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kijk ’ns

EBRAHIM GHUZLAN

Woonbedrijf begon in maart 2018 met de
bouw van 52 huurwoningen in Helmond
(Hei Wonen). Het project bestaat uit
appartementen voor starters, woningen
voor gezinnen en seniorenwoningen.
De woningen zijn bijna klaar.
Op 24 augustus konden de toekomstige
bewoners hun nieuwe woning
bezichtigen en opmeten. Ebrahim
Ghuzlan (21) kwam hier ook op af.
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Helmond
Hei Wonen
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Trots staat Ebrahim bij zijn appartement aan de Heistraat. Alleen
de binnenkant van het appartement moet nog afgewerkt worden.
Nog even en hij kan verhuizen, waar hij erg naar uitkijkt. “Nu
woon ik in een studio in Helmond, eigenlijk te klein voor mij. Hier
heb ik veel meer ruimte en aparte kamers. Ik heb voor de
benedenwoning gekozen vanwege de tuin. Ik ben er echt heel blij
mee.” Naar verwachting zijn de nieuwe woningen in oktober en
november klaar.
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Transformatie
Deze W staat in het teken van transformatie. Dat gaat niet alleen
over onze woningen, buurten en bewoners veranderen eveneens. Een
mooi voorbeeld hiervan is de jaren 30-buurt Tivoli. Hier zijn we 10 jaar
bezig geweest met onderhoud in 4 fases, waarbij ook veel aandacht is
besteed aan veiligheid en verbinding, en er worden momenteel nieuwe
woningen gebouwd. Zo is Tivoli klaargestoomd voor de toekomst en
kunnen bewoners zich in de wijk blijven bewegen.
Bij transformatie horen ook duurzaamheidsmaatregelen. Die passen
we steeds meer toe in nieuwe en bestaande woningen, zoals de
appartementen in de flat Cliostede. De liften zijn energiezuiniger
gemaakt, er komen zonnepanelen op het dak en bewoners konden
onder andere kiezen voor elektrisch koken. Zo’n verandering kan even
wennen zijn, maar hoort bij het wonen van de toekomst.
Ook Woonbedrijf als organisatie verandert. We willen goed aansluiten
op onze bewoners en onze ambities waarmaken. Dat betekent dat we
functies, taken en processen gaan aanpassen. Meer hierover leest u op
bladzijde 6. We nodigen samenwerkingspartners uit om met ons mee
te blijven denken en doen, zodat we er samen voor zorgen dat onze
bewoners fijn en ongestoord kunnen wonen tegen een eerlijke prijs in
een duurzame woning.
Heeft u vragen over onze organisatieontwikkelingen of
wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. Het
directieteam gaat graag het gesprek met u aan.
Ik wens u veel leesplezier.

INGRID DE BOER
ALGEMEEN DIRECTEUR WOONBEDRIJF

Coverfoto:
Samira Arrum, klantbeheerder Woonbedrijf en
Anja Emans, bewoner.

Op de hoogte blijven?
Meld u aan op
www.wplatform.nl

Veranderingen
binnen onze
organisatie
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De Metropoolregio Eindhoven ontwikkelt zich in rap tempo en dat
brengt veranderingen met zich mee. Er is een grote behoefte aan
woningen, overheids- en bouwkosten stijgen en we willen
verduurzamen. Dat vraagt om een passende organisatie en
daarom voeren we intern veranderingen door. Algemeen
directeur Ingrid de Boer vertelt over deze transitie en wat
belangrijke veranderingen zijn voor samenwerkingspartners.

NIEUWSGIERIG GEWORDEN OF HEEFT U VRAGEN?
Neem dan contact op met een van de directeuren of managers.
Zij gaan graag met u in gesprek.

Fijn en ongestoord wonen in een
duurzame woning voor een eerlijke
prijs. Dat is waar we de komende
jaren op focussen. We willen flink
investeren in nieuwbouw en in het
verduurzamen van woningen. De
stijgende overheidskosten
bemoeilijken dat fors, het knelt in
ons huishoudboekje. (lees meer op
pag. 8) “We moeten scherper aan de
wind varen”, vertelt Ingrid de Boer.
“Ons bewuster zijn van onze
uitgaven. Dat betekent dat we ook
kijken naar onze eigen organisatie.
Om goed aan te sluiten op onze
ambities, vastgelegd in het
ondernemingsplan, zijn
organisatieveranderingen nodig.”

DE BOE

MANAGERS EN AFDELINGEN
Marie-José Backx – Buurtbeheer
Laura van Mierlo – Verhuur
Michiel ter Laan – Bewonerscontact en Communicatie
Daisy Oliemeulen – Vastgoedbeheer
Dennis van Thiel – Nieuwbouw
Stan van den Thillart – Bouwservice
Susan Roijmans – Mens en Organisatie
Pascal Simons – Informatiemanagement
René Span – Financiën en Controlling
Frank Meeuwis – Bedrijfsondersteuning
Voor de afdeling Buurtbeheer zoeken we nog een manager.
Hiervoor staat een vacature open.

Organische aanpak
Intern is een team van medewerkers
aan de slag gegaan met het
uitwerken van de nieuwe
organisatie. “Er is dus geen sprake
van een reorganisatie met een
vastomlijnd plan”, vertelt Ingrid.
“De aanpak is organisch. Dat doen
we om alle medewerkers invloed te
geven op datgene waar hij of zij
verantwoordelijk voor wordt.
Het directieteam kiest haar
bestuurssecretaris, concerncontroller
en managers, de managers kiezen
hun teamleiders en medewerkers. De
medewerkers beslissen over hun
proces en activiteit. Eind dit jaar
moet dat vormgegeven zijn. Daarna
worden in 2020 de processen hierop
aangepast. We gaan onze
dienstverlening online organiseren,
maar blijven ook telefonisch,
per mail en in de Woonwinkel
bereikbaar. Als alles soepel verloopt,
is het hele proces op 1 januari 2021
afgerond.”

R

PORTEFEUILLEMANAGER
Ron Jeuriëns
ASSETMANAGERS
Teun van Kuijk, Dirk Spooren, Yvon van Rozendaal
en Toon van Hulten
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INGRID

DIRECTIETEAM
Ingrid de Boer, Roy Beijnsberger, Paul Terwisscha,
Wilbert van Bakel (bestuurssecretaris), Mark Somers
(concerncontroller)
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Nieuwe managers
De managementlaag ziet er nu dus
anders uit. Er zijn 11 afdelingen met
leidinggevende managers, onder wie
een aantal nieuwe gezichten.
Managers hebben op deze nieuwe
functies moeten solliciteren.
“Een grote verandering is dat er
geen districtsmanagers meer zijn.
Hun werkzaamheden zijn verdeeld
over 5 nieuwe functies: Verhuur,
Buurtbeheer, Vastgoedbeheer,
Nieuwbouw en Assetmanagement.
Op deze manier krijgen al deze
gebieden de benodigde aandacht.
Er zijn 4 assetmanagers. Zij zijn geen
leidinggevenden, maar verantwoordelijk voor de complexen in een
bepaald gebied. Zij zullen dan ook
een belangrijke rol spelen in het
contact met onze samenwerkingspartners.”

Tienjarenplan
We hebben een portefeuillestrategie
opgesteld, een tienjarenplan voor
het totale bezit. Hierin staat wat er
met onze woningen in de
verschillende buurten gebeurt.
“Dat plan wordt jaarlijks bijgewerkt
op basis van wat er dat jaar is
gebeurd. Daarbij kijken we ook goed
naar wat er speelt in elke buurt.”
Het samenwerken met partners is
meer dan ooit nodig. “Onze ambities
en maatschappelijke opdrachten
kunnen we niet alleen realiseren,
we hebben onze partners in de regio
nodig; gemeenten, zorgpartijen,
ontwikkelaars, collega-corporaties,
leveranciers, bouwbedrijven…
Alleen samen kunnen we onze
doelstellingen realiseren.” n

Ambities vs
stijgende kosten

ROY BEIJNSBER

GER

Woonbedrijf wil zorgen voor voldoende betaalbare en duurzame woningen.
Helaas maken de stijgende overheids-kosten dit niet gemakkelijk. “Om onze
ambities te kunnen realiseren, moeten we ons huishoudboekje op orde
hebben”, vertelt directeur Financiën en Bedrijfsvoering Roy Beijnsberger.
“En daar zijn onze organisatiekosten onderdeel van.”
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Alle corporaties hebben te maken
met steeds hogere kosten. “De
vennootschapsbelasting stijgt en
sinds een aantal jaar betalen we ook
verhuurdersheffing”, legt Roy uit.
“En in de toekomst betalen we
wellicht ook voor de ATAD: een
nieuwe maatregel om
belastingontwijking te voorkomen.
Daardoor zit er een maximum op de
rente die je kunt laten aftrekken van
de belastbare winst. Zo betaal je
uiteindelijk meer belasting.”
Bouwen en verduurzamen
“Gemiddeld gaat er 4 maanden huur
van onze bewoners direct naar de
overheid en gemeente. Daardoor
blijft er minder geld over voor
investeringen, zoals het bouwen van
woningen en het verduurzamen van
onze bestaande woningvoorraad.
Dat zijn twee belangrijke opdrachten
voor ons. Om onze ambities te
kunnen realiseren, hebben we aan
een aantal knoppen in ons
huishoudboekje moeten draaien.”
Streefhuur
Zo is er gekeken naar de streefhuur.
Die gaat wat omhoog. Roy: “Onze
nieuwe bewoners gaan iets meer
betalen voor een woning. Dan sluit
de huurprijs beter aan bij de
kwaliteit van de woningen. We gaan

Verhuurdersheffing

Onderhoud

Zakelijke lasten

Beheerkosten

Gebiedsgerichte
kosten

Overige lasten
Investeringen

Vennootschapsbelasting

Rente lening

Lees meer op: https://wplatform.nl/content/huishoudboekje-beeld

op 70% zitten van het
woningwaarderingssysteem. Eerder
zaten we daar een paar procent
onder. Het gemiddelde percentage
van de corporaties in Nederland ligt
zelfs hoger: op 72%.” Ook het
verkopen van woningen draagt
positief bij aan het kunnen
investeren. “En natuurlijk kijken we
naar onze eigen organisatie: hoe kan
de bedrijfsvoering efficiënter? Los
van het kostenplaatje zijn de huidige

organisatieontwikkelingen ook
nodig om goed aan te sluiten bij de
ontwikkelingen van deze tijd. Zo
gaan we ons bijvoorbeeld meer
richten op online dienstverlening.
We willen dat bewoners op elk
moment terecht kunnen om online
hun zaken te regelen. Daar wordt
momenteel hard aan gewerkt.” n

W

mijn Eindhoven

Internationale Knoop XL
wordt visitekaartje van
Eindhoven
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Jos Roijmans is programma- en
gebiedsmanager Spoorzone bij de gemeente
Eindhoven. In die rol geeft hij opdracht tot de
ontwikkeling van de gebieden rondom het
spoor, zoals het Stadionkwartier en Strijp-S.
“Het is tof dat we het Philips-verleden
een tweede leven hebben kunnen
geven. En nu staan we aan de
vooravond van de Internationale
Knoop XL in het Stationsdistrict.”
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JOS

S

MAN

ROIJ

HET IS TOF DAT WE HET
PHILIPS-VERLEDEN EEN
TWEEDE LEVEN HEBBEN
KUNNEN GEVEN
LEES VERDER

Roijmans is geboren en getogen
in kerkdorp Veldhoven. Als klein
manneke fietste hij vaak naar
Eindhoven. “Al was het maar om
handtekeningen te scoren van
PSV-spelers”, zegt hij lachend.
“Ik heb altijd veel met Eindhoven
gehad. Ik woon met mijn gezin
in Eersel, maar we zijn vaak in
Eindhoven te vinden. En ik sluit
niet uit dat we er ooit gaan wonen,
als de kinderen het huis uit zijn.
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HET IS EEN
LAAGDREMPELIGE
STAD EN INWONERS
HEBBEN EEN
ARBEIDERSMENTALITEIT DIE IK
HEEL ERG WAARDEER

De stad trekt me gewoon. Het
wordt steeds internationaler, alle
voorzieningen zijn dichtbij, ik heb
er een groot netwerk en ik ben er
bovengemiddeld bij betrokken.
Ja, ik ben wel trots op Eindhoven.
Het is een laagdrempelige
stad en inwoners hebben een
arbeidersmentaliteit die ik heel
erg waardeer.” Roijmans werkt
nu ruim 15 jaar bij de gemeente
Eindhoven, waarvan bijna 9
jaar als programmamanager
Spoorzone Eindhoven. Hij is
betrokken bij het programma
en gebiedsmanagement van dat
gebied. “De Spoorzone bestaat uit 7
deelgebieden”, legt hij uit. “Strijp-T,
Strijp-S, het Stadionkwartier,
het Emmasingelkwadrant, het
Stationsdistrict (o.a. District E,
Lichthoven, Internationale Knoop
XL), de TU/e-Campus en het
spooremplacement. Dat zijn de
gebieden waar ik leiding aan geef
en dat geeft me veel energie.” Er
zijn heel veel projecten waar hij

zijn steentje aan heeft bijgedragen.
Maar als hij een paar belangrijke
moet noemen: “Strijp-S en het
Stadionkwartier. Strijp-S is vanuit
de gemeentekant echt mijn
kindje. Daar heb ik heel zwaar aan
getrokken en nog steeds. En ik ben
heel blij en trots dat het gelukt is
om Hartje Eindhoven te bouwen,
in het Stadionkwartier. Dat was
een flinke opgave. Het was crisis,
de projectontwikkelaar ging failliet
en omwonenden hadden veel
geluidsoverlast.”

Samenwerken op Strijp-S
De groei van Eindhoven fascineert
Roijmans, omdat die juist ontstaan
is door economische tegenvallers.
“Eindhoven had in de jaren 90
twee economische kurken waar zij
op dreef: Philips en DAF. DAF ging
failliet en Philips kwam in zwaar
weer terecht. Daardoor werden er
zo’n 40.000 werknemers ontslagen.
Van die situatie leerden we: spreid
economische risico’s en werk meer
samen. Dat doen en deden we in
de Triple Helix, een samenwerking
tussen de overheid, bedrijven en
het onderwijs. Uit die economische
ellende is uiteindelijk de Brainport
ontstaan, met de focus op techniek
en design. Na de afslankingsronde
had Philips bedrijventerreinen ‘over’:
Strijp-S, Strijp-R, Strijp-T en het
Emmasingelkwadrant. De gemeente
kreeg van Philips het aanbod om
Strijp-S te kopen. Dat is uiteindelijk
samen met VolkerWessels gedaan.
We wilden dat het een plek zou
worden voor alle Eindhovenaren,
dus zochten we de samenwerking
met 2 woningcorporaties. Dat
werden Trudo, die zich vooral richtte
op de oude Philips-gebouwen, en
Woonbedrijf, die zich inzette voor
grootschalige nieuwbouw, zoals
SPACE-S en SAS-3. Woonbedrijf
heeft op Strijp-S echt haar
verantwoordelijkheid genomen,
want in de crisis SAS-3 bouwen
is niet niks. En daarmee wil ik

benadrukken dat we sámen tot
het huidige Strijp-S zijn gekomen.
Niet alleen de gemeente, wij
faciliteren slechts. Ook die drive tot
samenwerken stamt uit het Philipsverleden. ‘Samen de schouders
eronder’. Dat levert trots en
voldoening op. Het is tof dat we het
Philips-verleden een tweede leven
hebben kunnen geven.”

Internationale Knoop XL
Maar het gebied rondom de
Spoorzone is nog lang niet af.
Sterker nog: er zijn grote plannen.
Zo is Roijmans ook al jaren bezig
met de ontwikkeling van het
stationsgebied. Dit moet een
grote entree worden, passend
bij de Brainport. “We willen
daar voorzieningen verbeteren,
toevoegen en internationaler
maken. We hebben met het Rijk
en de provincie inmiddels een
samenwerkingsovereenkomst
gesloten voor een
gebiedsontwikkeling van het
stationsgebied, genaamd: Eindhoven
Internationale Knoop XL.” Volgens
Roijmans heeft Eindhoven behoefte
aan stedelijke verdichting rondom
het station. “Je moet daar het
gevoel hebben dat je de Brainport
binnenloopt. Je moet het herkennen
aan de architectuur, aan de
verschillende talen om je heen en
de internationale activiteiten. Het
station is ook een knooppunt als
het gaat over duurzaamheid en
mobiliteit. Het is ons visitekaartje.
De indruk moet meteen goed zijn.”

Favoriete plek
in Eindhoven
Strijp-S is niet alleen de plek waar Roijmans een gedeelte
van de week werkt, maar ook een gebied waar hij áán
werkt. “Vanuit mijn werk bij de gemeente is Strijp-S een
beetje mijn kindje. Ik heb er veel voor gedaan en dat zal ik
blijven doen. Ik associeer Strijp-S met energie. Als je in de
Leidingstraat staat, zie je de oude energiecentrale die
Philips ooit bouwde. Via de leidingstraten stroomde die
energie naar de fabriek. Nu straalt en stroomt er andere
energie, in de vorm van ledverlichting of beplanting. Maar
ook letterlijk de energie van de biomassacentrale. En ik
associeer het met de energie die ik zelf haal uit het
transformeren van dit gebied in een nieuw stukje
Eindhoven. En dat doet de gemeente natuurlijk niet
alleen. De samenwerking door allerlei partijen op Strijp-S
is heel belangrijk en bijzonder. Niet alleen tussen bedrijven
en instellingen, maar ook met de inwoners. Zo heeft
Woonbedrijf toekomstige bewoners van SPACE-S
betrokken bij het ontwerp van het gebouw en hun
woning. Daar kunnen veel corporaties en ontwikkelaars
een voorbeeld aan nemen.” n

W MAGAZINE | NAJAAR 2019
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MET ENERGIE
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300
studentenwoningen
Berenkuil

Tentoonstelling
Glaskring DDW
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Tijdens de Dutch Design Week is het
project de ‘Glaskring’ te zien. Een
heel bijzonder project waarbij 20
circulaire woningen ontworpen
zijn samen met de bureaus Inbo
architecten en 12N Urban Matters
en sloopbedrijven Baetsen en Van
Liempd.
De woningen worden gemaakt van gebruikte
materialen en sloopmaterialen uit de voorraad
van Woonbedrijf. Maar ze zien er wel uit als
doorsnee sociale huurwoningen. Met hulp van
een aantal toekomstige bewoners is het ontwerp
van de woningen bijna klaar. Ze worden in de
eerste helft van 2020 geplaatst aan de Glaslaan
op Strijp-S.
De belangrijkste bevindingen, vragen en
dilemma’s rondom dit project worden
gepresenteerd tijdens de Dutch Design Week in
CircuLab op Strijp-S. Je ziet hier het ontwerp van
de woningen en het samenwerkingsproces met
de toekomstige bewoners. Ook zijn de resultaten
te zien van de ‘Open Call’ voor ontwerpers en
makers van circulaire onderdelen die in de
woningen toegepast kunnen worden.
Meer info: www.wplatform.nl

Vestide, onderdeel van
Woonbedrijf, wil in rap tempo
300 studentenwoningen
plaatsen op het terrein
vlakbij de Berenkuil in
Eindhoven. De Eindhovense
onderwijsinstellingen
verwachten tot 2023 een
groei van het aantal
studenten. Dat betekent meer
vraag naar studentenwoningen.
In een half jaar tijd worden de 300 prefabwoningen geplaatst. Ze zijn vooral bedoeld voor
internationale studenten en blijven staan voor een
periode van 15 jaar. Na die periode zoekt
Woonbedrijf naar een nieuwe locatie. Daar krijgen
ze een tweede leven.

Eind 2017 plaatsten Woonbedrijf en
iwell een ‘slim’ batterijsysteem én
zonnepanelen in een
appartementengebouw aan de
Kardinaal de Jongweg in
Eindhoven. Het doel was om de
woonkosten voor de huurders van
de 35 appartementen omlaag te
brengen en zonnestroom op te
slaan. Is dat geslaagd?
Dat kun je wel zeggen!

Extra
zonnepanelen
voor
huurwoningen
Woonbedrijf gaat dit jaar nog 700 huurwoningen
in Eindhoven voorzien van zonnepanelen. Begin
van dit jaar heeft Woonbedrijf al bij zo’n 380
woningen zonnepanelen gelegd in de buurten
Naastenbest (Best) en d’Ekker (Veldhoven). Hier
heeft nu circa 60% van de woningen
zonnepanelen. Vergeleken met landelijke cijfers
is dat erg hoog. Daarom stellen we dit jaar extra
middelen beschikbaar om meer woningen te
kunnen voorzien van zonnepanelen.
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Resultaten
iwell-liftaccu

In de testperiode van een jaar behaalden we de
volgende resultaten:
Er is 4.411 kWh bespaard door de toepassing van
de nieuwe lift en de batterij. Deze 4.411 kWh
staat gelijk aan 1.800kg. CO2. Dit staat gelijk aan
90 bomen die 1 jaar groeien of 2 bomen voor de
gehele levensduur. Bewoners krijgen 17 euro
terug aan te veel betaald voorschot. In 2019
wordt er nog een extra besparing van 30 euro
per appartement gerealiseerd.
Duurzaam
Dankzij de koppeling van de batterij aan de
zonnepanelen blijft een groot gedeelte 95% van
alle opgewekte zonnestroom bewaard binnen
het pand. Zonder batterij zou dit ongeveer 30%
zijn. We gebruiken dus meer schone energie
voor de lift en de algemene ruimtes. Dat helpt
weer om de opwarming van de aarde tegen te
gaan.
Vervolg
Nu de proef is geslaagd kijkt Woonbedrijf naar
de toepassing voor de 90 andere
appartementengebouwen die we verhuren.
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In 2017 zijn we samen met Woonstichting ‘thuis
begonnen met het aanbieden van zonnepanelen.
Inmiddels hebben nu 1.002 huurders van
Woonbedrijf in Eindhoven gekozen voor
zonnepanelen. In de regio zijn op 573 woningen
panelen aangebracht.
Aanpak
We bieden de zonnepanelen steeds per buurt
aan. Als er bijvoorbeeld op korte termijn
werkzaamheden aan het dak zijn, dan wachten
we nog even met het aanbod totdat dat is
afgehandeld. Ook kijken we naar de ligging en
constructie van het dak en of er voldoende ruimte
is voor de panelen. De huurders van de wijken die
in aanmerking komen, krijgen een aanbod per
brief met verschillende pakketten. Dan kunnen
ze zelf aangeven of ze daar gebruik van willen
maken.

Vernieuwing
van Cliostede
COEN

EN

KNAAP

ROB MÖHLMANN
MARIO

N VAN

DE MO

RTEL

ÄWINKEL

MIRJAM KR
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Portiekflat Cliostede aan de Cliostraat staat sinds begin dit
jaar in de steigers. Het dak, de liften, de trappenhallen en de
appartementen worden aangepakt. Geen gemakkelijke klus
met werkzaamheden aan leidingen en schachten, en veel
bewoners op leeftijd. Een goede samenwerking met
KnaapenGroep is hierbij belangrijk.
Cliostede was al een tijd toe aan groot
onderhoud en verduurzaming. Dit is
afgelopen februari gestart en eind dit
jaar klaar. Woonbedrijf zocht naar
een passende aannemer, omdat het
niet de gemakkelijkste klus is. Marion
van de Mortel is Vastgoedontwikkelaar bij Woonbedrijf en

verantwoordelijk voor het project.
Ze vertelt: “Het lastige aan het
onderhoud van deze flat zijn de
werkzaamheden aan leidingen en
schachten. Doordat die van boven
naar beneden lopen, door de
appartementen heen, moet er in
meerdere woningen tegelijkertijd

gewerkt worden. Dat geeft overlast. Ook is meer dan de
helft van de bewoners van Cliostede 75 jaar of ouder. We
vinden het belangrijk dat de aannemer veel aandacht heeft
voor hen, ook in de communicatie. We zochten naar een
bouwbedrijf met ervaring op beide vlakken en kwamen bij
Knaapen uit.”
Werkzaamheden
Coen Knaapen, Projectleider Renovatie en Onderhoud,
vertelt wat er allemaal is gedaan en nog gebeurt.
“Het dak is opnieuw geïsoleerd. Daar legt Heijmans nog
zonnepanelen op. De liften hebben een energiezuinige
aansturing gekregen, de collectieve verwarmingsketels zijn
vervangen door zuinigere ketels, er komen warmtepompen
die elektrisch verwarmen en de kozijnen in het trappenhuis
zijn vervangen. Ook is er veel aandacht besteed aan
brandveiligheid.”

#

Duidelijke planning
Voorspelbaarheid en een duidelijke planning zijn belangrijk
voor de bewoners, zegt Coen. “Het werk in een
appartement duurt 15 dagen. We doen eerst de
basiswerkzaamheden in de woonkamer: het vervangen van
de radiatoren, stijgleidingen en stamleidingen. Daarna
komen eventueel de keuken, badkamer en het toilet aan de
beurt.” Marion vult aan: “Voor bewoners die de
werkzaamheden of herrie niet aankunnen, zijn er rust- en
logeerwoningen in de naastgelegen Muzenflats. Er zijn ook
tijdelijke voorzieningen, zoals een chemisch toilet,
noodkeuken en douchewoning.
W MAGAZINE | NAJAAR 2019

WE VINDEN HET BELANGRIJK DAT
DE AANNEMER VEEL AANDACHT
HEEFT VOOR DE OUDEREN

Bij bewoners thuis worden de radiatoren en alle leidingen
vervangen en komen er nieuwe ventilatieroosters in de
ramen. Vernieuwing van de keuken (inclusief keuze voor
elektrisch koken), douche en wc zijn opties voor bewoners.
Marion: “Als mensen kiezen voor elektrisch koken, wordt
de gasmeter in de woning verwijderd. Anders gebeurt dat
later bij een mutatie. Het gebouw wordt uiteindelijk
gasloos.”

En wat
vinden zij?
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Leny Dohmen en
Helma van de Moosdijk,
bewoners

Leny: “Wij werken als vrijwilligers bij Tante Keet.
Het is een plek die goed is voor de saamhorigheid.
Bewoners leren andere bewoners kennen en ook
wij ontmoeten nieuwe mensen. Heel leuk.”
Helma: “Vooral voor de oudere mensen is het fijn
om er even uit te zijn. Zeker als er wordt gewerkt
in de woning. Het zou leuk zijn als hier straks een
vaste ontmoetingplek komt voor de bewoners,
zoals een zithoekje of gemeenschappelijke tuin.”

Tante Keet
Knaapen doet veel aan bewonerscommunicatie. Zo hebben
bewoners een EHBO-koffertje (Eerste Hulp Bij Onderhoud)
gekregen met handige spullen zoals afdekfolie, een
scheurkalender en een voorbereidingskaart. Ook staat
Tante Keet op het terrein, een bouwkeet van Knaapen die
dient als ontmoetingsplek voor bewoners. Daar zijn ze even
weg van de werkzaamheden thuis en kunnen ze met
andere bewoners koffie drinken. Knaapen ging op zoek
naar andere samenwerkingspartners in de buurt, zoals het
Summa College. Studenten van de opleiding Lifestyle &
Beauty geven workshops aan de bewoners, waaronder
nagels lakken en visagie.
LEES VERDER

#

En wat
vindt zij?
Joke van Samang,
bewoner
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Successen vieren
Om te toetsen hoe bewoners het onderhoud ervaren,
worden zij door onderzoeksbureau Blick 3 keer telefonisch
geïnterviewd: bij de start van, tijdens en na het onderhoud.
“Belangrijke telefoontjes”, vertelt Marion. “Want daaruit
kunnen we opmaken hoe het gaat en of bepaalde
ervaringen vaak terugkomen. We kunnen als het nodig is
maatregelen treffen. Ook dat doen we samen met
Knaapen. Bewoners geven gemiddeld een 8 voor de gang
van zaken. Daar ben ik heel tevreden over.” Coen knikt en
vult aan: “Samen vier je die successen. Maar het is ook
belangrijk om samen problemen op te lossen. En dat pakt
Woonbedrijf goed op. Er wordt niet meteen naar elkaar
gewezen.”

“In mijn appartement zijn de ventilatieroosters,
leidingen en radiator aangepakt. Dat was nog best
een hoop werk. Overal buizen en het was een
grote stofbende. Maar het is allemaal goed
verlopen. Elke dag zat ik bij Tante Keet, waar ik
erg van heb genoten. Ook heb ik meegedaan aan
de workshops nagels lakken en visagie. We hebben
wat gelachen! Ik heb er veel leuke dames ontmoet,
van wie ik niet eens wist dat ze hier woonden.
Eigenlijk zouden we zelf zo’n ruimte moeten
hebben.”
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WORKSHOPS VAN SUMMA
Knaapen zocht partners in de buurt, om te kijken of zij
iets voor de bewoners konden betekenen. Bij het
Summa College, dat op loopafstand ligt van Cliostede,
was dat een schot in de roos. Met Knaapen dacht Ronny
van de Sande, teamleider bij Summa Beauty & Lifestyle,
na over de mogelijkheden. Daaruit ontstonden de
ideeën voor workshops en tegoedbonnen. Ronny: “We
zijn begonnen met het geven van een rondleiding aan
de bewoners. Bij ons zagen ze de kapper en de wellness.
Daarna zijn we naar Sterrenlaan 10 gegaan, waar een
bakker, restaurant en koffiegedeelte zijn. Voor de
wellness en het restaurant hebben ze een tegoedbon
van Woonbedrijf gekregen.”
Met de workshops is docente haarverzorging Linsey
Sonnemans aan de slag gegaan. “We zochten uit welke
workshops bij de bewoners passen, zoals nagels lakken,
visagie, kleuradviezen geven. Aan de mannelijke
bewoners willen we een massage aanbieden. Dit wordt
allemaal uitgevoerd door onze studenten, die zijn heel
enthousiast. Ook onder de bewoners is het een succes.”

RONNY VAN DE

SANDE

LINSEY

MANS

SONNE

Ronny hoopt dat de verbinding met Summa in de
toekomst blijft bestaan. “Als Tante Keet straks weg is,
kunnen bewoners bij Summa terecht voor een kopje
koffie, een kappersbezoek of pedicure. Fijn voor de
kleine portemonnee en het is op loopafstand. En voor
onze studenten is het fijn dat ze kunnen oefenen.”
Ronny is trots op de samenwerking die er nu is met alle
partijen. “Het wordt één geheel, waarin iedereen elkaar
versterkt.” n

W

gastcolumn

Transformeren
Bij transformaties kijken we samen met de klant
naar de wensen en mogelijkheden van een gebied of
gebouw. Deze wensen omzetten naar een realistisch
en haalbaar plan is voor ons een mooie uitdaging
waarbij wij al onze kennis op een breed vlak kunnen
inzetten.
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Transformeren van bestaande gebouwen is een van onze
specialiteiten. Heel gaaf is het om in bestaande gebouwen
de constructie en aanwezige materialen te gebruiken en
deze te combineren met de nieuwste technieken en
materialen tot een mooi geheel. Bij ieder project lopen we
tegen uitdagingen aan, maar dat biedt ook weer kansen
die leiden tot de meest verbluffende resultaten.
Door de transformatie van gebouwen blijft een stukje
historie bewaard en worden bestaande gebouwen weer
geschikt gemaakt voor de volgende generatie. We zijn er
trots op dat we hier gezamenlijk ons steentje aan kunnen
bijdragen.
Naast transformeren van bestaande gebouwen werken we
ook aan het transformeren van woonwijken, dit door in- of
uitbreiding van de wijk. Zo gaan we met Woonbedrijf het
gesprek aan om woningen te ontwikkelen en samen tot
een goed product te komen, zoals in Drents Dorp Noord
waar Woonbedrijf en Stam + de Koning 145 woningen gaan
bouwen. Zo creëer je toegevoegde waarde voor de wijk én
de toekomstige bewoners.
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In het treintje dat we samen hebben gevormd van
ontwikkeling tot realisatie, staan niet altijd de seinen op
groen, maar we weten met elkaar toch steeds weer een
mooi resultaat te boeken. Daar mogen we trots op zijn.
Arno van Tilburg
Directeur bouwbedrijf Stam + De Koning

BURG

ARNO VAN TIL

Transformatie
van Tivoli
ANJA EMAN

S

SAMIRA ARRUM
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ONGEVEER DE HELFT VAN DE NIEUWE
WONINGEN IS NU VERHUURD AAN
TIVOLIANEN
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In de buurt Tivoli in Stratum heeft Woonbedrijf de afgelopen
jaren veel werk verzet. De planfases Blauw, Rood, Geel en
Oranje kregen volop aandacht. De woningen zijn aangepakt
en verduurzaamd, maar ook de sociale aanpak met en voor
bewoners stond centraal. Het verschil is duidelijk zichtbaar
en voelbaar in de buurt.
Tivoli is gebouwd in 1929 om de
fabrieksarbeiders van Philips te
huisvesten. Het hoorde vroeger bij de
gemeente Geldrop. In 1972 is het bij
Eindhoven gekomen en is Stratum er
omheen gegroeid. “Daardoor voelen
de bewoners, Tivolianen, zich meer

verbonden met hun buurt dan met
Stratum”, vertelt Koj Koning,
districtsmanager Stratum. Zij begon
6 jaar geleden met haar werk in Tivoli.
De basisvisie die er lag, heeft zij
doorontwikkeld. “Ik vind het wel
mooi dat, nu ik bij Woonbedrijf

NING
KOJ KO

wegga, de visie voor Tivoli bijna is
gerealiseerd. Het onderhoud in Tivoli
Groen, Blauw en Rood is afgerond.
In Tivoli Oranje worden nieuwe
woningen gebouwd en de plannen
voor Tivoli Geel liggen er. Kortom:
er is veel werk verzet. Ook het sociale
traject is erg belangrijk. Bewoners zijn
meegenomen in de noodzakelijke
verduurzaming. Met hulp en
aandacht is de financiële situatie van
de Tivolianen verbeterd, waardoor de
huurachterstand is gehalveerd.
Samen met buurtbewoners en
partners is er stevig gewerkt aan
de veiligheid en leefbaarheid van
de buurt.”
Doorstroming in Tivoli
De meeste woningen in Tivoli zijn
gerenoveerd. Alleen Tivoli Oranje is
gesloopt. “De huizen daar waren écht
op”, vertelt Koj. “Dus kozen we voor
het bouwen van nieuwe woningen.”
De bewoners zijn ver van te voren
ingelicht en in een rustig tempo
geherhuisvest. Nu worden er op het
terrein 63 appartementen en
benedenwoningen gebouwd. Naar
verwachting zijn die in het voorjaar
van 2020 klaar. Samira Arrum is als
klantbeheerder bij de nieuwbouw
betrokken. Ze was bij de
intakegesprekken en informatieavonden voor de toekomstige
bewoners. “We hopen dat de
nieuwbouw de doorstroom binnen
Tivoli bevordert”, vertelt ze. “Dat
ouderen, die nu vooral alleen in een
gezinswoning wonen, naar de
gelijkvloerse nieuwbouw verhuizen.
Die woningen zijn perfect voor hen,
zeker omdat ze dan in hun eigen
buurt blijven en hun sociale netwerk
behouden.” Ongeveer de helft van de
nieuwe woningen is verhuurd aan
Tivolianen. “Toekomstige bewoners

Een-op-een-aanpak
Tivoli is door de gemeente
aangewezen als actiegebied. Koj:
“Er wonen veel mensen met een
kleine portemonnee. Dan scoort de
buurt automatisch hoog in allerlei
achterstandslijstjes.
Maar tegelijkertijd is het dorpse
karakter van de buurt heel mooi;
bewoners doen veel voor elkaar de
sociale controle is hoog. Het is dus
maar hoe je ernaar kijkt.” Bijzonder
is dat er in Tivoli Rood een-op-een is
gewerkt. “We hebben met alle
bewoners apart gesproken over het
onderhoud in plaats van alleen met
een klankbordgroep. Dat kost veel
tijd, maar levert ook veel op. Je ziet
bijvoorbeeld wat er achter de
voordeuren speelt. Daarin hebben we
goed samengewerkt met
WIJeindhoven en de politie. Dat heeft
ook zeker bijgedragen aan hoe de
buurt is verbeterd. Ook aannemer
Van Montfort verdient een pluim:
die is goed ingesprongen op deze
werkwijze. Het resultaat? Van
bewoners krijgen we een hoge
waardering (rapportcijfer 8) voor
onze aanpak. Ik ben er trots op hoe
we met alle partijen én de Tivolianen
deze buurt weer hebben
klaargestoomd voor de toekomst.” n

#

En wat
vinden zij?
Ron en Anja
Emans,
bewoners

Anja: “We hebben 10 jaar aan
de Neushoornstraat gewoond.
Daar zijn onze kinderen
geboren. Alleen werd er in die
tijd op straat veel met drugs
gerommeld. Er is er zelfs ooit
geschoten.”
Ron: “Daarom zijn we
verhuisd. Maar ik mistte het
meteen. Vooral toen die
problemen waren opgelost,
had ik spijt.”
Anja: “We wonen nu in een
appartement nét buiten Tivoli,
maar willen heel graag terug.
Vandaar dat we voor de
nieuwbouw hebben gekozen.
Het volkse in deze buurt is zo
leuk. Mensen zijn eerlijk, open
en recht voor z’n raap. We zijn
hier echt op onze plek. Het is
fijn om te zien dat het
opschiet met de nieuwbouw!”

TIVOLI IN FASES
Tivoli Groen: 154 woningen (bouwjaar
1929), onderhoud afgerond in 2012
Tivoli Blauw: 180 woningen (bouwjaar
1929) onderhoud afgerond in 2015
Tivoli Rood: 110 woningen (bouwjaar
1948) onderhoud gereed in 2019
Tivoli Geel: 98 woningen (bouwjaar
1929), 10 woningen (bouwjaar 1948)
onderhoud volgt nog
Tivoli Oranje: 63 nieuwe woningen,
oplevering voorjaar 2020
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zijn erg enthousiast. Ze mochten met
architect KAW de woningen en het
binnenterrein mee ontwerpen.”
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50 warmtepompen
in Rapenland
In de wijk Rapenland hebben 50 bewoners gekozen voor een warmtepomp en
zonnepanelen. Deze worden dit najaar geplaatst. Dit is een tussenstap naar
aardgasvrije woningen. Woonbedrijf wil op kleine schaal meer ervaring
opdoen over de optimale werking van een hybride systeem. Dat helpt bij de
beslissing om deze oplossing op grote schaal in te zetten.
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De overheid heeft bepaald dat alle
woningen in 2050 aardgasvrij moeten
zijn. Er mogen dan geen fossiele
brandstoffen meer gebruikt worden.
Een hybride systeem (cv met
warmtepomp en zonnepanelen) is een
tussenstap in het verminderen van de
CO2-uitstoot en het opwekken van
duurzame energie. De warmtepomp is
een aanvulling op de gasgestookte
cv-ketel. Hiermee wordt gas bespaard.

besparing op. Woonbedrijf vraagt een
bijdrage in de vorm van meer huur en
servicekosten, maar die wordt
terugverdiend met een besparing op
energiekosten. De elektriciteit die de
warmtepomp verbruikt wordt
namelijk geleverd door de
zonnepanelen. Onder de streep
bespaart de bewoner dus geld,
ondanks de huurverhoging en
servicekosten.

Eerder deden we een pilot en kwamen
tot de conclusie dat het systeem werkt.
Dit project is gericht op uitrol op
grotere schaal.

Woonbedrijf vindt het belangrijk om
inzicht te krijgen in het gebruik en om
bewoners te adviseren. Daarom
houden we minimaal één
stookseizoen het verbruik bij.
Met de opgedane kennis kunnen we
bewoners in de toekomst nog beter
informeren en adviseren. n

Het doel voor Woonbedrijf is:
- Een besparing op de energiekosten
voor de bewoners realiseren;
- Een duurzame vervanger zoeken
voor de ± 25.000 ketels die wij op
dit moment hebben hangen;
- CO2-besparing;
- Kennis en inzicht opdoen in
gebruik van de installaties om
informatie en het gebruik te
verbeteren;
- Het gebruik volgen en bewoners
adviseren.
Voordelen voor bewoners
Bewoners in Rapenland konden zich
opgeven voor de pilot, maar er
kunnen maximaal 50 huishoudens
meedoen. Er is goed gekeken naar de
woningen die hiervoor geschikt zijn.
Naast de bijdrage aan een beter
milieu, levert het bewoners een

Wat is een warmtepomp?
Een warmtepomp is een
verwarmingsapparaat dat samen
met de cv-ketel de woning
verwarmt. Deze gebruikt
buitenlucht om de woning te
verwarmen en bestaat uit twee
delen: het ene hangt bij de
cv-ketel, het andere staat in de
achtertuin. De pomp gebruikt
elektriciteit, maar bespaart gas en
vermindert dus CO2-uitstoot. Als je
de benodigde stroom zelf opwekt
met zonnepanelen is de CO2uitstoot nog lager.

#

En wat
vindt hij?

Ling Tsaj, bewoner
“Toen ik over de warmtepomp
en zonnepanelen hoorde, was
ik meteen enthousiast. Het is
een win-winsituatie: voor het
milieu en je portemonnee.
Ik ben al langer bezig met
bewust dingen doen, zoals
afval scheiden, led-verlichting
in huis aanbrengen, elektrisch
koken en apparaten
vervangen door
energiezuinigere modellen.
Je wilt de aarde toch goed
doorgeven aan je kinderen?
Het is vijf voor twaalf.”

W

uit de wijk

Twee buurten,
twee karakters

W MAGAZINE | NAJAAR 2019

Deze keer zijn we in Gestel, een groene
wijk in het zuidwesten van Eindhoven.
Senior klantbeheerders Manon Kok
en Ruben Harmsen lichten twee
appartementencomplexen uit in de
Schrijversbuurt en in de Bennekel.
Allebei gebouwen die onderhoud
nodig hebben, maar die in
huurprijs en bewoning heel
erg van elkaar verschillen.
MANON

RMSEN

HA
RUBEN

LEES VERDER

KOK
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Schrijversbuurt:
Grijpmaflats
GRIJPMAFLATS
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Manon Kok: “In de Schrijversbuurt
hebben we meerdere woningen, zoals de
eengezinswoningen aan de Brederolaan.
In de wijk zijn verder veel particuliere
huurwoningen en koopwoningen. We hebben
ook appartementencomplexen, zoals de
Grijpmaflats aan de Busken Heutstraat en de
Willem Klooslaan. Ze liggen erg mooi, vlakbij
het centrum en in het groen. De bewoners
kijken uit over het Dommelplantsoen. Ik licht
de Grijpmaflats graag uit, omdat deze toe zijn
aan renovatie. Er is veel enkel glas en er is nog
blokverwarming. Daardoor zijn de voorschotten
op stookkosten erg hoog. De kale huur ligt onder
de huurtoeslaggrens, maar door de hoge stook- en
servicekosten kom je ongeveer op 800 euro per
maand uit. Van oudsher werden deze woningen
vaak aan (oud) personeel van Philips verhuurd.
Om hier te kunnen wonen, heb je zo’n 8 tot 9 jaar
inschrijftijd nodig.
De Grijpmaflats zijn gebouwd in 1961 en werden
verhuurd door Woonstichting Hhvl. Het waren
toen 55-pluswoningen, vandaar dat hier (nog) veel
ouderen wonen. In 2003 is dit label eraf gehaald en
mogen er ook andere doelgroepen wonen.
Er wonen nu ook jongeren, dat zorgt wel eens voor
wrijving met de wat oudere bewoners. Sommige
bewoners hebben wat meer moeite om een andere
levensstijl te accepteren. Dat is soms moeilijk, ook
omdat het gebouw best gehorig is. De meeste
klachten gaan hier ook over geluidsoverlast. We
hebben plannen voor verduurzaming en renovatie,
maar we weten nog niet wanneer we hiermee
kunnen beginnen.”

SCHRIJVERSBUURT: GRIJPMAFLATS
Aantal woningen Woonbedrijf: 81
Soort woning: 			
appartementen
Gemiddelde huurprijs: 		
€800 inclusief
				service- en
				stookkosten
Bouwjaar: 			1961

#

En wat
vindt zij?

Tineke Tijssens,
bewoner

ENS

TINEKE TIJSS

“Ik woon sinds 2006 aan de Busken Huetstraat en
het bevalt me hier prima. Er zijn veel mensen die
hier al erg lang wonen, al komen er ook steeds
meer jongeren. De ligging van de flat is fijn. Ik kan
makkelijk naar de stad lopen en naar mijn zusjes in
de buurt. Het nadeel van het gebouw is dat het erg
gehorig is. Gelukkig heb ik daar weinig last van,
omdat mijn bovenbuurvrouw veel rekening met
mij houdt. Ik vind wel dat de groenvoorziening
rondom het gebouw beter kan. De flat aan de
Willem Klooslaan heeft prachtige bloemen. Die
hebben we hier niet en dat is jammer.”

De Bennekel:
flat Cavallilaan
Ruben: “De flat aan de Cavallilaan is te
vergelijken met de Grijpmaflats als het gaat
om de technische staat. Qua bewoners zijn het
juist tegengestelde van elkaar. Dat komt vooral
door de huurprijs. Hier betaal je 319 tot 450
euro voor een appartement. Er wonen vooral
alleenstaanden, starters en gezinnen, terwijl
er in de Grijpmaflats vooral ouderen wonen.
Ook wonen hier veel bijzondere doelgroepen,
waaronder statushouders. De inschrijftijd voor
een woning hier is 6 tot 7 jaar. Je komt dan in
aanmerking voor een appartement bestaande uit
twee verdiepingen met drie slaapkamers. Je krijgt
dus ‘veel voor weinig’. Ook zijn er een aantal
kleine benedenwoningen, met één slaapkamer.
Net als de Grijpmaflats is ook dit gebouw oud
en erg gehorig. Dat zorgt regelmatig voor
problemen, omdat bewoners elkaar snel horen
bij dagelijkse bezigheden. Mensen die weinig
rekening houden met de omgeving kunnen voor
overlast zorgen. Ook de nooduitgangen zijn
vaak een probleem. Bewoners gaan hier door
naar buiten, maar laten soms de deur openstaan.
Dan kunnen bijvoorbeeld daklozen naar binnen
glippen en er overnachten. Woonbedrijf moet
deze ruimtes vaak schoonmaken. Ook op straat
wordt veel afval gedumpt. Door bewoners,
maar ook door anderen die weten dat het toch
wel wordt opgeruimd door de gemeente en
Woonbedrijf. De komende jaren bepalen we de
visie op de Cavallilaan naar de toekomst toe. We
zorgen nu voor noodzakelijk onderhoud, zodat
het veilig blijft.”

ISIA

CAVALLILAAN

Aantal woningen Woonbedrijf: 117
Soort woning: 			
appartementen
Gemiddelde huurprijs: 		
€319 tot €450
				inclusief
				servicekosten
Bouwjaar: 			1964

#

En wat
vindt hij?

SW

Isias Weldegerima,
bewoner

ELD

EGE

“Ik ben 5 jaar geleden vanuit Eritrea naar
Nederland gekomen. Ik was toen 13 jaar. Sinds
december 2018 woon ik hier, in een benedenwoning. Dit is perfect voor mij, omdat ik alleen
ben. Mijn familie is in Eritrea gebleven. Ik heb mijn
moeder sinds mijn vertrek niet meer gezien en ik
mis haar wel. We bellen 1 of 2 keer in de maand. Ik
heb wel een nicht die in Helmond woont en een
vriend in Veldhoven. In de flat heb ik niet echt
contact met mensen. Er zijn weinig
leeftijdsgenoten.”
RIM

A
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DE BENNEKEL: FLAT CAVALLILAAN
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bewoner in beeld

Peter
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HUURDER: PETER FRANSSEN
SOORT WONING: JAREN 20
WIJK: STRIJP
WOONT HIER SINDS: 1972

Peter Franssen (71) is een natuurliefhebber. Zijn tuin en vogels
betekenen alles voor hem. Na een herseninfarct heeft hij op dit vlak
wel wat moeten inleveren, omdat alles bijhouden niet meer ging.
Maar hij is blij dat hij nog elke dag van zijn tuin kan genieten.
Hoe bent u hier komen wonen?
“Mijn vrouw en ik woonden eerst in
een huurappartement. Maar daar
werd ik niet gelukkig van, omdat ik
een buitenmens ben.
Via de woningbouw kregen we
toen te horen dat we van woning
konden ruilen met een dame op
leeftijd. Zij woonde hier. Toen we
kwamen kijken, ben ik meteen door
naar buiten gelopen. Ik zag de tuin
en zei meteen: ik ruil! Binnen had ik
nog niet eens alles gezien, maar dat
maakte me niet uit. Dat kwam
later wel.”

Wat heeft u met de tuin gedaan?
“De tuin was flink verwaarloosd,
die heb ik helemaal opgeknapt.
Er staan vooral verschillende soorten
vrouwenschoentjes (orchideeën)
en bonsaiboompjes. Ik vind het
prachtig hoe je die takken zelf kunt
vormen met ijzerdraad. Vroeger
had ik nog véél meer planten.
Maar alles bijhouden ging na mijn
herseninfarct niet meer. Zo had ik
ook een buitenkooi met Europese
vogels. Vogels kweken, en dan vooral
Putters, was echt mijn passie. In 1987
heb ik ook de Belangenbehartiging

Europese Cultuurvogel opgericht.
Die bestaat nog steeds.”
Wat betekent de tuin voor u?
“Alles. Ik ben er nog steeds heel blij
mee. Soms sta ik om 5 uur ’s ochtends
al in de tuin naar de vogeltjes te
luisteren. Binnen een boek lezen is
voor mij een straf van het hoogste
niveau. Ik moet buiten zijn. En
als het daar te koud voor is, ga ik
mijn hobbyruimte in om hout te
bewerken.”

