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Terugbelafspraak
Het stadsleven is druk en ik heb een hectische 
baan. Dus wil ik er regelmatig uit. Stilte horen, 
lucht zien, met mijn vingers in de grond, varen 
met een bootje. Na een halfj aar zoeken is het ge-
lukt: we hebben een recreatielandje gekocht in het 
Groene Hart. Het heeft  een insteekhaventje en vrij 
uitzicht op de weilanden. De verkopers waren net 
zo blij als wij met de deal. Dus hebben we met z’n 
vieren op een prachtige zonnige ochtend op het 
landje champagne zitten drinken, terwijl we het 
koopcontract tekenden. 
Als oud-Postbankklanten wilden wij onze hypo-
theek bij ING ophogen om het landje te kunnen 
betalen. Het leek wel of ING daarop helemaal niet 
zat te wachten. Als ik contact wilde met een hypo-
theekadvisieur kon ik een ‘terugbelafspraak’ ma-
ken. Binnen twee dagen zou ik worden gebeld. En 
mocht ik niet opnemen, dan kon ik altijd opnieuw 
een terugbelafspraak maken. 
Al gauw werd me duidelijk dat de mij toegewezen 
hypotheekadviseur niet de moeite nam om contact 
met mij op te nemen. En dat ik dus standaard na 
twee dagen moest bellen om een nieuwe terugbel-
afspraak te maken. En intussen gebeurde er niets. 
Gevolg van de crisis?
Na zes weken hadden we allerlei papieren naar 
ING gestuurd, maar nog steeds geen off erte in huis. 
Voor de zekerheid belde ik de Rabobank. Binnen 
een dag zou ik worden teruggebeld. Na twee dagen 
nog maar eens gebeld. Ja, de vakantie hè. Na drie 
dagen nog steeds geen bericht. Blijkbaar heerst de 
‘niet-terugbellen-ziekte’ niet alleen bij ING.
Een hypotheek aanvragen is voor sommige mensen 
lastiger worden, blijkt uit het artikel op pagina 12 
in dit nummer. De banken beweren echter dat het 
aanvragen van een hypotheek net zo snel gaat als 
voorheen. Dat wil zeggen dat hun dienstverlening 
altijd al zo abominabel slecht is geweest. Toch raar 
dat je je geldzaken in handen geeft  aan een bedrijf 
dat het contact met de klant niet eens goed geor-
ganiseerd krijgt. 
Overigens gaat het nu, na 2,5 maand, de goede 
kant op met die hypotheek. Maar voor nazomeren 
op het landje is het te laat.

16

Van de redactie

Marjan Agerbeek, 

hoofdredacteur
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Sinds 1 september zijn gloeilampen van 100 
watt en hoger uit de winkel verdwenen. Vol-
gend jaar zijn die van 75 watt aan de beurt, een 
jaar later gevolgd door die van 60 watt, en in 

2012 zijn er in de EU geen gloeilampen meer te koop. 
Goeie zaak, vinden velen, want het ouderwetse peertje 
is een ineffi  ciënte energieslurper: slechts 5% van de 
verbruikte energie wordt omgezet in licht, de rest in 
warmte. 
De totale energiewinst van een gloeilamploos bestaan 
is evenwel beperkt, becijferde het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS). Gloeilampen zijn verantwoorde-
lijk voor 0,2% van het Nederlandse energieverbruik. 
Inclusief het warmteverlies bij de opwekking van de 
benodigde elektriciteit komt dat cijfer op hooguit 0,8% 
uit. De energie die we in een heel jaar voor gloeilampen 

De gloeilamp gaat verdwijnen. Maar over de gedoodverfde 

opvolgers van het aloude peertje, de spaar- en ledlamp, zijn de 

nodige twijfels.  

TEKST HANNO BAKKEREN FOTOGRAFIE FRANK VAN BIEMEN

Opvolger voor de
gloeilamp gezocht

verbruiken, verrijden we in drie weken in de auto of 
verstoken we in twee weken in huis om het warm te 
houden. De besparing op de energierekening is dan 
ook bescheiden. 

SCHROEFFITTING

Volgens Milieu Centraal had een gemiddeld Nederlands 
huishouden in 2008 veertig lampen in huis: twintig 
gloeilampen, tien halogeenlampen, zeven spaarlampen 
en drie tl-buizen. Ledlampen zijn nog zo dun gezaaid 
dat ze niet in de telling zijn meegenomen. Gloeilampen 
verliezen al jaren terrein, maar omdat het aantal lam-
pen in huis sinds 1990 met maar liefst 60% is geste-
gen, verbruiken we elk jaar meer stroom. Licht is goed 
voor ongeveer een zesde van het elektriciteitsverbruik 
in huis, een kleine 10% van de energierekening, ofwel 
€ 150,- per jaar per huishouden. Door alle gloeilampen 
door spaarlampen te vervangen, kan dat bedrag met de 
helft  omlaag, met ledlampen nog verder. Technisch is 
de overstap naar spaarlampen, ledlampen of energie-
zuinige halogeenlampen geen enkel probleem: ze zijn 
allemaal verkrijgbaar met een ouderwetse schroeffi  t-
ting. 
Spaarlampen zijn de laatste jaren een stuk goedkoper 
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Om mensen er toch warm voor te krijgen, ontvangen 
alle 2,5 miljoen deelnemers van de Nationale Post-
codeloterij dit najaar een gratis ledlamp. ‘Wat LED 
je?’, heet de campagne. Meetinstituut VSL woord-
speelde er begin dit jaar ook vrolijk op los met ‘Opge-
LED’, een rapport met een aanzienlijk minder vrolijke 
boodschap. Net als de door de Consumentenbond ge-
teste spaarlampen gaven de door VSL 
geteste ledlampen niet de beloofde 
lichtsterkte. Gemiddeld bedroeg de 
gemeten lichtopbrengst slechts 25% 
van de op de verpakking vermelde 
waarde. Ledproducenten weerspraken 
dit. VSL zou alleen ledlampen met een 
extreem laag wattage hebben getest 
en zodoende appels met peren heb-
ben vergeleken. Ook was bij de tests 
onvoldoende rekening gehouden met 
de beoogde toepassing van de ledlamp: 
anders dan een gloeilamp richt een ledlamp zijn 
licht in een specifi eke richting. Verwacht dan ook 
niet overal rondom een gelijkmatig licht, menen de 
ledproducenten, maar kijk naar de eff ectieve licht-
opbrengst in bijvoorbeeld een leeslamp.

KIL LICHT

Anne Veeman, verkoper bij elektronicawinkel Aurora 
in Amsterdam en accountmanager van bespaarmetver-
lichting.nl, neemt het deels op voor de ledfabrikanten. 
“Neem de ledlamp van 7 watt van Philips. Draai hem in 
een hanglamp en de lichtsterkte is wel degelijk verge-
lijkbaar met die van een gloeilamp van 40 tot 60 watt. 
Maar doe hem in een staande lamp en je komt niet 
verder dan zo’n 25 watt. Bedenk daarom altijd goed 
waarvoor je een ledlamp wilt gebruiken.” 
Maar wat betreft  lichtkwaliteit is Veeman niet erg te 
spreken over ledlampen. Hij noemt het licht kil, killer 
dan dat van de betere spaarlamp. “Ledverlichting heeft  
ongetwijfeld een grote toekomst, maar ze moeten nog 
fl ink worden doorontwikkeld. Voorlopig ben ik terug-
houdend ze te adviseren. En kijk gerust eens wat verder 
dan spaarlampen en ledlampen, zou ik zeggen. Ook ha-
logeen- en tl-lampen hebben een enorme ontwikkeling 
doorgemaakt, zowel wat betreft  hun energieverbruik 
als lichtkwaliteit.” 

‘Naast mijn bed heb 
ik de spaarlampen weer 

vervangen door 
gloeilampen’ 

geworden. Ikea verkoopt ze al voor € 1,-, Gamma voor 
plusminus € 3,-. Met hun circa 75% lagere energiever-
bruik verdienen spaarlampen zichzelf snel terug, vaak 
al binnen een jaar. Daarbij komt dat ze langer meegaan: 
zes tot soms wel vijft ien jaar, tegen circa één jaar voor 
een gemiddelde gloeilamp. 
Maar de Consumentenbond plaatst grote vraagtekens 
bij de claims die sommige spaarlampproducenten op 
de verpakking zetten. Van de dit voorjaar door de bond 
geteste lampen verwierf geen enkele spaarlamp het pre-
dicaat ‘goed’. Sommige lampen haalden nog niet de 
helft  van de beloofde levensduur. Ook opvallend: zelfs 
identieke lampen, dus van hetzelfde merk en type, ble-
ken individueel enorm te verschillen in levensduur. 

KLEURWEERGAVE

Over de hoeveelheid en kwaliteit van het licht was 
de Consumentenbond evenmin te spreken. ‘Ter ver-
vanging van een gloeilamp van 40 watt’, vermeldt de 
verpakking van een spaarlamp bijvoorbeeld, maar in 
de test bleken alle lampen beduidend minder licht te 
geven dan beloofd. Ook de kwaliteit van het licht, de 
kleurweergave, was niet al te best. Waar een gloeilamp 
op een schaal van 1 tot 100 doorgaans de maximale 
score haalt, bleven de geteste spaarlampen steken tus-
sen de 78 en 83 punten – ze geven een killer licht. 
“In de proefopstelling in de winkel ziet dat spaarlamp-
licht er vaak nog heel aardig uit”, vertelt gepensioneerd 
kno-arts Backus uit Zeist en lid van Vereniging Eigen 
Huis. “Maar eenmaal thuis krijgt alles een groene of 
blauwe gloed. En ruilen kun je ze niet. Ik ben al een 
tijdje bezig over te stappen op spaarlampen, maar op 
sommige plekken, zoals naast het bed, heb ik ze weer 
vervangen door gezellige gloeilampen.” 
Verder valt het Backus op dat sommige spaarlampen 
langzaam opstarten, iets wat de Consumentenbond ook 
ondervond: sommige testlampen deden er meer dan 
drie seconden over om een eerste fl ikkering te geven. 
De snelste starter gaf na een halve minuut 89% van 
zijn maximale hoeveelheid licht, de traagste maar 16%. 
Bij lage temperaturen onder het vriespunt hollen die 
prestaties achteruit. Gelukkig zitten de producenten 
van spaarlampen niet stil en komen er in hoog tempo 
speciale buitenlampen op de markt, alsmede spaarlam-
pen met zachter licht of ingebouwde dimmers. Derge-
lijke lampen zijn over het algemeen wel wat duurder.

GEEN OPSTARTPROBLEMEN

De ledlamp heeft  veel voordelen ten opzichte van de 
spaarlamp. Zo gaat een ledlamp veel langer mee, tot 
wel vijft ig jaar, beloven sommige fabrikanten, en ze 
verbruiken maar een tiende van de elektriciteit van 
een gloeilamp. Daarnaast kennen ledlampen geen op-
startproblemen en bevatten ze, anders dan de meeste 
spaarlampen, geen kwik. Nadeel is dat ze zo duur zijn, 
al gauw tussen de € 20,- en € 35,- per stuk. Een dure 
grap als een gemiddeld gezin de komende paar jaar 
twintig gloeilampen moet vervangen. 

ENERGIE BESPAREN

Vereniging Eigen huis heeft een dossier over energie samengesteld 

(www.eigenhuis.nl/energie). Daarin is onder meer te lezen hoe woningbezit-

ters energie kunnen besparen door gewoonten af te leren.  

MILIEUOOGPUNT 
Vereniging Eigen Huis onderschrijft het belang van energiebesparing 

vanuit milieuoogpunt, maar ook omdat het de eigenwoningbezitter geld be-

spaart. Het verbod op het gebruik van gloeilampen levert daar op een simpele 

manier een bijdrage aan.  
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Jaarlijks breekt er in Nederland in zo’n 7.000 
woningen brand uit. Daarbij vallen ongeveer 
50 dodelijke slachtoff ers en 500 gewonden. 
De meesten worden verrast in hun slaap en 

stikken. “Rook is zwaar gift ig”, zegt Joris van Hest, 
teamleider brandpreventie bij de brandweer in Oss. “En 
hete rook is in staat om longblaasjes in een seconde te 
verbranden. En dan stikt het slachtoff er.” 
Volgens hem hebben mensen een te rooskleurig beeld 
van hun vluchtmogelijkheden. Vorig jaar had zijn korps 
op de meubelboulevard in Oss een woonhuis nage-
bouwd dat gevuld werd met onschadelijke oefenrook. 
Het publiek kon er aan den lijve ondervinden dat het 
bijna onmogelijk is om te vluchten uit een huis dat 
vol rook staat. Met deze actie won het korps in 2008 
de Gouden Rookmelder, een jaarlijkse prijs voor het 
brandweerkorps met de beste brandpreventieactie.  
Een rookmelder detecteert rook voordat het hele huis 
ermee vol staat en vluchten onmogelijk wordt. Hoe 
meer rookmelders bewoners in huis hebben opgehan-
gen, hoe eerder zij bij brand worden gewaarschuwd. 
Uit onderzoek eind vorig jaar van onderzoeksbureau 
MWM2 blijkt dat het aantal huishoudens met rook-
melders blijft  steken op 74%. En onderzoek van Ver-
eniging Eigen Huis wijst uit dat 85% van haar leden 
een rookmelder heeft  (zie tabel op pagina 34). 

VERKEERDE PLEK

Waarom is nog niet iedereen overtuigd van de nood-
zaak van rookmelders? Rob Baardse, verantwoorde-
lijk voor preventie bij de Nederlandse Brandwonden 

Stichting vermoedt dat het besef van veiligheid niet 
opweegt tegen de moeite die mensen ervoor moeten 
doen. “De kosten zijn volgens mij het probleem niet – 
voor € 5,- koop je er al één. Bovendien zijn ze overal in 
allerlei soorten te verkrijgen.” En gebruiksongemak? 
“Rookmelders zijn niet gebruiksonvriendelijk”, vindt 
Baardse. “Als een rookmelder op verkeerde momenten 
afgaat, dan hangt de detector op de verkeerde plek.” 
Volgens Van Hest van de brandweer in Oss verzuimen 
veel mensen om de gebruiksaanwijzing goed door te 
lezen. “Zouden ze dat wel doen, dan zijn er geen pro-
blemen.”
Sinds een paar jaar moeten nieuwbouwwoningen zijn 
voorzien van rookmelders. Tot ongenoegen van het 
Verbond van Verzekeraars geldt die plicht niet voor 
bestaande woningen. Woordvoerder Jan-Willem Wits: 
“In ons werk zien we de gevolgen van brand. Ieder-
een die dat heeft  meegemaakt, weet hoe vreselijk het 
is.” Daarnaast wijst hij erop dat de premies voor de 
brandverzekering omlaag zouden kunnen als het tot 
zo’n verplichting komt. Het verbond voelt weinig voor 
een premiekorting voor mensen met een rookmelder. 
De consument moet volgens Wits zelf tot dat inzicht 
komen en de overheid kan daarbij helpen met Postbus 
51-spotjes of door bijvoorbeeld gratis rookmelders uit 
te delen. 
De overheid is terughoudend bij het voorschrijven van 
aanvullende eisen, meldt Nynke van der Zee, woord-
voerder bij het ministerie van VROM. “Dat jaagt bur-
gers en bedrijven op extra kosten.” Bovendien betekent 
het hebben van rookmelders volgens haar nog niet dat 
bewoners ze ook monteren. “Dat vergt handhaving en 
controle en bovendien hebben woningeigenaren ook 
een eigen verantwoordelijkheid.” 
Toch overweegt VROM de regels wat aan te scherpen. 
“Bij verschillende projecten in binnen- en buitenland 
is gebleken dat rookmelders kunnen bijdragen aan een 
grotere veiligheid in de woning. Dat is aanleiding voor 
ons om na te gaan of er verder beleid moet worden 

Het overlijdensrisico bij brand is in woningen zonder rookmelder twee keer zo groot als in woningen met zo’n 

detector. Toch heeft een kwart van de Nederlandse huishoudens nog altijd geen rookmelder in huis.   

TEKST GONNIE OUSSOREN FOTOGRAFIE FRANK VAN BIEMEN 

‘Gevaar van rook
wordt onderschat’

Niet iedereen heeft rookmelder

NATIONALE ROOKMELDERDAG

Zaterdag 24 oktober is het Nationale Rookmelderdag. Heel Nederland wordt op 

die dag opgeroepen om zijn rookmelders te testen of indien nodig rookmelders 

aan te schaff en. Iedereen die ook maar iets met rookmelders te maken heeft 

(bouwmarkten, brandweer enzovoort) werkt mee aan deze dag. 
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GOEDE PLEK VOOR EEN ROOKMELDER 

 Op elke verdieping in huis

 In de gang of ruimte tussen keuken en 

woonkamer

 Aan het plafond

 Bij de wasmachine en -droger 

 Nabij het begin en einde van de trap 

(kijk ook op www.eigenhuis.nl/brandveilig)

 

Veronica van der Velde verloor in 1996 als 9-jarig meisje haar 

moeder en zusjes bij een woningbrand. “De brand ontstond 

’s nachts. Mijn vader zag de vlammen uit de keuken slaan. Ik 

hoorde gebonk op de trap en het roepen van mijn vader. Brand is 

zoiets vreemds, ik wist niet wat ik moest doen. Ik kon geen stap 

verzetten. Keihard riep ik om mijn vader, die ondertussen mijn 

moeder en zusjes probeerde wakker te roepen. Hij ging ervan 

uit dat zij hem hoorden en haastte zich naar mijn slaapkamer. 

Hij tilde me uit mijn kamer en hij sprong van de trap. Ik weet nog 

dat mijn pyjamabroek afzakte en ik die optrok. Daarbij grepen de 

vlammen mijn rechterhand. Ik voelde geen pijn, daarvoor was ik 

te verbijsterd. Mijn vader wist mij naar buiten te krijgen en ging 

daarna weer naar binnen. Het is hem niet 

gelukt om mijn moeder en zusjes te redden. 

Later hoorden we van de brandweer dat zij 

waarschijnlijk bewusteloos zijn geraakt en daarna zijn verbrand. 

Ze hebben niet geleden. Mijn vader en ik zijn met spoed naar het 

brandwondencentrum in Rotterdam gebracht. Daar heb ik drie 

maanden gelegen en mijn vader een halfjaar. Ik heb ongeveer 

tien operaties gehad. 

Waarom we geen rookmelder hadden? Om dezelfde reden als 

waarom zoveel mensen geen rookmelder hebben. Je verwacht 

niet dat een brand jou ooit overkomt. Daar denk je gewoon niet 

aan. Ten onrechte.” 

‘JE DENKT GEWOON NIET AAN BRAND’
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ontwikkeld.” Een verplichting is volgens Van der Zee 
een optie. Andere mogelijkheden zijn het intensiveren 
van publiekscampagnes of stimuleringsprogramma’s. 
“Zaken die bij de besluitvorming een rol spelen zijn de 
administratieve lasten, de mate waarin er sprake is van 
het voorkomen van slachtoff ers bij brand en de vraag in 

hoeverre woningen in Nederland al van 
rookmelders zijn voorzien.”
 
WAARSCHUWINGSPIEPJES

Een rookmelder zorgt voor veiligheid, 
maar dit werkt alleen als de rookmel-
ders op de juiste manier worden ge-
bruikt en onderhouden. Omdat rook 
lichter is dan lucht en dus opstijgt, moet 
de rookmelder idealiter aan het plafond 

worden gemonteerd. Verder moet de bewoner wekelijks 
de testknop een keer indrukken. Dat een rookmelder, 
afh ankelijk van het type, één tot tien jaar meegaat, is 
ook niet bij iedereen bekend. De batterijen in een rook-
melder zorgen soms ook voor problemen, weet Van 
Hest. “Als die op raakt, geeft  de rookmelder waarschu-
wingspiepjes. Veel mensen halen dan de batterij eruit, 
maar verzuimen om er een nieuwe in te plaatsen.” Een 
rookmelder met een normale batterij moet eenmaal per 
jaar vervangen worden. Van Hest adviseert daarom een 
rookmelder met een longlife-batterij. “Die gaat tien jaar 
mee. Dan heb je er voorlopig geen omkijken naar.” 
De rookmelder moet vier keer per jaar stofvrij worden 

OPTISCHE ROOKMELDER

In het boek Verstandig verbouwen van Vereniging 

Eigen Huis staat onder meer een paragraaf over de wer-

king van een optische rookmelder en wordt ingegaan op 

het gebruik van brandvertragende bouwmaterialen.  

Kijk op www.eigenhuis.nl/boeken   

VERZEKERINGEN

Voor leden heeft Vereniging Eigen Huis bij ver-

zekeraar FBTO aantrekkelijke kortingen bedongen voor 

verzekeringen. Voor opstal- en inboelverzekeringen be-

draagt de korting 15%.

Kijk op www.eigenhuis.nl/verzekeringsservice

 

LAAGDREMPELIG

Rookmelders in woningen kunnen bewoners veel 

leed besparen. Vereniging Eigen Huis vindt daarom dat 

het gebruik van rookmelders moet worden gestimu-

leerd. 

Bewoners moeten 
wekelijks de testknop 

een keer indrukken

gemaakt met een zachte borstel van de stofzuiger of 
een vochtige doek. In de rookmelder zit namelijk een 
lichtbron. Als er rook bijkomt, wordt het licht verstoord 
en gaat het alarm af. Als zich te veel stof ophoopt in de 
melder kan de lichtbron zijn werk niet meer goed doen. 
De binnenzijde van de rookmelder mag daarentegen 
nooit schoongemaakt worden. 

*  Het betreft hier een representatief online onderzoek onder 968 deelnemers van Eigen Huis Panel, het onderzoekspanel van Vereniging Eigen Huis, uitgevoerd
  in juni 2009.

Waarom zijn de rookmelders niet in gebruik? 

(verscheidene antwoorden zijn mogelijk)

44% Ik ben er nog niet aan toegekomen 

39% De batterijen zijn leeg

13% Ze zijn niet gebruiksvriendelijk

 6% De rookmelder is kapot

 6% Ik vind ze moeilijk te monteren

22% Andere reden

Heeft u ten minste één 

rookmelder in huis?

Zijn de rookmelders ook 

daadwerkelijk in gebruik?

Waarom heeft u geen rookmelder? 

(verscheidene antwoorden zijn mogelijk)

25% Ik vind het niet nodig

15% Ze gaan te vaak onnodig af

12% Ze zijn moeilijk te monteren

12% Ze zijn lelijk

 7% Ze zijn niet gebruiksvriendelijk

 4% De batterijen zijn moeilijk te vervangen

52% Andere reden85% Ja

95% Ja

15% Nee

5% Nee

Gebruik rookmelders onder leden van Vereniging Eigen Huis*

Kunt u aangeven hoe vaak u de volgende vormen van onderhoud pleegt aan uw rookmelders? (%)

  

     

 Minimaal eens per jaar Niet jaarlijks Nooit Overig 

Testknop indrukken 67 15 12 6  

Schoonmaken van 

de rookmelder 37 19 37 7  

Batterijen vervangen 36 39 12 13  
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Joris (39) en Ruth Jaspers (37) kochten in 2005 een 125 jaar oude wo-

ning in het centrum van Bodegraven. Ondanks kleine tegenvallers 

slaagde het stel er bij de drastische renovatie in om de kosten in de 

hand te houden.

Klussen vanaf
dag één

Met hun derde kind op komst werd de woning van Joris en Ruth 
Jaspers in Bodegraven te klein. “Ons oog viel al snel op dit pand. 
Het stond al twee jaar te koop”, zegt Joris. “We zagen dat er 
erg veel aan moest gebeuren. Het zag er niet uit! Vanaf de ja-

ren zestig hadden er vele huurders in gewoond en er was veel achterstallig 
onderhoud. Op de begane grond waren de muren bedekt met dikke klodders 
stuc en steenstrips. Op de trap en op de muren naar de eerste verdieping zat 
oranje tapijt. En aan één kant van de woonkamer was een grote schouw in 
jarenzeventigstijl gemetseld.” 
Bij de tweede bezichtiging van de ‘oude dame’ nam Jaspers zijn zwager mee. 
“Hij heeft  veel verstand van verbouwen. We bekeken wat we konden verwach-
ten en wat er in de eerste drie maanden kon en moest gebeuren. “We hadden 
namelijk drie maanden totdat we ons oude huis uit moesten.” 
Inmiddels woont het stel vier jaar in de historische twee-onder-een-kapwoning 
uit 1880. Het trotst zijn ze op de woonkamer. Deze heeft  – net als de rest van 
het huis – een hoog plafond met een kroonluchter, een sierlijke schouw, 

Villa Nooitgedacht
Bijna niemand koopt een huis waar-
aan niets hoeft te gebeuren. In deze 
serie komen klussers aan het woord 
die hun huis fors hebben verbouwd en 
zo hebben omgevormd tot hun droom-
huis – hun Villa Nooitgedacht.

TEKST MIRIAM BAUWER FOTOGRAFIE MARC VAN DER KORT

‘Resultaat geeft een hoop voldoening’
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De vloer werd wat uitgegraven en vervolgens 

liet het stel schuimbeton storten.

MEEDOEN AAN 

DEZE SERIE? 

Meld u aan op 
www.eigenhuis.nl/

contact. De redactie 

neemt dan contact 

met u op.
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Aanschafprijs in 2005 van 

twee-onder-een-kapwoning 

in Bodegraven € 350.000,-

Verbouwingskosten: Verbouwingskosten: 
Loonkosten €   30.000,- 

Keuken €   15.000,-

Materialen €   15.000,-

Vloeren €     8.000,-

Badkamer €     2.000,-

Kosten verbouwing tot aal €   70.000,-
Kosten verbouwing tot aal €   70.000,-

WOZ-waarde 
(peildatum januari 2008) € 440.000,-

Ges chatt e marktwaarde € 575.000,-
Ges chatt e marktwaarde € 575.000,-

houten vloeren en witte en-suitedeuren, allemaal in authentieke stijl. Ook over 
de rest van het huis zijn ze meer dan tevreden. In de hele woning zitten ramen 
met roedeverdeling, authentieke deuren en inbouwkasten. 

BINNENSTEBUITEN

Het heeft  de nodige inspanningen gekost om het huis in deze staat te krijgen. 
Vanaf de dag dat de twee de sleutel kregen, gingen ze aan de slag. Jaspers 
huurde zijn zwager voor drie maanden in en deed af en toe ook een beroep 
op andere vaklui. Ook de vader van Ruth heeft  het nodige gedaan, zoals het 
leidingwerk, de elektra en het op maat maken van de deuren. Zelf nam Jas-
pers in de eerste drie maanden ten minste twee dagen per week vrij om mee 
te helpen. 
Ze keerden het huis binnenstebuiten. Jaspers: “Het pand staat op zand. Om 
de vloer te isoleren, hebben we de kamer een stukje uitgegraven en schuim-
beton (beton met luchtbelvormers, red.) laten storten.” De volgende klus was 
het isoleren van de buitenmuren en het stuken van de muren. “Zelf ben ik 
de eerste dagen bezig geweest met het afb ikken van dikke klodders stuc en 
steenstrips. Een vreselijke klus.” 
Er kwam een nieuwe keuken, toilet en een andere trap. In de keuken is een 
muur weggehaald, waardoor de hal kleiner en de keuken groter is geworden. 
De badkamer bleef grotendeels hetzelfde. “We hebben er wel een nieuw bad, 
een nieuw toilet en nieuwe wasbakken met een aanrechtblad ingezet. De mar-
meren plavuizen, inclusief de badombouw, zaten er al in.” Beneden in de hal 
en keuken heeft  het echtpaar plavuizen laten leggen. En de grenenhouten vloer 
die eerst in de woonkamer lag, hebben ze verplaatst naar hun slaapkamer en de 
studeerkamer beneden. Ook het belangrijkste schilderwerk werd in de eerste 
drie maanden al uitgevoerd. 

‘Zelf was ik druk met het 
afbikken van dikke klodders 
stuc en steenstrips’

De badkamer (foto boven) bleef grotendeels 

hetzelfde. De plavuizen zaten er al in. Wel 

plaatste het stel een nieuw bad en wastafels.

In de keuken (foto onder en rechts) werd het 

toilet verwijderd en verdween er een muur. 

Op de vloer kwamen plavuizen.
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VERSTANDIG VERBOUWEN

Het boek Verstandig verbouwen geeft antwoord op vragen als: hoe fi -

nancier je een verbouwing, hoe ga je aan de slag en wat zijn de valkuilen (zie 

www.eigenhuis.nl/boeken). 

BOUWKUNDIGE KEURING

Een Eigen Huis Aankoopkeuring geeft een objectief beeld van de bouw-

kundige staat van de woning en de eventuele (herstel)kosten. Na een verbou-

wing maakt Eigen Huis Verbouwkeuring duidelijk of alles volgens afspraak is 

verlopen. Meer informatie: www.eigenhuis.nl/verbouwkeuring 

ISOLEREN

Isoleren is sinds 1 juli aantrekkelijker geworden: de btw voor vloer-, dak- 

en gevelisolatie is verlaagd naar 6% en er is een subsidieregeling voor isolatie-

glas. Vereniging Eigen Huis vindt de btw-verlaging een prima initiatief, mits het 

voordeel bij de consument terechtkomt en niet bij de aannemer. 

TIPS VAN JORIS EN RUTH JASPERS

 Zorg dat je zoveel mogelijk grote verbouwingsklussen 

doet als je nog niet in het huis woont.

 Bewaak de planning en de begroting.

 Speur op internet naar koopjes en de juiste materia-

len.

 Koop zo mogelijk (via iemand met een eigen bedrijf) 

in bij de groothandel in plaats van bij reguliere bouw-

markten. Daarmee bespaar je veel geld.

Begane grond

Eerste verdieping

oud

oud

nieuw

nieuw

De meeste klussen verliepen voortvarend, mede door de goede planning. Maar 
er waren ook kleine tegenvallers. Jaspers: “De steunbalken in de keuken bleken 
rot en moesten vervangen worden. En toen we na het isoleren en schilderen de 
verwarmingselementen ophingen en aanzetten, begon de ketel - die pas zes 
jaar oud was - te lekken. Een monteur constateerde dat de cv-ketel niet meer 
te redden was. Met deze tegenvaller hadden we in ons budget geen rekening 
gehouden. We hadden nog graag even met de oude ketel willen doen.” Via 
internet vond Jaspers voor € 1.000,- een goede, nieuwe ketel. Die werd de vol-
gende dag bezorgd en Jaspers’ schoonvader heeft  hem direct geïnstalleerd. 
De kosten hebben het echtpaar onder controle weten te houden. “Ik heb de uit-
gaven nauwkeurig bijgehouden”, licht Jaspers toe. “Daarnaast speurden mijn 
vrouw en ik op internet naar spullen en mijn zwager kocht veel materiaal bij de 
groothandel. Daarover hoefden we geen opslag te betalen. Ook hebben we geld 
bespaard doordat mijn zwager en schoonvader veel klussen hebben gedaan.” 
Bovendien heeft  Jaspers zich erbij neergelegd dat niet alles perfect kan zijn. 
“We hebben de originele ramen erin laten zitten. Het kost een vermogen om 
deze ramen te laten vervangen door dubbelglas met roedeverdeling. Daarom 
hebben we besloten dat niet te doen. De ramen vervangen door ‘gewoon’ dub-
belglas zou aanmerkelijk goedkoper zijn, maar dan zou de authentieke stijl 
verloren gaan.” 

SCHEEPSVLOEREN

Hoewel er in de eerste drie maanden volop is geklust, was het huis nog niet 
af. Ook in de jaren erna is er veel werk verzet. Zo is de tuin twee jaar geleden 
afgemaakt. “De veranda is gemaakt van een oude scheepsvloer. Dat hebben 
we ook op internet gevonden.” En de tussendeuren in de woonkamer zitten 
er sinds begin dit jaar in. “We hebben er heel lang naar gezocht en hebben ze 
uiteindelijk gevonden bij een Haagse handelaar. Ze komen uit Haagse huurwo-
ningen uit 1910. Mijn schoonvader heeft  ze passend gemaakt en erin gezet.” 
Nog steeds liggen er enkele klussen te wachten. “Ik heb laatst een lijst gemaakt 
van zaken die allemaal nog moeten gebeuren. Dat bleken nog twee kantjes. 
Bijna allemaal details weliswaar.” Op naar de volgende verbouwing? Jaspers: 
“Ik zeg niet ‘eens maar nooit weer’. Want het resultaat geeft  een hoop vol-
doening. Maar voorlopig gaan we hier niet weg. Tenzij er een heel goed bod 
komt.”  

‘Ik heb de uitgaven 
nauwkeurig bijgehouden’
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