdstof amandelen. De alle¡armsten proÉ:fden

gemaalrt van een harde gipsachtige stof die een b¿.kelieten kern, het varkentje, insluit. Het varkentje mat na

En

19tS. De herziene uitgave 2010

'sl.echt voor ¡e tandenLmarsepein eerst duizend jaar een

Wilma Mùnch 'Leetsres bij
het Kook en Huishoud On-

t

het helaas n¡et mogel¡¡k is
iedereen individueel te antwoordên. Foto's met een duidelijke omschrijving van bez¡ttingen kunt u mailen naâr:
taxaties@têlegraaf,nl of sturen
naar: De Telegraaf, rubriek

Rommel of Rijkdom, Postbus

ewo âfhankelijkvan de
rl¡uk. Tot slot: 'IIet nieuwe

201410

waa¡d. U hebt vast trek gelce

þeter

\þalf

kookboek', Uitgegeven in

De belangstelling voor deze
rubriek is dermâte groot, dat

r
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- 38 00 28
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376,1000 EB Amsterdam.

IIEZOEK ONZE
(WEB)WIN KEL
Grætste z¡lver en ¡uweliercollectie
van llederland. Een unieke colle<tie
antiek Nederlands zilvet v€ømdobjecten, andeke en oosion
sienden. Duiænden veschillende ¡leîs Eagêl¡¡ls niewe
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