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Geen dag is hetzelfde
als je bij bewoners over
de vloer komt
Berry de Veth – Woonbron Onderhoud

Als mensen me vragen wat ik doe, zeg ik altijd: klussen bij bewoners. Elke dag kom
ik in drie of vier woningen, bij de mensen over de vloer. Maar geen enkele dag is
hetzelfde. Ik voer PRIO-onderhoud uit. Dat betekent dat ik kijk wat er moet gebeuren
in de woning om problemen vóór te zijn. Een nieuwe kraan, een stang voor extra
steun in de badkamer, tegeltjes vervangen. Dat werk.

‘Ik ben altijd
respectvol, je
komt toch in
iemands huis.
Maar het blijft
wel een beetje
aanpassen aan
beide kanten’

Mijn collega’s en ik maken heel wat mee! Een voorbeeld: na een huisbezoek vorig
week kwam er dezelfde dag nog een mailtje. De bewoonster vond me lekker ruiken
en wilde wel weten wat voor een luchtje ik op had. Daar ben ik de hele dag mee
geplaagd door de collega’s hier. Mij is het nog nooit overkomen, maar bij een andere
collega opende een bewoner de deur met alleen een handdoekje om. Het komt ook
wel eens voor dat je binnenstapt en denkt, hmm… deze rookgeur komt niet van een
gewone sigaret! Gelukkig gebeuren dat soort dingen niet vaak. Wel krijg ik regelmatig
een biertje aangeboden. Dat kan ik natuurlijk niet aannemen, hoe vriendelijk het ook
bedoeld is.
Ik ben altijd respectvol, je komt toch in iemands huis. Maar het blijft wel een beetje
aanpassen aan beide kanten. Kindjes vinden het vaak leuk om mee te kijken. Dat
mag best! Maar als ze te dichtbij komen en naar gereedschap grijpen, is dat toch te
gevaarlijk. Je moet er niet aan denken dat zo’n kleine een schroefje inslikt of zoiets.
Ook maken we het elke dag mee dat een bewoner vraagt of we onze schoenen uitdoen. Dat mag niet voor de veiligheid, maar we hebben dan een prima oplossing. Een
plastic hoesje om de schoen, niks aan de hand! Een beetje meedenken met elkaar en
je komt een heel eind, zeg ik altijd maar.
Berry de Veth
Woonbron Onderhoud
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EEN BIJZONDER STEL
Bewoners werken samen met Woonbronners en Woonbronners
met bewoners. Soms ontstaat er dan een bijzondere band.
Bewoner Wim Kruidenier en complexbeheerder Cees Hurkmans
kwamen elkaar twee jaar geleden voor het eerst tegen in de
recreatiezaal van serviceflat De Kulk in het Rotterdamse
Hoogvliet. Het was meteen raak.

Wim Kruidenier, ‘klusjesman’ in De Kulk

‘Technisch kan ik alles, maar ik ben
vooral een luisterend oor’
“In de recreatiezaal maakte iemand een smakkerd met zijn rollator.
De remmen deden het niet. Ik repareerde het, want ik ben wel handig
en heb veel gereedschap. Cees stond erbij en we raakten in gesprek.
Het klikte meteen. Nu help ik bewoners met klusjes – een horretje
plaatsen of een plankje ophangen. In mijn ‘hok’ houd ik wekelijks
spreekuur, maar in de praktijk ben ik iedere dag bezig. Ik heb ook
mijn diploma EHBO; laatst heb ik nog iemand gereanimeerd.
Cees en ik zagen elkaar dagelijks, hè ouwe reus?! Ik ben amicaal en
praat makkelijk. Ik was buschauffeur en daarna tot mijn pensioen
leidinggevende bij het Scheepvaart- en Transportcollege. Technisch
kan ik alles, maar hier ben ik vooral een luisterend oor. Daar moet ik
voor waken, zegt Cees. Eigenlijk moet ik rustig aan doen met mijn
75 jaar. Door de ziekte van mijn vrouw wonen we nu hier. We hebben
45 jaar lang om de hoek gewoond. Hier kom ik oude bekenden weer
tegen. Wij zijn de nieuwe ‘hangjeugd’.”
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Cees Hurkmans, complexbeheerder Woonbron

‘Wim is de oren en ogen van de flat,
hij weet wat er speelt bij bewoners’
“Iemand als Wim is goud waard. Hij wil absoluut niet op een
voetstuk, maar ik zet hem er toch op. Ik heb hem voorgedragen
voor een vrijwilligersprijs. Hij klust niet alleen, maar is ook steun en
toeverlaat voor de bewoners hier. Onbetaalbaar. We zaten meteen
op één lijn. Misschien omdat we allebei al zo lang in Hoogvliet
wonen, dan heb je toch dezelfde achtergrond.
Ik werkte hier als complexbeheerder tien uur per week. Dan kun je
niet op alle vragen ingaan, maar Wim zorgde ervoor dat ik op de
hoogte bleef. De ogen en oren van de flat, hij weet hoe het ervoor
staat met veel bewoners. Als het moet, is er razendsnel contact.
Als de liften het niet doen, belt Wim mijn directe nummer, zodat
ik een monteur kan regelen. Sinds 1 maart werk ik op een andere
locatie, maar Wim gaat gelukkig door. Mensen beseffen niet dat
hij dit uit zichzelf doet. Ik weet niet of we ooit een opvolger vinden
met zoveel enthousiasme als Wim.”
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Hoe houden we wonen

betaalbaar?
In december 2018 sloot de koepel van woningcorporaties Aedes
samen met de Woonbond het Sociaal Huurakkoord af. Doel van dit

Elk jaar bepaalt de regering het beleid voor de
huurverhoging. Op basis hiervan passen wij
op 1 juli de huurprijs van uw woning aan. We
houden bij de huurverhoging zoveel mogelijk
rekening met uw financiële situatie, want we
willen wonen betaalbaar houden.

akkoord is het betaalbaar houden van de huren. De belangrijkste
afspraak van het akkoord is dat de huur gemiddeld in elk geval niet
harder stijgt dan de inflatie de komende jaren. Wij stellen voor 2019
huurverhoging voor die gemiddeld genomen niet boven de inflatie
uitkomt, zoals ook in het Sociaal Huurakkoord is opgenomen. Daarnaast voeren we betaalbaarheidsregelingen door in Rotterdam en
Delft, in samenwerking met de gemeenten. Voor huishoudens in de
laagste inkomenscategorie ‘bevriezen’ wij de huur. In Dordrecht en
Nissewaard worden de mogelijkheden hiervoor nog onderzocht.

‘Door het op deze
manier aan te
pakken, krijgt een
groot deel van
onze klanten een
beperkte
huurstijging
of helemaal
geen’

“Bij huurverhoging houden jullie
rekening met mijn financiële situatie.
Hoe precies?”
We houden rekening met de kwaliteit van uw
woning in vergelijking met de huur. Hiernaast
staat een overzicht van de verhogingspercentages. Dit percentage bepalen wij door
uw huurbedrag te vergelijken met de zogenaamde ‘beleidshuur’. De meeste bewoners
krijgen een laag percentage huurverhoging.
Voor bewoners met een hoger inkomen geldt
meer huurverhoging. U krijgt pas te maken
met een huurverhoging van 4,6% als uw bruto
jaarinkomen meer is dan 42.436 euro, als u
niet AOW-gerechtigd bent en uw huishouden
uit minder dan vier personen bestaat.

“Wat is beleidshuur en wat heeft het te
maken met de huurverhoging?”
De beleidshuur is de huurprijs die past bij uw
woning. Dit kan een hoger bedrag zijn dan
de netto huurprijs die u betaalt, maar kan
ook hetzelfde zijn of lager. Betaalt u hetzelfde
of meer dan de beleidshuur? Dan verhogen

wij uw huur niet. Betaalt u minder dan de
beleidshuur? Dan bepalen wij het percentage
huurverhoging op basis van het verschil tussen uw netto huurbedrag en de beleidshuur.
Hoe groter het verschil, hoe meer huurverhoging. In alle gevallen is uw huur lager dan de
maximaal toegestane huurprijs.

“Niet alle woningcorporaties kiezen
voor een beperkte, gematigde verhoging
voor de laagste inkomens. Waarom doet
Woonbron dat wel?”
Wij spreken vaak met onze huurders. We
horen dan dat sommige mensen elke maand
de eindjes aan elkaar moeten knopen. Maar
iedereen heeft recht op een goede, betaalbare
woning. Daarom beperken wij de verhoging.
Hopelijk zorgen we zo voor minder druk op de
financiële situatie van mensen die het al niet
breed hebben.

•

Meer informatie vindt u in de onlangs verstuurde huurverhogingsbrief. Kijk verder op:
www.woonbron.nl/huurverhoging.
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Van Den Haag naar uw woning

Huurverhoging 2019
Verhogingen per 1 juli 2019:

bedenkt en stelt kaders

Woonbron

overlegt met de CPRW en stelt vast

Overig

Den Haag

Huurwoningen sociaal

Huurverhoging

0%
2,1%
2,6%
4,1%
0%
4,6%
1,7%

Voor huurders in de categorie

% klanten

Boven beleidshuur

10

80% - 100% beleidshuur

50

60% - 80% beleidshuur

25

< 60% beleidshuur

1

Betaalbaarheidsregeling

1

Inkomens boven € 42.436,-

3

Vrije sector huurwoningen en niet-woningen

10

Bezwaar?

Bezwaar tegen de voorgestelde huurverhoging? Maak dit dan
vóór 1 juli 2019 met een bezwaarschrift kenbaar bij Woonbron.
We raden u aan eerst te controleren of uw bezwaar kans van
slagen heeft. U kunt bijvoorbeeld geen bezwaar maken op
grond van technische gebreken aan uw woning. Ook kunt u
geen bezwaar maken als u een vrije sector woning of niet-woning huurt.

Huurders

worden geïnformeerd

De huurverhogingscheck doet u op www.huurcommissie.nl.
Informatie over de verhoging en bezwaarmogelijkheden vindt
u op www.woonbron.nl.
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fiets

Fix je
doe-het-zelfreparatie
VRIJWILLIGER IN HET MIDDEN
Kraken of maken
Krakende tandwielen, losse spaken, zachte banden en een
scheef stuur. Fietsenmaker Ruud Guldemond kijkt hoofdschuddend op als er weer een barrel langskomt. “En maar
ploeteren op die fiets. Tot ‘ie echt stuk is. En dan is 200 euro
voor een reparatie een hoop geld. ‘Een nieuwe is goedkoper’,
hoor ik vaak. Tegen die mentaliteit wil ik me verzetten. Door je
spullen goed te onderhouden, gaan ze langer mee. Dat geldt
niet alleen voor fietsen!”

Gratis fietsonderhoud
Iedere vrijdag is Ruud in het Nestcafé te vinden in de Dordtse
Vogelbuurt. Hij woont in de buurt en sloot zich aan bij de
creatieven van Het Vogelnest. ‘Ben je op de fiets?’, vraagt hij
aan alle bezoekers, ‘heb je hulp nodig?’. Met één of soms
meerdere mensen begint hij zijn workshop. “De ketting smeren,
een spaakje aandraaien; dat soort dingen. Ik laat zien hoe het
werkt en hoe mensen het in het vervolg zelf kunnen. Ze komen
echt tot inzicht. ‘Wow, dat is eigenlijk niet zo ingewikkeld’, zei
een mevrouw laatst. Mijn missie is dan geslaagd.”

•
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Onderhoud is behoud
Als je goed voor je spullen zorgt,
gaan ze langer mee. Die boodschap geef ik graag door. Ik leer
mensen hoe ze hun fiets moeten
onderhouden. Als ze doorhebben
hoe simpel het eigenlijk is,
kunnen ze het voortaan zelf.
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VRAAG HET WOONBRON

Brandveiligheid,
een serieuze
zaak

Brandfeitje
Als je slaapt, kun je
geen rook ruiken.

Brandfeitje

Brandfeitje

Je hebt maar drie
minuten om je huis
te verlaten.

De brandweer krijgt
jaarlijks duizenden
meldingen van brand
in een woning.

Bron: Brandweer Zuid-Holland Zuid

Brand voorkomen:
Wat doet
wat kunt u zelf doen? Woonbron?

Wat als er toch
brand uitbreekt?

Apparaten uit!

Blijf kalm

’s Nachts opladen van telefoon of tablet: niet
doen! Anders in de buurt van een rookmelder
en op een koele ondergrond (in verband met
oververhitting). Dus nooit op de bank of bed.
Haal de stekker uit het stopcontact zodra het
laden klaar is.

Niemand thuis?

Dan ook geen wasjes draaien. Zet computer,
tv en andere schermen ook altijd helemaal
uit, dus niet op stand-by. Maak daar een
gewoonte van voordat u het huis verlaat of
voor het slapen.

Risico’s

Let op brandende kaarsen, waxinelichtjes en
smeulende sigaretten. Controleer kabels en
stopcontacten. Los stopcontact? Geef het door
via woonbron.nl/reparatieverzoek. Hang huissleutels op een vaste, makkelijk bereikbare
plek: in geval van nood bent u zo het huis uit.

Vlam in de pan

Snel de deksel erop, gas uit en afzuigkap uit.
Gooi nooit water erop!

Help om brandstichting te voorkomen

Weet wie uw buren zijn. Niet alleen de naaste
buren, maar ook op de etage boven en onder.
Een brand kan zich razendsnel uitbreiden.
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Rookmelders in uw woning

De komende jaren plaatsen we rookmelders
in al onze woningen. Als uw complex aan de
beurt is nemen wij contact met u op. U hoeft
zelf niet te bellen. De rookmelders zijn gratis,
gaan tien jaar mee en u hoeft ze niet
te onderhouden.

Controles

Onze complexbeheerders controleren met
vaste regelmaat de vluchtroute-aanduidingen.
Kijk eens om u heen en leer deze routes uit
uw hoofd. Hou de vluchtroutes vrij. Zet geen
tafeltjes op de galerij of plantjes voor de
brandtrap. De brandblusmiddelen en
noodverlichting worden jaarlijks gekeurd
en onderhouden.

Waarschuw huisgenoten en buren, ga via de
kortste route het pand uit en sluit de deuren!

Bij rook

Blijf zo laag mogelijk bij de grond. Rook
inademen is levensgevaarlijk.
Zelf blussen? Pas op!
Gebruik bij een beginnende brand een
blusdeken of geschikt blusmiddel. Als de
brand groter is dan formaat voetbal:
vlucht!
Check en bel
Controleer of iedereen buiten is gekomen
en bel 112.

Hoe brandveilig is uw
woning?
Kijk voor meer informatie en
een simpele checklist op
www.brandweer.nl/brandveiligheid

NIEUWSBERICHTEN

Uw opzegtermijn kan
iedere dag ingaan
Foto: LENS BV

Steeds meer zonnepanelen
De energierekening drukt steeds zwaarder op uw woonlasten.
Op de prijzen van energie hebben wij helaas geen invloed. Wel
bieden we in steeds meer gemeenten zonnepanelen aan. In
Rotterdam Prins-Alexander en IJsselmonde hebben we ze vorig
jaar geïnstalleerd. Komende tijd gaan we aan de slag in
Spijkenisse en Dordrecht.
Als uw huis geschikt is voor zonnepanelen, krijgt u een brief
met een aanbod. Woonbron betaalt de zonnepanelen en de
installatie. Als bewoner betaalt u servicekosten – afhankelijk
van het aantal zonnepanelen. Voor vier panelen betaalt u 10
euro per maand; voor zes panelen is dit 15 euro. Doordat u uw
eigen stroom opwekt, bespaart u flink op uw energiekosten.
Na aftrek van de servicekosten, bespaart u met vier zonne
panelen per jaar gemiddeld 115 euro op uw energierekening.
Met zes zonnepanelen wordt dit ruim 170 euro.
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Wilt u de huur van uw woning opzeggen? Dan heeft u
30 dagen opzegtermijn. Wat veel mensen niet weten,
is dat dit op ieder moment kan ingaan.
Stel: u zegt op 10 juli uw huur op, dan is 9 augustus
uw laatste huurdag. Zegt u op 10 juni op, dan is 10 juli
uw laatste huurdag. U betaalt dan ook tot en met deze
datum. Valt deze datum in het weekend of op een feestdag? Dan is uw laatste huurdag de eerstvolgende werkdag. De opzegtermijn hoeft dus niet vanaf het begin
van de maand te lopen.
Handig als u bijvoorbeeld
halverwege de maand
gaat verhuizen. De huur
eenvoudig opzeggen kan
via www.woonbron.nl/
uw-huur-opzeggen
of per telefoon via
088 966 00 00.

THUIS IN DE WIJK
Met het programma Thuis in de Wijk wil de
gemeente Nissewaard de gezondheid en het welzijn van de bewoners van Nissewaard vergroten.
Dit doet de gemeente samen met Woonbron en andere woning
corporaties. Ook maatschappelijke partners in de wijken
zijn betrokken. En natuurlijk de bewoners zelf.
Als onderdeel van Thuis in de Wijk is Woonbron het ‘Achter de
voordeur-project’ gestart. We werken daarin samen met
collegacorporatie De Leeuw van Putten. We gaan samen met
de Uitvoeringsbrigade op huisbezoek bij huurders met een
beginnende huurschuld. Door hen te begeleiden naar andere
hulpverleners en de gemeente, proberen we grotere financiële
problemen te voorkomen.
Thuis in de Wijk werkt ook aan leefbaarheid in de wijken.
Bijvoorbeeld door buurtvrijwilligers en leden van sportverenigingen
met elkaar in contact te brengen. Heeft u een hulpvraag of wilt u
bijdragen aan de leefbaarheid in uw wijk? Bel dan naar het meldpunt Thuis in de Wijk op telefoonnummer 0800 1417.

WhatsAppen met Woonbron
Wij zijn voortaan ook op werkdagen tussen 08.00 en 17.00
uur via WhatsApp te bereiken! Stuur een bericht naar
06 83 90 98 55 en wij reageren binnen 30 minuten.
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– BIJZONDER PROJECT IN BEELD –

Tromptuin Dordrecht
een plek om samen te komen
Als er een plek is waar feestjes, culturen en een mix aan mensen samenkomt, dan is het zalencentrum
De Tromptuin in Dordrecht. Michael en Natascha Rutte hebben het centrum onlangs overgenomen:
“Onze klanten zijn heel divers, er gaat een wereld voor ons open.”

De Tromptuin, voorheen bekend als
‘De Plint’, bestaat uit een vergaderruimte,
café en grote zaal. De evenementen lopen
uiteen van bruiloften en verjaardagen
tot salsa-avonden, personeelsfeesten en
bruiloften. Op zondag is er een kerkdienst.
Een gevarieerde mix, dus.

Pal naast de Tromptuin zit een woontoren
voor bewoners die tijdelijke huisvesting
nodig hebben (Short Stay Facility). Ook
is er een voorzieningencentrum met
werkervaringsplaatsen. Het sociale
aspect van hun onderneming is voor
het paar belangrijk.

Michael: “Op één avond kan er in het
Trompcafé Hazes uit de speakers schallen
en in de grote zaal een Hindoestaans feest
zijn. Natascha knikt: “’s Nachts staan we
de feestresten weg te poetsen, omdat
zondagochtend de kerkgangers klaarstaan.
Die afwisseling is erg leuk.”

“We zijn zelf ook een leerwerkbedrijf en ik
ben vroeger onderwijzer geweest”, zegt
Michael. Natascha: “Iemand uit de Wajong
doet bij ons de administratie. We willen
meer leerwerkplekken en stageplaatsen aanbieden, ook voor bewoners van de Short Stay.”

Michael en Natascha borrelen van de toekomstplannen. “De weekenden zijn vaak volgeboekt, maar overdag hebben we nog plek
voor seminars of workshops voor het bedrijfsleven”, zegt Natascha.
Michael: “Natuurlijk ben ik ook ondernemer en zie ik veel kansen
voor dit centrum en de omgeving. De buurt is aan het veranderen
en wordt steeds gezelliger. Ik zie het helemaal voor me dat we
een café-restaurant openen en het terras lekker vol zit. Iedereen is
welkom!”

Kijk op www.detromptuin.nl voor meer informatie.

12 | Bewonersmagazine van Woonbron | WONEN

HET WOORD AAN HUURDERSVERENIGING

inzetten

Je
voor elkaar,
omdat je dat belangrijk vindt
De CPRW is de centrale bewonersraad van Woonbron. Zij kijken mee met belangrijke
beslissingen die Woonbron maakt, controleren of wij afspraken nakomen en geven
ons advies bij ingrijpende keuzes. Om kennis met hen te maken, vertellen twee leden
wat hen op dit moment bezighoudt.

Prettig wonen
Peggy Wijntuin en Mariska van
Oostveen maken zich klaar voor
hun thema-avond op Heijplaat
in Rotterdam. Zo’n dertig
huurders van Woonbron komen
samen in De Huiskamer aan de
Heysekade. Het thema is ‘Prettig
Wonen op Heijplaat’. Mariska:
“We hebben het bewust heel
breed ingestoken, prettig wonen
kan van alles zijn. Wij willen
horen wat onze buren, medebewoners en Heijplaters vinden
van hun woningen en hun
woonomgeving.” Peggy knikt:
“Elke individuele wens kunnen wij natuurlijk niet in vervulling laten
gaan. Maar als er tien, twintig, dertig bewoners dezelfde klacht hebben,
is dat voor ons wel een duidelijk signaal dat er iets moet gebeuren.”

‘We hebben het afgelopen jaar veel
geleerd over de aanpak van Woonbron
en over allerlei zaken overlegd.
Maar op een gegeven moment
moet je van de tafel weg’
Heijplaatfluisteraar
De twee dames zitten sinds één jaar bij de CPRW. Beiden wonen al
jaren op Heijplaat en hebben hun kinderen hier zien opgroeien. “Wij
zijn de stem van de bewoners”, zegt Peggy. “We hebben het afgelopen
jaar veel geleerd over de aanpak van Woonbron en over allerlei zaken
overlegd. Maar op een gegeven moment moet je van de tafel weg.
Daarom hebben we deze avond georganiseerd. De bewoners moeten

ons kennen! Als wij hun stem
zijn, moeten ze ook weten wat
wij allemaal zeggen tegen de
‘huisbaas’. Anders hebben ze
ook geen echte invloed, en doen
we het eigenlijk voor niks.”
Mariska: “We hebben niet
alleen bewoners uitgenodigd
voor deze avond. Woonbronbestuurder Richard Sitton,
directeur van de regio
Rotterdam Zuidwest Zakaria
El-Khetabi, sociaal beheerder
Ineke van Eden en gebiedscoördinator Victor Dreissen kwamen
ook aan het woord. Het is
belangrijk dat zowel de huurders als de Woonbronners elkaar spreken
en een gezicht zien. Dat schept meer begrip.” Dat vindt Peggy ook:
“Victor was zelfs zo goed op de hoogte van de ontwikkelingen hier,
dat ik hem de geuzennaam ‘Heijplaatfluisteraar’ heb gegeven. Het is
goed om die betrokkenheid te zien vanuit alle partijen.”

Met elkaar in gesprek
Na afloop zijn beide dames tevreden. “We kregen te horen dat
Woonbron binnenkort bij de verhuur van woningen op Heijplaat
zogenaamde ‘kernbinding’ gaat toepassen. Dit betekent dat maximaal
25 procent van de vrijkomende huurwoningen met voorrang voor
Heijplaters worden geadverteerd, zegt Peggy. “En bewoners hebben
ook van zich laten horen. Zij zien steeds meer zwerfvuil, bijvoorbeeld.
Daarover gaat Woonbron nu in gesprek met Stadsbeheer.” Mariska:
“We kregen veel positieve reacties, dus dit soort avonden zijn wat ons
betreft zeker voor herhaling vatbaar”

•
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– DUURZAAMHEID –

De kringloop
		 van sloop
Verspilling is een thema dat springlevend is in onze maatschappij. Denk bijvoorbeeld
aan speciale recepten voor restjes in de koelkast en verzamelbakken voor oud brood.
Het is voor iedereen beter om minder te verspillen. Dit geldt ook voor woningcorporaties. Daarom hebben wij afspraken rondom ‘circulair slopen’. Want waarom
zou alles op de stort moeten belanden als het ook anders kan?

Wat is circulair?
Misschien heeft u al weleens van deze term gehoord. Simpel gezegd,
komt het verschil neer op hergebruiken. Het tegenovergestelde van
circulair is lineair. Een oude trui die niet in de prullenbak (lineair) maar
naar het Leger des Heils (circulair) gaat. Of een meubelstuk dat wordt
opgeknapt. Op grote schaal zijn dit soort zaken ook mogelijk. Bijvoorbeeld als er woningen gesloopt moeten worden. We zouden alles op
één hoop naar de stort kunnen brengen. Maar tegenwoordig kan het
veel duurzamer. Daarvoor werken we sinds twee jaar samen met een
nieuwe partner: New Horizon.

Woonbron doet mee
In Dordrecht maakt Woonbron volop gebruik van de diensten
van New Horizon. Femke Gaykema, ontwikkelmanager
bij Woonbron: “Circulaire sloop is win-win voor iedereen.
Het mooie is, dat het ook helemaal niet duurder is. Ik hoor
weleens van bewoners dat ze het verschil met gewoon
slopen helemaal niet kunnen zien. Er is natuurlijk altijd een
deel dat niet hergebruikt kan worden omdat het te verouderd
en beschadigd is. Soms staat een woning er al zeventig jaar,
sommige onderdelen zijn dan gewoon echt uitgeput.
Die delen gaan de stortbak in. Maar verder krijgt zo veel
mogelijk materiaal een nieuw leven, en dat is altijd mooi
meegenomen!”
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Michel Baars van New Horizon legt uit wat circulair slopen is:
“De grondstoffen van onze planeet raken ooit op. We maken steeds
opnieuw staal, beton, kozijnen of glas, maar dat kan misschien over
een tijdje niet meer. Gelukkig is er een antwoord op dit probleem.
Waardevolle grondstoffen liggen voor het oprapen, als we maar
hergebruiken. Wij noemen dat ‘oogsten’, in plaats van slopen. Als je
ervoor zorgt dat het sloopmateriaal niet op één hoop komt, dan kun
je er nieuw materiaal van maken.” Dat gaat in verschillende stappen.
Michel legt het uit.

‘Waardevolle grondstoffen liggen
voor het oprapen, als we maar
hergebruiken. Wij noemen dat
‘oogsten’, in plaats van slopen’
Stap 1: Nauwkeurig onderzoek
“We moeten goed weten wat we gaan slopen. Wat zit er allemaal in het
gebouw? We onderzoeken de hoeveelheid en kwaliteit van het hout,
de kozijnen enzovoorts. Na een paar dagen onderzoek hebben we een
overzichtelijke lijst met al het materiaal. Dan weten we ook hoeveel
mankracht we nodig hebben en kunnen we beginnen.”

Stap 2: Binnenwerk ontmantelen
“Pas als alle bewoners zijn vertrokken en de huizen leegstaan, gaan
we aan de slag. Aan de binnenkant halen we de cv-ketels, gasmeters,
keukenblokken, deur- en raamkozijnen, schrootjes, plinten en vloeren
weg. Dit is mensenwerk, want het moet niet kapot en je wil wat bij

Elk onderdeel van het gesloopte huis komt op de juiste stapel terecht. Daarna kan het hergebruikt worden.

elkaar hoort ook bij elkaar houden. Dit levert eigenlijk weer een
voordeel op, want je creëert werk in de regio. We leiden hiervoor
mensen op met een afstand tot de arbeidsmarkt; we scholen ze om
en motiveren ze om aan de slag te gaan. Dat zijn altijd mensen die
daadwerkelijk in de regio wonen en is dus goed voor de lokale
economie. Mooie bonus, toch?”

als fundering onder nieuwe wegen terechtkwam. Zonde! Beton bestaat
namelijk ook uit waardevolle grondstoffen. Wat erin zit? Grind, zand,
cement en water. Wij zijn in staat om deze materialen terug te winnen.
Oud beton gaat een machine in, en alle grondstoffen behalve het water
komen er weer uit. We kunnen tot zelfs veertig procent van het cement
terugkrijgen. Dit hoef je dus allemaal niet opnieuw te maken!”

Stap 3: Sorteren

Stap 5: Nieuw leven

“Alles wordt netjes bij elkaar weggebracht. Koppelingen, kabels,
radiatoren, hang-en-sluitwerk – soms kom je relatief nieuw materiaal
tegen dat direct hergebruikt kan worden. Bij normale sloop zou dat
allemaal vernietigd worden en heb je er niks meer aan. Ondertussen
gaan we verder met de woning: de ramen gaan eruit, het dak gaat eraf.
Daar hebben we machines voor nodig, dus dat is eigenlijk voor het
eerst dat omwonenden iets merken van onze ‘oogst’.”

“Sommige producten worden een-op-een hergebruikt; de kozijnen
bijvoorbeeld. Maar vaker gebruiken we het materiaal zelf opnieuw.
Daarvoor werken we samen met allerlei bedrijven. Er worden nieuwe
houten balken of vloeren gemaakt, het porselein van de badkamer
wordt verwerkt tot gloednieuwe toiletpotten, dat soort dingen. Ook
het braakliggend terrein dat toch een tijdje leeg blijft kunnen we
aanpakken. In Dordrecht hebben we een pluktuin aangelegd waar
de bewoners blij mee zijn. Een leuk extraatje.”

Stap 4: Puinruimen
“Het betonnen skelet dat over is, wordt met een grote sloopkraan
fijngeknepen. Dit lijkt het meest op normale sloop, maar dat puin
hergebruiken we ook. ‘Vroeger’ werd beton met veel geweld door een
breekinstallatie gehaald. Wat er overbleef was een grote bult puin die
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Koffie en koek met…

Dinsdagmiddag
14:00 uur

Eén keer per twee weken komt een ploeg kwieke heren samen in het kantoortje
van de complexbeheerder aan de Spuikreek in Rotterdam-Zuid. Onder leiding van
actieve bewoner Jan Schäffers maken de mannen zich klaar om rommel te prikken
rondom de flat. Er ligt veel zwerfafval in de berm. Van voetbalsupporters die net in
de Kuip zijn geweest en vrachtwagenchauffeurs die pauze nemen, maar ook van
bewoners die troep uit hun ramen gooien. De mannen ergeren zich er blauw aan,
en nemen het heft in eigen handen. Maar eerst moet er natuurlijk een bakkie
gedaan worden – daarbij hoort een stroopwafel. De heren praten bij en lachen
heel wat af. De koek smaakt goed. Dan is het prikstokken en vuilniszakken
verzamelen. In duo’s gaan ze aan de slag. Na afloop kijken de mannen tevreden
rond. Over twee weken begint het van voren af aan.

•

Jan is deelnemer bij Opzoomer Mee, en regelt van daaruit ook lief-en-leedpotjes en cadeautjes
voor buurkinderen. Wilt u zelf ook zoiets opzetten? Kijk op www.OpzoomerMee.nl.
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