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Stickervel C 

KOZIJNEN VERVANGEN 

De activiteiten waar je ervaring mee hebt pak je van de stickers met de groene 
letters. De activiteiten waar je geen ervaring mee hebt pak je van de stickers 
met de blauwe letters. 

HEUR VOOR DE MUUR nEZfl I WOtllt~Glt IDEllN BEDEt l~EN 

of· -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[BINNEN)MUUR SLOPEN ECN NIEUWE WONING 1EZE E1GEN 1 OtffWERPEt ~· BOIJWEN 

of------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DE MUREN SCHILDEREM ~llEUWE MEUBELS K!ElEN l~EMASTINEL . .A.PZET!E 

(.QZJJNEN SCHILDEREN EUW·I PLAATSEN 

of· ------ -------- ------ ---------- -- ---------- ------ -- ---- ----------- ----- -- ----- --- --- ---- -- ------- --------- -- ------- ----------- ------------
LEIDINGH ABELS NlEGGE fOILEfPOT PL.AAf"EN 

of· -- --- ---- ----- ---- --- --- ---- ----------- --------- --- -- ---- --- ----- --- ---- -- ------- -- ----------------- ---------------------- ------ ---------
LAMl~IA. T ltGGEt LEk DA MAKEN 

KOZIJNEN VERV ANGEN KLEUR VOOR DE MUUR klEZEN WONINGINDEUNG BEDENKEN 

of · -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(BINNEN)MUUR SLOPEN EEN NIEUWE WONING KIEZEN EIGEN KAST ONTWERPEN & BOUWEN 

of--- ------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------- -- ------------ -- -------
DE MUREN SCHILDEREN NIEUWE MEUBELS KIEZEN !KEA KAST IN ELKAAR ZETTEN 

KOZIJNEN SCHILDEREN KEUKEN PLAATSEN 

of------- -- --- ----------------- -------------- -- --- ------------- -- -- ---- ------ -------- -- -- --- ------- ------- ---- ----- ------ ---------- ------ ---
lBDiNGEN I KABELS Mt IL.EGGEN TOILETPOT PLAATSEN 
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lAMINAAT l.EGGEN LEK OAK MAW I 
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Hartelijk dank voor het invullen van het boekje en het delen van jouw ervaringen! 

Wil je nog iets meer vertellen? Gebruik don gerust alle ruimte .. . 

Tot ziens bij de work shops! 



Extra ruimte 
Heb je extra ruimte nodig voor een opdracht of heb je opmerkingen. gebruik don gerust deze lege pagina! 



11<.zeLf 



Bouwervaring '' Wat is jouw bouwervaring? Een bouwervaring kan bijvoorbeeld zijn: een woning bouwen. een keuken plaatsen. 
een schuurtje bouwen, een kast bouwen of misschien zelfs een surprise bouwen. Omschrijf hier jouw 'grootste' 
bouwervaring. 

vr 

Teken op de tijdlijn welke verschillende stappen je hebt ondernomen . Wat je zelf hebt gedaan zet je boven de lijn en 
waar je hulp bij hebt gehad zet je onder de lijn, net als in het voorbee ld. 



z..oals I-let ~s I was 



lets anders ... ? 
Heb jewel eens iets aangepast of verbouwd aan je woning? 

Teken of omschrijf op de pagina hiernaast de aanpassing die je hebt gedaan. 

11~ bell\, weL / V\,Let teweO.eV\, D'/tr O.eze ClC!V\,-pcissLV\,g, OV1Ad.Clt. 

Wat zou je graag willen veranderen aan je woning? Leg dit uit aan de hand van een teken ing op de pagina 
hiernaast. 

ilz gci cl.Lt weL / V\,Let O.o eV\,, ow.cl.cit ... 

vr 



lk doe het zelf ... do 
Doe jij het wel eens zelf? 
Welke klusactiviteiten heb jewel eens zelf gedaan? Zet die activiteiten in de matrix op het losse blad aan de hand 
van jouw ervaring. Gebruik hiervoor de stickers met groene letters op stickervel C. 

Omcirkel de activiteiten waar je hulp van andere nodig had en geef kart aan welke hulp je gekregen hebt. 

Heb je met de overige klusactiviteiten geen ervaring? Probeer deze activiteiten oak in de matrix te zetten. Hoe denk 
je dot je die activiteit zal ervaren? Gebruik nu de stickers met blauwe letters. 

j 1k doe het zelf ... 
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Typisch mijn woning! do 
Waarom is jouw woning typisch jouw woning? 

Hoe heb je zelf jouw woning tot jouw woning gemaakt? Moak hier een foto van, schrijf he t nummer van de fo to op en 
gee! hieronder aan wot je hebt gefotografeerd en waarom dot bij jou past . 

f oto # 

foto :fl 

foto #. 

Wat aan jouw woning, maakt het jouw woning? Moak hier een foto van, schrijf het numm er van de foto op en gee! 
hieronder aan wot je hebt gefotografeerd en waarom dot bij jou past. 

foto #. 

foto # 

foto :/I 

In welke woning, van wie, wil je absoluut NIET wonen en waarom niet? 



Extra ruimte 
Heb je extra ruimte nodig voor een opdracht of heb je nog opmerkingen, gebruik don gerust deze lege pagina! 



Mijn woning voorzien ... WO 

Wat is jouw ervaring met de technische voorzieningen in je woning? 
Schrijf bij elk van onderstaande voorzieningen hoe (en of) het aanwezig is in je woning. Geef op de as aan in welke 
mate je hier tevreden over bent en schrijf ernaast waarom je dot bent. 

Verwarming 

M~;;;1;;/;;Jt vevvv(!yv11ccl ctoov: ... 

Verwarming 
MUIA vvotALtAg worclt vevwcwMct ctoov: 

Ventilatie 
MUIA vvotALtAg worctt gevetAtLLeevct 
ctoov: ... 

Elektra 
Benje tevreden over de 
hoeveelheid en de locotie van de 
stopcontocten? 

Warmwater voorziening 
MUIA W(!ter wovctt ven-vcwV1<1.d cloor: 

Beveiliging 
MUIA vvotALtAg Ls beveLLLgct cloor: ... 

_) 

IR VL!Ad cl Lt, OWciJ.[!t ... 

nvvedetA w::J rwA~h 09'\-
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Mijn woonervaringen '' WO 

Wot is jouw woongeschiedenis? 
Vertel en teken wot je je kon herinneren van een oontol voor jou opvollende woningen woor je hebt gewoond . 
Probeer voor de woning le omschrijven of le tekenen wot je je ols eerste kunt herinneren. Wot vond je fijn , of wot juist 
niet? Voor deze opgove kun je gebruik moken van stickervel B. 

Deze wotA~tAg wCls bijzo""o!~ r, ow.o!C! t ... 



Kraken of maken? di 
Wot is het oller-fijnste en wot het oller-vervelendste oon je woning? 

, ow,ctcit.. , ow,ctat .... 

Op welke plekken in je woning ben je groog en woor ben je niet groog? 
Gebruik de smiley's van stickervel A om in jouw plottegrond oon te geven hoe je de verschillende ruimtes in je woning 
ervoort. Geef hierbij ook oon woorom je die ruimtes zo ervoort. 

Woor mag jouw bezoek komen? 
Plok de rode stickers van stickervel A op de ruimtes of plekken woor je bezoek niet mag komen. 



Van mijn bed naar de voordeur '' di 
Teken op het losse ruitjespapier de plattegrond(en) van je woning. Teken hierin met een andere kleur jouw route die 
je vanochtend door je woning hebt gelopen, vanaf het moment dot je opstond tot het moment dot je je woning 
verliet of tot het moment dot je dog echt began. Zie het voorbeeld hieronder. 

' ' 
·De plattegrond van mijn woning 

I 



"!SuLteVv 



Wat doe ik binnen? ma 
Wat heb je dit weekend allemaal binnen en buiten de deur gedaan? 
Geef op de onderstaande tijdlijn aan wot je zaterdag 6f zondag binnen en buiten de deur hebt gedaan. Zet boven 
de lijn de binnenactiviteiten en onder de lijn de buitenactiviteiten. 
Schrijf bij de binnenactiviteiten waar je dot hebt gedaan en of je dot graag doet. 



lk ben ... 

Nt:<ClVIA: 

Cieboortedatuw.: 

MC1111, / vrouw 

B-eroep: . . 

MU111, Viutshoude111, best crnt utt: 

Plaa ts hier een fo to van jeze lf 

reken hiero nder de b uitenkant van je won ing 



lntroductie 

Beste deelnemer, 

Mijn naam is Anne Bots, studente Bouwkunde aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Voor mijn afstudeerscriptie 
onderzoek ik voor woningcorporatie Het Oosten in Amsterdam hoe de toekom stige bewoners va n de Solids hun 
woning willen inrich ten en inbouwen . 

Dit boekje is een soort dagboekje met elke dog kleine en leuke opdrachten, gedurende 5 werkdagen, die je 
gedachten triggeren en je je woonbeleving doen beseffen. Het is jouw boekje dot je kunt invullen waar en wanneer 
je moor wilt. Deze opdrachten zullen niet meer don l 0 minuten per dog in beslag nemen. Geen enkel antwoord is 
foul. alle antwoorden zijn namelijk jouw antwoorden en jouw ervaringen. Gebruik voor de oefeningen alle ruimte die 
je nodig hebt. 

Heb je nog vragen don kan je mij altijd bellen of mailen: 
020 - 588 5519 I 06 - 4 l 4 90 8 l 8 
a .bots@hetoosten.nl 

Bij deze wil ik je alsvast hartelijk bedanken voor het invullen van dit boekje en het deelnemen aan de workshop . Je 
doet mij hier een groot plezier mee! 

Succes en veel plezier met het invullen van dit boekje! 

Vriendelijke groet. 

Anne Bots 

T I het oosten 
solids 



De binnenkant v .. an m1Jn wo . n1ng 
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lk doe het zelf ... 

Leulv 
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l\ijloge l . Dem 1 11od~ 9 



I .2 Sessieopdrocht l 

Hel dlerenspel 
Ice-breaking 
Op welk dier lijk jij en waarom? 
Welke karakter trekken heb jij ook? 

• • • 
• 
• • • • • • • 
• • • 
• • • • • • • 
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1.3 Sessieopdrocht 2 

Mljn kluservarlngen 
Wat zijn jouw ervaringen met klussen en inrichten? 
Wat ging goed? Wat ging foul? 
Wat was leuk? Wat was moeilijk? 
Waar had ik hulp bij nodig? 
Had je veel tijd? 
Hoe voelde je je? 

• • • • • • • • • • • • • • • 
--- • ~I • • • • • 



• SA)IEN Honger Saai Kl em· 

• Fqmilie T~d Let-ik Depri 

• Techni sch f<eltl-x cMrJrJi Toe ht 

• HOEKIG Goed Fijn Smerig 

• SCHEEF Plaatje Moeilijk Plait 

• Zwaar 'Zacll1 c2\pnrr 8 ../au/U;W 

• Open HA::R.I> Initant Gemeen 

• Hoag Help! Eng l...1\WAAI 

• Laag Zweten Boos B>ijzon~er 

• Rond Kwijt Zielig Duur 

• Klein Die ht Blij Lekker 

• Ruimte KA POT Belachelijk GetJaar 1 i jk 

• ~u~1e Alleen DPcll11CI OU BB EL 

• GllOO'I' Ik Pijn Zekerheid 

• N qqSt Lek Fout ~ 

• Nieuw Sterk Trots Respect 

• ~uh Koud llo/do VRIJ 

• Stilte Donkor Gezellig Goedkeuring 

• 1ku.zlcA Moe Vertrouwen Energie 

• Bijla9e 1. De melhode Klaar Waardering Foost; Licht 13 
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1.4 Sessieopdracht 3 

Mljn Ideate lnbouwervarlng 
Wat is jouw ideale inbouwervaring? 
Van een leeg oppervlakte naar een ingerichte woning. 
Welke stappen wil je ondernemen? 
Welke hulp wil je graag? 
Hoe wil je kiezen? 
Wat wil je absoluut wel en wot wil je absoluut niet? 

lltflac e 1. Oe me tnodP 17 



HOIJ\f)IAllll'l' eroatiol Eerl qk • Plaatsen 

Gereedschap Vakantie Lekker • Installaties 

Helpen HUflEN lnpluggen DUURllAM • 
5C1men lnhuren Proberen Vrijheid • 
Aitcl@PS fl~ Kiezen Plattegrond • 
Lang NIEMAND K~ Schema • 
Alleen AC1nnemer Wen sen Ad vies • 
lk BouwvakkeI" SolidC1 ir Materiaal • 
J'amifie Meubels Gezellig Infobalie • 
Kennissen lnrichting Buren Respect • 
v~ Leidingen Vragen Fqn • 
Experts Nieuw Makkelijk Alles • 
Kinderen ~uh Handig Niets • 
TECHNICI lw~k A pan 9~ • 
Snel DE LEN \/inmdinrn Zl\7AAll I 

Traag Relaxen Vertrouwen Vreemcl • 
Stap voor stap Zekerheid ~ Vei lig • 
IJOB t ZBlf Dromen FeeBt Producten I 

lneens DENK EN Kleurig Hergebruik I 

1a Winkel V<Jelen a~t Natuur!Tjk I 

• 
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l .5 Sessieopdracht 4 

Mljn droomlnbouw 
Hoe ziet jouw droom inbouw eruit? 
Als je in een Solid komt te wonen, wot wil je don het allerliefste waar jouw inbouw aan voldoet? 
Wat is voor jou het belangrijkste van de binnenkant van je woning? 
Een droominbouw hoeft niet realistisch te zijn! 

• 
• • • • • • 
• • 
• • • • • • • 
I 

• • • • 



• Beleving Energie Uitdaging Vast Kunst 

• Leefbaar Hoogte Verplaatsen Flexibel Werk en • 
• Duurzaam Open Afsluiten Verzorgd Strak 

• Natuurlijk Prive Ouderwets Plug 'n play Simpel 

• lndividualiteit Gezamenlijk Modern Veiligheid lngewikkeld 

• Anders Kamers Mobiel Schoon maken Ontspannen 

• Lief de Zichtbaar Automatisch Communicatie Netjes 

• Waardering Beschermend Hygienisch Digitaal Gewoon • • Vrijheid Routing Oorspronkelijk Keuzes hebben Degelijk 

• Betrokkenheid Mijn hobby! Wild Verse hill en Persoonlijke 

• lnstallaties Nieuw Rustig Auto 
verzorging 

• Leiding en Eigen Typisch Mensen 
Speels 

• Kabels Oud 
Muziek 

Kindvriendelijk Fietsen 

• Lekkerkoken 
Wanden Tweedehands Comfortabel Open huis • Showen 

• Ele ktri c iteit Eenvoudig Luchtig Plattegrond 
Met z'n allen 

• Verbouwen Luxe Afzonderen Warm 

• 1 Ruimte Dubbel Volledig Rommeltje 
Hoekje 

21 

• 



' .................... . 

. --: ~':~ ~ :r 
• '\ I r -- .. 

- .._. . . - -



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

<"l 
i 

.g 
0 
r: 

~ 
i:: 

0 

-
(l) 
01 
0 
E-
a:) 

• • 



••••••••••••••••••••• 



••••••••••••••••••••• 



2.1 Collages opdracht 2 

De 2D collages van de opdracht "Mijn kluservaringen". 
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Waarder1ng 
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Jan 

Te chn i sch 

Energie 

Licht 

Alleen 
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Madelon 



Mavlz Nieuw 
Duur 

Hoog 

Lio/do 

Gezellig 

Vertrouwen 

Leuk 

c2lpnrt 

Ruimte 

~ 
Respect 

YRIJ Ik 

Sterk 
Stilte 

ri r .s Yvi ij ~ 
Vi o11.d ~,e( ~~ ______.. 
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2.2 Collages opdi acht 3 

20 collages van de sessies opdracht "Mijn ideale inbouwervaring" 
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2.3 Collages opdrochl 4 

30 collages van de sessieopdracht "Mijn droominbouw''. 
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2.4 De transcripten 

Tijdens de vier plaatsgevonden sessies zijn video-opnames gemaakt. Van alles wot gezegd is zijn transcripten geschreven . 
Die zijn in deze bijlage te lezen . 

Bfjlage 2 Dalo 



Sessie 1 

Aonwezig: Poul, Willem, Mo viz, Dennis, Madelon en Anne Bots 

Anne: lk wil beginnen met een soort van kennismokingsspel eigenlijk, 
om even los te komen en om elkoor op een groppige monier te 
leren kennen, voordot we echt met de creotieve sessie gaon 
beginnen. 

lk wil eerst nog even zeggen over de gehele sessie, dot niets foul is . 
Alles goat over jouw ervoring en je mag doen, maken en tekenen 
wot je zelf wil. 

Dlerenspel 

Poul: Nou, ik ben dus Paul ... en ik ben om precies te zijn nog 2 
do gen 34 jaor ... 

Dennis: Alvast gefeliciteerd don! 

Poul: Dank jewel. En ik w oon sinds 1994 in Amsterdam. lk heb mezelf 
een kwal gegeven (lacht even ... ), omdat het me doet denken aan 
Schiermonnikoog, door ben ik opgegroeid. Diehl bij de zee en door 
lagen natuurlijk veel kwallen op het strand. Dus dot is mijn ossociatie. 

Anne: ow wot leuk, dank jewel. Willem? 

Willem: lk ben Wil lem, dot is mijn naam. En ik ben .. .. Jij zij dot je 34 
was? lk ben bijna het dubbele. lk ben net 61 geworden, dus jong en 
oud zit hier bij elka or. lk woon sinds 2 jaar in Amsterdam, hiervoor in 
Rotterdam. lk woon hier heel dicht bij. longs de rand van de 
Entrepotdok. lk heb de uil gekozen, want ik vind dot wel slimme 
beesten, waor ik me een beetje kan optrekken. En ik houd van 
vliegen, en alles wot vliegt, ook mooie vliegtuigen. Lekker vrij zijn in 
de luc ht. Vrijheid ! Dot is ook wel een ding, waor ik steeds naor op 

zoek ben, steeds meer vrijheid . ...... Hij heeH een mooie kop, he, het 
uiltje. 

Moviz: lk ben Maviz en ik woon al 7 jaar in Amsterdam. Hiervoor op 
Scheveningen, aan het strand. lk woon in het parkrand gebouw. En 
ik heb voor de tijger gekozen, het is een tijger toch he, ja. lk heb 
hiervoor gekozen, omdat hij altijd heel a lert is en scherp charisma 
heeH, lenig en gewoon een heel sterk beest is . Jo. 

Dennis: Hai, ik ben Dennis. lk heb de aap gekozen. Een klein 
klimpaapje, ja omdat ze overa l opklimmen enz en alles w illen zien, 
zijn nieuwsgierige beesten. Daorom heb ik me met ze vergeleken. lk 
woon sinds februori samen don, met Madelon, in de Boorsjes en dot 
is het eigenlijk. 

Madelon: lk ben Madelon, en ik woon met hem. (ledereen gniffelt) 
Sinds 4 maanden woon ik in Amsterdam, echt supervet! lk heb 
hiervoor in Den Haag gewoond en nu woon ik hier don en nu denk 
ik echt van wot 'n K*U*T* stod. Jo Amsterdam, ik vind Amsterdam 
dus echt heel leuk! lk heb mezelf vergeleken met een g ira ffe, het zijn 
in ieder geval prachtige beesten, zitten een beetje rond te kijken 
met die lange nek. Als het moet kan die volg ens mij heel snel zijn, 
door heeft ie niet a ltijd zin in ... Dot past wel een beetje b ij me. Jo, 
een beetje rondkijken en alles aanschouwen, een beetje ja, ik vind 
het wel genieten. Lijkt me wel relaxed. 

Willem: En als ze hordlopen is dot een heel mooi gezicht he, don 
zweven ze een beetje zo. 

Madelon: Jo, daorom, don komen ze echt ineens in a ctie . Jo, dot 
doe ik ook oltijd idd {sarc astisch, iedereen lacht een beetje) 

Anne: Nou ja, ik ben Anne, ik ben 25 jaor en studeer Bouwkunde en 
ben aan he t afstuderen, zoals jullie ondertussen wel w eten. lk had 
ook voor de giraffe g ekozen, omdat ik het heel fijn om overal over 
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uit te kijken. om alles te kunnen overzien, moor ook om alles een 
beetje mee te maken. Dot was mijn verhaal. 

Paul: Dus jij blijft de hele avond staan? :P Om alles te kunnen 
overzien? 

Anne : lk blijf de hele avond staan idd! Nee hoor, denk dot ik ook wel 
even go zillen. Oke, dank jullie wel. don goon we nu naor de eerste 
collage opgave: 

Klus ervaringen 

. .... .. ..... ( 15 minuten knippen en plakken) ....... .. 

Zullen we nu even met zijn alien naor ieders collage goon kijken hier 
bij de flip-over. Paul wil jij eerst vertellen wot je gemaakt hebt? 

Poul: Jo, dot is goed. Nou dit was in ons huis, door zijn we in 2002 
goon wonen, 6 jaor geleden. Er moesten allemaal dingen 
verbouwd worden en een CV werd erin gezet door de huisbaas. Er 
gingen allemaal buizen door he! huis, dot zag er niet uit. En hebben 
w e een "koofje" er omheen gebouwd, dot ken jewel? 

Anne: Jo. Om de leidingen weg te werken? 
[De rest wee! ook wot er bedoeld word!.) 

Paul: Jo precies. om ze weg le werken, dus dot hadden we zelf een 
beetje gemaakt. Vanhout iets eromheen gefabriceerd zeg moor . 
En nu net een boekenkast gemaakt. A la 'c ube ', ik wee! nie l of je 
dot ken!? Allemaal van die vierkante bakjes zijn dot zeg moor. Van 
MDF. Hoer zie je dot hele proces zeg moor. dot je of en toe Flink in 
de knoop kan raken. Enne don moet je tekeningen maken en 
deeltekeningen maken en alles zagen, en dot moet natuurlijk heel 
recht, want anders past het niet. En he! is best wel een groot ding 
geworden. 

Bijloge 2. Onto 

Madelon: Mooi geworden? 

Poul: Jo! Jo dus, nou ja he! is niet echt chronologisch, moor di! zijn 
wel de dingen die erbij kwamen kijken. 

Anne: En wot bedoel je hier met relaxed? 

Poul: Nou ja don kun je relaxed onderuit goon liggen, zodra het of 
is. Dan kan je ervan genieten. En lawaai is van de cirkelzaag. 

Anne: Je had zelf van levoren de tekeningen gemaakl ? 

Poul: Jo ik had samen met mijn vrouw de tekeningen gemaakt. We 
hadden allebei een idee van hoe de kast eruit moest zien. Want ja, 
je kan die kasl gewoon kopen, moor ja die is gewoon heel duur. 
Vandaor. En dus hebben we zelf de tekening gemaakt en het idee 
opgeschreven. En don moet je dus deeltekeningen maken van elke 
plaat om dot je die op een bepaalde manier in elkaor schuift . En 
onderaan wot bakken, dus ja het is passen en meten. 

Anne: Ok, goed resultaat in ieder geval. Willem? 

Willem: Jo, ik heb het maken van de tekening en daorover 
nadenken moor in het midden gezet en don wot er daarna 
allemaal komt aan materialen en wot je legenkomt en ongeluk wot 
gebeurd en lotdat het helemaal klaor is. He! was een verbouwing 
van een huis no het eerste koophuis van ons. Hadden 2 kinderen, 3e 
is door geboren. Er moest heel wot opgeknapt worden, vooral 
beneden. Er moesten doorbraken door een steunmuur heen. dus 
dot was nog Flink berekeningen maken van hoe zwaor d e balk 
moest worden enz en we hadden Flink wot hulp nodig. ook van 
familie. He! was een flinke puinhoop toen alles nog kaal was en don 
krijg je ook altijd het idee van waar ben ik aan begonnen. Moor er 
stonden heel wot mensen klaar om mee le doen. En voor lief en 
leed zie don, ook met wot dingen die mis gingen, moor zie je he! 
wel ontstaan he. Dus kan jewel een beeld van god ja dot hadden 
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we toen zo op papier bedacht en bij het rondlopen zo aangewezen 
en als je don klaar bent don heb je enerzijds het gevoel van: "Nou 
fantastisch, dot is het" en anderzijds van vraagtekens: "ja, hadden 
we nou wot meer tijd genomen, don hadden we dot net ff wot 
beter kunnen doen." 

Anne: En kan je een voorbeeld geven van wot je beter had kunnen 
doen? 

Willem: Nou dot was vooral de opening naar de tuin toe, het waren 
huizen in rijen in een uitvalsweg, en er zaten wel behoorlijk mooie 
tuinen aan en wij dachten met twee openslaande deuren, don 
hoeven we het alleen moor op te knappen. Moor als we nou 
schuifdeuren hadden gemaakt don hadden we ineens veel 
makkelijker een terras kunnen hebben. Openslaande deuren 
hebben raampjes ernaast, don slaan de openslaande deuren voor 
de raampjes en heb je net wot minder gebruik van de ruimte 
erachter en met schuiframen heb je veel meer ruimte. Joa, het was 
ook duurder en als je aan je eerste koophuis begin!, don heb je 
door toch niet allemaal geld voor. Wat me wel opviel is dot als je 
dot allemaal gedaan hebt dot je don heel anders kijkt naar huizen 
die opgeknapt zijn, je praat er anders over, je voelt loch wel zo iets 
van wot er allemaal gebeurd en ik kan wel ff wot advies geven, 
weet jewel. Door moet je ook vreselijk mee uit kijken. Heel veel 
dingen die als je het eenmaal gedaan hebt loch wel prettig zijn. Je 
leert jezelf ook nog wel een beetje kennen. lk kan wel eens driftig 
zijn en don liep er een oude stukadoor rond en die was op de 
bovenverdieping bezig, een oude baas, die moest a lles van zijn 
boon naar boven gesjouwd hebben, door heb ik nog flink van aan 
mijn rug gekregen, en als die don naar beneden ging om een kop 
koffie met me te drinken, don kon die echt zoiets hebben van: doe 
nou eens rustig, dot goat allemaal veel te snel .. . (zegt ie met een 
ingetogen stem ... ) Dus veel geleerd! Jo .. 

Anne: Ok, mooi verhaal dank jewel. Maviz? 

Maviz: Nou, uhmmm, ik dus nu in het Parkrand en dot is vind ik zelf 
een gigantisch mooi kunstwerk. lk noem het altijd een kunstwerk, 
grote bloempotten, grote lampen, grote bomen en omdat ik zelf 
een kunstenaar ben vond ik het gewoon een le gek gebouw. De 
eerst keer dot ik het zag dacht ik god het lijkt net een hotel. Moor 
uhmm 

Anne: Kennen jullie dot gebouw? 
(Nee eigenlijk niet .. . ) 

Willem: Nee, waar is dot? 

Maviz: Dal is in Geuzenveld. En ik noem het mijn stage, omdat ik de 
kleuren heb gebruikl, rood, groen en bruin. Veel Spoons hout aan 
meubelen heb, daarom heb ik dat ook erin gezet, en ik heb een 
prachtig uitzicht op het park en het lijkt alsof het park in m ijn 
woonkamer komt. En de zon stoat elke dog, als die er is tenminste, in 
mijn woonkamer. Het huis is voor mij heel erg positief. a lhoewel de 
appartementen heel veel problemen hebben. Het geeft mij 
gewoon, ruimte. lic ht en energie en alles wat hier op geplakt stoat. 
En ik heb geprobeerd er een hart van gemaakt. moor dot ging niet. 
omdat ik heel veel hartjes ook in mijn huis heb. 

Anne: Dus dot is een terugkomend iets in jouw inrichting. Je hebt 
vooral over je inrichting een collage gemaakt. 

Willem: Dus daar ga je niet gauw meer weg? 

Maviz: Eigenlijk wil ik niet, maar denk dot ik het loch na een tijdje wel 
doe, omdat ik niet tevreden ben over de manier waarop de 
appartementen zijn afgewerkt. Sowieso zijn er veel problemen, en 
ook ze hebben gewoon het goedkoopste materiaal gebruikt en de 
huren zijn erg hoog. Ja 

Anne: Kan je een voorbeeld geven van wat er niet zo mooi is 
afgewerkt? 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



• • 
• • • • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • 

Maviz: Nou de keuken vooral. dot je denkt voor dit bedrag had ik 
een betere keuken gewild. gewoon de verf al. meest basale 
dingen. Uhmm .. slechte verf. je kunt soms met je vinger door de 
muur heen. slecht gestuukt. noem moor op. noem moor op. noem 
moor op. Moor het plaatje aan de buitenkant, als je dus aankomt is 
fantastisch en door betalen we waorschijnlijk voor. lk zal er niet weg 
willen, moor je hebt heel veel ergenissen. heel veel. toch wel . Het is 
zonde. want het is prac htige orchitectuur hoor. zeker voor 
Amsterdam. 

Willem: Wie heeft het ontworpen. weet je dot? 

Maviz: Een Catalaanse meneer ... 

Bruskett?? 

Jo. die heett er iig aan meegewerkt. 

Madelon: Nou ik heb er een beetje een chronologische lijn in 
gedaan. Het begint zeg moor hierboven toen we dus besloten om 
te goon samenwonen. Want no twee jaor een afstand van 200 km 
woren we wel een beetje zat. Dus toen werd het tijd om samen 
moor te goon bivakkeren. Dus toen hebben we heel snel een huis 
gevonden. contract getekend en toen hadden drie weken om te 
verhuizen. Dus dot was wel heftig. Dus even snel een vloertje 
gelegd. beetje schoon gemaakt enne familie erbij enne het is toch 
wel fijn als je een beetje sterke mensen om je heen hebt die een 
beetje dot soort klusjes kunnen doen. En intussen tijd ook nog alles 
inpakken in mijn oude huis en in zijn huis en heen en weer rijden en 
weer terug en weer verder en pffff. op een gegeven moment was 
het gewoon dot je ec ht helemaal geen tijd meer had en alleen 
moor aan het rennen was. Dus wot dot betreft was het wel even 
hettig. moor als je don klaor bent don komen de ballonnen uit de 
kast. bier uit de koelkast. kun je lekker douc hen pak je een kopje 
koffie en don is het gewoon een feestje. En als het don helemaal 

Bijlage 2. Doto 

klaor is neem je gewoon leuk twee goudvissen. En door helemaal in 
het hoekje. dot is de loterij die ik volgend jaor go winnen ofzo ... kan 
ik een leuk grachtenpandje kopen . Oat is een beetje het plan. En jij 
mag natuurlijk mee verhuizen (tegen Dennis) . 

Dennis; In de mijne zit dus geen chronologische volgorde. Zoals je 
ziet stoat alles gewoon een beetje kriskras door elkaor. In 2003 heb ik 
mijn eerste huis don gekocht. Het was een jaren 30 woning en van 
boven tot onder moest ik echt alles vervangen. echt nieuw alles. 
Daorom staan er eigenlijk wel aardig wot dingetjes in die ik wel heb 
moeten verbouwen. Met heel veel hulp van familie en vrienden 
kom je uiteindelijk wel tot een mooi plaatje. Moor ja het is toch de 
eerste keer. dus don zijn er veel dingen waarvan je denkt. hoe go ik 
dot in godsnaam doen?? Hoeveel tijd goat erin zitten en hoeveel 
geld kost het allemaal? En achteraf denk je wel eens, had ik dot 
moor iets duurder. of iets goedkoper of anders gedaan. 

Anne: Kwam je in de tijd uit? 

Dennis: Nee. ook eigenlijk niet. Dan zie jewel dot je echt veel meer 
tijd nodig hebt don dot je zelf denkt en ook dot je veel meer troep 
op de hals haalt. Je probeert het inderdaad snel allemaal binnen 
een poor maanden of te hebben, moor ja dot goat nooit echt 
lukken. Nou ja, muziekje heb ik erbij gedaan. Het is altijd wel prettig 
om een muziekje erbij te hebben. prettig met een muziekje te 
werken. Hier staan de vrienden. lk heb ok het huis moeten 
schilderen. binnen en buiten! Moet zeggen dot is ook wel een hele 
klus. niet meteen om aan te raden. Dot je of en toe eigenlijk wel 
beter vakmensen kan inhuren om iets te doen. Af en toe is dot wel 
beter . 

Anne: En dot heb je toen helemaal niet gedaan? 

Dennis: Uhm ja met familie en zelf gewoon alles. Uiteindelijk word het 
wel mooi. moor het verschil dot je t zelf doet of dot iemand. een 
schilder of wot don ook het doet.. Qua prijs is het te zien, moor ook 
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qua resultaat. Het was wel netjes, moor .. Bij de karwei kom je 
natuurlijk ook dagelijks don. Af en toe heb je gewoon wel hulp 
nodig, van hoe go ik dit in godsnaam aanpakken! Moor ja. don heb 
je familie en vrienden die dot don wel eens hebben gedaan, een 
keteltje of wot don ook. Of uhmmm een nieuwe badkamer die heb 
ik toen ook gedaan. Nou don heb je of en toe wel eens hulp nodig, 
qua kennis en qua ideeen. En dot je van tevoren dingen opschrijft is 
eigenlijk wel handig, ben ik achier gekomen. En in het huis zaten 
toen van die oude hardboard platen, nou ja dot moest er ook 
eigenlijk wel snel uit, dus qua veiligheid allebei een beetje (wijst naar 
de plaatjes) Nou ja en dot was mijn gehele chronologische tekening 
eigenlijk wel een beetje. 

Anne: Oke. dank jewel. Dan goon we nu naar de tweede 
collageopdracht: 

ldeale inbouwervaring 

... ... .... .. ( 15 minuten knippen en plakken) .. .. .... . 

Paul wil jij weer eerst vertellen? 

Pou/: Mijn basisidee is eigenlijk dot ik heel graag een keer zelf een 
huis zou willen bouwen dot volledig energie voorzienend is, zeg 
moor. Oat zou ik dus hier wel zo ver mogelijk proberen door te 
voeren. Duurzaam materiaal. cradle 2 cradle. als je dot kent? Dot 
idee, door zou ik don graag experts bij betrekken voor de leidingen 
en installaties, moor ook voor dit idee. Dan kom ik hier eigenlijk bij de 
indeling van het casco en dot zou ik proberen zoveel mogelijk zelf 
te doen, of met vrienden en familie. Nou ik door don weer niet uit 
zou komen, don kun je weer terugvallen naar de experts. En een 
vriendin van mij is binnenhuisarchitect, dus ik zou hoar denk ik 
raadplegen voor de indeling van de woning om door iets aparts va 
te maken. Moor muren en inbouw zou ik dus zoveel mogelijk zelf 
willen doen. En als ik door don niet uit kom don kom ik weer bij 
experts. 

Anne: En dot zou je ook leuk vinden om dot zelf uit te proberen? 

Poul: Jo, ja dot lijk me wel leuk. 

Anne: Oke, dank jewel. Madelon? 

Madelon: Nou er zit weer een duidelijke lijn in. Kijk ik go hier eigenlijk 
nadenken over wot ik nou eigenlijk wil en hoe go ik het doen. Je 
hebt altijd bepaalde patronen en dingen die je graag wil. Moet 
gezellig zijn en kleurig en oud liefst. Gewoon een heel fijn huis moet 
het worden . Daarbij vind ik het gewoon heel fijn als je zelf die keuze 
kan maken en het liefs! dot je dus niet beperkt wordt door geld, dot 
zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Dan go ik dus stop voor stop 
eigenlijk een beetje de grote lijnen uit tekenen (wijst naar de lijnen 
op de collage) Vervolgens go je naar de experts om de kleinere 
lijnen duidelijk te maken. Zoals wot wil je waar en hoe go je dot 
aanpakken. Dan zou ik een schema maken met wot wanneer moet 
gebeuren en hoe dot allemaal in elkaar moet steken. Als dot 
eenmaal gedaan is moet het allemaal heel snel goon. want don 
wordt ik ongeduldig en moet het gewoon of zijn . Vervolgens zou ik 
een aannemer en alles inhuren en bouwvakkers en technici en 
mensen die het kunnen. Nou ja, ik heb altijd zoiets het is wel leuk om 
het allemaal zelf te doen. moor ieder zijn eigen vak. lk vind het wel 
heel leuk om het allemaal mee te maken en het te zien wot er 
gebeurd en om het een beetje te coordineren. moor zelf klussen 
dot hoeft voor mij niet heel erg. En don moet het inderdaad 
allemaal snel goon, dot vindt ik lekker fijn. En voor de laatste loodjes 
dot de familie. vrienden en kennissen lekker helpen met de 
inrichting enz. en de laatste dingetjes en don hebben we weer 
fee st! 

Willem: En de goudvissen kunnen mee [iedereen lacht ... ) 

Madelon: lnderdaad. de goudvissen kunnen mee. 
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Dennis: De mijne is wel wot overzichtelijker don net. he? 

Madelon: Vooral wot leg er ook . 

Dennis: Nou eerst krijg je die ruimte natuurlijk. Dan zou ik eerst echt 
een goed plattegrond maken van wot je nou eigenlijk wil. En wot 
bedoeling is, dot alles een beetje logisch ingedeeld word!. Hier heb 
je een groene pijl; ik wil eigenlijk wel leuke dingen bedenken en 
vooral proberen, iets nieuws proberen. En als het kan ook wel wot 
zelf doen. En ook wel als je dingen koopt, als je denkt die is l 0 euro 
goedkoper, dot je don die moor doet. Soms is het beter als je don 
l 0 euro extra moet uit geven. En ik zou het ook gewoon weer goon 
vragen, hoe het handiger is om iets te doen. En wot je beter kan 
doen eigenlijk. De rode pijl. lk zou het stop voor stop doen. Oat je 
ook een beetje een schema erin hebt . En dot je er ook wel een 
beetje van uit goat dot het longer kan duren don dot je lief hebt. En 
dot het ook niet altijd makkelijk is, wot je wil. Hier heb je ook een 
klein handje: familie en vrienden die komen eigenlijk altijd wel ff 
helpen. Soms wel lastig om het allemaal aan te passen. Wanneer 
iedereen kan. Dan kan die niet en don die niet. Het grate handje ... 
Nou ja zou sowieso mensen die er verstand van hebben zou ik goon 
vragen om hulp. En leidingen en al die dingen heb ik al helemaal 
geen verstand van, dus do t zou ik sowieso ook laten doen. En ook 
heel zwaor werk. Dot waarvan je denkt. dot go ik sowieso niet met 1 
of 2 man redden. En om de cirkel een beetje compleet te maken 
heb je wel een beetje zekerheid nodig in ieder geval of het 
haalbaor is. En dot je ook goed gereedschap hebt. Alles met I 
tangetje dot goat ook niet werken. Datje goede spullen hebl en dot 
het ook gezellig mag zijn! 

Anne: Dot er moor geen ruzie mag ontstaan. 

Dennis: Jo precies, don kom je bij het programma, help, mijn man is 
klusser! (Haha, iedereen lacht) Nou dot is 'm eigenlijk! 

Anne: Ok mooi, volgende . 

Bfjloge 2. Dato 

Moviz: Ok, precies zoals het er stoat zou ik het doen. Plattegrond 
bekijken, schema, advies inwinnen, mensen inhuren, technici. lk zou 
echt zelf niets doen, want ik hou helemaal niet van klussen. Experts 
inhuren; ik betaal liever een flink bedrag dot dot goed gedaan 
word!, don dot ik alleen familieleden go vragen. Dot heb ik een 
keer gedaan en dot doe ik nu nooit meer. Omdat hij toe elke keer 
zei, ik vroeg don "wot kost het? " en don zei hij "o, dot komt wel, dot 
kom wel" En toen het er eindelijk was bleek het veel geld te kosten 
en had ik beter echte vakmannen in kunnen huren. En dus was ik 
eigenlijk echt heel boos geworden op deze meneer. 
Oat rood en dot groen, ik denk dot ik door wel weer wot mee zou 
doen, omdat dot best wel gewaagd is samen. Moor als je het goed 
zou kunnen combineren samen is dot dus best wel mooi. lk heb nu 
dus de vloerbedekking rood, en toen dacht ik "O jee, waor begin ik 
aan?" Moor het stoat volgens mij wel goed. En die wolkjes; ja ik wil 
door gewoon op roze wolkjes blijven wonen. Alles in rood zijn dingen 
die ik dus absoluut door zou willen hebben, dubbele badkamer, 
dubbel toilet. doorgeefluiken, trappetje hier en trappetje door, zoals 
mijn huis op Aruba. Jo. Oat was een prachtig huis, dus dot zou ik wel 
weer willen. Oat niveauverschil . 

Anne: Plattegrond maken vindt jewel leuk om zelf te doen? En het 
laten maken zou je laten doen? 

Maviz: Jo plattegrond zou ik inderdaad zelf doen. En inderdaad 
creativiteit en dot denken en het voelen. En het duurzame 
materiaal is voor mij heel belangrijk . 

Willem: Je had gezegd: " ldeaal", he? Dan heb ik het goed 
begrepen. Want ik denk dot als ik inderdaad wot zou kunnen 
sporen of de loterij zou winnen ... Dan denk ik nu, don heb ik wel een 
aordige start. Want ik denk dot er heel wot aan vooraf goat, 
voordat je uberhaupt iets in het huis wil doen of zou goon doen. lk 
heb zelf zo 'n beeld van wot me fantastisch lijkt. Dot is om een soort 
loads te huren of te kopen en door als een grate ruimte de zaak 
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onder te verdelen. zodat je nog merkt dot het een grate ruimte is. lk 
weet niet hoe hoog het zal warden, moor ik hoop loch hoger don 
de woningwet. .. (Anne: Jo hoar ze word en een stuk hoger) Moor 
dot zou natuurlijk mooi zijn als ze zo hoog zouden warden. Dan kan 
je dus muren optrekken tot een bepaalde hoogte. Bijvoarbeeld 
waar je slaapt, dot je dot weer wot lager afdekt. he . Dot kan je don 
op verschillende manieren in die hoge ruimte nog 
compartimenteren. Nou weet je wot het is voor mij dus het liefst een 
loads waar ik alles in doe. moor als dot niet kan qua oppervlak, don 
moet je moor weer naar wot meer kamerachtige oplossingen. Moor 
liever niet. Dusik zou er ontzettend veel de tijd voor nemen om te 
kijken op websites van ontwerpers en om in gebouwen le goon. 
Bijvoarbeeld een prachtig voarbeeld vind ik het muziekgebouw aan 
het IJ waar ze die wanden hebben met al die latjes zeg moor. Dan 
kunnen die ook nog draaien en don komen er ook nog allerlei 
soorten verlichting. ook in verschillende sterktes kan je daarachter 
laten branden. Dot maakt een soort toverachtige oplossing mogelijk 
in dot huis van heb ik jou door. lk zou heel veel tijd steken in om naar 
de meest geavanceerde ontwerpers te kijken, wot jij al zei (wijst 
naar Paul) . ook het Cradle 2 Cradle en recycling. Wat ook erg 
inspirerend is . zijn de milieustraten. Als je ziet wot ze door dumpen. 
wot sommige firma' s door dumpen aan aluminium profielen. Of dot 
bijvoorbeeld operatiekamers leeg gehaald warden. met 
schitterende lampen erin. Ook met bepaalde bouwsystemen. Door 
kan je heel veel inspiratie op doen en kan je later weer kijken of 
iemand dot later zo voor jou zou kunnen maken. lk zou het ook niet 
in l keer afmaken. lk heb het ook wel eens in eens huis gedaan, ik 
geloof dot ik door 2 nachten ben goon slapen, voordat er 
Oberhaupt iets aan de verbouwing aan de gang was. om te kijken 
hoe het licht volt, wot voor geluiden je hoort . Dan krijg je een veel 
beter idee van hoe het zou kunnen warden . Dus ik zou heel veel de 
tijd nemen, en ik krijg natuurlijk steeds meer tijd , allemaal leuke 
dingen goon doen, overal goon kijken, overal mijn neus insteken en 
don noteren en don eigenlijk stukje bij beetje het zo goon 
opbouwen. En dot je de dure dingen mee kan nemen. Als je iets 
loot ontwerpen don don krijg je dot volgens mij nooit meer terug als 

je het zou verkopen. Dan zou ik het liever meenemen. En weinig 
geld stoppen in stucwerk en schilderwerk, moor gewoon wot er 
prefab of is erin plaatsen. Mooie systemen die je ook weer makkelijk 
uit elkaar kan halen. En ik vind de inbouw. de muren. kasten en 
plafonds, wot anders don de leidingen. dot is weer een vak apart. 
Door zijn ook wel aardige ontwikkelingen gaande. Je kan ook 
zeggen: hoezo elektriciteit? als ik nou zonnecellen ophang, don kan 
ik mezelf van verlichting enz zelf voorzien. Wat je zo onafhankelijk 
mogelijk maakt van de nutsbedrijven. Jo ik vind het heel spannend 
wot ze tegenwoordig met cradle 2 cradle willen en ook al kunnen 
hoor. 
Dus ja ideaal, he! 

Anne: Dan goon we nu naar het laatste onderdeel 

Droom lnbouw 

.. .. ........ 15 minuten knippen en plakken .. . 

Dennis: Nou dot ideale huis van jou dot wardt niet wot he? (Kijkt 
naar Madelon) 

Madelon : Hij volt uit elkaar .... Nou ja, het goat om het principe. 

Anne: Wil jij misschien beginnen met vertellen? 

Made/on: Ok dot is goed. Nou, ik wil in ieder geval een groat huis. 
Niet te groat, moor gewoon fijn groat. Dit weet ik eigenlijk niet 
waarom ik dit heb gedaan. moor dot vond ik wel grappig. Er 
moeten grate ramen in. die open kunnen en waar heel veel licht 
doorheen komt. lk vind het heel mooi om oud en nieuw met elkaar 
te combineren. Dus het liefst een oud huis met hier en door een 
strak tintje eraan en het liefste aan het water. Nou dit is een beetje 
de sfeerimpressie vanuit buiten. 

Anne: Wat heb je door allemaal aangehangen? 
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Madelon: Een boerderij, een oud pond, een grate tuin, veel licht en 
oude stenen. Het moet wel een beetje een oud huis zijn, dot vind ik 
eigenlijk wel het mooist. En don binnen eigenlijk open ruimtes, grate 
ruimtes, dus niet allemaal van die kleine hokjes. En veel natuurlijke 
materialen met een modern tintje eraan. Het moet vooral heel 
warm en sfeervol zijn en gezellig. En ik wil echt heel graag een grate, 
hele grate keuken, met een hele grate tafel. Echt een woonkeuken, 
zeg moor. En ik vind de badkamer ook belangrijk, door moet echt 
een megagrote douche inkomen. Zo'n (maakt geboren hoe graot 
hij moet warden.) En do ook nog een klein beetje rekening houden 
met het milieu. Dus dot is een beetje het verhaal denk ik. Dan heb je 
een extra grote douche, moor don niet een half uurtje douchen, 
moor l 0 minuten! OK 

Dennis: Zal ik don nu? Nou mijn ideale huis is eigenlijk ook wel een 
groat oud huis. Uhh, aan het water. Ook met veel ramen eigenlijk 
we!. Dot ik van het uitzicht kan genieten. Nou als het helemaal kan 
don ook iets met windenergie en zonne-energie, dot je dot uhh, 
inderdaad geen rare kosten, moor dot je dot zoals eerder al werd 
geroepen, geen lustere tijd .... (niet te verstaan ... ) En don heb ik 
aan de binnenkant, ik kan 'm wel even kantelen, aan de 
binnenkant heb ik don eigenlijk wel meerdere verdiepingen don 
eigenlijk . Dot vind ik wel mooi. En don ook een oud huis en don een 
beetje het moderne maken. Moor loch ook dot het wel modern is, 
moor dot er ook heel veel oude tinten gebruikt warden. Vee! ruimtes 
vind ik we! mooi, moor don niet hokkerig, moor grote ruimtes don 
eigenlijk. En hier leidingen en dergelijke wil ik allemaal we! 
weggewerkt hebben, dot je dot niet ziet. Jo en don inbouw en tv en 
al die luxe door wil ik wel helemaal gebruik van goon maken. Dot 
dot allemaal gewoon standaard erin zit, tv en een hele grate 
keuken met inbouwapparatuur en dergelijke. 

Madelon: Dot mag allemaal wel. .. . 

Bijlage 2. D Jt<J 

Dennis: En don heb ik hier nog een prikkertje, met uhh in ieder geval 
dot je ontiegelijk kan relaxen in je eigen huis. Dot je je in ieder geval 
wel lekker thuis voelt en inderdaad een open hoard met warmte, 
dot jewel een warm huis hebt en niet een grate leegte, geen grate 
lege ruimtes hebt. Het moet allemaal wel een beetje warm 
aanvoelen. Dan heb ik hier nog een aantal dingetjes opgeplakt, 
tekstjes. Nou ja ook met andere ruimtes dot je ergens anders kan 
zitten, je ook een keertje kan afzonderen. Dot het helemaal volledig 
klaar is eigenlijk. Nou ja schoonmaakster zou ik don nemen, en luxe 
vind ik wel fijn. En wot heb ik hier? 0 ja, en duurzaam dot vind ik wel 
belangrijk, niet dot je no 3 jaar over een tegel heen loop! en dot ie 
al los zit, of wot don ook. Uhmm, verbouwen dot wil ik don helemaal 
uit de weg goon, dot alles dus al klaar is. Nou ja elektriciteit wil ik 
don iets van wind of zonne-energie. En het moet gewoon goed 
leefbaar zijn, dot je gewoon vrij bent in je huis en ja .. 

Anne: OK mooi! 

Dennis: Jo dot was ham eigenlijk . 

Anne: lk zie wel overeenkomsten hoor (tussen Dennis en Madelon) 
(haha) 

Willem: Jo dot past wel bij elkaor. [Madelon knikt!) 

Moviz: Jo uhhhh ik heb me altijd laten inspireren ook uhh door ronde 
vormen van Gaudf, omdat ik heel veel van Barcelona hou en dus 
ook van Spaanse dingen. Dus ik wilde altijd wel een huis met ronde 
vormen, ronde deuren zeg moor, bogen. Wat ik in de trapen oko 
had en dot zou ik echt hier graag terug willen hebben. En daorbij 
komend trappetje hier, trappetje door, dot heb ik al gezegd. Noor 
buiten kijkend water, loch wel weer groen, keramische plaat wot 
mijn part . Uhh, en dot er in het huis overal verbindingen zijn naar de 
ruimtes. En wot ik ook belangrijk vindt is dot je overal in kunt 
p luggen, apparatuur bij je heb t, trappetje, duurzaam materiaal, de 
leidingen goed. Ruimte doorkijken, water, en warmte . 
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Anne: En deze rode lijnen? 

Maviz: Jo, dot zijn dus de verbindingen tussen de ruimtes, dot het 
eigenlijk niet stopt. Dot het doorgaat. Jal He tis allemaal met elkaor 
in verbinding. 

Willem: Nou mevrouw, wanneer moet het klaor zijn, don kunnen we 
beginnen! A dream! 

Maviz: Haha, ja inderdaad. Zeg moor, dit soort uhhh (wijst rond) 
moor don in een huis, ja vind ik echt heel mooi. Geeft een hele 
andere optiek naar buiten toe en naar binnen. Is niet zo vierkant, 
he. Je kan ook wel die dingen kopen, moor zou wel fijn zijn als het 
bij mij zo is .. 

Paul: Jo, ja het stoat iets op een verhoging inderdaad, voor 
leidingen, moor ook voor geluid. Dusse een beetje zwevend. Enne 
nou ja, ik vind een mooi uitzicht ook wel belangrijk, dot je een beetje 
in de natuur kan kijken. Hier een windmolen op je balkon voor de 
... (haha) weet ik veel ... Het zal wel enorm veel herrie maken, moor 
ja, nou ja goed. In ieder geval een mooi uitzicht, ruimte om te 
ontspannen, hoge ruimtes. En ook wel, hoe zeg je dot, warmte ... 
dot je bijvoorbeeld bij zo'n nieuwbouwconcept, wel warmte in je 
unit hebt zeg moor. Moor wel ook heel open, dus veel licht erin. En 
een woonkeuken, hebben we nu ook thuis, lijkt eigenlijk wel een 
beetje op wot we nu hebben, moor ... Dus hier aan de zijkant heb je 
dot je de licht doorval blijft houden en don hier aparte kamers zeg 
moor. Aporte ruimtes om te kunnen ontspannen, moor ook om met 
z'n alien te kunnen eten en koken. 

Anne: oke, dus dit vakje stoat voor de kamers? 

Paul: Jo, voor de kamers ja. 

Anne: Oke, en luchtig? Wat bedoel je daarmee? 

Paul: Nou, dot is het balkon! 

Anne: Je geeft daormee dus aan dot jewel echt een buitenruimte 
wil? 

Paul: Jo, di is ook het balkon, dit geeft zeg moor het binnen aan en 
dot het balkon .. 

Anne: Ow ja nu zie ik het! Dank jewel 

Willem: Jo, deze stoat ook wot hoger. Het mooiste lijkt mij om een 
huis te hebben waor een bepaald niveau verschil in zit, dot het een 
hellend, of een deel ervan een hellend vlak is. Dot het ergens naor 
een roam toeloopt en dot je het huis weer uitloopt. Weet jewel. dot 
er een beetje beweging in krijgt. En hier heb ik een rand helemaal 
ingeruimd voor alles wot je op wil bergen. Dus dot kan boeken zijn 
op ooghoogte en door boven nog wot and ere spullen. Dot hoef je 
don niet allemaal in kamertjes apart te doen met kasten enzo, door 
maak je don gewoon een meubel van. En die kan ook nog door het 
midden van huis lopen, moor dot is hier don aan de zijkant. En als je 
don zo'n niveau verschil maakt, don kan je van die leuke plekjes 
krijgen. Als dot bijvoorbeeld, 50 - 60 cm is dot je net zo' n 
verlagingetje hebt. En dot zou don echt in het.. uhmmm hier ergens 
aan het water mogen liggen, een klein bootje zo hierbij ... 

Maviz: Een soort vlonder? 

Willem: Jo met zo'n klein trapje er naor toe, dot je zo in dot bootje 
kan stappen. Dit ding stoat voor l overkapping, of ja l geheel he, 
dot loodsachtige idee. Dot zou don het best geplooid materiaal 
kunnen zijn. Dot is ook wel aordig voor de akoestiek. En niet zo'n 
hele vlakke wand, want die heb je hier al en bij de wanden al. Dus 
het is het concept van de grote ruimte met daarin don waar je je 
bed plaatst, dot door don een gordijn omheen zit of zo. Een bed 
waor don aan de kopse kant kastjes zitten. Dus kompact! Een 
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meubel of zo maken. Dot een bed of een bureau niet alleen moor 
een bed of een bureau is, moor dot het tegelijkertijd iets met kast is. 
Dot je het niet allemaal los in je huis goat plaatsen. Dit ding (wijst 
naor zijkantkast) vangt natuurlijk al heel veel opbergruimte zo op. 
Nou dit zijn sferen voor materialen. Hout, uhmm, even mijn bril 
opzetten ... Dot kopse hout dot vind ik alt ijd fantastisch, ik heb er wel 
een wandjes van gezien, dot het in een frame was ingepakt en don 
zag je alleen maar van die schijfjes. Heel mooi, kan je prachtige 
vloeren van maken. Oat je he! ingiel of er vierkantjes van maakt. 
Haas! onverslijtbaor heb ik me laten vertellen. Staal vind ik ook heel 
mooi. In ieder geval materialen waor je een beetje gevoel bij hebl 
en niet een gipsen wandje, moor echt een beetje robuust, dot het 
een beetje uitstraling heefl. Staal en hout vind ik altijd goed bij 
elkaor passen . Mag ook best plastic tussen zitlen . Moet een beetje 
smoel hebben, korakter hebben. 

Madelon: U heeft er goed over nagedachl zeg! 

Willem : Nou zoiets ... Wanneer gaan we beginnen?? 

Mode/on: ik ga er wel wonen! fledereen loch! een beetje) 

Anne: Super . 

Willem : Dit teken ik nog, omdat he! zou ook zo'n lade kunnen zijn he, 
in zo'n Solid, is wel een beelje lastig met zo'n boot. lk denk aan 
gebouwen waorin veel wordt verbouwd en de lrappenhuizen zien 
er vaak niel echt meer uil. Als je nou die Solids begin! en al die 
mensen goon verbouwen en inbouwen en weer verhuizen en er 
koml weer iemand anders in . Dan moet je echl ruime 
lrappenhuizen hebben en gewoon dingen door omhoog kunnen 
hijsen . Dal zou je daar in de lrappenhuizen moelen hebben . 

Dennis: als je nou gewoon vloerbedekking hebl, die krijg je door he! 
trappenhuis er gewoon niel door . 

Bljloge 2. Dato 

Willem: Nee, inderdaad. En een beelje plaatmateriaal ook niel. 

Madelon: dot je dot oud-Amsterdamse gevoel weer een beelje 
hebt. 

Willem: Zo'n timmerhuis inderdaad! Zo 'n pakhuis. Dal je ook je fiets 
ergens op de derde kan zetten . 

Poul: Briljant idee! 

Afsluiting .... Bedankje .. .. blabla ... interesse blabla 
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Sessie 2 

Aanwezig: Cleo, Jan, Yira, Sarah, Annelien, Anne Bots en een 
tekstschrijfster en een fotografe voor de Solids nieuwsbrief. 

Anne: Welkom op de workshop. We goon vandaag knippen en 
plakken weer, net als in het dagboekje. Niets is fout! Alles is goed, 
want het goat om jouw ervaringen. En don wil ik nog even kort het 
doel van mijn onderzoek vertellen. Oat is dot ik er ac hter wil komen 
wot de toekomstige I potentiele bewoners graag zouden willen en 
kunnen doen in een Solid. 

Als eerst het dierenspel. 

Cleo: En als ie er niet tussen zit? 

Anne: Je mag er ook best eentje verzinnen. 

Sarah: als je niet kan kiezen? 

(tekstschrijfster: don met je de kip kiezen ... ) 

Sarah: Die zit er niet tussen (haha) 

Anne: Heeft iedereen er eentje uitgekozen? 

Cleo: zo goed als ... moor ben er nog niet he le ma al uit. 

Anne: Zullen we met jou beginnen? (Aon Cleo) 

Cleo: 0 nee, begin moor niet met mij. 

Anne: Met jou don? (Aon Annelien) 

Yira: Ow ja hoor. Nou ik heb de uil gekozen. 

Cleo : we hebben dezelfde gekozen .. 

Yira : lk den dot een uil wel stoat om weloverwogen over dingen no 
te denken en dot doe ik ook. lk zal nooit zomaar ... uhmmm nou ja 
of en toe ook wel hoor, ik heb laatst in een impuls een tv gekocht.. 
(haha) moor over het algemeen denk ik er wel even over no .. 

Sarah: Wil jeer over praten? (haha) 
Yira: Dus, dot was het we!. 

Anne: Oke, dank jewel. 

Sarah: Nou ja, ik twijfel tussen het nijlpaard en de vlinder. Nou ja, de 
vlinder, omdat ie kleurrijk is en uhm ook omdat ie van bloem tot 
bloem goat. lk hou heel erg van ... ik ben heel nieuwsgierig . En ik 
hou ook van kleuren, dot hadden jullie misschien al gezien. En de 
nijlpaard eigenlijk omdat ik dot een heel leuk dier vind en omdat ie 
ogenschijnlijk eigenlijk heel traag is, moor eigenlijk heel oplettend, 
heel snel en levensgevaarlijk. Nee nou ja, hij wordt verdacht van 
traag, moor eigenlijk is ie heel snel , en dot weet ik eigenlijk pas sinds 
een jaar en dot vindt ik eigenlijk heel leuk om te weten. Vandaar 
dot ik twijfel. En ik ben dus Sarah. 

Yira: Ow ik ben trouwens Yira. 

Jan: Hoe schrijf je dot? 

Yira: Y*l*R*A 

Annelien: lk ben Annelien, don hebben we dot ook gehad ... lk denk 
don moor vlinder ... Uhmmm, ik had eigenlijk tijger, uil en vlinder, 
moor don kies ik de vlinder. Jo ook uhh kleurrijk, ik ben uhm, hoe 
noem je dot. lk ben heel kunstzinnig , dus daarom haal ik de kleuren 
erbij. En uhm een vlinder is eerst een rups en wordt don heel mooi. 
Een beetje die vergelijking kan ik don ook moor naar mezelf doen .. 
don .. Moor is moeilijk (haha) 
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Jan: Nou ik ben Jan en ik was eigenlijk op zoek naor een kat, moor 
die zat er niet tussen. Katten zijn namelijk nieuwsgierig en lui en 
eigenzinnig en di is toch wel at bij me past ... 

Sarah: Door is een kat, achier je! (wijst naor de muurschildering) 

Jan: Jo, er zijn er wel meer, volgens mij. En als er don geen kat is, 
don word! het een leeuw, of een tijger. lets wot er op lijkt. 

Cleo: lk ben dus Cleo. En ik twijfelde dus heel erg tussen de tijger, 
ooievaar en uil. En ik ging moor voor de ooievaar, omdat ie heel 
trouw is. Trouwe ideeen, dot is het. .. En eigenlijk ben ik van alles! Een 
mengelmoesje, ja ... 

Anne: Nou ja, ik ben Anne, dot wisten jullie allemaal wel en ik had er 
ook eentje uitgekozen. lk heb de giraf uitgekozen. Omdat ze zo 
hoog zijn kunnen ze overal over uitkijken. En ik vind het altijd fijn om 
overal een beetje van mee te krijgen. lk hoef me er niet heel erg in 
te mengen, moor wil wel graag alles een beetje kunnen overzien 
zo ... Dus dot was een beetje mijn verhaal . 

Jan: Hoeveelste avond zijn we? 
Anne: Tweede. Gisteren konden ze beter kiezen. 

Jan: En wot zegt dot? 

Sarah: Dot wij een hele leuke groep zijn!! (haha) 

Kluservaringen 

... . ........ 15 minuten knippen en plakken ... 

15 minuten knippen en plakken! 

Bijlage 2. Dela 

Cleo: Oke, nou mijn laatste projectje is denk ik twee maanden 
geleden geweest, een nieuwe vloer leggen. We hebben hem zelf 
gelegd en dot was echt wel uhmm ja. Het idee was samen, nou het 
was ook wel echt samen. Leeg ruimen, dus alles weer in dozen, dus 
een soort binnenhuis verhuizing en toen was alles leeg. Dot is het 
idee. Met z'n alien, de kids hebben ook geholpen. Familie, het was 
natuurlijk scheef, zweten, bluh ... Moor uiteindelijk toch heuu (maakt 
rare geluidjes) zo, biertje, soppen, feest, klaar! Mogen geen 
schoenen meer, moor ja ... Dot denk je, in het begin denk je dot, 
moor ja don stiekem staan er loch weer schoenen in. Moor geen 
rare stilletto's. En ja dot is het. .. Wat kan ik er van zeggen, dit is wot 
je krijgt, je bent moe, je bent trots, of en t0e help paniek!, paniek 
had er ook nog tussen ... zat ie er tussen? Had ook nog gekund. 
Hebben we te weinig, hebben we teveel, verkeerde hoekjes, dot 
soort dingen. 

Anne: En daaronder heb je nog even de vloer erbij getekend? 

Cleo: Jo het was scheef! En dit is don de vloer. Moor het is gelukt en 
ik ben trots! 

Sarah: Wat is het voor vloer? 

Cleo: Uhm, hardhouten vloer! (Sarah: so!) Dus die ligt, ja. 

Anne: Oke, mooi! Volgende 

Jan: Wij hebben iets meer don twee jaar lJeleden een ex
huurwoning gekocht, dus dot was helemaal uitgewoond. Die zijn we 
met een beperkt budget goon verbouwen eigenlijk. Ook een hoop 
dingen laten doen. Vooral het sloopwerk heb ik zelf gedaan. Er 
stoat door eenzaam en liefde, want ik heb veel dingen alleen 
gedaan en heel veel dingen samen met mijn vriendin. En dot is heel 
goed voor onze relatie geweest! (hihi) 

Anne: He! samen of het alleen? 
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Jan: door go ik geen uitspraken over doen (hahaha) Dit is de tijd, 
nou plus en min. We hebben zelf heel veel tijd genomen om alles 
goed te doen. En de aannemer vond dot ie veel langzamer kon 
werken don dot wij wilden, dus uiteindelijk toen we er echt ingingen, 
was nog niet alles klaor. Oat is echt heel vervelend, als je toilet het 
nog niet doet, of je tegels zitten nog niet aan de muur. Dot is wel 
heel vervelend. 

Cleo: zeker als iemand anders het voor je doet. 

Jan: Jo precies! Net zoals stuken en betegelen. dot doen we 
allemaal niet zelf. lk heb ook gemerkt dot hoe betere spullen je 
hebt, hoe makkelijker de dingen goon. lk vond het ook gewoon erg 
leuk. lk heb ontdekt dot ik technische dingen erg leuk vind en wot 
dot betreft ook kan. Stopcontacten en draadjes enzo, zonder 
mezelf helemaal onder stroom te zetten. Familie, door heb ik 
helemaal niets aan! Moor die waren wel heel trots toen het klaor 
was! En hier stoat nooit klaar, want het is eigenlijk gewoon nooit 
klaor. Elke keer .. nu zijn we weer aan het schilderen en don goon 
we weer iets anders doen. Je blijft bezig eigenlijk .. 

Anne: En waorom heb je deze nog op het laatste moment erbij 
geplakt? 

Jan: Nou, die hoorde eigenlijk hierbij. moor dot paste niet meer. Dot 
zijn dingen die je heel goed kan gebruiken en licht hoort don weer 
daorbij ... moor ik had te weinig tijd ... (hahaha) 

Annelien: Die van mij is dus heel simpel .. of nou ja simpel, ik heb nog 
niet zo heel veel kluservaring. Dit is eigenlijk, de echte kluservoring 
die ik ooit gehad heb is anderhalf jaor geleden. Toen heb ik samen 
met mijn vriend een huisje gehuurd, dusse hier tekenen we het 
huuurcontract .. samen! Het huis was heel ruim, moor het was echt 
heel saai. Of uh gewoon heel bruin ingericht. Bruine vloer, al het 
houtwerk was ook helemaal bruin. De muren. door hadden ze ook 

iets van gemaakt. ik we et niet wot. Moor we hebben dus a lies uh ja 
eigenlijk lopen schuren, schilderen. schoonmaken. Jo eigenlijk een 
beetje dot werk. We hebben niet echt zelf dingen gebouwd. Jo, we 
hebben geprobeerd zelf een kast in elkaor te zetten. 

Sarah : Ikea? Of iets anders? 

Anne/ien: Nou Ikea lukt wel, moor zelf, helemaal zelf bouwen .. Mijn 
vriend dacht: "Ow, dot go ik even doen, dot vind ik leuk." Moor .. ik 
heb ook ergens scheef staan, want hij was scheef. O hier stoat 
waterpas, dus de kast is niet waterpas. Moor het was een leuk 
projectje. Uhh ja verder eigenlijk ... En hier uiteindelijk ... Jo we 
hebben eigenlijk ... Tijd, tijd speelt ook een rol, want we gingen dus 
eigenlijk van twee aparte huurhuizen naor een huisje en don heb je 
dus ongeveer een maand de tijd om, weet je wel met je huur van je 
vorige huis te overbruggen ... Dus je wil zo min mogelijk tijd erin 
sleken. We hadden dus een maand de tijd om te klussen. En dot 
hebben we telkens in het weekend gedaan. En don hebben we 
uiteindelijk hier de verhuisdozen van het verhuizen en don is het 
helemaal van jezelf. Oat was 'm . 

Sarah: Nou ja, mijn huis, ik woon al heel long in het huis waor ik nu 
woon. Enn mijn laatste ervoring was , ik geloof inmiddels alweer twee 
jaor geleden. lk woon in een huis met heel veel oude details. En dot 
heb ik destijds een soort van opgeknapt en ik studeerde ook nog, 
had weinig geld. Het was wel leuk geworden allemaal, moor het 
was wel heel erg versleten. Dus nou ja, het heel oud. En ik vind het 
leuk om zelf te klussen, om no te denken over hoe wil ik het maken. 
Dus daarom heb ik deze gedaan. ik heb toen een soort van 
mood board gemaakt en nou ja. ik klus ook wel omdat dot 
goedkoper is. Omdat ik het leuk vind en bij het plan van mijn huis, ik 
heb een vriend die uit een ander land komt. dus zijn cultuur die 
hebben we in de kleurkeuze meegenomen. Dus we hebben heel 
veel wel alleen gedaan en het ergste was het plafond. Dot heb ik 
destijds geverfd en gedaan. moor dot was heel erg goon 
bladderen. En ik heb een huurhuis en een huurbaas die niets doet 
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en ik dachl, ja ik ga dat plafond dus echl niet laten stuken voor jou. 
Dus toen hebben we besloten om he! le gaan behangen! Het 
plafond was heel erg hoog, heel erg kapot, alles was heel erg 
scheef bij ons. En als ik er nu aan terug denk, wij stonden met z'n 
tweeen op ladders, met bezemstelen en heel breed behang en nu 
denk ik: "he! eigenlijk best wel gevaarlijk (schatert het even uil. .. ) 
wat we gedaan hebben". En di! is he! behang. He! was een beelje 
dubbel, we werden soms echl boos op elkaar, maar er was ook wel 
heel veel liefde en heel veel ruzie en dan weer afzoenen. Ook weer 
op die ladders .. Dus dat was heel speciaal. [hihi) En schilderen heb 
ik vooral heel veel alleen gedaan en ja .. het is zweten en je word! er 
ook heel sterk van. En toen ik klaar was had ik veel energie en het is 
wel bijzonder mooi geworden. En de waardering vind ik leuk en ik 
was blij en gezellig. En we hadden gekozen voor groen en we 
hebben dus aan de achterkant een binnentuin met ook heel veel 
bomen, dus het licht is heel mooi geworden vooral. Nu in de zomer, 
met twee balkondeuren is het net alsof het zo een beetje van 
buiten naar binnen komt. Ja het is heel mooi geworden! 

Cleo: En zit he! er nog op he! behang? 

Sarah: Ja! Hohaha! 

Cleo: Nooil gehoord, behang op he! plafond. 

Sarah: He! is niet zo mooi als wanneer je het stukl, moor he! is een 
stuk beler dan die lelijke bladders, want ik durfde gewoon mensen 
bijna niet meer ... het was echt gewoon erg! 

Cleo: Ja, ik ken het ... 

Sarah: Ja echl, dat je dacht van: "Ooow, laat ze maar niet naor 
boven kijken (kreunend)" Ja, ja, en nu hebben we weer plonnen . 
Voor andere dingen, dus er komt wel weer van alles aan. Dot was 
het. 

Bijloge 2. Doto 

Anne: Oke, en wat voor plannen heb je? 

Sarah: Om de voorkamer ook nog te gaan doen en misschien ook 
nog nieuwe vloerbedekking erin .. om de oude eruit le gaan slopen. 
Maar ja, als die Solids eraan komen . 

Yiro: Bij mij is het iets minder overzichtelijk. Waar zal ik beginnen lk ga 
gewoon vertellen, is di! gewoon als achlergrond. Twee jaar 
geleden, iels meer dan twee jaar geleden, ging ik met mijn vriendje 
samenwonen, in Amsterdam. He! huis waar we ingingen was een 
zolderappartementje en is eigenlijk heel klein , maar he! was 
vernieuwd opgeleverd, alle muren waren oke, alle vloeren waren 
oke, dus we hebben eigenlijk niets geklust daar. He! enige dat we 
hebben gedaan is de woonkamer geverfd, kijk hier, woonkamer 
geverfd. Omdat die dus geel was en dot vond ik echl onwijs lelijk, 
dus dat hebben we gedaan. We hebben ook een kledingkast 
gemaakt, met die schuine daken kan je dus geen gewone 
kledingkast neerzelten dus hebben we beslolen om er zelf eenlje le 
maken. Mijn vriend vindt he! altijd heel leuk om allemaal van die 
tekeningetjes le maken, dus hij heeft de plattegrond gemaakt 
voordat we er gingen wonen. Ook heeft hij dot van de kasl 
gemaakl, van hoe dot ging. En .... he! regende echl heel erg toen 
we gingen verhuizen. Dal vond ik echl verschrikkelijk!! He! kwam 
echt met bakken uit de hemel. He! was echt koud, februari en 
verschrikkelijk. Nou, we gingen natuurlijk gewoon dingen kopen in 
de winkel.. Uh, I was gezellig met z'n tweeen samen, hebben niet 
zoveel ruzie gehad .. misschien ook wel omdat we niel echt van die 
hele erge klusdingen hoefden le doen, ging he! wel goed. We 
hoefden alleen maar de bank neer le zelten, he! bureau in elkaar 
le zetten, dat zijn niet hele moeilijke dingen. Dus we hebben niet 
een hele erge verhuizing gehad. Omdat het natuurlijk zo'n klein 
huisje is , hebben we het kunnen inrichlen zoals we willen, dus 
denken we nou ja we lolen he! zo, he! ziet er prima uit. Moor als we 
ooit een groler huis zouden hebben ... don kunnen we al onze 
ideeen kwijt! En ja, he! is echt ons eigen plekje samen. Ff kijken .. Ow 
ja, wot me heel erg opviel is dot he! heel erg slil is waar ik woon. Erg 
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prellig. Jo . lk heb altijd aan een drukke weg gewoond en ik dacht 
don go ik in Amsterdam wonen, don zal het wel n6g drukker zijn, 
moor ik woon in een doodlopende straat. dus dot is echt onwijs 
rustig . Jo we hebben dus echt bijna niets hoeven doen. Het laatste 
wot we hebben gedaan is dus de kast gemaakt. Dus dot was het . 

Anne: Oke, dank jewel 

ldeale inbouwervarlng 

............ 15 minuten knippen en plakken ... 

Jan: Tja, dot wordt lastig he, go je het nog steeds zelf doen of zeg je 
van nou hier (mookt ofschuif geboor .. ) 

Hahaho .. 

Yira: Nou ik go het echt niet zelf doen. lk huur een 
binnenhuisarchitect in en klaar! 

Sarah: Nou, jij bent zo kloor met je collage. (haha) 

Yira: Jo idd, hier ik zie 'm al. (wijst noar de woorden lijst.) 

15 minuten knippen en plokken . 

Anne: Yiro, wil jij eerst? 

Yira: Nou, mijn hele quote is dit: lk wil olles zelf bedenken, moor niets 
zelf doen. Dusik wil eigenlijk de hele voorbereiding olleen moor 
bedenken wot voor bank ik wil, hoe ik de inrichting van mijn huis wil, 
somen met een binnenhuisorchitect. Jo dromen, ik wil iets oports, 
niet iets stondoord, iets anders, liefs! ollemool nieuw, leuke meubels. 
Jo gewoon weer echt je eigen ideeen hebben van wot je echt heel 
erg leuk vindt kon je don kwijt . Uhmm nou, don goon we doorno 
naor de hulp en het bouwen daarvon. Je hebt notuurlijk technici 

nodig, bouwmorkt. het moet mokkelijk zijn. Jo al die instolloties en 
dingen. Het fdeole zou notuurlijk zijn dot je die hulp don gratis krijgt. 
Dus al het moteriool, de experts en het gereedschop gewoon 
kunnen huren en dot soort ideeen. En jo, in het ideole plootje wil ik 
notuurlijk niet iets ouds, tweedehonds, moet het ollemool niet te 
troog goon en wil ik ook niets delen met iemond anders. lk wil 
gewoon mijn eigen .... Dusik wil wel olles, olle inrichting zelf 
bedenken, moor ik hoef niet le bouwen. 

Jan: Die van mij ... ik denk dot we ollemaol een beetje op elkoor 
goon lijken hoar ... Kennen jullie het progrommo ... ? 

Sarah: Het Blok?? 

Jon: Nee, extreme make-over house edition. Door goon ze in 7 
dogen echt geweldige huizen bouwen. Dus eerst breken ze de boel 
of. Dot lijkt me wel wot voor het middenstuk zo. Dot ze gewoon 7 
dogen met 200 man olles uitvoeren wot wij hier heel, heel langzaam 
hebben bedacht en gedroomd en gevoeld en creatief en 
plattegrond en dot soort dingen inderdood en don 7 dagen knallen 
en don is het klaor en don kunnen we goon inrichten en kijken hoe 
we willen goon wonen. Dus daorom dot troog snel en traag 
erboven. En hier heb ik nog veranderen stoon, want daarna blijf je 
eigenlijk veronderen. Tenminste wij wel in ons huis, behangen, 
schilderen, andere meubels en dot soort dingen. Moor di moet 
vooral heel snel goon en heel goed zijn en het moet ook helemaal 
kloppen. Geen enkel probleem. Zeg moor, dit kan eigenlijk niet. 

Cleo : nou, dit is ook die van mij! 

ledereen lacht! 

Jan: Wij willen ook vooral geen binnenarchitect of wot don ook. Dot 
don juist zelf. Moor wel een aannemer die verstand heeft van 
materiaal enz, wan dot soort dingen zou ik don weer niet zelf 
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kunnen. De pijlen staan voor wisselwerking van het materiaal 
inderdaad. Oat wil ik zeker weten .. 

Cleo: Spannend, is gewoon helemaal leeg. (wijst naar hoar eigen 
collage) 

Sarah: Bij jou goat gewoon alles vanzelf. Hocus Pocus Pilatus Pas 

Jan: Komt er een bus vol met allemaal van die Polen. 

Sarah: Nee, geen Polen! 

Cleo: Nou ik ben niet zo creatief met al die pijlen, zoals jullie zien. lk 
wou graag dingen in een rondje plakken en toen was ik weer 
afgeleid. Moor het idee was, nou ik ging eigenlijk een beetje met 
Jan mee, dromen, denken, creatief, en don stop voor stop goat 
iemand dit leuk voor mij uitvoeren. Vraag om advies. Moor ik hou 
wel van oud en nieuw samen, denk dot dot wel kan. lk wil me wel 
graag overal zelf mee bemoeien. Moor zeker materialen en 
technische dingen zou ik graag hulp huren en inhuren en don go ik 
liggen en op vakantie. Lijkt me wel een goed idee, lekker 
ontspannen. Als het klaar is en don kom ik terug en don denk ik: 
Wauw!! 

Anne: Moor je goat pas op vakantie als het klaor is? 

Cleo: Jo denk het wel ja. lk ben wel iemand die don ... don is het of. 
zo .. en don go ik weg en don kom ik terug en don is het echt: So! 
Oat hebben we mooi even gedaan. Jo! 

Annelien: Uhh ja, het begin! natuurlijk met een idee. Althans je hebt 
een lege ruimte en don go je het dus alvast in je hoofd indelen. Aon 
de ene kant een vriendinnetje van mij is binnenhuisarchitect, dus 
best handig! Dus don go ik samen met hoar en vrienden natuurlijk 
kijken, wot kan je nou eigenlijk met die ruimte? En aan de andere 
kant natuurlijk experts inhuren. nou ja en advies vragen van wot is er 

Sijloge 2. Doto 

mogelijk en hoe goat het in zijn werk, want ik heb natuurlijk geen 
ervaring . Nou don kom je dus bij een plattegrond en een schema, 
hoe je dus aan de gang goat. Dan zal denk ik deels ook wel familie 
enz. helpen. Nou ja, mijn vader don. En aan de andere kant een 
aannemer die de zwaardere dingen goat doen. Badkamer, toilet. 
Keuken zouden we bijvoorbeeld zelf kunnen doen (kijkt een beetje 
twijfelend) . Moor dot is don wel de droom. dot je het zelf helemaal 
zou kunnen bepalen, want het moet helemaal van jou warden, dus 
dot is wel de bedoeling! En uiteindelijk heb je misschien wel een 
stukje vrijheid . 

Jan: Bedoelde je nou net dot je door de ruimte heen wil lopen of 
kan je dot vanaf tekening bedenken wot je don wil? 

Annelien: lk moet er wel doorheen kunnen lopen, ik moet het wel 
kunnen zien ja. 

Cleo: Oat is dus eigenlijk voelen. dot stond er ook bij? Jo 

Sarah: Uhm. nou ja, mijn collage. Het eerste stuk is een roze wolk . 
Heerlijk! Vrijheid en heel traag ook. lk had ook het organische 
opgeschreven. Dromen denken. creatief .. Uhmm Wei advies 
inwinnen, moor zelf kiezen . Vind ik heel belangrijk. lk heb eigenlijk in 
mijn eigen huis, ik vind het heel leuk om van te voren over dingen no 
te denken, moor ik vind het ook vaak als ik op een plek ben vind ik 
het ook heel lekker om het organisch te laten groeien. Dusik had 
bedacht om een grote tent in de ruimte te zetten en vanuit door 
gewoon de ruimte te voelen en dot zou ik eigenlijk best ideaal 
vinden. Al in die ruimte zijn . Nou ja, het mocht ideaal he, dus er is 
ook gewoon een toilet en alles. [haha) Oat is door gewoon. En ik 
hoef ook niet naor de buren voor een pannetje water. En don zou ik 
ook advies vragen aan een binnenhuisarchitect, ook omdat ik 
inderdaad ook in mijn vriendenkring wel iemand heb die architect 
is . ... en materiaal, natuurlijk. En het voordeel van het traag zijn is dot 
de buren misschien wel sneller zijn en dot door van hun fouten kan 
leren, zeg moor. En dit stoat voor een soort van mix, want wij 
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denken erover om niet helemaal in dezelfde ruimte te goon wonen, 
moor wel op dezelfde etage als mijn moeder. En goed, wot ik zei, 
mijn vriend die komt uit een ander land, en door wil ik dingen mee 
doen en mijn ideaal is dot ik door heel leuk go koken en samen go 
eten. Dot het duurzaam is en eerlijk heb ik hier tussen geplakt. En ik 
heb ook een heel klein handje, want eigenlijk zou ik het liefst alles 
zelf kunnen, moor dot komt ook eigenlijk wel, omdat ik echt een 
schurft hekel heb aan aannemers en bouwvakkers . lk heb dus .. Mijn 
ideale aannemer is dus eerlijk, die houdt zich aan het schema, die is 
snel, die heeft respect en die is ook nog perfectionistisch . lk zou het 
liefst eigenlijk niemond nodig hebben, moor dot is niet zo. Moor dot 
goat don helemaal volgens plan, ik go don op vakantie. Dit is dus 
de tegenstrijdigheid met de aannemer. En don is het klaar en don 
go ik het inrichten en don is het gezellig en don is het weer een raze 
walk! Jo, ik vind het dus aan de ene kant leuk om het op te 
bouwen, moor aan de andere kant zie ik door ook wel tegenop. 

Cleo: 0 ja, zo had ik 'm ook inderdaad, de raze walk! Jo 

Sarah: moor wot jij had geplakt dot trok mij ook wel heel erg aan 
(wijst naar Jan) Moor in het ideale geval goat het wel precies zoals 
ik het graag wil.. 
Uiteraard (bijna in koor) 
En ik weet dot het niet zo is .... 

Droom inbouw 

.. ....... ... 15 minuten knippen en plakken .. . 

Sarah: Bij de Solids komen geen tuinen. he 

Jan: Sterker nog. ik heb in mijn ding ook iets gemaakt wot nooit in 
een Solid kan 

Sarah: Nee, ik heb ook een dakterras, moor dot zal er ook vast niet 
inkomen. 

Jan: lk heb een balkon inderdaad ja 

Annelien: Moor dot komt er toch wel? 

Jan: Nee .. 

Annelien: Niet?? Zelfs geen balkon? 

Sarah: Oke, ik go nu weg! lk hoef geen Solid! 

Cleo: Jawel ... Geen enkel buiten? Ongelooflijk . 

Jan: Niet in alle Solids 

Sarah: 0 , kijk, niet in alle! 
Anne: Meeste hebben wel Fronse bolkonnetjes enzo .. . 

Cleo: Ze zullen toch wel gezamenlijke ruimtes hebben don? 
Van die schuifpuien die je helemaal open kon zetten? Dan kan je 
de wind in ieder geval nog voelen ... 

Cleo: lk go er nog een verdieping bij maken. (wijst noar hoar 
knutselwerk dot eigenlijk al of was.) lk go gewoon de hoogte in. lk 
wil nog hoger en nog meer. 

Anne: Zijn jullie kloar, ik wil eigenlijk wel beginnen. 

Jan: Het is niet helemaal gelukt 

Anne: Is het niet helemaal gelukt? Dot kan ook niet in een 
kwortiertje he. 

Jan: Het goat om het idee. 

• • • • 
• 
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Anne: ja precies, het kan ook niet met een kartonnetje en 
sateprikkers natuurlijk. Vertel moor, wot heb je gemaakt? 

Anne/ien: Uhmm. lk heb eigenlijk een soort wandjes proberen weer 
te geven. Een beetje dot kubuseffect weet jewel. Dus ik heb 
plaatjes, bee Iden gezocht die door een beetje op lijken. En ... ik heb 
een mix gemaakt van industrieel en natuurlijke materialen. 

Anne: En waorom wil je een kubus effect? 

Annelien: Nou stel je hebt 'n grote ruimte, don kan je dus ... ja ik 
bedoel, sommige dingen staan vast, keuken en badkamer. Je kan 
dus met wanden schuiven. Dot je telkens een andere kamer maakt 
of ruimte. Zo bedoel ik het. Dus die wanden die staan niet vast. Dot 
zijn van die verplaatsbare wanden. Dot is ook handig voor degene 
die erna erin komt. Dan is de woning gewoon leeg. 

Anne: En waarom heb je die leidingen erbij geplakt. 

Annelien: Dot was even voor het meer industriele karakter. 

Jan: Eigenlijk zie ik dot ik gewoon weer heel traditioneel een 
appartementenindeling heb gemaakt. Moor don zonder deuren. lk 
heb echt een hekel aan deuren. Alles dus dot jeer zo doorheen kan 
lopen. Dit moet don een inloopdouche voorstellen. lk heb ook nog 
een toilet gemaakt, dot leek me ook we\ handig. Dit is het balkon . 
Wat dus blijkbaar niet kan. lk weet het ook wel, moor ik wn eigenlijk 
een balkon. En hier moeten don buiten muren staan, moor dot snap 
je zelf ook wel waarschijnlijk. Moor wel gewoon een slaapkamer en 
een inbouwkast kamer. En een zo groot mogelijke woonkamer! Heel 
veel ruimte ... Hoogte en ruimte (haha ... )Want ik zat ook wel te 
denken inderdaad, een split level maken is ook we\ onwijs goof! 
Moor don ben je wel je hoogte kwijt. Als het hoog genoeg is, don 
vind ik split level misschien nog wel mooier. 

Anne: Als er minstens 6 meter is ofzo? 

Bijlage 2. Doto 

Jan: Nou .. . je kan het natuurlijk ook verdelen. Je kunt echt onwijs 
gave dingen doen als het zo hoog is. Dot je je bed ophangt aan het 
plafond, dot soort dingen. Helemaal geweldig .. 

Cleo: Nou ik had wel split level. lk wou dot het heel hoog was. En ik 
wil ook dit, wot ik net nog even stiekem snel gedaan heb. Dot het in 
tweeen gedeeld wordt. Dot je boven dus eigenlijk een sloop 
gedeelte hebt en een badkamer. En beneden hier het vuurtje is het 
hart van het huis. Zuidelijk en warm! Dus eigenlijk bestaat het huis uit 
twee delen. Hij blijft niet zitten! (zit te p orren aan hoar kunstwerk) 

Jan: Een badkamer op je split level ... Jo? 

Cleo: Jo .. Beetje zwaar, he. Moor we willen geen jacuzzi of zo, dot 
komt wel goed. En ik had in ieder geval ook wel buiten erbij. In ieder 
geval de omgeving is wel groen buiten. De omgeving is in ieder 
geval natuurlijk, of een combinatie van natuurlijk en beton. Oat was 
'm. Kort moor krachtig . 

Yira: Nou ik heb een beetje een sfeerimpressie gemaakt. Van 
d ingen die ik leuk vind en dingen, ja loch een soort sfeer creeren. 
Als ik helemaal mag kiezen wot ik wil, don wil ik natuurlijk een 
bioscoopzaal, een muziekkamer en mijn grootste hobby is dons. dus 
ik wil natuurlijk ook een danskamer en een heel groot buitenterras. lk 
hou heel erg van een mooie houten vloer, dus ik wil natuurlijk wel 
een mooie houten vloer. Moor misschien ook wel weer ergens tapijt. 
In mijn slaapkamer bijvoorbeeld is het ook wel lekker om op blote 
voeten te lopen. lk hou heel erg van licht, dus het liefste heb ik een 
open keuken, moderne keuken. ik hou heel erg van koken. Moor 
het moet wel strak zijn, het moet niet uh te gezellig worden met heel 
veel kleurtjes . Dit vind ik ook wel grappig; een hele toffe 
muurschildering, waardoor het loch weer je eigen ding word!, loch 
weer apart. Verder: ja, vrijheid, ruimte, open, open huis, uhh. Het 
moet verschillen van andere huizen. lk hou ook heel veel van 
hoogte, dus ik zou waarsc hijnlijk niet doen wot jullie w illen, moor 



gewoon lekker de hoogte behouden. En dingen ols, jo leuke 
digitole dingetjes, communicotie en al dot soort snufjes vindt ik heel 
erg leuk. En wot ik obsoluut niet wil is dot je overol leidingen, snoeren 
en stopcontocten ziet, dus olles moet (hohoho, maokt de rest 
onverstaanboor). Dus jo, dot is het een beetje. 

Anne: De lootste? 

Sarah: Jo, ik probeer normool altijd meer in sferen te denken, moor 
nu docht ik: ik zol het eens in een plattegrond vertalen. Dus ik heb 
eigenljik dit helemool weggeloten (wijst noor de woorden en 
ofbeeldingen) lk wee\ niet hoe komt, moor ik heb oltijd bij mijn 
ideole huis een soort longe, smolle gong. En ik wil verder eigenlijk 
wel heel veel licht. Moor zo'n soort van gong woor dingen op uit 
komen, nou, dot vind ik leuk. En dus jo een prettige sfeer. Dus je 
komt hier eigenlijk binnen. lk wil graag wonen en werken met elkaar 
combineren. Dus ik heb hier een werkkamer. lk wil wel inderdaad 
een soort van schuifwand dot je dot weg kan klappen. Dus dot je 
dot gewoon wel, als je dot prettig vindt. Eigenlijk wil ik dot gewoon 
open hebben. Moor dot je het wel of kan sluiten! Dot je door ook 
iets van televisie kan kijken of door apart met je vrienden kan zitten, 
terwijl je partner er ook is. Of eventueel een kinderkamer, precies ja, 
door moet je ook over nadenken. Dus ja ... de keuken open. En ik 
zou dot natte, het leidingengedeelte, ja dot hoort dus loch 't 
handigste bij elkaor. Dot in het midden. En hier liggen, en hier ook je 
woongedeelte, moor minder prive, waor dus ook meer mensen 
mogen komen. En hier dus heel graag en terros en een glazen pui. 
En een jacuui erop en heel veel planten. En ja ... ow dot is ook wel 
heel leuk eigenlijk, dot je hier boven nog iets doet een soort van 
slaapeiland maakt. 

Cleo: Heel leuk 

Sarah: En ik dacht het is zo rec hthoekig, dot is het huis dot ik nu heb 
eigenlijk ook, ik dacht ik zou het ook wel eens fijn vinden om van 
een vierkant uit te kunnen goon. En niet rechthoekig . Jo, want dit 

lijkt wel heel erg op de vorm van mijn huidige huis. Lang en heel 
smal. Nog geen 3 meter breed. 

Jan: Jo, dot is de Pijp. 

Sarah: Jo, qua afwerking; ik zou het graag willen doen met 
verschillende bouwmaterialen. Duurzaamheid vind ik belongrijk. Nou 
ja, Marokkaanse vloer erop, Marokkaanse tegels. Een mix van ... Jo! 
Dus dot is mijn huis 

lk zou eigenlijk de Solids wel als koopwoning willen. Casco is er 
eigenlijk niet meer in Amsterdam. lk vind het wel heel leuk dot het zo 
bij elkaor ... Het sociale zeg moor. lk heb wel het idee dot het een 
leuke broedplaatsachtig iets kan worden. Moor die vrijheid, dot zou 
ik don eigenlijk het liefs! als koopwoning willen. 

Yira: Jo, ik vind het voor een huurwoning eigenlijk gewoon te veel 
werk, wot je moet doen. Dan moet jeer alles zelf inzetten .. 

Cleo: lk vraag me of ho eve el vrijheid je nou eigenlijk krijgt. Er zitten 
natuurlijk wel eisen aan. 

Anne: Moor loch, de vrijheid van indeling is toch wel maximaal. 

Cleo: Dot zou ik don loch nog wel eens willen zien. 

Jan: Het zou wel logisch zijn om het toilet, longs de verticale schacht 
te plaatse. Moor wot de meeste mensen zullen doen is de leidingen 
over de vloer leggen en door de vloer boven te maken. Moor het 
kan ook longs het plafond of in de lucht. Als je dot zelf wil. Jij doet 
het echt slim (wijst naar het werk van Sarah.) Jij bouwt gewoon rond 
de schacht de installatie dingen. 

Sarah: Jo, dot heb ik wel bewust gedaan. Weet je, ik kijk ook wel 
eens woonbladen in. En je ziet best wel eens zo'n eel in het midden. 

• • • • • • 
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Jon: Jo, moor dot kan ook wel. 

Yiro: lk vind het alleen jammer dot minimaal 70 vierkante meter 
moet huren . 

Sarah: Jij zou kleiner willen? 

Yira: Jo, anders kan ik het waorschijnlijk niet betalen. 

Sarah: lk wil dus eigenlijk een soort van ruimte huren samen met mijn 
moeder. Die wil don ook de badkamer delen, moor dot leek mij niet 
zo'n goed idee. Moor stel dot mijn moeder door op een gegeven 
moment niet meer kan wonen? 

• Jon: Jo, don kan je dot stuk, kan je stoppen met huren. Dot is een 
groot voordeel van Solids . • • • • • 

• • 
• • • • • 

Sarah: Moor als het nog niet zo oud is, don vind ik dot zonde . 

Jon: Als jij iemand vindt die door wil wonen, wil die misschien ook 
wel de inbouw van jou over kopen. Net als het doorverkopen van 
een laminaat of gordijnen. Daarmee kan je het vergelijken . 

Tekstschrijfster: Je kan ook a ls bewoner hier in de bouw van je 
woning rekening mee houden, door een zekere mate van flexibiliteit 
in le bouwen. Niel alleen voor je zelf, moor ook voor de volgende 
b ewoner. Dot je door dus alvast rekening mee houdt. 

Jo n: Als je dus een keuken koopt en je neemt kastjes d ie op poten 
staan, don is het natuurlijk makkelijker, don wanneer je deze 
helemaal inbouwt. 

Annelien: Of op wieltjes .. 

Sarah: Dus als ik alleen moor van die basisdingen aan breng, zoals 
een keuken en een toile t en verder alleen in een tent wil wonen, dot 

B!Jlage 'l. Doto 

mag ook? Dus als je als een soort stadnomade wil wonen don kan 
dot gewoon (hahoha) met een soort bouwvakkertoilet! Hahaha 

Jon: Of een chemisch toilet. dot kan allemaal. 

Sarah: Nou een chemisch toilet dot zou ik niet. .. Nou zo' n 
ecologisch composttoilet. Dot zou don misschien nog wel wot zijn . 
Ow, don heb je ook helemaal geen afvoer nodig. Het schijnt niet te 
stinken. Nee, dot stink! echt niel, want in de geitenboerderij hebben 
ze dot en door ben ik we! eens naor de we geweest. (hahaha) 
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Sessie 3 

Aonwezig: /lonko, Petro en Anne Bots 

Dlerenspel 

Anne: Dan zal ik eerst even vertellen wot ik heb gekozen: bloblo 

llonko: lk had de uil gekozen. lk ben llonka, ik ben 23 en ik heb die 
gekozen, omdat nou ja die zit meestal wel redelijk stil en kijkt een 
beetje om zich heen. En pas als die iets ziet wot hij hebben wil goat 
ie er op of. Dus ... een beetje zo. 

Petro: Nau uhmm ik heb de tijger gekozen. Uhm, omdat ik iemand 
ben die vrij langzaam is, moor als ik eenmaal mijn doel zie don grijp 
ik die, zeg moor. Enne, uhm ik ben trouwens Petra en ik ben 45, 46 
inmiddels. En, nou dot is het eigenlijk. En het is oak mijn Chinese 
teken, vandaar. 

Anne: Oke, leuk! 

Kluservaring 

............ 15 minuten knippen en plakken ... 

Anne: Wil jij eerst even laten zien wot je hebt gemaakt? 

Petro: Jo dot is goed, zal ik het even zo laten zien? (Houdt hoar 
collage een beetje omhoog) 
lk heb het huis waor ik dus nu woon heb ik dus aangepakt. Het zag 
er nlet uit. Het is een huis uit 1906, dus dot is heel leuk, moor er is 
door de jaren heen gewoon het een en ander gedaan. Moor het 
belangrijkste was dot we een keuken hebben gemaakt. Nau dot 
was wel een behoorlijk klusje. 

llonko: Zelf? 

Petra: Mijn broer en een vriend. En een houten vloer gelegd, en die 
houten vloer gelakt en .. kijk nu heb je allerlei lakken gekleurde 
bakken. En dot moest je toen dus nag zelf mengen. Dot was oak 
een ramp. (haha) Kijk want ik had het een kleurtje gegeven, en het 
pigment, er zat teveel pigment in de lak, dus dot ging ... dot sloeg 
neer zeg moor. Dus als je dot don opbracht, don ... (maakt 'lak' 
bewegingen) nou ja don kreeg je allemaal strepen enzo. Nau ja 
verder don die keuken. dot de leidingen allemaal goed liggen en 
waterpas enzo .. Dus ja, dit geeft wel een beetje weer hoe het was. 
Moor ja. lk heb eigenlijk een hekel aan klussen .... Haha gekregen 

Anne: Oke. en kan je een beetje vertellen wot. wot is? 

Petro: Nau licht. dot er al klussend achier de donkere wolken toch 
of en toe weer licht schijnt. zeg moor. Lawaai! Schuren. schuren. 
eindeloos schuren. Want die muren. woren oak allemaal met hele ... 
met een soort structuurverf gedaan .. Dus we hebben alles glad 
geschuurd. Nau ja. het uitzoeken van de keuken spullen zeg moor. 
Uhm, verven, hier, zweten. familie erbij halen. En nou ja, kijk, het was 
een beetje in deze stoat. lk heb wel mazzel gehad denk ik. lk denk 
dot heel veel mensen deze woning zagen en dachten. nou door go 
ik echt niet wonen . Nau ja. en dus oak hier. dot je dus oak 
tekeningen maakt he. Zo van. waar wil ik nou de, de .. de .. hoe 
noem je dot nou ... afwas ... 

llonko: Wasbak? 

Petro: Nee. de ... de .. 

Anne: Aanrecht? 

Petro: Nee, zucht. .. De spoelbak! Nau ja. de spoelbak en het fornuis 
of alleen moor een gasstel en een oven. Nau en ik ben niet 
technisch. Tenminste. nou ja. ik ben wel een beetje technisch, moor 
ik ben geen klustype, ben ik achier gekomen. Jawel, een beetje 
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schilderen wel. Het is geen drama, moor dot kan beter iemand 
doen die door gewoon goed in is. lk bedoel, ik ben een talenmens 
ik ben geen uhh haha. Dot is natuurlijk wel een beetje het punt met 
zo'n open ruimte. Het is natuurlijk heel erg leuk om het zelf in te 
richten en te bedenken hoe je het zelf wil. Moor ik zu don wel 
mensen moeten vragen om dot te doen. lk kan dot niet zelf. En ik 
kan dot nu oak niet meer aan mijn familie vragen. 

llonka: Die denken don; komt ze weer ... 

Petra: Haha Jal Heb je d'r weer. Dot moet don uitbesteed warden. 
Moor ik weet oak niet hoe jullie dot don weer doen zeg moor .. Of 
dot via jullie ... ik bedoel, want dot is natuur1ijk het slimste. Want er 
zijn natuurlijk meerdere mensen in het gebouw ... Kan je een soort 
afspraak maken ofzo. 

Anne: Jo ... Het Oosten weet oak nag niet precies hoe ze dot goon 
aanpakken ... 

l/onka: Wat ik altijd heel belangrijk vind bij het klussen is dot het heel 
gezellig is. En dot er meer, meer don voldoende eten en drinken is. 
Als dot er niet is don wordt ik echt heel chagrijnig. Schilderen, dot 
kan iedereen, moor dot vind ik altijd heerlijk werk. Kan je gewoon 
een beetje zo (maakt schilderbewegingen.) Moor met de kleur heb 
ik altijd heel veel moeite, door heb ik a ltijd heel veel goedkeuring 
van iedereen voor nodig. Is het wel de goeie kleur? Want als het er 
eenmaal op zit, don ben ik altijd heel onzeker over de kleur. Denk ik 
ja, moet ik loch de hele dog tegenaan kijken, wot nou als het niks 
wordt. En, inderdaad de tekeningen, dot vind ik a ltijd heel erg leuk. 
lnderdaad om van die tekeningen le maken, van hoe goat het eruit 
zien, hoe groat.. En verder vind ik het altijd heel duur om le klussen. 
Het is altijd weer een schrik als je don in zo'n bouwmarkt komt en 
denkt ow dot moet ik oak nag en dot moet ik oak nag. Wat ik heel 
belangrijk vind is dot je de tijd ervoor hebt, om te klussen. Als je dot 
hebt don komt het volgens mij a ltijd wel goed. En lampen uitkiezen 
vind ik altijd heel erg moeilijk. lk heb helemaal niks met lampen. lk 

Bijloge 2. D ;it. 

heb nu oak gewoon echt nag peertjes aan het plafond hangen, 
omdat ik dot gewoon mooier vind don menig lamp bij de ... weet ik 
waar . 

Petra: Jo (herkenning), omdat je er gewoon niet uitkomt. 

l/onka: Dit is hoe ik me soms voel als ik klus . Van .. ik ben heel erg moe 
en afgepeigerd, moor don voel ik me wel heel sterk, van het is me 
toch moor weer gelukt. En soms doe ik het samen met mijn vriendje .. 
en don krijgen we ruzie en don doe ik het altijd liever a lleen . 

Petra: Kijk, kart samengevat! Haha! 

llonka: En achteraf ben ik loch altijd wel weer trots op dot het mooi 
is geworden. EN dot er een muziekje is. En ja ik vind klussen wel echt 
heel leuk. Om laminaat te leggen, of uhh om te verven, of om 
gewoon bezig te zijn of iets. 

Anne: En heb je in je huidige woning zelf laminaat gelegd 

/lonka: Jo, heeft mijn oom me in een avondje geleerd en de rest 
van de week heb ik de rest zelf gedaan. Is echt heel erg leuk. 
Sowieso oak bij andere mensen vind ik het oak echt heel erg leuk 
om le klussen. Bij andere vind ik het altijd nag leuker don voor 
mezelf! lk zou wel echt heel graag b ijvoorbeeld zo 'n bouwval willen 
kopen en dot don helemaal mooi maken. Moor dot is gewoon het 
geld en de tijd die je ervoor moet hebben. 

Petra: Jo, tijd vooral! 

/lonka: Want ik denk dot het don allemaal wel goed komt. Als je 
moor de tijd ervoor hebt. 

Petra: Jo, dot is wel echt het punt. dot ben ik helemaal vergeten 
hier. Dot je don in de weekenden altijd aan het klussen bent. Bij mij 
heeft het ongeveer een jaor geduurd, zeg moor . 
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Anne: En don woon je ondertussen er tussenin. 

Petra: Nou toen woonde ik bij vrienden zeg moor even. Dus dot is 
inderdaad ... Jo f je moet een maand vrij nemen ofzo. Moor don 
nog .... Moor het resultaat is natuurlijk erg leuk! 

Anne: Oke, dank jewel 

ldeale inbouwervaring 

............ 15 minuten knippen en plakken ... 

l/onka: lk zou beginnen met alles opmeten. Melen, meten, meten, 
meten = weten. 

Petra: Wacht even ... dit heb je geleerd (haha) 

/lonka: En don zou ik stop 2; wot zijn ieders wensen. Als je het samen 
doet, met je partner, zou ik dot eerst individueel doen. En dot don 
naast elkaar leggen. En don zeg moor iets er samen van ma ken, 
want anders ben ik altijd bang dot ik mijn eigen wensen don 
opdring of dot het don juist niet compleet je eigen wens is, zeg 
moor. En don gewoon goon tekenen, plattegronden maken, beetje 
kijken van hoe goat het worden. 

Anne: En zou je het don tekenen? 

l/onka: Jo, dot heb ik geleerd op school, dus dot zou ik don zo doen. 
(hihi) En don zou ik een schema ma ken of een planning. VCan wot 
goon we doen, hoeveel tijd goat het kosten en hoeveel tijd goon 
we er voor nemen. En don zou ik beginnen met materiaal uitzoeken. 
Wat voor keuken wil je, wot voor badkamer wil je. Wat voor 
materialen wil je gebruiken en of dot don nog in het plaatje past. En 
als het even kan duurzaam. En don zou ik een aannemer inhuren 
voor al het technisch geneuzel, leidingen enzo. Want dot vind ik 

echt iets wot zo moeilijk is. lk zou dot niet zomaar aan iemand over 
durven laten. Dot vind ik zo belangrijk dot dot gewoon goed is. Dot 
zou ik echt nooit meer dot je don je vloer eruit moet halen, omdat je 
don een leiding onder je vloer hebt die niet goed is. Dot is het ergste 
dot volgens mij gebeuren kan. En ik zou beginnen met de 
badkamer en de keuken. De twee grote dingen gewoon goed en 
of hebben. En don de vloer en verven enz. En don de inrichtingen 
en de meubels. En don stoat hier: belangrijk dot stop 5 veilig en 
goed gebeurd door experts en technici. En don stop 7: vloer en 
verven en dot soort dingen en don heb ik graag hulp van familie, 
kennissen en vrienden. En bij de inrichting en meubels eigenlijk niet, 
want dot doe ik zelf. 

Anne: En de muren enz plaatsen, hoe zou je dot doen? 

l/onka: Ow ja, dot ben ik vergeten. 0 dot zou mijn vader kunnen 
doen. Dot volt onder stop 7. lk zet het er meteen bij. Muur ->Vader. 
Die heeft wel eens een huis verbouwd dus ... Die kan ook wel 
stopcontactjes erin maken. Jo. 

Petra: Nou ik heb uhmm eerst overleg met medebewoners wie waar 
zou willen zitten. Of je op de begone grond wil zitten, of 1°, 2e of 3e, 
hoeveel verdiepingen het uberhaupt wordt. Of je boven wil zitten ... 
huhu. Dot je het een beetje op elkaar afstemt. Want de een is veel 
handiger dot die beneden zit ... we et je. Dot je dot een beetje 
aftast wot de mensen willen. Dan maak je gewoon een concept en 
een indeling van de ruimte. En het mooiste zou natuurlijk zijn, dot het 
niet allemaal identieke ruimtes worden. Moor dot het een beetje in 
elkaar past zeg moor. Niel dot het 90 m2. dot dot standaard van 
die langwerpige vormen zijn. Dus don moet jewel van elkaar weten 
hoe of wot. En dot je gewoon je eigen wensen kan vervullen. lk zou 
het wel leuk vinden om een huis te hebben met twee uuhh, met 
een soort vide idee. Dot je verschillende ruimtes hebt. Absoluut wel 
is hoogte en veel licht en een buitenruimte. Absoluut niet een loge 
ruimte, want dot vind ik vreselijk. En hulp bij alles. Dus aanleg van 
leidingen. muren, hhhh, alles. Behalve het schilderwerk, dot kan ik 
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zelf. Dot is het enige. En ik hoef ook niet echt hulp te hebben bij het 
ontwerpen. Oat kan ik zelf gewoon een beetje kijken hoe ik het wil 
indelen . 

Anne: Hoe zou je dot don doen, het kijken hoe je wil indelen? 
Petra : Nou op een gegeven moment wel dot je met dot overleg 
weet wot een beetje je oppervlakte zou kunnen zijn. Wei met 
hoekjes en zo moor dot het wel een beetje praktisch wordt en dot 
het niet te duur wordt. Als je de tekening hebt, de plattegrond, don 
kan je pas een beetje goon kijken wot je wil doen. Anders niet. En 
wot ik ook wel belangrijk vind is dot bijvoorbeeld in uhhhh 
Westerpark is gedaan. Weet je, dot nieuwbouwcomplex bij de 
watertoren. Dot het oak duurzaam is, bijvoorbeeld dot je 
afvoerwater, dot dot gewoon regenwater is of afvalwater. Dot door 
ook een beetje rekening mee gehouden wordt, met duurzaamheid. 

Anne: En hoeveel tijd zou er voor willen nemen, zeg moor. Hoe zie 
je dot voor je? Als ideaal beeld? 

Petra: Nee, moor je hebt idealen en realiteit zeg moor. 

/lonka: Wat ik ideaal zou vinden, kijk nu ben ik er van uitgegaan dot 
in zo'n gebouw de plekken al verdeeld zijn, is dot Het Oosten don al 
wot afspraken heeft gemaakt met wot standaordaannemers ofzo 
waar je uit kan kiezen. Zodat don oak met je buren wot makkelijker 
goat. Want als je allemaal dezelfde hebt, don zal dot wel goed 
werken en misschien dot het voordeliger is. Dot je dot ook nag niet 
eens allemaal moet goon uitzoeken. En dot die mensen oak nog 
eens speciaal tijd hebben gemaakt om in dot gebouw aan de slag 
te goon. En don zeggen, oke over 3 maanden hebben we een plek 
voor jou. lk denk dot dot wel ideaal zou zijn. 

Petra: Wat voor mij ideaal zou zijn, is dot je inderdaad overlegd met 
de bewoners. Dot het juist niet standaard is. Dot uit ideeen die 
bewoners hebben l of 2 mensen iets goon bedenken. En dot je 

Bijloge 2. D~1to 

door uit zou kunnen kiezen. Moor het lijkt mij juist leuk dot het 
gebouw heel verrassend is . 

Anne: Jo, jij bedoelt dot de woningen er hiet het zelfde uit hoeven 
te komen zien, moor dot er wel dezelfde aannemer wordt gehuurd . 

Petra: Jo dot bedoel ik ook inderdaad, dot lijkt me heel handig . 

llonka: Anders heb je in l zo'n gebouw 30 verschiltende aannemers 
rondlopen. En inderdaad dot overleg met andere bewoners dot lijkt 
me wel heel leuk. Want don ben je met zoveel verschillende 
mensen. Dan wordt het heel uniek ook echt. Dot is inderdaad het 
gebouw waar ik nu zit. zitten 6 mensen op een rij met dezelfde 
kamers. Dot is erg saai . 

Petra: Moor dot is natuurlijk economisch. Moor dot je inderdaad 
overlegt dot je zelfde aannemer hebt dot is wel een goed idee. Is 
ook interessant voor de aannemer. 

Anne: Moor jullie willen wel allebei zelf de indeting maken? 

lfonka: Jo juist! Lijkt me inderdaad wel vet als je zo'n vide kan 
maken . 

Petra: Jo, en als je zo'n vide maakt don kan je een spiegel doen he, 
zeg moor. Dot is op zich wel uhh ... als je begrijpt wot ik bedoel . 

Droom inbouw 

............ 15 minuten knippen en plakken ... 

Petra: Weet je, ik kreeg ineens het idee, dot ik hiermee een beetje 
dot vide idee kon weergeven . En ik heb deze dingetjes gebruikt 
alleen moor om de verhoudingen een beetje le weten. He! is niet 
de bedoeling dot dit helemaal dicht is, het is eigenlijk de 
bedoeling ... stel voor dot dit dus van voor naar achier is. Dot je hier 
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allemaal ramen hebt. En de zijkanl, ja zou ook wel ideaal zijn, maar 
ik denk je zit ergens tussen ofzo. En hier moet don nog eigenlijk, 
moet je di! er nog even bij denken (legt een papiertje bovenop als 
dak ... ) Dal het gewoon zo doorloopt. En wot ik dus belangrijk vind 
is ... dot het open is, mobiel, eigen, comfortabel, hoog. 

Anne: En wot bedoel je met mobiel? 

Petra: Oat je dingen kan verplaatsen. Hoeft niet perse de keuken le 
zijn, moor dot je de ene keer door slaapt en de andere keer door 
en don door werkl. Dot he! gewoon een beetje gemakkelijk le 
veranderen is. En ... eens even kijken .... Wat heb ik hier staan? 

llonka: Anders. 

Petra: 0 ja anders. In ieder geval niet zo'n standaard woning. Dal je 
binnenkomt en denkl van wot groppig dot de mensen dot voor 
elkaor hebben weten le krijgen. En er moet een plek zijn waor je 
gezamenlijk kan zijn, moor ook heel duidelijk prive. Zoda! je je kan 
afzonderen. Liefde is natuurlijk belangrijk. Dot je als je binnenkomt je 
je meteen prettig voelt. Rustig moor ook energiek. Die kartonnetjes 
zijn er alleen om de verhouding aan le geven. Dal de bovenruimte 
iets lager is don de beneden ruimle. En kunst .. dot als je iets 
ophangt, dot dot ook een goede plek heeft. En verder wil ik hier 
wonen .. en hier slapen, slapen/werken. Moor de verdeling van de 
ruimte dot weet ik niet ... Nog niet 

/lonka: lkke? Nou ik heb gewoon grote ramen, dot het heel erg lichl 
is. Eigenlijk het liefs! zou ik gewoon ook wel een daklicht willen, want 
dot vind ik ook allijd heel leuk. En een lekker groot dakterras dot don 
grenst oan de woonkamer en de keuken, dot he! een soort 
buiten/binnen idee krijgt. Bergruimle vind ik allijd heel erg belangrijk, 
dot je door al je zooi in kwijl kan. lk hou wel van opgeruimd. lk wil 
geen kabels in mijn huis. Als je zo'n Iv kasl ding hebt met van alles 
erop en era an en er komen heel veel kabels uit don .. . door hou ik 
niet van. Een mooie houten vloer, iets natuurlijks vind ik heel mooi. 

Natuurlijke kleuren. En dot he! heel schoon is, moor dot heb je 
natuurlijk aan je zelf le danken vaak. Dot het makkelijk schoon te 
houden is. Dal he! in ieder geval een warm huis is, en in de 
slaapkamers een beelje rustig. Vooral eigenlijk dot je ruimte hebl 
om dingen op te bergen, op te ruimen, in kasten le doen. Dot het 
zeg moor helemaal opgeruimd lijkl, moor a ls je de kasten opentrekl 
don volt de boel naor builen (haha) moor dot maakl niel uil, want 
het lijkt zeg moor rustig. Veel bergruimle, door hou ik van. Vind ik 
echt heel belangrijk, moor ik word ook niet rustig als mijn huis een 
rommeltje is. Dot vind ik echt heel belangrijk. lk heb nu bijvoorbeeld 
een heel groot washok, moor ik heb geen wasmachine, dus door 
heb ik alles ingeslouwd. Jo. Heel fijn. En een hele grote keuken, 
waor je lekker in kan eten en kan koken, dot vind ik heel erg leuk en 
belangrijk. En veel licht en hoogte. Moor tegenwoordig is meestal 
alles best hoog. lk heb nu deuren van 2m60 .. En de verdiepingen 
dus nog hoger. 

Bij mij hebben ze dot ook op de begone grond. De 
benedenverdieping is heel hoog. De voorkant is don heel erg hoog 
en don hebben ze een troppetje en de achterkant is don een stuk 
hoger. En dot ziet er wel heel leuk uit dot hoogte verschil. Op zich 
levert het qua ruimte niels op, moor het ziet er wel leuk uit. 

Petra: Jo, en je don door onder je berging doen zeg moor. 

/lonko: Nu zit door niets, is gewoon dicht. 

Anne: Kan je een luik erin maken en al je rommel erin schuiven. 

Petro: Moor vroeger werd dot nog wel gedaan om licht binnen le 
krijgen he. 

/lonka : lk zou het wel doen een Solid. Lijkt me w el een uitdaging! Het 
lijkt me wel leuk! Moor ik denk dot dot nog best wel goat 
tegenvallen. Om don echt te goon beslissen enzo hoe je het goat 
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indelen. Want je hebt zoveel vrijheid. Dan wil je altijd het beste van 
het beste, het optimaalste eruit halen . 

Anne: Een beetje inderdaad van de kleur kiezen, dot je graag van 
iedereen goedkeuring zou willen hebben . 

llonka: Jo . 

Petra: Jo, dot vond ik z grappig om te horen, want dot heb ik 
helemaal niet. lk heb juist dot ik niemand zeg wot ik go doen, don 
krijg ik alleen moor commentaar. Zo van, zou je dot nou wel doen? 
Dus gewoon doen, en don krijg ik zo'n reactie van: goh ... leuk .. 

l/onka: Dot is bij mijn zus zo. lk weet dot zij een hele andere smaak 
heeft don ik. Of dot zij er wel eens naast zit. Want zij had een keer 
hoar muren babyblauw gesmeerd. En dot zei ik nog. Niel doen! Dus 
als zij zegt : Jo, dot moet je doen, don denk ik wel nog een keer: ja 
moor jij hebt je muur ooit babyblauw geverfd en dot zag er niet uit . 
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Sessie 4 

Aanwezig: Willeke, Belinda, Patrick Tielkes en Anne Bots 

Dierenspel 

Patrick: lk heb er twee gekozen ... Een moment opname is dot he? lk 
heb een combinatie gekozen tussen deze twee. tussen een uil en 
een lammetje. lk voel me enerzijds dot ik heel erg scherp ben. 
Vooral deze dagen, dot ik scherp op dingen moet letten enz. Net 
als een uil van een afstandje naor alles kijkt, moor heel scherp 
dingen moet analyseren. En anderzijds voel ik me een mak 
lammetje. 

Willeke: Dus je mag niks? Zo meer? 

Patrick: Nou ja ik weet niet, meer dot het zo voelt van binnen. Een 
combinatie van die twee. 

Wil/eke: Nou, het had eigenlijk een leeuw moeten zijn en het is een 
tijger. Het is het enige grote luie beest, dot heel of en toe echt 
ontzettend in beweging komt en don opgeeft als het onhaalbaor 
blijkt te zijn. Als zo'n hinde net ff wot gewiekster zijn bochtjes draait 
don het beest zelf. lk ben een vechtersbaas, ik ben ook heel lui. Dus 
dot hele energieke kan ik hebben, moor tegelijk kan ik dus ook heel 
lui zijn. lk heb ontzettend veel ideeen en neem vlug en graag de 
leiding en ik hou van gang maken. Dus wot dot betreft ben ik ook 
wel een beetje bazerig, bazig. Enne ja dot was het wel eigenlijk. Dot 
extreme heb ik in me. 

Belinda: lk had ook de uil gekozen. Want inderdaad dot obseNeren. 
En het stoat voor wijsheid, ( ... dot ik ook heb??) En ja ... ja het is 
gewoon moeilijk om te zeggen, moor ik denk hier voelde ik me toch 
wel het meest verbonden mee van alle dieren die erbij zaten .. 

Anne: Nou, ik had er ook eentje uitgekozen .... blab la 

Kluservaring collage 

............ 15 minuten knippen en plakken ... 

Anne: Wie wil er beginnen 

Belinda: Nou ik wel. .. Nou met klussen is het zo; ik heb twee 
linkerhanden. (haha) Moor ik heb hele handige vrienden en familie. 
Die een grote hobby hebben en dot is klussen. En door maak ik 
altijd graag gebruik van. Moor ik heb wel altijd veel ideeen van hoe 
ik het wil hebben. Dot vind ik altijd welleuk om te bedenken, hoe wil 
ik iets, zus en don zo en dot bespreek ik don met de klussers en don 
komen we er wel uit. Vandaor dot don meestal ook, meestal ook, 
eigenlijk altijd doe ik wel de catering (hihi) Dus vandaor deze 
plaatjes. En dit is don mijn familie die mij helpt. Dit slaat op het 
creatieve, ik vind het leuk om dingen in te delen, dingen uit te 
zoeken, interieur ... En uh mm dit slaat op, nou mijn zoon is goed in 
elektrotechniek, uhm, dit zijn dingen ik wel zelf kan don, beetje 
veNen en dot soort dingen. Dit slaat op iets wot ik laatst heb 
gedaan, dus iets met gordijnen in mijn woning, bij een muur had ik 
iets gedaan. En ik had inkijk in mijn badkamer, omdat er een 
dakterras tegenover was gemaakt en dot heb ik afgeplakt met een 
soort plastic het roam, dus ... nou ja een klein dingetje, moor voor 
mij toch nog wel weer een klus. 

Anne: En wot vindt jou familie eNan als je ze vraagt om te helpen? 

Belinda: Die vinden het leuk, want ja, als ze niet willen don hoeven 
ze niet. Het is wel vrijblijvend, ze hoeven zich niet verplicht te voelen 
ofzo. En meestal kom ik met een idee en zeg ik zo van: Goh ik heb 
een idee. En don worden ze wel enthousiast en willen ze vanzelf wel 
helpen. Dus ja, en door ben ik heel blij mee. 

Willeke: De laatste klus die ik heb gedaan is dot ik de woonkamer 
heb geschilderd. En in tegenstelling tot in een verleden dot dus wel 
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al ver achier me ligt, waarin ik altijd aan het klussen was en ook een 
eigen woning heb gebouwd in een ziekenzaal. Dus in een zelfde 
soort ruimte, in een casco ruimte ook. (Wilhelmina Gasthuis) En door 
heb ik heel long over gedaan. En toen verhuist naar de Jacob van 
Lennepkade en door woon ik nu al 16 jaor. En toen ik door kwam 
heb ik de hele boel gestuukt, want ik heb juist twee herenhanden. 
Dus ik heb vaak juist anderen geholpen .. Moor goed 16 jaor 
geleden door dus wot voor het laatst gedaan. Geen puf gehad, 
geen energie ofzo ik weet niet. lk woon hier eigenlijk ook niet zo van 
gut gut ik wil hier nooit meer weg. Moor goed, ik heb een 
buurvrouw, een heel gezellige buurvrouw. Die is heel doortastend en 
die had tegen mij gezegd van; weet jij wot, als nou jouw kind een 
keer uit logeren is een weekend, don kom ik! Dan koop jij moor 
gewoon de spullen die we nodig hebben en don doen we dot 
gewoon ff. Dusik dacht; nou oke, geregeld. En toen kwam ze, en ik 
had wel wot voorbereidt, ik had de schilderijen van de muur 
gehaald, ik had de galen dicht gemaakt, ik had wel wot gedaan. 
Moor ik had er helemaal niet op gerekend, eigenlijk, eerlijk gezegd 
dot we ook nog het plafond zouden doen. Moor zij vond, ja het 
plafond moet ook! Dus toen moesten ook de lampen eraf, en ik 
dacht "ow men" ... Het werd eigenlijk hoe longer hoe erger. lk dacht 
waor ben ik aan begonnen, nou kan ik niet meer terug ook. Nou ja 
goed, het begon dus met een enorme chaos, alles stond overal, 
door elkaor heen. Toen ik door een beetje structuur in had, toen 
ging het wel weer .. En nou, we houden allebei van oude soul, dus 
we hebben de hele tijd, 2 dagen en 2 avonden, bijna nachten, de 
hele tijd muziek gedraaid. lk had een muur of en toen dacht ik: 
"Nou ja, dot is dus helemaal niet oke, die moet opnieuw." Nou dot 
heb ik dus ook nog gedaan. Dusik had er hoe longer, hoe minder 
zin in. Moor uiteindelijk, nu die hele boel gepaint is en ik ook de hele 
boel heb schoongemaakt, want ik had niet overal van dot plastic 
neergelegd. Dusik heb ook plank voor plank mijn vloer moeten 
schrobben om alle witte spetters ervan of te halen. Dusik heb 
helemaal opnieuw ook weer dot huis doorleefd. Dot moet ik 
zeggen, dot is ook wel een beetje louterend. Moor ik was helemaal 
kapot. lk had niet gedacht dot ik nog zo weinig conditie zou 

Bijloge 2. Data 

hebben. lk was gewoon echt kapot. Moor ik ben natuurlijk wel blij 
dot het is gebeurd. moor alle lampen moeten nog worden 
opgehangen. De galen moeten opnieuw nog worden geboord. 
Moor goed ik ben wel heel trots, ow trots heb ik er nog niet bij 
gezegd, dot ik die muren helemaal mooi heb, weet jewel. Dus nu 
kan ik weer vers beginnen. 

Anne: Niel dot je er spijt van hebt dot je het hebt gedaan? 

Willeke: Moor dot is a heel of a job geweest. Het was ook in het 
wormste weekend in mei, geloof ik was dot. Het pinksterweekend 
was dot. Moor door had ik helemaal niet op ge ... door had ik 
helemaal niet over nagedacht. Dus eigenli1jk hadden we het liefs! 
op het strand gelegen, moor ... goed .. 

ldeale inbouwervaring 

............ 15 minuten knippen en plakken ... 

Anne: Wil jij het eerst vertellen? 

Willeke: Jo, dot is goed. Uhmm, nou heb ik ervoring met zo'n kale 
ruimte waor je wot moet, of moet, waor je wot wil. In het Wilhelmina 
Gasthuis. Dot is een gebouw uit 1900. Dot is een ziekenhuis in deze 
stijl ook opgezet. Door woren de ruimtes ook ik schat 4m40, 4m50 
denk ik don. Waorbij het dus mogelijk wordt om meer te doen met 
de plattegrond, want je kunt de hoogte in, je kunt veel meer doen 
don op het eerste gezicht lijkt. Als het zo is dot de Solids ook zo mooi 
van, zo'n statige hoogte krijgen, don heb ik heel veel bedenk tijd 
nodig om precies te ikijken naor hoe komt het licht, hoe is de 
bezonning. Waor zijn de verblijfsruimtes wdor je de ram en open kan 
zetten? Net als de constant huijgenstraat, ja door kan je geen 
ramen open zetten, don wordt je gek. En hoe zit het don aan de 
achterkant, wot gebeurd door? Door zit een school, dus don wordt 
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je ook gek in de pauzes. He. dus je moet weten waar de ruimte zich 
bevindt. lk moet he! zien, horen en voelen. 

Anne: Jo, dus je zou wel echt in de ruimte willen zijn? 

Wil/eke: lk moet in d ie ruimte geweest zijn om te kunnen weten of ik 
de juiste keuzes maak in de situering van de verblijfsruimte. Dan heb 
ik een idee. don denk ik oke. dot zou kunnen, dot zou kunnen, dot 
zou kunnen .. . Uhm, wot gebeurd er met mijn p lattegrond, als ik dot 
kies? Hoe moet ik don de rest er op aan schakelen zeg moor? Dus 
er komen een aantal varianten, weet ik nu al. Als ik heel concreet 
over die Solids nadenk he. Dan moet ik een keuzeversmalling doen, 
want uiteindelijk moet je toch iets beginnen. Nou en don heb ik 
twee scenario' s, denk ik don dot ik neem. En a ls ik don zie dot dot 
wot ik wil past in ofwel A ofwel B. Dus als die ruimte oke is voor wot ik 
er wil. don kan ik kijken naar; wot zijn de overige 
randvoorwaarden?, hoe zit het met geld?. dot is loch ook wel heel 
belangrijk. Hoe zit het met tijd? Want ik werk full-time. En hoe zit eht 
met de ruimte. Moet ik een jaar long dubbele huur goon betalen 
bijvoorbeeld? Kan ik in die ruimte bouwen en wonen tegelijk? Is het 
don vervolgens realistisch te noemen wot ik wil.. he. Full-time 
werken, sociaal !even, kind van 6 uhh nou ja, he t moet moor 
a llemaal passen. Als het don realist isch te noemen volt, don go ik 
"ja" zeggen "ik go het doen", moor ik go het don ook echt doen. 
Dan go ik nog wot laatste overwegingen, beschouwingen, zo van, 
wot zijn de risico's a ls het fout goat? En als die don ook uitgekauwd 
zijn, nou don de handen uit de mouwen. nou moet het gebeuren. 
Moor er goat een enorm p roces aan vooraf bij mij. Enorm proc es 
vooraf. In feite is het nog kort als je kijkl hoeveel tijd een 
ontwikkelaar hiervoor nodig heeft. Moor je goat uit van een zeer 
beperkt aantal vierkante meters, waarbij je je niet druk hoeH te 
maken over aan en afvoeren, want d ie zitten er al in. Moor ook heel 
beperkend vind ik dot, als dot er al vast inzit, want don heb je al 
ergens in de ruimte geen keuze. 

Anne: Moor do t is in de Solids niet zo he. 

Wil/eke: Wei zo. ik kan me niet voorstellen dot dot niet casc o is 
opgeleverd. Ventilatiekanalen. riolering, waterleidingen, aanvoer 
van je gas elektra's, alles standaard. Dot zit gewoon ergens in een 
schacht. Jo, ergens zit dot al in. Dan kan jewel zeggen ik w il het 
ergens anders, moor aansluiten op een andere manier is bijna niet 
te be talen. 

Anne: Moor in de Solids worden de vloeren 180 mm lager gelegd 
don de hoogte van de gangen, waardoor je ruimte hebt om d oor 
de leiding en door te trekken. En don is het de vraag of je dot ervoor 
over hebt om die leidingen door te trekken als je die keuken dus 
erg ens anders wil. Uitgaande van een rioleringspijp van 110 mm 
don kan je nog behoorlijk wot meters afleggen. 

Wil/eke : Okel Ow ja inderdaad. Moor goed als je het hebt over 
ventilatiekanalen. ik weet niet p rec ies hoe je dot don ... Moor goed. 
Dot is dus, volt dus op te lossen. Nou ja, don is het echt vrij. Nou ja, 
en don ben ik dus nog long niet toe aan wot komt nou waar enzo. 
dot duurt don nog wot longer. lk weet wel dingen als, bijvoorbeeld, 
ik wil g een open keuken bijvoorbeeld . Dot zit er tegenw oordig ook 
w el in en ik hoot het. lk wil een goeie slaapkamer, voor mij en mijn 
dochter. lk wil een goeie logeerkamer. 

Belinda: Komt er nou ook iets van een buitenruimte in d e Solids. 

Willeke: Nou prec ies. als dot er dus niet komt. don hook ik of! En als 
er geen lift in zit ook. Jo, dot soort d ingen zijn eigenlijk heel belangrijk 
als eerste voorwaarde . En ik zou ook heel graag op de aller
bovenste verdieping wonen, moor don wel met liH. Stel je doet al 
wot w erk en je doet mee met de veiling en al dot systeem en er 
komt uit dot je nog net een plekje op d e eerste verd ieping kan 
krijgen, pal ac hter het politiebureau, bij wijze van, ik noem moor 
wot. of a chier die school. Nou nee, door zit ik niet op le wachten. 
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Anne: En op het moment dot je bij de handjes bent aangekomen. 
Bij het doen. Zou je het don allemaal zelf willen doen? Hoe zou je 
datdoen? 

Willeke: Nou, tekeningen zou ik zelf willen doen, dot zijn don geen 
professionele tekeningen, moor wot schetsen, dot zou ik zelf doen. 
Uhmm, muren, die overigens wel geluiddichl moeten zijn, tja .. ik heb 
het ooit allemaal zelf gedaan, moor of ik dot nog steeds zou willen 
of kan doen is ook afhankelijk van hoeveel tijd heb ik en hoeveel 
conditie heb ik. Door komt bij ik ben verleden jaor geopereerd aan 
mijn been, dus ik kan ook niet zomaar even op een ladder staan. 
Dot is dus echt wel een heel verschil met een poor jaor terug. En ik 
heb een lift nodig op termijn zeker. Want ik ben nu gewoon mijn knie 
aan het oplopen, die is een keer op. Jo, dus een lift moet! Weet je 
wel . Moor ik zou zelf de indeling tekenen . lk zou ook zelf de 
materialen kiezen. En ik zou ook supervisie willen hebben als door 
een aannemer of een klusbureau of weet ik veel wie aan de slag 
goat. Moor echt de afwerking zou ik zelf even doen. Tegelwerk, nou 
ja, stuukwerk eigenlijk ook. Toch .. ja ... 

Belinda: Nou ik ben er moor van uit gegaan dot het financieel goed 
zou zitten anders was ik er nooit aan begonnen natuurlijk. lk zou 
eerst goon inventoriseren of er genoeg mensen zijn die mij kunnen 
helpen met klussen of moet ik heel veel goon inhuren? Dot scheelt 
natuurlijk wel. Uhm, nou don zou ik natuurlijk ook de ruimte willen 
zien, ik zou een plattegrond goon maken hoe ik het wil hebben, 
moet ik ook de ruimte weten, waor wot, wot don ook. Wat is een 
handige indeling? Uhm, nou don zou ik ook goon spreken met 
andere mensen. Wat voor materialen kan je het beste kiezen, kan je 
het beste zus of zo doen . Dus advies. 

Anne: Dot zou je gewoon aan bekenden vragen? 

Belinda: Jo, jo. De mensen die me don goon helpen, door go ik ook 
moor even vonuit voor het gemak, die weten door natuurlijk een 
hoop vanaf. En uhm, ja als ik dot don allemaal op een rijlje heb, 

Bijlage 2. Dato 

don zou ik een schema goon maken, van uhm wot moet gebeuren, 
hoe moet het aangepakt worden, welke volgorde, wot moel waor 
gekocht worden. Wanneer kunnen mensen komen om le helpen? 
Wie moet ik inhuren om dingen te doen? En uhm, nou don 
beginnen, even kijken waor zitten we (kijkt naor collage) Dan begin 
je met plaatsen van installaties en de muren. En als je dot hebt 
gedaan don kan je beginnen met de inrichting. Met de meubels. 
Dus ik ben altijd wel goed in plannen en organiseren en logisch iets 
bedenken, procesmatig dus .. . 

Anne: Jij zou de leiding nemen en je kennissen en familie aansturen ? 

Belinda: Nou, ik stuur ze niet zo aan hoor, moor ik vraag ze om 
advies en neem ik een besluit van dot wil ik en don hou ik gewoon 
de algehele loop in de gaten of dot goed gaol. Moor ik go niet de 
mensen op hun nek zitten ofzo, dot is gewoon hun eigen ding en in 
hun eigen tijd. Dus wot dot betreft ben ik geen leidinggevende, 
moor het is voor het grote geheel ja. 

Anne: EN de leidingen en installaties, zou je die ook door familie 
laten plaatsen? 

Belinda: Jo, denk he! wel ja . Jo , mijn zoon is van de elektrotechniek, 
mijn vader heefl allijd in de metaal gewerkt en mijn broer ook, dus 
dot uhmm 

Willeke: Jij wil gewoon zo'n Solid om je famlilie aan de bak te 
houden haha! 

Belinda: Moor goed , ze vinden het ook heel leuk hoor, anders zou ik 
het niet vragen. 
Ow er was nog iets ... wot ik vergeten ben .. Wat mij aanspreekl in 
een solid is inderdaad de creativiteit die je erin kwijt kan. Moor ik 
vind het ook balangrijk, ik wil ook wel dot er lift is , vooral omdat ik 
van plan ben als ik zoveel geld in de inbouw sleek om er don ook 
long te blijven wonen. En ik uhmm ... ff kijken wou ik nou nog iets 
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zeggen? lk kom er zo meteen denk ik wel op. Hihi ... Ow ja ik weet 
het al weer, ik wilde dus zeg moor ook een beetje basic beginnen 
en ik zou don als je door woont kan je wot dingen verfraaien, dus ik 
begin met een heel eenvoudige keuken en als je don een aantal 
jaar weer gespaard hebt kan je er wot luxer in zetten en zou wou ik 
het ook een beetje aanpakken don. Oat het goat groeien. Jo, want 
het is best een investering als je ermee begin! ... Dus ja ... 

Droom lnbouw 

.... ....... . 15 minuten knippen en plakken ... 

Wit/eke: Nou, ik heb een bouwseltje gemaakt. Een ruimte, een doos 
is het. Moor er zitten gaten in, en er zit niveau verschil in. En er zit zeg 
moor een soort verlangen naar boven in. En de materialen zijn, zo 
stel ik het me trouwens zelf ook voor, vrij natuurlijke materialen, zoals 
hout. glas en stool. Dal hebben we hier niet om mee te klussen, 
moor dot zijn we van die elementen die ik heel erg mooi bij elkaar 
vind. 

Anne: Dus die houtjes staan voor het materiool hout? 

Willeke: Nou jo, je kunt er notuurlijk elke constructie in hongen, in 
feite. En don is het nog de vroog van hoe wil je dot nou verdelen. En 
juist met die verdeling kom je don telkens in de problemen notuurlijk. 
Nou, ik heb hier ook dit kleine groene plootje onder gelegd, omdot 
dot voor mij ook symboliseert wot ik wil. lk hou ook heel erg van 
vlakken en geometrie. Dot vind ik mooi om te zien. lk hou 
bijvoorbeeld ook van mozo"leken heel erg. Voorol ols door potronen 
in zitten, niet meteen herkenbaor, moor ols je longer kijkt wel ziet. 
Dot soort uhm .. nou jo. lk ben ook die die heel long zoekt noor het 
juiste formoat tegels, near de juiste kleur. Dus don heb ik liever geen 
tegels don een compromis. Dus door ben ik heel erg in. Komt er 
iemond oon en die zegt van Jezus, heb je dot nou nog niet 
gedoon? Jo, kon gewoon het juiste kastje niet vinden, of ik kon de 
juiste houtsoort niet vinden, dus ik uh wocht wel. lk kom het wel 

tegen, door heb ik heilig vertrouwen in, moor. En ik vind glas heel 
mooi. lk vind dit ook helemool le gek, wot jullie hier op het 
binnenterrein hebben. Die ogen, die bollen, heel mooi. Jo, heel 
mooi. Jo. glas en hout ... en stool. om het klein le houden, om het 
frogiel te houden. 

Anne: En die groene pijl is om de hoogte weer te geven. 

Willeke: Jo, hoog, wot jij zegt (kijkt near patrick) dot wil ik ook 
gewoon joh. Dot je boven in het gebouw zit. Moor vooral ook dot er 
geen mensen nog boven mij zitten. Dot idee, ik zou nooit ergens 
tussenin willen zitten. Oat idee gewoon, nee. dot stoat me niet aon. 
Moor ik zit nu ook op de bovenste verdieping. lk heb verder ook 
niemond die longs mijn woning komt. ik kom boven niemand tegen. 
lk hoor niets boven me en ik heb een uitzicht., prochtig. 
Boomtoppen, vogels. Super. Dus dot is wot mij betreft, dot hoge is 
heel belongrijk. Onweer, weet jewel. als het onweert, dot is 
helemool te gek! Moor ik heb een overdekt bolkon he, en dot is 
echt genieten. Kan je lekker buiten zitten kijken naar hoe dot 
oonzwelt en hoe dot klinkt en dot is prime. Dus dot jo, bovenste 
verdieping is wel heel erg belongrijk. 

Belinda: Uhm, nou wot vind ik belangrijk. Jo, uhm een beetje de 
geijkte dingen, gevoel voor ruimtelijkheid . En licht, en uhm wot ik 
ook belangrijk vind is dot het aan de ene kant een ruimte is waar je 
met vrienden kunt verblijven of voor l 0 mensen een etentje of dot 
soort dingen, moor waar je ook veel privacy hebt, wear je je ook 
kan ofzonderen. En het liefst ollebei nog een beetje tegelijk ook. 
Want ik heb .. ja mijn kinderen zijn al wot ouder. En die hebben ook 
zo hun vriendjes, verkering, vriend, vriendinnetje .. Als ik .. mijn 
vrienden bij me wot komen drinken en zij zitten erbij, don kan je 
bijna alweer niks zeggen haha. Dus daarom ook flexibel. ik zit te 
denken ook aon ruimtes misschien met schuifdeuren. Lijkt me 
bijvoorbeeld fijn om een woonkeuken te hebben, die je ook of kunt 
sluiten, moor ook open kunt maken. Dus je kan don een verbinding 
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met de huiskamer doen .. of niet. Dus dot soort dingen, door denk ik 
aan, dot lijkt me wel fijn. 

Willeke: En die man op het gras? 

Belinda: Nou dot is meer het gevoel voor ruimte. En op het groen 
uitkijken, ja dot zou wel mooi zijn. Of de blauwe lucht dot is ook 
mooi. Nou en elektriciteit, moor dot is meer dot het me heel fijn lijkt 
om de stopcontacten te hebben zitten op de juiste plek. 

Wif/eke: Jo, inderdaad ja! Als je inderdaad dot soort handigheden 
kan bedenken . 

Belinda: Jo, als je gewoon zelf kan verplaatsen ... Nu zit ik in een oud 
huis, dot is vrij onhandig ingedeeld. En dot is .. ja jam mer. En dot is 
niet zo makkelijk anders in te delen, ja je kan wel wot verplaatsen 
moor niet echt. En in een Solid kan dot wel wot makkelijker denk ik . 

Patrick: Bijvoorbeeld flexibele inbouwpakketten, die makkelijk 
verplaatsbaor zijn .. 

Willeke: Alles op wielen, loot je de mensen eerst rollen, waar ze het 
willen hebben en don zeggen ze: Oke, door wil ik het hebben" en 
don stoat het vast. 

Anne: En dot je don de wielen er onderuit kan halen. 

Wil/eke: Jo, waorom niet. Nee je loot de wielen gewoon zitten . Dot 
lijkt me ook helemaal leuk. Alles met flexibele leidingen, is loch 
helemaal te gek als je zegt van: Nou jongens, we goon 
tafeltennissen" Hop! De keuken opzij! Haha helemaal goed toch? 
Een keuken op wielen, moor wel alles helemaal erop en eraan . 
Geef je een slinger aan een afzuiginstallatie, hop . 

Bijloge 7 l)Ola 

Patrick: lk zit le denken aan zo'n spelletje, don heb je zeg moor 9 
vlakjes en l vlakje is don zeg moor leeg en don kan je 'm steeds 
verschuiven. Zo'n puzzeltje . 

Wil/eke: weet je wot ook heel erg leuk is , tenminste door had ik 
toentertijd zo veel behoefte aan. Aon een vrij simpel te gebruiken 
software programmaatje, waorin je zelf kGJn schuiven en tekenen. 
Moor dus helemaal niets een architectonisch ding, moor gewoon 
op kleuterniveau 

Patrick: Sketch up? 

Willeke: Moor don nog veel simpeler. lk vind het le moeilijk nog. En 
waor je ook dingen als lichtinval enzo kan neerzetten. Zo van wot is 
de positionering? Zit je pal west, of zit je 'n poor graden .. anders en 
hoe goat dot don? Dot zou voor mij heel belangrijk zijn. 

Belinda: lk vraag me alleen of hoe jullie die straks goon verdelen die 
Solids, want dot zal loch wel wot belangstelling voor zijn denk ik. Het 
moet toch betaalbaor blijven voor mensen, dus door ben ik don 
toch wel nieuwsgierig naor. En moet je nou ook zelf je radiatoren 
plaatsen 

Wif/eke: lk vind al de algemene ruimtes ook wel belangrijk. 
Toegankelijkheid en bereikbaorheid. Fietsenberging, bewoners en 
bezoekers en parkeren. Tram voor de deur ... En het zou natuurlijk 
leuk zijn als er een publiekstrekker hebt waor mensen op of komen, 
winkels of horeca lijkt me best leuk. 
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Annelien "Solids wordt mijn eerste bouwervaring." 

Vllnder 
Annelien: lk ben Annelien, don hebben we dot ook 
gehad ... lk denk don moor vfinder. .. Uhmmm, ik had 
eigenlijk tijger, uil en vlinder, moor don kies ik de vlinder. 
Jo oak uhh kleurrijk, ik ben uhm, hoe noem je dot. lk 
ben heel kunstzinnig, dus daarom haal ik de kleuren 
erbij. En uhm een vlinder is eerst een rups en wordt don 
heel moo!. Een beetje die vergelijking kon ik don oak 
moor naor mezelf doen .. don .. Moor is moeilijk (ha ha) 

Mljn kluservarlng 
Annelien: Die van mij is dus heel simpel.. of nou ja 
simpel, ik heb nag niet zo heel veel kluservaring, Dit is 
eigenlijk, de echte kluservaring die ik ooit gehad heb 
~ anderhalf jaar geleden. Toen heb lk somen met 
mijn vriend een huisje gehuurd, dusse hier tekenen 
we het huuurcontroct.. somenl Het huis wos heel 
ruim, moor het wos echt heel saci. Ot uh gewoon 
heel bruin ingericht. Bruine vloer, ol het houfwerk wos 
oak helemaol bruin, De muren, door hadden ze ook 
iets van gemaakt, ik weet niet wot. Moor we hebben 
dus a lies uh ja eigenlijk lopen schuren, schilderen, 
schoonmaken. Jo eigenlijk een beetje dot werk. 
We hebben niet echt ze~ dingen gebouwd. Jo, we 
hebben geprobeerd zelf een kost in elkaar le zetten. 
Sarah: Ikea? Of iets anders? 
Annelien: Nau Ikea lukt wel, moor zelf. helemaal zelf 
bouwen .. Mijn vriend dacht: "Ow. dot go ik even 
doen. dot vind ik leuk." Moor .. ik heb oak ergens 
scheef staan, want hij was scheef. 0 hier stoat 
waterpas, dus de kast is nief waterpas. Moor hef wos 
een leuk projectje. Uhh ja verder eigenlijk ... En hier 
uiteindelijk ... Jo we hebben eigenlijk ... Tijd, tijd speelt 
oak een rol, want we gingen dus eigenlijk van twee 
aparte huurhuizen naar een huisje en don heb je dus 
ongeveer een maand de tijd om, weet jewel met 
je huur van je vorige huis te overbruggen ... Dus je 
wil zo min mogelijk tijd erin sleken. We hadden dus 
een maand de fijd om le klussen. En dot hebben we 
telkens in het weekend gedaan. En don hebben we 
uifeindelijk hier de verhuisdozen van het verhuizen en 
don is het helemaal van jezelf. Dot wos 'm. 

Mtjn Ideate tnbouwervarlng 
Annelien: Uhh ja, het begint naluurlijk met een idee. 
Althans je hebt een lege ruimte en don go je hel 
dus alvas1 in je hoofd indelen. Aon de ene kanl een 
vriendinnetje van mij is binnenhuisarchitect, dus best 
handig! Dus don ga ik samen met hoar en vrienden 
natuurlijk kijken, wot kan je nou eigenlijk met die 
ruimle? En aan de andere kant natuurlljk experts 
inhuren, nou ja en advies vragen van wot is er mogeHjk 
en hoe goat het in zijn werk, want ik heb naluurlijk 
geen ervaring. Nau don kom je dus bij een plattegrond 
en een schema, hoe je dus aan de gang goat. Dan zal 
denk ik deels ook wel familie enz. helpen. Nau ja, mijn 
vader don. En aan de andere kant een aannemer die 
de zwaardere dingen gaol doen. Badkamer, toilet. 

Keuken zouden we bijvoorbeeld zelt kunnen doen (kijk1 
een beetje twijfelend). Moor dot is don wel de droom. 
dal je hef zelf helemaal zou kunnen bepalen, want 
het maet helemool van jou worden. dus dot is wel de 
bedoelingl En uiteindelijk heb je misschien wel een 
stukje vrijheid. 
Jan: Bedoelde je nou net dot je door de ruimte heen 
wil lo pen of kan je dot vonof tekening bedenken wot 
je don wil? 
Annelien: lk moet er wel doOfheen kunnen lopen, ik 
moet het wel kunnen zien ja. 

Mljn droomfnbouw 
Annelien: Uh mm. lk heb eigenlijk een soorf wandjes 
proberen weer le geven. Een beetje dot kubuseftect 
weet jewel. Dusik heb plaatjes, beelden gezocht die 
door een beetje op lijken. En ... ik heb een mix gemaakt 
van industrieel en nafuurlijke materialen. 
Anne: En waarom wil je een kubus effect? 
Annelien: Nau sfel je hebt 'n grate ruimte, don kan je 
dus ... ja ik bedoel. sommige dingen staan vast. keuken 
en badkamer. Je kan dus met wanden schuiven. Dal je 
telkens een andere kamer maakt of ruimte. Zo bedoel 
ik het. Dus die wanden die staan niet vast. Dal zijn van 
die verplaatsbare wanden. Dal is oak handig voor 
degene die erna erin komt. Dan is de woning gewoon 
leeg. 
Anne: En waorom heb je die leidingen erbij geplakt. 
Annelien: Dal wos even voor het meer industriele 
karakter. 
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~linda "Het lijkt me heel erg fijn om de stopcontacten op de juiste plaats te hebben." 
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3elinda "Het lijkt me heel erg fijn om de stopcontacten op de juiste plaats te hebben." 

Ul1 
Belinda: lk had oak de uil gekozen. Want inderdaad 
dot observeren. En het stoat voor wijsheid, ( ... dot ik ook 
heb??) En ja ... ja het is gewoon moeilijk om le zeggen, 
moor lk denk hier voelde ik me loch wel het meest 
verbonden mee van alle dieren die erbij zalen .. 

Mljn lduservarlng 
Belinda: Nou met klussen is het za: ik heb twee 
finkerho nden. (hahaJ Moor ik heb hele hondige 
vrienden en lomilie. Die een grate hobby hebben en 
dot is klussen. En door mook ik oltijd groog gebruik van. 
Moor ik heb wel ottijd veel ideeen van hoe ik hel wil 
hebben. Dot vind ik ol1ijd wel le uk om le bedenken, 
hoe wit ik iels, zus en don zo en dot bespreek ik don 
met de klussers en don komen we er wel uil. Vondoor 
dot don meestal ook, meestol ook. eigenfijk altijd doe 
ik wel de catering lhihi) Dus vondoor deze plaoljes. 
En dil is don mijn fomiie die mij helpl. Oil stool op 
hel creotieve, ik vind het leuk om dingen in le delen, 
dingen uil le zoeken, interieur ... En uh mm dit sloal op, 
nou mijn zoon is goed in eleklrotec hniek, uhm, dil zijn 
d ingen ik we! zell kon don. beetje verven en dot soort 
dingen. Oil sloat op iets wot ik taoist heb gedaon, d us 
iets met gordijnen in mijn woning, bij een muur hod ik 
iets gedaon. En ik had inkijk in mijn badkomer. omdal 
er een daklerras tegenover was gemookt en dot heb 
ik ofgeplokt met een soort plastic hel room, dus ... nou 
ja een klein d ingetje. moor voor mij loch nog wet weer 
een klus. 

De fomilie? Die vinden hel leuk, want ja, als ze niel 
willen don hoeven ze niel. Het is wel vn]blijvend, ze 
hoeven zich nie l verpfichl te voelen o fzo. En meestot 
kom ik me t een idee en zeg ik zo van: Goh ik heb een 
idee. En don worden ze wel enthousiost en willen ze 
vanzell wel helpen. Dus jo. e n door ben ik heel b lij mee. 

Mljn ldeale lnbouwervarlng 
Belinda: Nou ik ben er moor van uif gegoon dot hef 
ftnancieel goed zou zitlen anders was ik er nooit aan 
begonnen noluurlijk. lk zou eersl goon invenlariseren 
of er genoeg mensen zijn die mij kunnen helpen met 
klussen ol moel lk heel veel goon inhuren? Dot scheell 
notuurlijk wel. Uhm. nou don zou ik notuurlijk ook de 
ruimte willen zien. ik zou een plottegrond goon moken 
hoe ik het wit hebben, moet lk ook de ruimte weten, 
waor wot, wot don ook. Wal is een hondige indeling? 
Uhm. nou don zou ik ook goon spreken met ondere 
mensen. Wal voor maleriolen kon je he t beste kiezen, 
kan je het besle zus o f zo doen. Dus advies. 
Anne: Dot zou je gewoon oon bekenden vrogen? 
Belinda: Jo, jo. De mensen die me don goon helpen, 
door go ik ook moor even vonui t voor het gemok. die 
weten door notuurfijk een hoop vonaf. En uhm, Jo als 
ik dot don oHemool op een rijtje heb, don zou ik een 
schema gaan maken, van uhm wot meet gebeuren, 
hoe moel he l oongepokt worden. welke volgorde, 

wot moet woor gekocht warden. Wanneer kunnen 
mensen komen om le helpen? Wie moel ik inhuren om 
dingen le doen? En uhm. nou don beglnnen, even 
kijken waar zillen we (kijkt naor collage) Don begin je 
met ptoatsen van instollalies en de muren. En a ls je dot 
hebt gedoon don kon je beginnen met de inrichting. 
Mel de meubets. Dusik ben ottijd wet goed in p lonnen 
en orgoniseren en togisch iels bedenken, procesmatig 
dus .. 
Anne: Jij zou de teiding nemen en je kennissen en 
fomilie oansturen? 
Belinda: Nau, ik stuur ze niet zo aan hoor, moor ik 
vraog ze om odvies en neem ik een besluil van dot 
wil ik en don hou ik gewoon de olgehele loop in de 
galen of dot goed goal. Moor ik go niel de mensen 
op hun nek zitten ofzo. dot is gewoon hun eigen ding 
en in hun eigen tijd. Dus wot dot belreft ben ik geen 
leidinggevende, moor he t is voor het grote geheel jo. 
Anne: En de leidingen en inslollolies. zou je die ook 
door fomilie lalen ploatsen? 
Belinda: Jo, denk het wel jo . Jo, mijn zoon is van de 
elektrotechniek, mijn vader heeft oltijd in de metaol 
gewerkt en mijn txoer ook, dus d ot uh mm 
Willeke: Jij wil gewoon zo' n Sofid om je fomfilie oon de 
bok te ho ude n ha hot 
Belinda: Moor goed , ze vinden het ook heel leuk hoor. 
anders zou ik het nief vrogen. 
Ow er was nog iefs ... wot ik vergeten ben .. Wal mij 
oanspreekt in een solid is inderdaod de creolivileit die 
je erin kwijt kon. Moor ik vind het ook bolongrijk, ik wil 
ook wet dot er fift is, vooral omdot ik van pion ben ols 
ik zoveel geld in de inbouw sleek om er don ook long 
te blijven wonen. En ik uhmm .. . ff kijken wou ik nou nog 
iels zeggen? lk kom er zo meteen denk ik wet op. Hihi .. 
Ow ja ik weet hel al weer, ik wilde dus zeg moor ook 
een beelje basic beginnen en ik zou don ols je door 
woont kon je wot d ingen verfrooien. dus ik begin me l 
een heel eenvoudige keuken en als je don een aantol 
jaor weer gespaord hebl kan je er wot luxer in zelten 
en zou wou ik he t ook een beetje oonpokken don. Dot 
het goat groeien. Jo, wont het is best een investering 
a~ je ermee begint... Dus ja .. 

MIJn droomlnbouw 
Belinda: Uhm. nou wot vind ik belangrijk. Jo, uhm een 
beetje de geijkte dingen, gevoet voor ruimtelijkheid. 
En k hl. en uhm wot ik ook belangrijk vind is d ot het 
aan de ene kant een ruimte is waar je met vrienden 
kunt verblijven of voor 10 mensen een etentje of dot 
soort dingen, moor woor je ook veel privacy hebt, 
woor je je ook kon afzonderen. En hel liefst allebei nog 
een beetje tegelijk ook. Wont ik heb .. ja mijn kindere n 
zijn a l wot ouder. En die hebben ook zo hun vriendjes, 
verkering, vriend, vriendinnetje .. A~ ik .. mijn vrienden 
bij me wot komen drinken en zij zitten erbij. don kan 
je b ijno o lweer niks zeggen hoho. Dus daorom ook 
flexibel. ik zit le denken ook aon ruimtes misschien 
met schuifdeuren. Lijkl me bijvoorbeeld fijn om een 

woonkeuken te hebben, die je ook al kunt sluiten, 
moor ook open kunt mo ken. Dus je ka n don een 
verbinding met de huiskamer doen .. of niel. Dus dot 
soort dingen, door denk ik oon, dot lijkt me wel fijn . 
Willeke: En die man op het gros? 
Belinda: Nou dot is meer hel gevoel voor ruimte. En 
op het groen uitkijken, jo dot zou we! mooi zijn. O f 
de blouwe luchl dot is ook mooi. Nou en elektriciteil. 
moor dot is meer dot hel me heel fijn ijkl om de 
stopconlaclen le hebben zit ten op d e juiste plek. 
Wilteke: Jo, inderdoad ja! Als je inderdood dot soort 
hondigheden kon bedenken. 
Beindo: Jo, ols je gewoon zelf kan verptoalsen ... Nu 
zit ik in een oud huis, dot is vrij onhandig ingedeeld. En 
dot is .. jo jommer. En dot is niel zo mokkelijk anders in le 
delen, jo je kon wel wot verploalsen moor nie l ech t. En 
in een Solid kon dot wel wot mokkelijker denk ik. 

Belinda: lk vroog me alleen al hoe jultie die slroks 
goon verdelen die Solids, wont d ot zol loch wel 
wot belangslelling voor zijn denk ik. Hel moet loch 
befoalboor blijven voor mensen, dus door ben ik don 
loch wet nieuwsgierig noor. En moet je nou ook zelf je 
rodia foren plootsen. 

• 
• 
• 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • 



&lea "lk hou ervan dot mijn huis een deken is die lekker om je heen zit." 
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Het fijnste von mijn woning is 

een warme uitstraling, door veel 
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van de buren. moor de eigenaar 

van de woning geeft geen 
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Heel hoog. vide 
Zuidelijk en warm. 

Split level, boven slapen 
en de badkarner. 

Natuurlijk, cornbinatie 
van natuurlijk en beton. 

Buitenruimtel 

Beneden 
is het hart van het 

N ieuwe vloer: In cersre instantie geen schoenen aan. maar 
opccns zijn er tuch weer schoenen . 

Eigenlijk elles wu.t we doen, doen we zelf, ca so ms in 
O''erleg of met hulp van een vriend. Zoals d..: badkarncr, de 
k>!ukcn , de trap. Stuken hc~ft ci.=-11 goe<li: \ rf'iend gcdaan . 

ers 
denk.en, dromen en 

creatief en don goat lemand het 
s-tap voor stop voor mij uitvoeren . 

En als het af is dan ga lk lfggen en 
op vakantle en kom ik terug en don 

Doelen. Grater wonen en een fijne 
leefruimte creeren . 
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lndividueel I eigenzinnig 

Creotief I fantosie 

'--',;;;__ ________ ,,,,, denk ik wouwll Dot hebben we loch 
mooi even gedaan! 

Plezier I spelen 



:1eo "lk hou ervan dot mijn huis een deken is die lekker om je heen zit." 

Tijge< I oolevaar I ull 
Cleo: lk ben dus Cleo. En ik twijfelde dus heel erg tussen 
de lijger. ooievaar en uiL En ik ging moor voor de 
ooievaar. omdaf ie heel trouw is. Trouwe ideeen, daf is 
het... En eigenlijk ben ik van allesl Een mengelmoesje, 
ja .. 

Mljn kluservartng 
Cleo: Oke, nou mijn laatsfe projectje is denk ik twee 
maonden geleden geweest, een nieuwe vloer leggen. 
We hebben hem zelf gelegd en dot was echt wel 
uhmm jo. Het idee was so men, nou het was ook wel 
echt somen. Leeg ruimen. dus olles weer in dozen, 
dus een soort binnenhuis verhuizing en toen was olles 
leeg. Dot is het idee. Mel z'n ollen. de kids hebben 
ook geholpen. Fomilie, he t was notuur1ijk scheel, 
zweten, bluh ... Moor uiteindelijk loch heuu [moo kt 
rare geluidjes) zo. biertje, soppen, feest. kloor! Magen 
geen schoenen meer, moor jo ... Dot denk je, in het 
begin denk je dot. moor ja don stiekem staon er loch 
w eer schoenen in. Maar geen rare stilletlo's. En ja dot 
is het. .. Wat kon ik er van zeggen, dit is wot je krijgt. je 
bent moe. je bent frols, of en foe help pcniekl, pcniek 
hod er ook nog tussen .. . zol ie er tussen? Hod oak nog 
gekund. Hebben we te weinig, hebben we teveel. 
verkeerde hoekjes, dat soort dingen. 
Anne: En dooronder heb je nog even de vloer erbij 
getekend? 
Cleo: Ja het was scheetl En dil is don de vloer. Moor 
het is gelukt en ik ben trots! 
Sarah: Wot is he t voor vloer? 
Cleo: Uhm. hordhouten vloerl [Sarah: so!) Dus die ligl, 
jo. 

Mljn Ideate lnbouwervarfng 
Cleo: Nou ik ben nle t zo creatiet met al die pijlen, zools 
jullie zien. lk wou groog dingen in een rondje plokken 
en foen was ik weer ofgeleid. Moor het idee was, nou 
ik ging eigenlijk een beetje met Jon mee. dromen. 
denken, creotief, en don stop voor stop goof iemand 
dit leuk voor mij uitvoeren. Vraag om advies. Moor ik 
hou wel van oud en nieuw somen, denk dot dot wel 
kon. lk wil me wel graog overol zell mee bemoeien. 
Moor zeker moteriolen en technische dingen zou 
ik groog hulp huren en inhuren en don go ik flggen 
en op vokontie . Lijkl me wel een goed idee, lekker 
ontspcnnen. A ls het kloar is en don kom ik ferug en don 
denk ik: Wouw1! 
Anne: Moor je goat pas op vokontie ols het kloor is? 
Cleo: Jo denk het wel jo . lk ben wel iemond die don .. 
don is het a f, zo .. en don ga ik weg en don kom ik 
terug en don is hel echt: So! Dot hebben we mooi 
even gedoan. Jal 

C leo: Jewel.. . Geen enkel builen? OngelaaRijk. 
Jon: Niet in alle Solids 
Sarah: 0 . kijk., niel in al~! 
Anne : Meeste hebben w el Franse bo lkonne tjes e nza .. 
Cleo: Ze zuHen toch wel gezamenlijke ruimles hebben 

don? 
Van d ie schuifpuien die je he!emaa! open kon zetten? Dan 
kan je de wind in ieder geval nog voelen .. 
Cleo: lk go e< nag een verdieping b ij moken. (wijsl noor 
hoar knutsetwerk dal eigenlijk al of was.) lk go gewaan de 
haogte in. lk wil nog hoger en nog meer. 

Mljn droomlnbouw 
Cleo: Nou ik had wel split level. lk wou dot het heel 
hoog was. En ik wil ook di1, wot ik net nog even stiekem 
snel gedaan heb. Dot het in tweeen gedeeld wordt. 
Dal je boven dus eigenlijk een slaap gedeette hebt en 
een badkamer. En beneden hier het vuurtje is het hart 
van het huis. Zuidelijk en worm! Dus eigenlijk bestaat 
het huis uit twee delen. Hij blijft niet zittenl lzil te porren 
aan hoar kunstwerk) 
Jan: Een badkamer op je split level... Ja? 
Cleo: Jo .. Beetje zwaor, he. Maar we willen geen 
jacuzzi ol zo, dot komt wel goed. En ik had in ieder 
geval ook wel buiten erbij. In ieder geval de omgeving 
is wel groen buiten. De omgeving is in ieder geval 
natuurlijk, of een combinatie van natuurlijk en beton. 
Dal was 'm. Kort moor krachtig. 

• 
• 
• 
• 
• • • • • 
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• 



liennis "Van die luxe wil ik allemaal wel gebruik maken!" 
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Mijn vorige woning, een oude jaren '30 woning, was 
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3 jaar al loszilfende tegels) 
Van die luxe wil ik allemaal 
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verbouwd! Heb ook gezien dat je sommige 
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Jenn is "Van die luxe wil ik allemaal wel gebruik maken!" 

Aap 
Dennis: Hai, ik ben Dennis. Dennis van den Noort. lk 
heb de oap gekozen. Een klein klimpaapje. ja am dot 
ze overal opklimmen enz en alles willen zien, zijn 
nieuwsgierige beesten. Daorom heb ik me met ze 
vergeleken. lk woon sinds februori samen don. me! 
lv\adelon, in de Baarsjes en dot is het eigenlijk. 

Ml]n kluserva~ng 
Dennis: In de mijne zit dus geen chranologische 
volgarde. Zoals je ziel stoat alles gewoon een beelje 
kriskros door elkaar. In 2003 heb ik mijn eersle huis 
don gekochl. Het was een joren 30 waning en van 
boven fol onder moest ik echt alles vervangen, echt 
nieuw alles. Doarom staan er eigenlijk wel aardig 
wot dingetjes in die ik wet heb moelen verbouwen. 
Met heel veal hulp van lamilie en vrienden kom je 
uiteindelijk wel tot een mooi plaatje. Moor ja het is loch 
de eerste keer, dus don zijn er veal dingen woarvon 
je denkt, hoe go ik dot in godsnaam doen?? Hoeveel 
lijd goal erin zilten en hoeveel geld kosl het allemaal? 
En achteraf dank jewel eens, had ik dot moor iets 
duurder. of iets goedkoper of anders gedaan. 
Anne: Kwam je in de tijd uil? 
Dennis: Nee. oak eigenlijk niel. Dan zie jewel dot je 
echl veel meer lijd nodig hebl don dot je zell denkt 
en oak dot je veel meer troep op de hals haall. Je 
probeert hel inderdoad snel allemaal binnen een 
poor maanden of le hebben, moor ja dot goal nooil 
echl lukken. Nau ja, muziekje heb ik erbij gedaan. Hel 
is a ltijd wel preltig om een muziekje erbij te hebben, 
pretlig met een muziekje le werken. Hier slaan de 
vrienden. lk heb ok hel huis maelen schildernn, binnen 
en builenl Moel zeggen da1 is oak wel een hele klus, 
niet meteen om aan le raden. Dot je of en toe eigenlijk 
wel beler vakmensen kan inhuren om iets le doen. At 
en toe is dot wel beter. 
Anne: En dot heb je toen helemaal nie l gedaan? 
Denn~: Uhm ja met famiHe en ze~ gewoon alles. 
Uileindelijk word het wet mooi, moor het verschil dot 
je I zell doel o f dot iemand, een schilder of wot don 
oak hel doe I.. Qua prijs is het le zien, moor oak qua 
resultaal. Het was wel netjes. moor .. Bij de karwei 
kom je naluurojk oak dagelijks don. At en toe heb je 
gewoon wel hulp nodig, van hoe go ik dil in godsnoam 
aanpakken! Moor ja, don heb je familie en vrienden 
die dot don we! eens hebben gedaan, een ketellje 
of wot don oak. Of uhmmm een nieuwe badkamer 
die heb ik loen oak gedaan. Nou don heb je at en 
toe wel eens hulp nodig. qua kennis en qua ideeEin. 
En dot je van levoren dingen opschrijft is eigenlijk wet 
handig, ben ik ach ier gekomen. En in hel huis zaten 
loen van die oude hardboard platen. nou ja dot moest 
er oak eigenlijk wet snel uit, dus qua veiligheid allebei 
een beelje (wijst noor de plaaljes) Nau ja en dot was 
mijn gehele chronologische lekening eigenlijk we! een 
beefje. 

Ml]n ldeale lnbouwervarlng 
Dennis: Nau eer.;I krijg je die ruimte natuurlijk. Dan zou 
ik eersl echl een goed plaltegrond maken van wot 
je nou eigenojk wil. En wot bedoeling is, dot alles een 
beelje logisch ingedeeld word!. Hier heb je een groene 
pijl: ik wil eigenlijk wel leuke dingen bedenken en 
vooral proberen, iels nieuws proberen. En a ls hel kan 
ook wel wot zelf doen. En ook wel als je dingen koopl, 
als je denkt die is 10 euro goedkoper, dot je don die 
moor doel. Sams is hel beler als je don 10 euro extra 
moat uit geven. En ik zau hel oak gewoon weer goon 
vrogen, hoe het handiger is om iels te doen. En wot je 
be I er kan doen eigenliik . De rode pijl. lk zou het stop 
voor slap doen. Dal je oak een beelje een schema 
erin hebl. En dot jeer oak wel een beetje van uit goal 
dot het longer kan duren don dot je lief hebl. En dot 
het oak niel allijd makkerijk is. wot je wil. Hier heb je 
oak een klein handje: tamilie en vrienden die komen 
eigenlijk allijd wel ff helpen. Sams wel laslig om hel 
allemaal oan le passen. Wanneer iedereen kan. Dan 
kan die niel en don die niet. Hel grate handje .. . Nau ja 
zou sowieso mensen die er verstond van hebben zau 
ik goon vragen om hulp. En leidingen en at die dingen 
heb ik al helemaal geen ver.;fand van, dus dot zou ik 
sowieso oak la ten doen. En oak heel zwaor werk. Dot 
waarvan je denkf, dot go ik sowieso niel met l of 2 
man redden. En om de cirkel een beetje compleet 
le maken heb je we! een beelje zekerheid nadig in 
ieder geval of het haalbaar is. En dot je oak goed 
gereedschap hebl. Alles met I langelje dot goat oak 
niet werken. Da~e goede spullen hebl en dot hel ook 
gezeUig mag zijn! 
Anne: Dal er moor geen ruzie mag anlslaan. 
Dennis: Jo precies, don kom je bij hel programma, 
help. mijn man is klusser! (Haha, iedereen lachl) Nau 
dot is 'm eigenlijkl 

Mljn droomlnbouw 
Dennis: Zal ik don nu? Nau mijn ideale huis is eigenlijk 
oak wet een groat oud huis. Uhh, aan hel waler. Oak 
met veel romen eigenlijk wel. Dot ik van hel uilzicht 
kan genie ten. Nau als hel helemoal kan don oak iels 
met windenergie en zonne-energie. dot je dot uhh. 
inderdaad geen rare koslen, moor dot je dot zoals 
eerder ol werd geroepen. geen luslere tijd .. . (niel le 
verslaan ... ) En don heb ik aan de binnenkanL ik kan 
'm wel even kanlelen, aan de binnenkanl heb ik don 
eigenlijk wel meerdere verdiepingen don eigenlijk. Dot 
vind ik wel maoi. En don oak een oud huis en don een 
beelje het moderne maken. Moor loc h oak dot hel 
wel modern is, moor dot er oak heel veal oude linlen 
gebruikl warden. Vee! ruimles vind ik wel mooi. moor 
don niel hokkerig, moor grate ruimtes don eigenlijk. 
En hier teidingen en dergelijke wit ik allemaal wet 
weggewerkt hebben. dot je dot niel ziel. Jo en don 
inbouw en Iv en al die luxe door wit ik we! helemaal 
gebruik van goon maken. Dot dot a llemaal gewaon 
standaard erin zit. Iv en een hele grate keuken met 

inbouwapparatuur en dergelijke. 
Madelon: Dal mag allemaal wel. .. . 
Dennis: En don heb ik hier nag een prikkerlje. met uhh 
in ieder geval dot je onliegelijk kan relaxen in je eigen 
huis. Dot je je in ieder geval wel lekker thuis voell en 
inderdaad een open hoard met warmfe, dot je wet 
een warm huis hebt en niet een grate leegte, geen 
grote lege ruimtes hebl. Het maet allemaal wel een 
beelje warm aanvoelen. Dan heb ik hier nog een 
aan lal dingetjes opgeplakl, fekstjes. Nau ja oak met 
andere ruimles dot je ergens anders kan zitten, je oak 
een keertje kan afzonderen. Dal het helemaal volledig 
kloar is eigenlijk. Nou ja schoonmaakster zou ik don 
nemen. en luxe vind ik we/ fijn. En wot heb ik hier? 0 
ja, en duurzaam dot vind ik wel belongrijk, niet dot je 
no 3 jaar over een tegel heen loopt en dot ie al las 
zit, of wot don oak. Uhmm, verbouwen dot wil ik don 
hetemaal uit de weg goon, dot alles dus al klaar is. 
Nau ja eleklricilell wil ik don iels van wind of zonne
energie. En hel moel gewoon goed leefbaar zijn, dot 
je gewoon vrij bent in je huis en ja .. 
Anne: OK mooi! 
Dennis: Jo dot was ham eigenlijk. 
Anne: lk zie wel overeenkomslen hoar (lussen Dennis 
en lv\adelon) (haha) 
Willem: Jo dot past wel bij elkaar. (lvladelon knikl!) 

• 
• • • • • 
• • • • • • 
I 

• • • • • 



WL>nka "Volgens mij is het ergste wot je kon overkomen dot je je leidingen onder je vloer moet repareren." .r-; De woning is net nieuw. dus 
er is alfijd een fijn binnenklimaaf . 

Moor ik heb so ms de geur van de 
buren in huis. Dot is nief fijn . • • • 

• 
• 
• fk 

vind de kleuren 
In huls heel erg belangrljk! 
Als ik een kleur kies heb ik altijd 

goedkeuring van iedereen nodig. 
ant ab he! er eenmaal op zil ben ik 

heel onzeker over de kleur. 

• 
• 
• 

• 
/ 
Als 

het niet 
opgeruimd is, doe ik 

mijn slaapkamer deur 
dicht. 

Groene muur in de woonkamer en 
roze muur in de slaapkamer. 

Lorn pen 
vind ik cok heel moeli jk 

om le kiezen. Door heb lk niels 
mee. lk heb nu nog peertjes ___ i...._..,_ hongen, d ie vlnd ik mooier 

don menig lamp. 

Cre a t1Viteif 

11w.,•ng 

Moterioa lkeus 

Maken I Bow1en 

lk lnrichfen 

Kast met TV, computer, 
Wi l en mu1_ick. Ik vind het 
erg belangrrjk dat dit goed 
werkt. Oat 1s ontspan.nin~ 

voor m1J . 
Tk wil geen kabels in mijn 

huis! 

denk dol hel legen 

gaol vollen om besllssingen 
te maken. Want je hebl 

zoveel vrijheidl 

lk z.ou eerst individueel nadenken en dan 
samen met m1J n partner. Want andc.r ben 1k 
bang dat ik m1jn e1gen wensen opdring or dat 
bet dan juist ni.:t compleet mijn wens is . 

zou een aannemer 
inhuren voor al hef fechnische 

geneuzel, leidingen enz. 

• 
vind het heel 

leuk om te klussen. L~~~~~~~~~~D~ee vfoer en verven en dot soort dingen 
doe ik samen met lamllie en 

kennissen . Lekker bezig zijn! 

• Nlll t levk 

Grote ramen. veel lich tl 
Licfst daklicht Dak
tcrras aan keuken en 

woonkamer. Natuurlijke 
kleuren, houten vloer. 

Gemakkcl ijk schoon te 
houden. 

eel 

bergruimte. door 
hou ~ k van. Vind ik echt heel 

belangriJk, moor ik word ook niet 
rustig als mijn huis een rommeltje 

Dot vind ik echt heel 
belangri1k. 

Doelen. Leuk en een uitdaging. Ook leuk 
om een bouwval op te knappen. Schoon 
en netjes en opgeruimd wonen. 

Waardering I Erkenning 

Structuur I Orde 

Ontdekken I Nieuwsgierig 



lonka "Volgens mij is het ergste wot je kon overkomen dot je je leidingen onder je vloer moet repareren." 

Ull 
llonko: lk hod de uil gekozen. lk ben llonko. ik ben 23 en 
ik heb die gekozen. omdol nou jo die zit meeslol wel 
redelijk slil en kijkl een beelje om zich heen. En pas els 
die iels ziel wot hij hebben wil goal ie er op of. Dus. 
een beelje zo. 

MIJn kJuservarlng 
llonka: Wal ik ollijd heel belangrijk vind bij hel klussen 
is dot het heel gezellig is. En dot er meer. meer don 
voldoende elen en drinken is. Als dot er niel is don 
wordl ik echl heel chagrijnig. Schilderen. dot ken 
iedereen. moor dot vind ik allijd heertijk werk. Kan je 
gewoon een beelje zo (moakl schilderbewegingen .) 
Moor met de kleur heb ik allijd heel veel moeile. door 
heb ik altijd heel veel goedkeuring van iedereen 
voor nodig. Is hel wel de goeie kteur? Wont a~ hel er 
eenmaal op zit. don ben ik allijd heel onzeker over de 
kleur. Denk ik ja. moet ik loch de hele dog tegenaan 
kijken. wot nou a~ het niks wordl. En. inderdoad de 
te keningen. dot vind ik altijd heel erg leuk. lnderdaad 
om van die lekeningen le maken. van hoe gaol het 
eruit zien. hoe groot.. En verder vind ik het altijd heel 
duur om te klussen. Het is oltijd weer een schrik a~ je 
don in zo'n bouwmarkt komt en denkt ow dot moel ik 
ook nog en dot moet ik ook nog. Wat ik heel belangrijk 
vind is dot je de tijd ervoar hebt. om le klussen. Als je 
dot hebl don koml hel volgens mij altijd wel goed. En 
lompen uilkiezen vind ik a~ijd heel erg moeilijk. lk heb 
helemoal niks met lompen. lk heb nu oak gewoon echl 
nog peertjes can het platond hangen. omdal ik dot 
gewoan mooier vind don menig lamp bij de .. weel ik 
waar. 
Petra: Jo (herkenning) . omdal jeer gewoon niet 
uilkomt. 
llnka: Oil is hoe ik me soms voel els ik klus. Van .. ik ben 
heel erg moe en afgepeigerd. moor don voel ik me 
wel heel sler1<. van he l is me loch moor weer gelukt. 
En soms doe ik hel semen met mijn vriendje .. en don 
krijgen we ruzie en don doe ik hel allijd liever a Ileen. 
Pelra: Kijk. kart samengevat! Hahol 
llonka: En achteraf ben ik loch allijd wel weer trots op 
dot hel mooi is geworden. EN dot er een muziekje is. 
En ja ik vind klussen wel echl heel leuk. Om laminoal le 
leggen. of uhh om le verven. of om gewoon bezig te 
zijn of iels. 
Anne: En heb je in je huidige woning zett lominaol 
gelegd 
llonka: Jo. heeH mijn oom me in een avondje geleerd 
en de rest van de week heb ik de rest zelf gedaan. Is 
echt heel erg leuk. Sowieso ook bij andere mensen vind 
ik hel ook echt heel erg leuk om le klussen. Bij a ndere 
vind ik hel altijd nog leuker don voar mezelf! lk zou 
wel echt heel graag bijvoarbeeld zo'n bouwval willen 
kopen en dot don helemool mooi maken. Moor dot is 
gewoan het geld en de tijd die je ervoar moet hebben. 

Petro: Jo, lijd voora/I 
Wan t ik denk daf het don o/lemool we/ goed kamf. Atsje 

moor de tijd ervoor hebt. 
Pe tra: Jo. dot is we/ echt het punt, dot ben ik helemool 
verge ten hier. Dot je don in de weekenden oltijd oon hef 
klussen bent. Bij m ij heeff hef ongeveer een jaar gedurxd, 
zeg moor. 
Anne: En don woon je onderlus.sen er tussenin. 
Petro: Nau foen woonde ik bij vrienden zeg moor even. 
Dus dot is inderdoad ... Jo f je moet een moond vrij nemen 
oho. Moor don nag ... Moor hel resulfoot is notuur/ijk erg 
leuk/ 

Mljn Idea le lnbouwervarlng 
llonka: lk zou beginnen met alles opmelen. Melen. 
melen. meten. meten = weten. 
Petra: Wacht even ... dit heb je geleerd (hahaJ 
llonka: En don zou ik slap 2; wot zijn ieders wensen. 
Als je het semen doel. met je partner. zou ik dot eer.;t 
individueel doen. En dot don naasl elkaar leggen. 
En don zeg moor iets er samen van maken, want 
anders ben ik oltijd bong dot ik mijn eigen wensen don 
opdring o f dot hef don juist niet compleet je eigen 
wens is. zeg moor. En don gewoon goon tekenen. 
plaftegronden moken. beetje kijken van hoe goat hel 
warden. 
Anne: En zou je hel don tekenen? 
llonka: Jo. def heb ik geleerd op school. dus def 
zou ik don zo doen. (hihi) En don zou ik een schema 
moken of een planning. Van wot goon we doen. 
hoeveel tijd goat het kosten en hoeveel lijd goon we 
er voor nemen. En don zou ik beginnen met materiaal 
uitzoeken. Wal voor keuken wil je. wot voor bodkomer 
wil je. Wat voar materiolen wil je gebruiken en of 
dot don nog in hel ploatje post. En ols hel even kon 
duurzaam. En don zou ik een aannemer inhuren voor 
al hel lechnisc h geneuzel. leidingen enzo. Wont dot 
vind ik echl iefs wot zo moeilijk is. lk zou dot niet zomaar 
can iemand over durven la ten. Oat vind ik zo belongrijk 
dot dot gewoon goed is. Dal zou ik echt nooit meer 
dot je don je vloer eruil moel halen. omdal je don 
een leiding onder je vloer hebl die niel goed is. Doi 
is hel ergste dot volgens mij gebeuren ken. En ik zou 
beginnen me t de badkomer en de keuken. De twee 
grole d ingen gewoon goed en of hebben. En don 
de vloer en verven enz. En don d e inrichtingen en de 
meubels. En don stoat hier: belongrijk dot stop 5 veilig 
en goed gebeurd door experts en technici. En don 
stop 7: vloer en verven en dot soort dingen en don heb 
ik graag hulp van familie. kennissen en vrienden. En bij 
de inrichling en meubels eigenlijk niel. want dot doe ik 
zell. 
Anne: En de muren enz plaalsen. hoe zou je dot doen? 
llonka: Ow ja. dot ben ik vergeten. 0 dot zou mijn 
voder kunnen doen. Dot volt onder stop 7. lk zel hel er 
meteen bij. Muur ·>Vader. Die heeft wel eens een huis 
verbouwd dus ... Die ken ook wel slopcontactjes erin 
maken. Jo. 

J/onka: Wof ik ideool zou vfflden, kijk nu ben ik er van 
uitgegao n dol in zo 'n gebouw d e plekk.en al verdeeld zijn, 

is dot Het Oosten don al wot afspraken heeft gemaak1 
mef wot stondoordoonnemers ofzo woor je uit kon kiezen. 
Zodat don oak met je b uren wot makkelijker gaol. Wont 
ols je ol/emoal dezelfde hebt, don zal dot we/ goed 
werken en misschien dot het voordeliger is. Dot je dot oak 
nog nief eens a llernool maet goon uitzoeken. En dat die 
mensen oak nog eens speciaol tijd hebben gemaokt om 
in dot gebouw oon de s!o·g te goon. En don zeggen. oke 
over 3 moonden hebben we een pfek voor jou. lk denk 
dot do f we/ ideaal zau zijn. 

Petro: Wot voor mij ideool rou zijn. is dot je inderdood 
averlegd met de bewoners. Dot het juist niet standoord 
is. Oat uit idee~n die bewoners hebben I of 2 m ensen ie ts 
goon bedenken. En dot je door ui# zou kunnen kiezen. 
Moor het lijkt mij juist leuk dot het gebouw heel verrassend 
is. 
Anne: Jo, jij bedoelt dot de woningen er n!e t het zelfde 
ui1 haeven te komen zien. moor dot er wel dezelfde 
aannemer wordt gehuurd. 
Petro: Jo dot bedoel ik oak inderdood. dot lijkt me heel 
hondig. 
tJonko: Anders heb je in I zo 'n gebouw 30 verschillende 
aonnemers rondlopen. En inderdoad dot overleg met 
andere bewoners dot lijkt me wet heel leuk. Want don ben 
je met zoveel verschillende men.sen. Don wordt het heel 
uniek ook echt. Dot is inderdoad het gebouw woor ik nu 
zit, ziHen 6 mensen op een rij met dezelfde kamers. Dot is 
erg sooi. 
Petro: Moor dot is notuurliik economisch. Moor dot je 
inderdaad averlegt dot je zelfde oannemer hebt do t is we/ 
een goed idee. Is oak interessont voor de oonnemer. 
Anne: Moor ju<lie willen wet o/Jebei zelf de indeling mol<.en~ 
f.!onl<.o: Jo juist! Lijkf me inderdoad we/ vet ols je zo'n vide 
kan maken. 
Petra: Jo. en ols je zo 'n vide maoki don kon je een spiegel 
doen he. zeg moor. Dot is op zich we/ uhh ... ols je begrijpt 
wa t ik bedoel. 

Mljn droomlnbouw 
llonko: ikke? Nou ik heb gewoon grate ramen. dot 
hel heel erg lic ht is. Eigenlijk het liefs! zou ik gewoan 
oak wel een daklichl wi/len. want dot vind ik ook a ltijd 
heel leuk. En een lekker groof doklerras dot don grenst 
oan de woankamer en de keuken. dot het een soort 
buiten/binnen idee krijgt. Bergruimte vind ik altijd heel 
erg belangrijk. dot je door al je zooi in kwijl ken. lk hou 
wel van opgeruimd. lk wit geen kabels in mijn huis. Als 
je zo'n Iv kosl ding hebt met van olles erop en eraan 
en er komen heel veel kabels uil don ... door hou ik 
niet van. Een mooie houten vloer. lets natuurlijks vind ik 
heel moai. Nafuurlijke kleuren. En dot het heel schoon 
is. moor dot heb je notuurtijk can je zelf le donken 
vaak. Dot het makkelijk schoon le houden is. Oat het 
in ieder geval een warm huis is. en in de sk::mpkamers 
een beelje rustig. Vooral eigenlijk dot je ruimte hebf om 
dingen op le bergen. op le ruimen. in kasten le doen. 
Dal hel zeg moor helemaol opgeruimd lijkl. moor els 
je de kosten openfrekt don volt de boel near buiten 
(haha) moor dot moo kt niet uit. want hel lijkt zeg moor 
rustig. Veel bergruimte. door hou lk van. Vind ik echl 
heel belongrijk. moor ik word ook niel rustig els mijn huis 

een rommeltje is. Dot vind ik echl heel belangrijk. lk heb 
nu bijvoarbeeld een heel groat woshok. moor ik heb 
geen wasmachine. dus door heb ik alles ingeslouwd. 
Jo. Heel fijn. En een hele grote keuken. woor je lekker 
in ken elen en kon koken. dot vind ik heel erg leuk e n 
belangrijk. En veel flcht en hoagte. Moor tegenwoordig 
is meeslal alles best hoog. lk heb nu deuren van 2m60 .. 
En de verdiepingen dus nog hoger. 
Bij mij hebben ze dot ook op de begone grond. De 
benedenverdieping is heel hoog. De voarkanl is don 
heel erg hoog en don hebben ze een trappelje en 
de achterkanl is don een stuk hoger. En def zief er wel 
heel leuk uil dot hoogte verschil. Op zich levert het quo 
ruimte niels op. moor het zlet er wel leuk uit. 
Petra: Jo. en je don door onder je berging doen zeg 
moor. 
llonka: Nu zit door niets. is gewoon d icht. 
Anne: Kan je een luik erin mo ken en al je rommet erin 
schuiven. 
Petra: Moor vroeger werd dot nog wel gedaan om 
licht binnen fe krijgen he. 

llonka: lk zou het wel doen een Solid . Lijlct me wel een 
uildaging! He! lijkt me wel leukt Moor ik d enk dot dot 
nog best wel goat tegenvallen. Om don echt fe goon 
besflssen enzo hoe je hel goat indelen. Wont je hebt 
zoveel vrijheid. Dan wit je allijd het besle van he l beste . 
het optimaalsfe eruil halen. 
Anne: Een beelje inderdaad van de kleur kiezen. dot je 
graag van iedereen goedkeuring zou willen hebben. 
llonka: Jo. 
Petra: Jo. dot vond ik z grappig om le horen. want dot 
heb ik helemaot niet. lk heb juist dot ik niemand zeg 
wot ik go doen. don krijg ik a Ileen moor commenlaar. 
lo van. zou je dot nou wet doen? Dus gewoan doen. 
en don krijg ik zo 'n reactie van: goh ... leuk .. 
llonka : Dal is bij mijn zus zo. lk weel dot zij een hele 
andere smack heefl don ik. Of dot zij er wel eens naasl 
zit. Want zij had een keer hoar muren babyblouw 
gesmeerd. En dot zei ik nog. Niel doen! Dus els 1ij zegl: 
Jo, dot moet je doen. d on denk ik wet nog een keer: 
ja moor jij hebt je muur ooit bobyblauw geverfd en dot 
zag er niel uil. 

• • • • • • 
• • • • • • • • • • • 



M:ln "Uiteindelijk toen we er echt ingingen, was nog niet alles klaar. Dot is echt heel vervelend !" 

De plattegrond van mijn woning 
Er .. 

'Techn ·chc ding.en, znals stupcontacten en draadjes 
vind ik ·rg kuk, bcn ik achier gekomen." 1

' 

lk ben eigenlijk 
overal graag. lk ben 

eigenlijk heel tevreden 
met mijn woning. 

" lk heb de vloer zelf gemaakt en ik heb een inbouwkast laten 
.aken door een intericurbouwer." 

• • • • • 

Leu< 

... ~· - .., ~ -. . 

. - - "_J 
M oJ;ke/l;k 

us groog, moor 
loot moeilijke klussen over 
oon vokmonnen. 

) 
... 

Je 

··Uit~indchJk toen we er echt ingmgc:n, was nog niet 
alles k.laar Dat is echt heel vervelend. "'' 

jc toilet het nog n.iet doet, ofjc tegcls 1incn nog 11 iet aan de 

blijft eigenlijk 
altijd bezig en 
veranderen! 

uur. Oat is wel heel \'crvdcnd, 1 ker als 1cmand anders hctt--r=:'-------..:::..---------------. 
voor JI! doct ·· 

Creat. 1ilf!ll 

lndeJlng 

Mareaiaflceus 

M . en / Bouwen 

lnnclllen 

'/ 

"Kenncn julli.: het programma ... extreme make-over 
houst: edition., Daar gaan zc 10 7 dagcn echt gcwel
d1ge huizen bouwen" Dal wil ik ook I" 

Traag-
Snel - Traag; wot wii 

hier heel. heel longzoom hebben 
gedroomd en gevoeld en creotief ----"!"'!!!'!'!II!!!!!"_..., en dot soort dingen en don 7 dogen 

knollen en don is hel kloor en don 

l 

appnrtementenindeling. maar 

dan zonder deuren. 
lk heb echt een hekel aan 

dcuren! Wei cen slaapkarner, 
mbouwkastkamer en 

woonkamcr." 

oe en. rg eu en spannen om mee te 
wcrken aan een initiatief als Solids. Uit
proberen en spelen met ' draadjes '. Alles 
eoed en ncfes afi ewcrkt. 

ldealisme I Betere wereld 

Plezier I Spelen 

Competi!ie I Winnen 



Jan "Uiteindelijk toen we er echt ingingen, was nog niet alles klaar. Dot is echt heel vervelend!" 

Kat I Leeuw 
Jan: Nou ik ben Jan en ik was eigenlijk op zoek naar 
een kal, moor die zat er niet tussen. Katten zijn namelijk 
nieuwsgierig en tui en eigenzinnig en di is loch wel at 
bij me past ... 
Sarah: Door is een kat. achier je! (wijsl naor de 
muurschilderingj 
Jo. er zijn er wel meer. volgens mij. En als er don geen 
kat is, don wordt het een teeuw. of een tijger. lets wot 
er op lijkl. 

Mljn kluservarfng 
Jan: Wij he bben iels meer don twee jaar geleden 
een ex-huurwoning gekocht. dus dot was helemaal 
uitgewoond. Die zijn we met een beperkt budget goon 
verbouwen eigenlijk. Ook een hoop dingen laten doen. 
Vooral het sloopwerk heb ik zelf gedaan. Er stoat door 
eenzaam en liefde. want ik heb veel dingen alleen 
gedaan en heel veel d ingen samen met mijn vriendin. 
En dot is heel goed voar onze relatie gewees1! (hihi) 
Anne: He! samen of het alleen? 
Jan: Door go ik geen uitspraken over doen (hahaha) 
Dit is de tijd. nou plus en min. We hebben zelt heel veel 
tijd genomen om alles goed te doen. En de aonnemer 
vond dot ie veel langzamer kon werken don dot wi] 
wilden. dus urteindefljk teen we er echt ingingen. was 
nog niet alles klaar. Dot is echt heel vervelend. als je 
toilet he t nog niet doet. of je tegels zit ten nog niet aan 
de muur. Dal is wel heel vervelend. 
Cleo: zeker als iemand anders het voor je doel. 
Jan: Jo precies! Net zoals stuken en betegelen. dot 
doen we allemaal niet zelf. lk heb ook gemerkt dot 
hoe betere sputlen je hebt, hoe makkelijker de dingen 
goon. lk vond het ook gewoon erg leuk. lk heb ontdekt 
dot ik technische dingen erg leuk vind en wot dot 
betrelt ook kan. Stopconlacten en draadjes enzo. 
zonder mezelf helemaal onder stroo m te zetten. 
Familia. door heb ik helernaal niets aan! Moor die 
woren wel heel trots toen het klaor was! En hier stoat 
nooit ktaor. want het is eigenlijk gewoon nooit ktaar. 
Elke keer .. nu zijn we weer aan het schilderen en don 
goon we weer iets anders doen. Je blijft bezig eigenlijk .. 
Anne: En waarom heb je deze nog op het footsie 
moment erbij geplakt? 
Jan: Nou, die hoarde eigenlijk hierbij, moor dot paste 
niet meer. Dot zijn dingen die je heel goed kan 
gebruiken en licht hoort don weer daarbij ... moor ik 
had te weinig tijd . . (hahaha) 

Mljn Ideate lnbouwervarlng 
Jan: Die van mij .. . ik denk dot we allemaal een 
beetje op elkaor goon fljken hoar ... Kennen jullie het 
programma ... ? 
Sarah: Het Blok?? 
Jan: Nee. extreme make-over house edition . Door 
goon ze in 7 dagen echt geweldige huizen bouwen. 
Dus eerst breken ze de boel al. Dot lijkt me wel wot 
voor he t middenstuk zo. Dot ze gewoon 7 dagen 

met 200 man alles uitvoeren wot wij hier heel. heel 
tangzaam hebben bedacht en gedroomd en gevoeld 
en creatief en plallegrond en dot soort dingen 
inderdaad en don 7 dagen knallen en don is het klaar 
en don kunnen we goon inrichten en kijken hoe we 
willen goon wonen. Dus daorom dot traag snel en 
traag erboven. En hier heb ik nog veranderen staan. 
want daarna blijf je eigenlijk veranderen. Tenminsle wij 
wel in ons huis. behangen. schilderen. andere meube\s 
en dot soart dingen. Moor di moet voaral heel snel 
goon en heel goed zijn en he t moet ook helemaal 
kloppen. Geen e nkel probleem. leg moor. dit kan 
eigenlijk niet. 
Cleo: nou. dit is oak die van mij! 
ledereen lacht! 
Jan: Wij willen ook vooral geen binnenorchitect of wot 
don ook. Dot don juist zelf. Moor wel een aannemer 
die verstand heefl van materiaal enz. wan dot soort 
dingen zou ik don weer niet zelf kunnen. De pijlen staan 
voor wisselwerking van het materiaal inderdaad. Dot 
wil ik zeker we ten .. 

Mtjn droomlnbouw 
Jan: Eigenlijk zie ik dot ik gewoon weer heel traditioneel 
een appartementenindeling heb gemoakt. Moor don 
zonder deuren. lk heb echt een hekel aan deuren. 
Alles dus dot jeer zo doorheen kan lopen. Dit meet 
don een inloapdouche voorstellen. lk heb ook nog 
een toilet gemaakt. dot leek me ook wel handig. Dit is 
het balkon. Wat dus blijkbaar nlet kan. lk weet het ook 
wel. moor ik wil eigenlijk een balkon. En hier moeten 
don buiten muren staan. moor dot snap je zelf ook 
wel waarschijnfijk. Moor wel gewoan een staapkamer 
en een inbouwkast kamer. En een zo groot mogefijke 
woankamer! Heel veet ruimte ... Hoogte en nuimte 
(haha ... )Want ik zat ook wel le denken inderdaad. een 
split level maken is oak wet onwijs gaol! Moor don ben 
je wel je hoogte kwijt. Als het hoog genoeg is. don vind 
ik spli1 level misschien nog wel mooier. 
Anne: Als er minstens 6 meter is ofzo? 
Jan: Nou ... je kan het natuurlijk ook verdelen. Je kunl 
echt onwijs gave dingen doen als het zo hoog is. Dot 
je je bed ophang t aan het plafond. dot soart dingen. 
Helemaal geweldig .. 

• • • • 
• • • • 
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"lk wil een megagrote douche, dot ook nog een klein beetje rekening houdt met het milieu ." 

De keuken is 
lekker ruim. moor we 
hebben helaas geen 

vaatwasser. 

Creohv/l l!'lt 

Klussen lnd efing 

hoeft van mij niet zo . 
moor he t ljikt me wel leuk Mo~erioalkevs 

om le onwerpen. 
M ake r: I Souwen 

lnncht fl 

Vind het we! leuk om het zelfte 
doen, rnaar ieder z ijn e igen vak! 

l .<: 
l 

'< '< 

lk 

te verhuizen. dus hebben we 

snel een vloertje gelegd en een 
beelje schoongemookt. Het is toch wel fijn 
ols je een beetje sterke mensen om 
je heen hebt . Echt helemool geen tijd 

meer en o lleen moor oon het 

Niet te groot, gewoon fijn groat! 
Binnen zijn er open ru1mte ·. Grote 
numtes, dus niet allemaal van die 

kleinc hokjcs 
Veel nntuurlijke materialen. 

Oud met nieuw combincrcn. oud huis, 
modern ingcridu. 

Grote, hele grote woonkeuken, met 
hele grate tafel 

Bodkomer is 
ook belongrijk: ik wil 

een megagrote douche. 
dot ook nog een klein beetje 

rekening houdt met het 
milieu. 

. . . 
.... . . 

Dan moet he/ snel gaan, want ande.rs word ik 
011 ed11/di ell moet her ewoon a zi"n . 

Luxe wonen, gezeihYie1d. Ruimte Aan
sturcn. lcdcr zijn cigcn vak. Klein beetje 
milieu. 

lk vind het we! heel leuk om allemaal rnee te maken en te z.ien en te coordincren 
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Zelfzet ik de grote Jijncn uit, met de expe11s 
sarnen de kkim:re li3nen Bezitten I Verzomelen 

Plezier / spelen 

Vrij / Onofhonkelijk 



Madelon "lk wil een megagrote douche, dat ook nog een klein beetje rekening houdt met het milieu." 

Giraffe 
Madelon: lk ben Madelon, en ik woon met hem, 
(ledereen gniffelt) Slnds 4 maanden woon ik in 
Amsterdam, echt supervet! lk heb hiervoor in Den 
Haag gewoond en nu woon ik hier don en nu denk 
ik echt van wot 'n K*U*T* stad. Ja Amsterdam, ik 
vind Amsterdam dus echt heel leuk! lk heb mezelf 
vergeleken met een giraffe, het zijn in ieder geval 
prachtige beesten, zitten een beetje rand te kijken met 
die lange nek. Als het moet kan die volgens mij heel 
snel zijn, daar heeft ie niet altijd zin in ... Dal past wel 
een beetje bij me. Ja, een beetje rondkijken en alles 
aanschouwen, een beetje ja, ik vind het wel genieten. 
Lijkt me wel relaxed. 
Willem: En ais ze hardlopen is dot een heel mooi 
gezicht he, don zweven ze een beetje zo. 
Madelon: Ja, daarom, don komen ze echt ineens 
in actie. Ja, dot doe ik oak altijd idd (sarcastisch, 
iedereen lacht een beetje) 

Ml]n kluservarlng 
Madelon: Nau ik heb er een beelje een chronologische 
lijn in gedaan. Het begin! zeg maar hierboven toen we 
dus besloten om te gaan samenwonen. Want na twee 
jaar een afstand van 200 km waren we wel een beetje 
zat. Dus toen werd het lijd om samen maar le gaan 
bivakkeren. Dus toen hebben we heel snel een huis 
gevonden, conlract getekend en toen hadden drie 
weken om te verhuizen. Dus dot was wel heftlg. Dus 
even snel een vloerlje gelegd, beetje schoon gemaakt 
enne la mi He erbij enne het is loch wel fijn ais je een 
beelje sterke mensen om je heen hebt die een beelje 
dot soort klusjes kunnen doen. En intussen tijd oak nag 
a lies inpakken in mijn oude huis en in zijn huis en heen 
en weer rijden en weer terug en weer verder en pfttf, 
op een gegeven moment was het gewoan dot je 
echt helemaal geen tijd meer had en alleen maar 
aan het rennen was. Dus wot dot betrett was het wel 
even heftig, maar als je don klaar bent don komen de 
ballonnen uit de kast, bier uit de koelkast. kun je lekker 
douchen pak je een kopje koffie en don is het gewoon 
een feestje. En als het don helemaal klaar is neem je 
gewoon leuk twee goudvissen. En daar helemaal in het 
hoekje, dot is de loterij die ik volgend jaar ga winnen 
ofzo ... kan ik een leuk grachtenpandje kopen. Dal is 
een beetje het plan. En jij mag natuurlijk mee verhuizen 
(tegen Dennis). 

Ml]n Ideate tnbouwervarlng 
Madelon: Nau er zit weer een duidelijke lijn in. Kijk ik 
ga hier eigenlijk nadenken over wot ik nou eigenlijk 
wil en hoe ga ik het doen. Je hebt altijd bepaolde 
patronen en dingen die je graag wil. Moel gezellig zijn 
en kleurig en oud lielst. Gewoon een heel fijn huis moet 
het warden. Daarbij vind ik het gewoon heel fijn ais je 
zelf die keuze kan maken en het lielst dot je dus niet 
beperkt wordt door geld, dot zou natuurlijk helemaal 
mooi zijn. Dan ga ik dus slap voor slap eigenlijk een 

beetje de grate lijnen uit tekenen (wijst naar de lijnen 
op de collage) Vervolgens ga je naar de experls om 
de kleinere lijnen duidelijk te ma ken. Zoals wot wil je 
waar en hoe ga je dot aanpakken. Dan zou ik een 
schema maken met wot wanneer moet gebeuren 
en hoe dot allemaal in elkaar moet sleken. Als dot 
eenmaal gedaan is moet het allemaal heel snel gaan, 
want don word! ik ongeduldig en moet het gewoon 
af zijn. Vervolgens zou ik een aannemer en alles 
inhuren en bouwvakkers en lechnici en mensen die het 
kunnen. Nau ja, ik heb altijd zoiets het is wel leuk om 
het allemaal zelf te doen, maar ieder zijn eigen vak. lk 
vind het wel heel leuk om het allemaal mee le maken 
en het te zien wot er gebeurd en om het een beetje le 
co6rdineren, maar zelf klussen dot hoett voar mij niet 
heel erg. En don moet het inderdaad allemaal snel 
gaan, dot vindt ik lekker fijn. En voor de laatste loodjes 
dot de familie, vrienden en kennissen lekker helpen 
met de inrichting enz. en de laatste dingetjes en don 
hebben we weer feestl 
Willem: En de goudvissen kunnen mee (iedereen 
lacht ... ) 
Madelon: lnderdaad, de goudvissen kunnen mee. 

Mljn droomlnbouw 
Dennis: Nau dot ideale huis van jou dot word I niet wot 
he? (Kijkt naar Madelon) 
Madelon: Hij volt uit elkaar ... Nau ja, het goat om het 
pnncipe. 
Anne: Wll jij misschien beginnen met verlellen? 
Madelon: Ok dot is goed. Nau, ik wil in ieder geval een 
groat huis. Niel le groat. maar gewoon fijn groat. Dit 
wee! ik eigenlijk nief waarom ik dit heb gedaan. maar 
dot vond ik wel grappig. Er moeten grote ramen in, die 
open kunnen en waar heel veel licht doorheen komt. 
lk vind het heel mooi om oud en nieuw met elkaar te 
combineren. Dus het liefst een oud huis met hier en 
daar een strak tintje eraan en het lietste aan het water. 
Nau dit is een beetje de sfeerimpressie vanuit buiten. 
Anne: Wat heb je door allemaal aangehangen? 
Madelon: Een boerderij, een oud pond, een grate tuin, 
veel licht en oude stenen. Hef, moet wel een beetje 
een oud huis zijn, dot vind ik eigenlijk wel het mooist. En 
don binnen eigenlijk open ruimtes. grate ruimtes, dus 
niet allemaal van die kleine hokjes. En veel natuurlijke 
materlalen met een modem tintje eraan. Het moet 
vooral heel warm en sfeervol zijn en gezellig. En ik wil 
echt heel graag een grate, hele grate keuken, met 
een hele grate tafel. Echt een woonkeuken, zeg maar. 
En ik vind de badkamer oak belangrijk, daar moet 
echt een megagrote douche inkomen. Zo'n (maakt 
geboren hoe groat hij moet worden.) Enda oak nag 
een klein beetje rekening houden met het mifteu. Dus 
dot is een beelje het verhaal denk ik. Dan heb je een 
extra grate douche, maar don niet een half uurlje 
douchen, maar 10 minuten! OK 

• • • • • • 
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~OViZ "Trappetje hier, trappetje daar, net als mijn huis in Para maribo." 
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Alles is slecht afgewerkt in 
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het huis. Ze hebben gewoon de 
oedkoopste ma terialen gebuikt . 

LI! k 

• 
lk 

ben het liefs! in de 
woonkamer/keuken. omdat 

dot semen met he! prachtige 
uitzicht een geweldig 

gevoel geeft. 

'Crt:<1.t1ef en loczcn '' 

Mckkelij· 

lk zou ec ht n ie ts zelf 
doen, wont ik hou helemaol 

nie t van klussen! 

Creoh'vlteit 

lnde1ing 

M a feri:aaJkeus 

M a ken /Bo ·1en 
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De 
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zou ik w el zelf 
doen. 
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flink bedrag aan experts, 
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Spaanse dingen; 
ronde vormen van 

Gaudi, ronde deuren 
bogen, etc . 

vorm van een cirkel, piramide of 
dnehoek. 

Doorgeell uiken, trappetje liier, 
trappetje daar. Overal verhindin
gen, dat het nergens stopt Overal in 

kunnen plugg,en. 

Duurzaam materiaal . 

Doclen. Moo i. groot, licht, hele goede 
kwalite it, hogc e isen. privacy ' Vee l 
klcuren/ indruk achter laten. 

lndividueel I eigenzinnig 

Mooi / schoonheid 

Creatief I fantasie 



Ma viz "Trappetje hier, frappetje daar, net als mijn huis in Paramaribo." 

Tl)ger 
Maviz: lk ben Maviz Moniz en ik woon al 7 jaar in 
Amsterdam. Hiervoor op Scheveningen. aan het 
strand. lk woon in het parkrand gebcuw. En ik heb voor 
de tijger gekozen. het is een tijger loch he, ja. lk heb 
hiervoor gekozen, omdat hij alfijd heel alert is en scherp 
charisma heett. lenig en gewoon een heel stark beest 
is. Jo. 

Mtjn ktuservarlng 
Maviz: Nou, uhmmm, ik dus nu in het Parkrand en dot is 
vind ik zelf een gigantisch mooi kunstwerk. lk noem het 
alfijd een kunstwerk. grate bloempotlen, grate tampen, 
grate bomen en omdat ik zelf een kunslenaar ben 
vond ik het gewoon een le gek gebouw. De eerst keer 
dot ik hef zag dachl ik god hel lijkl net een hotel. Moor 
uhmm 
Anne: Kennen jullie dot gebcuw? 
(Nee eigentijk niel ... ) 
Willem: Nee, waor is dot? 
Maviz: Dal is in Geuzenveld. En ik noem het mijn stage. 
omdat ik de kleuren heb geb.-uikf, rood, groen en 
bruin. Veet Spoons hout aan meubeten heb. daarom 
heb ik dot ook erin gezet. en ik heb een pmchtig 
uitzicht op het park en het lijkt alsof het park in mijn 
woonkamer komt. En de zon stoat elke dog. als die er is 
tenmimte. in mijn woonkamer. Het huis is voor mij heel 
erg posltief. al hoewel de appartementen heel veel 
problemen hebben. Het geett mij gewoon. ruimte, licht 
en energie en alles wot hier op geplakt stoat. En ik heb 
geprobeerd er een hart van gemaakt. moor dot ging 
nief. omdat ik heel veel hartjes oak In mijn huis heb. 
Anne: Dus dot is een terugkomend iets in jouw 
inrichting. Je hebf vooral over je inrichting een collage 
gemaakf. 
Willem: Dus door go je nief gauw meer weg? 
Maviz: Eigenlijk wil ik niet, moor denk dot ik het loch no 
een tijdje wel doe, omdaf ik niet tevreden ben over 
de manier waarop de appartementen zijn atgewerkf. 
Sowieso zijn er veel problemen. en ook ze hebben 
gewoon het goedkoopsfe materiaal gebruikl en de 
huren zijn erg hoog. Jo 
Anne: Kan je een voorbeetd geven van wot er nief zo 
mooi is afgewerkl? 
Maviz: Nou de keuken vooral, dot je denkf voor dif 
bedrag had ik een belere keuken gewitd, gewoon 
de verf al. meesl basale dingen. Uhmm .. slechte vert, 
je kunf soms met je vinger door de muur heen, slechf 
gesfuukf. noem moor op, noem moor op, noem 
moor op. Moor het ploatje aan de buifenkant. als 
je dus aankomf is tantastisch en door belalen we 
wa=chijnlijk voor. lk zal er niet weg willen, moor je 
hebt heel veet ergenissen. heel veel. loch wel. Het is 
zonde, want het is prachtige architectuur hoor, zeker 
voor Amsterdam. 
Willem: Wle heett hat ontworpen. weet je dot? 
Maviz: Een Cataloanse meneer .. 
Willem: Bruskett?? 

Maviz: Jo, die heeft er iig aan meegewerkf. 

Mljn ldeale lnbouwproces 
Maviz: Ok, precies zoals het er stoat zou ik het doen. 
Plattegrond bekijken. schema. advies inwinnen, 
mensen inhuren. technici. lk zou echl zelf niets doen, 
want ik hou helemaal niel van klussen . Experts inhuren: 
ik betaal liever een nink bedrag dot dot goed gedaan 
word I. don dot ik olleen familieleden go vragen. Dot 
heb ik een keer gedaan en dot doe ik nu nooit meer. 
Omdat hij toe elke keer zei. ik vroeg don "wot kost 
hat?" en don zei hij "o. dot komt wel. dot kom wel" En 
toen het er eindelijk was bleek het veet geld le kosfen 
en had ik beter echle vakmannen in kunnen huren. En 
dus was ik eigentijk echt heel bcos geworden op deze 
meneer. 
Dal rood en dot groen. ik denk dot ik door wel weer 
wot mee zou doen, omdat dot best wel gewaagd is 
samen. Moor als je hel goad zou kunnen combineren 
samen is dot dus best wel mooi. lk heb nu dus de 
vloerbedekl<lng rood. en toen dachl ik "O jee, wear 
begin ik aan?" Moor hel stoat volgens mij wel goed. 
En die wolkjes; ja ik w\I door gewoon op roze wolkjes 
blijven wonen. Alles in rood zijn dingen die ik dus 
absoluut door zou wilten hebben, dubbele badkamer, 
dubbel toilet. doorgeefluiken. trappetje hier en 
trappetje dear. zoals mijn huis op Aruba. Jo. Dal was 
een prachtig huis, dus dot zou ik wel weer willen. Dal 
niveauverschil. 
Anne: Platlegrond maken vindf jewel leuk om zett le 
doen? En het laten maken zou je lafen doen? 
Maviz: Jo platlegrond zou ik inderdaad zelf doen. En 
inderdaad crealiviteit en dal denken en hel voeten. En 
hel duurzame materiaol is voor mij heel bel<mgrijk. 

Mljn droomlnbouw 
Maviz: Jo uhhhh ik heb me allijd lolen inspireren ook 
uhh door ronde vormen van Gaudi. omdal ik heel veel 
van Barcelona hou en dus oak van Spaanse dingen. 
Dusik wilde allijd wel een huis met ronde vormen , 
ronde deuren zeg moor. bcgen. Wat ik in de tropen 
oko had en dot zou ik echt hier graag lerug willen 
hebben. En daarbij komend trappelje hier, trappetje 
door, dal heb ik al gezegd. Noor buiten kijkend water, 
loch wel weer groen, keramische plaal wot mijn part. 
Uhh, en dot er in het huis overal verbindingen zijn near 
de ruimles. En wot ik ook belangrijk vindl is dot je overal 
in kunt pluggen, apparotuur bij je hebl. trappelje. 
duurzaam materiaal, de leidingen goed. Ruimte 
doorkijken, waler, en warmle. 
Anne: En deze rode lijnen? 
Maviz: Ja, dot zijn dus de verbindingen lussen de 
ruimtes, dot hel eigenlijk niel stopt. Dal hel doorgaaf. 
Jo! He tis allemaal met elkaar in verbinding. 
Willem: Nou mevrouw, wanneer moet hel klaar zijn. 
don kunnen we beginnenl A dream! 
Maviz: Ha ha, ja inderdaad. Zeg moor, dil soort uhhh 
(wijsl rond) moor don in een huis, ja vind ik echl heel 

mooi. Geefl een hele andere opliek near buiten toe en 
near binnen. Is niel zo vierkanl, he. Je kan oak wel die 
dingen kopen, moor zou wel fijn zijn als hel bij mij zo is .. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



iaul "Hier wil ik een windmolen op het balkon voor uhm ... [haha) lk weet niet, zal wel ongeloofiijk veel lawaai maken ... " 
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e plattegrond van mijn woning 

le zien, want je ka n hem gewoon 
kapen, moor die is gewoon heel 

duur. Het was echt passen 
en meten . 

Let.I< 

f,toeil~k 

Nit>l r..uk 
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bestoonde ontwerpen 

of principes zelf uit le pro
beren, moor wel een 

beelje moeilijk 
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in de ruime woonkeuken 
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fijne ruimte en zitten we vaak. lk heb 
graag mensen aver de vlaer voor \Me 

ik lekker kon koken . 
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Mooi uitzicht op de nutuur . 
Aparte ruimt~s om te 

ontsprumcn 1 maar ook om met 
z'n allcn te kunnen eten. Licht 
en hoog. Windmolens op het 

balkon. 

" lk zo u een vriendin raadplegen voor 
de indcling, om daar iets apar1s van te 
maken , zij is binncnhuisJrchitect." 

He! 
lijkl me leuk om 

olles zelf le proberen en 
ols dot don niet lukt kon ik 

weer terug vollen op de 
experts. 

oe en: ets moo1s en goc s ma en. 
Milicuvriendelijk. Fijn wonen en gezellig 
samen thuis voelen. Een uitdaging om het 
uit le roberen. 

ldealisme I Belere wereld 

Verbonden I Vriendschap 

Onldekken / Nieuvvsgierig 



JJOUI "Hier wil ik een windmolen op het balkon voor uhm ... (haha] lk weet niet, zal wel ongelooflijk veel lawaai maken ... " 

Kwal 
Paul: Nau. ik ben dus Paul .. en ik ben am precies 
le zijn nag 2 dagen 34 jaar ... En ik waan ~nds 1994 
in Amsterdam. lk heb mezelf een kwal gegeven 
(loch! even ... ). amdat het me daet denken aan 
Schiermannikaag, daar ben ik apgegraeid. Diehl bij de 
zee en daar lagen natuurlijk veel kwallen op het strand. 
Dus dot is mijn assacialie. 

Mtjn kluservorlng 
Paul: Nau di! was in ons huis. daar zijn we in 2002 goon 
wanen . 6 jaar geleden. Er moesten allemaal dingen 
verbauwd warden en een CV werd erin gezet daar de 
huisbaas. Er gingen atlemaal buizen doar het huis. dot 
zag er niet uit. En hebben we een "kocfje" er omheen 
gebcuwd, dat ken je wel2 Ja precies, om ze weg le 
werken . dus dot hadden we zelf een beetje gemaakt. 
Van haul lets eromheen gefabriceerd zeg moor. En nu 
net een bcekenkast gemaakt. A la 'Qube', ik wee! niet 
of je dot ken!? Allemaal van die vierkanle bakjes zijn 
dot zeg moor. Van MDF. Hier zie je dot hele praces zeg 
moor. dot je of en toe flink in de knoap kan raken. Enne 
don moet je tekeningen maken en deeltekeningen 
maken en alles zagen, en dal moet natuurlijk heel 
rechl, want anders past het niet. En het is best wel een 
groat ding geworden. Ja. het is moai geworden! Jo 
dus. nou ja het is niet echt chranalagisch. maar di! zijn 
wel de dingen die erbij kwamen kijken . Nau ja don kun 
je relaxed onderuit gaan figgen. zadra het of is. Dan 
kan je ervon genieten. En lawaoi is van de cirkelzaag . 

lk had samen met mijn vrouw de tekeningen gemaakt. 
We hadden allebei een idee van hoe de kast eruit 
maest zien. Want ja, je kan die kast gewoan kopen, 
moor ja die is gewoon heel duur. Vandaar. En dus 
hebben we zelf de tekening gemaakt en het idee 
opgeschreven. En dan moet je dus deeltekeningen 
maken van elke pleat om dat je die op een bepaalde 
manier in elkaar schuift. En onderaan wot bakken. dus 
ja het is passen en meten. 

Mfjn Ideate lnbouwervarlng 
Paul: Mijn basisidee is eigenlijk dat ik heel graag een 
keer zelf een huis zau willen bouwen daf volledig 
energievaorzienend is, zeg moor. Dot zou ik dus hierwel 
zo ver mogefljk proberen door te voeren. Duurzaam 
materiaal. cradle 2 cradle. als je dot ken!? Dal idee. 
door zau ik don graag experts bij betrekken vaor de 
leidingen en installalies. moor aok voar di! idee. Dan 
kom ik hier eigen~jk bij de indefing van he! casca en 
dot zau ik proberen zoveel mogelijk zell te doen, al met 
vrienden en fami!ie. Nau ik door don weer niet uit zou 
komen . don kun je weer terugvallen naor de experts . 
En een vriendin van mij is binnenhuisorchitect. dus ik 
zou hoar denk ik raodplegen voor de indeling van de 
woning om door iels a parts va te ma ken. Moor muren 
en inbouw zou ik dus zoveel mogefijk zelf willen doen . 
En als ik door don niet uit kom don kom ik weer bij 

experts. Ja dol lijk me wel leuk om zelf uit te proberen. 

Mtjn droomfnbouw 
Paul: Ja. jo het staot iets op een verhoging inderdood, 
voor leidingen. moor ook voor getuid . 
Ousse een beetje zwevend. Enne nou ja, ik vind een 
mooi uitzicht ook wel belangrijk. dal je een beetje in 
de notuur kan kijken . Hier een windmolen op je bolkon 
voor de ... (ho ho) weet ik veel ... He! zal wel enorm 
veel heme maken, moor ja. nou jo goed . In ieder 
gevol een mooi uitzicht. ruimte am te ontsponnen. 
hoge ruimles. En ook wel. hoe zeg je dot. warmte .. 
dot je bijvoorbeeld bij zo'n nieuwbouwconcept, wel 
warmte in je unit hebt zeg maar. Maar wel ook heel 
open. dus veel lich t erin. En een woonkeuken. hebben 
we nu oak thuis. lijkt eigenHjk wel een beetje op wat 
we nu hebben, moor ... Dus hier aan de zifkant heb 
je dat je de licht doorval blijft houden en don hier 
aporte kamers zeg moor. Aporte ruimtes om le kunnen 
ontsponnen, moor oak am met z'n alien te kunnen 
eten en koken. 

• • • • • • • • • 
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lietra "lets a nders. Dat je b innenkomt en denkt: 'Wat grappig dat de mensen dit samen voor elkaar hebben gekregen. '" 
De 
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?etra "lets anders. Dot je binnenkomt en denkt: 'Wat grappig dot de mensen dit samen voor elkaar hebben gekregen. "' 

TI]ger 
Petra: Nau uhmm ik heb de tijger gekozen. Uhm. 
omdat ik iemand ban die vrij langzaam is, moor als ik 
eenmaal mijn doel zie don grijp ik die. zeg moor. Enne, 
uhm ik ben trouwens Petro en ik ben 45, 46 inmiddels. 
En. nou dot is hel eigenlijk. En hel is ook mijn Chinese 
leken, vandaar. 

Ml]n kluservartng 
Petra: lk heb hel huis waor ik dus nu woon heb lk 
dus aangepakt. Hal zag er niel uil. Het is een huis uit 
1906, dus dal is heel leuk. moor er is door de jaren 
heen gewoon het een en onder gedaan. Moor 
hel belangrijksle was dal we een keuken hebben 
gemaokl. Nou dot was wel een behoorlijk klusje. 
llonka: Zell? 
Petra: Mijn broer en een vriend. En een haulen vloer 
gelegd, en die ho uten vloer gelakt e n .. kijk nu heb 
je allerlei lakken gekleurde bakken. En dot moest je 
toen dus nog zett mengen. Oat was ook een romp. 
(haha) Kijk want ik had het een kleurtje gegeven, en 
het pigmenl. er zat levee! pigment in de tak, dus da1 
ging ... dot sloeg neer zeg moor. Dus als je dot don 
opbrachl. don ... (maokt 'lok' bewegingen) nou ja 
don kreeg je allemaal slrepen enzo. Nau ja verder don 
die keuken, dot de leidingen allemoal goed liggen en 
waterpas enzo .. Dus ja. dil geell wel een beelje weer 
hoe he! was. Moor ja. lk heb eigenlijk een hekel aan 
klussen ... . Ha ha gekregen 
Anne: Oke, en kan je een beetje vertellen wot. wot is? 
Pelro: Nou lichl, dal er al klussend achier de donkere 
walken loch of en toe weer licht schijnf, zeg moor. 
Lawaail Schuren, schuren. eindeloos schuren . Wonl 
die muren, woren ook allemaal met hele .. . met een 
soort slrucluurvert gedaan .. Dus we hebben alles 
glad geschuurd. Nou ja. het uifzoeken van de keuken 
spullen reg moor. Uhm, verven, hier, zweten, familie 
erbij halen. En nou ja, kljk. hef was een beelje in deze 
sfaaf. lk heb wel mazzel gehad denk ik. lk denk dot 
heel veel mensen deze woning zogen en dochten, nou 
door ga ik echl niet wonen. Nau jo, en dus oak hier, 
dot je dus oak lekeningen maakt he. Zo van. waar wil 
ik nou de, de .. de .. hoe noem je dot nou ... afwas .. 
llonko: Wosbak? 
Petra: Nee. de ... de .. 
Anne: Aonrecht? 
Petra: Nee, zuchl. .. De spoelbok! Nou ja, de spoelbok 
en hel lornuis of olleen moor een gasstel en een oven . 
Nou en ik ben nief technisch . Tenminste. nou ja, ik ben 
we! een beelje technisch, moor ik ben geen kluslype, 
ben ik achier gekomen. Jewel. een beetje schilderen 
wel. Hel is geen drama, moor dot kon beter iemand 
doen die door gewoon goed in is. lk bedoel, ik ben 
een talenmens ik ben geen uhh haha. Oaf is natuurtijk 
wel een beetje het punt met zo'n open ruimte. Het 
is natuurtijk heel erg leuk om het zelt in te richten en 
le bedenken hoe je het zelf wil. Moor ik zu don wel 
mensen moeten vragen om dot le doen. tk kan daf 

niet zelf. En ik kan dof nu oak nief meer aan mijn familie 
vragen. 
Jlonka: Die denken don; komf ze weer ... 
Pelra: Haha Jal Heb je d'r weer. Oat moel don 
uitbesleed warden. Moor ik wee! oak nlel hoe jullie dot 
don weer doen zeg moor.. Of daf via juflie ... ik bedoel, 
want dot is notuurlijk hef sfimste. Wont er zijn natuurlijk 
meerdere mensen in hel gebouw ... Kan je een soort 
a fspraok moken ofzo. 

Petra: Jo, dot is wet echl het punt, dot ben 
ii< helemool vergeten hier. Doi ie don in de 
weekenden oltijd oon he! klussen bent. Bij m1j heel! 
het ongeveer een joor geduurd, zeg moor. 
Anne: En don woon ie onderlussen er tussenin. 
Petro: Nou loen woonde ik bij vrienden zeg moor 
even. Dus dot is inderdood ... Jo f je moet een 
moond vrij nemen ofzo. Moor don nog .. .. Moor het 
resu/tool is noluurlijk erg /euk! 

Ml]n tdeale lnbouwervarlng 
Petra: Nou ik heb uhmm eerst overleg met 
medebewoners wie woor zou willen zitten. Of je o p 
de begone grand wil zitten. of 1 e, 2e of 3e. hoeveel 
verdieplngen he! Oberhaupl word I. Of je boven wit 
ziften ... huhu. Oaf je hef een beetje op e lkaor ofsteml. 
Won I de een is veel hondiger dal die beneden zil . .. 
weet je. Dot je dol een beetje oflasf wot de mensen 
willen. Don mack je gewoon een concept en een 
indeling van de ruimte. En het mooiste zou natuurlijk 
zijn, do! hel nief allemool idenlieke ruimles word en. 
Moor dot het een beetje in elkoor post zeg moor. Niel 
dot hel 90 m2. dot dot standaard van d ie Jangwerpige 
vormen zijn. Dus don moel je we! van elkaar we ten 
ho e of wal. En dot je gewoon je eigen wensen kan 
vervullen. Jk zou hef wel leuk vinden om een huis te 
hebben mel twee uuhh, mef een soort vide idee. Oat 
je verschillende ruimtes hebl. Absoluut wel is hoogle 
en veel fichl en een buifenruimle. Absoluul niet een 
loge ruimte, wan! dot vind ik vreselijk. En hulp b ij a lles. 
Dus aanleg van leidingen, m uren, hhhh, alles. Behalve 
het schilderwerk, dal kan ik zelf. Dal is hel enige. En ik 
hoef oak niet echt hulp le hebben bij het onfwerpen. 
Dal kon ik zelf gewoon een beetje kijken hoe ik hel wil 
indelen. 
Anne: Hoe zou je dot don doen, het kijken hoe je wil 
indelen? 
Pelro: Nou op een gegeven momenl wel dal je mel 
dot overleg wee! wot een beetje je oppervlolcte zou 
kunnen zijn. Wei met hoekjes en zo moor dot hel wet 
een beetje praklisch wordt en dot he t niet te duur 
word!. Als je de tekening hebt, de ptattegrond, don 
kan je pas een beetje goon kijken wot je wil doen. 
Anders niet. En wot ik oak wet belangrijk vind is dal 
bijvoarbeeld in uhhhh Weslerpark is gedaan. Wee! je, 
dot nieuwbouwcomplex bij de watertoren. Dal he l 
oak duurzaam Is. bijvoorbeeld dot je afvoerwater, dot 
dot gewoon regenwater is o f afvalwater. Dal door 

oak een beelje rekening mee gehouden wordt, me! 
duurzaamheid. 

Anne: En hoeveel tijd zou er voar wilten nemen, zeg 
moor. Hoe zie je dot voor je? Als ideoal beeld? 
Pelra: Nee, moor je hebf ideaten en reoliteit zeg moor. 

Petra: Wat voor mii ideoa/ zou zijn, is dot je 
inderdaod over/egd met de bewoners. Doi hel 
juisl niet stondaard is. Dal uil ideeen die bewoners 
hebben I of 2 mensen ie ts goon bedenken. En dot 
je door u/1 ZOU kunnen kiezen. Moor het fijkf mij juisf 
teuk dot hel gebouw heel verrassend :s. 
Anne: Jo, jij bedoetl dot de woningen er niel hel 
zelfde uil hoeven le komen zien, moor dot er we/ 
dezelfde oonnemer word! gehulfd. 
Petro: Jo dot bedoe/ ii< oak inderdood, dol lijkl me 
heel hondig. 
llonko: Anders heb je in I zo 'n gebouw 30 
verschillende oonnemers rond lopen. En inderdood 
dot overleg met ondere bewoners dol lijkl me we/ 
heel !euk. Wont don ben je met zovee/ verschillende 
mensen. Don wordt hel heel uniek ook echt. Doi 
is inderdood he! gebouw woor ik nu zit, zillen 6 
mensen op een rij met dezelfde komers. Dot is erg 
soai. 
Petra: Moor dot is noluurlijk economisch. Moor dot 
je inderdood overlegl dot je zelfde aonnemer hebl 
dot is we/ een goed idee. ls ook interessont voor de 
aannemer. 
Anne: Moor jullie willen wet a llebei zelf de indeling 
moken? 
lionko: Jo juist! Lijkl me inderdoad wel ve/ els je zo 'n 
vide kon moken. 
Petro: Jo, en e ls je zo'n vide moakl don kan je een 
spiegel doen he, zeg moor. Dot is op zich we/ uhh .. . 
a /s je begrijp t wol 1k bedoel. 

Ml]n d roomlnbouw 
Petra: Weet je, ik kreeg ineens het idee, dot ik 
hiermee een beetje dot vide idee kon weergeven. 
En ik heb daze dingetjes gebruikt alleen moor om 
de verhoudingen een beetje ta weten. Het is niet de 
bedoeling dot dit helemoat dicht is, hel Is eigenfijk de 
bedoeling ... stel voor dot dit dus van voor naar ach ier 
is. Oat je hier ollemaal ramen hebt. En de njkant. ja zou 
oak wel ideoal zijn, moor ik denk je zit ergens tussen 
o fzo . En hier moet don nag eigenlijk, moel je dit er nog 
even bij denken (legt een papiertje bovenop als dok ... 
) Oaf hel gewoon zo doorloopt. En wal ik d us belangrijk 
vind is . .. dot hef open is, mobie l, eigen, comfortabel, 
hoog. 
Anne: En wot bedoel je met mobiel? 
Petra: Oat je dingen ken verplaatsen. Hoett niet perse 
de keuken le zijn. moor dot je de ene keer door sloop! 
en de ondere keer door en don door werkt. Oat het 
gewoon een beetje gemokkelijk te veranderen is. En ... 
eens even kijken .... Wat heb ik hier staan? 

llonko: Anders. 
Petra: 0 ja ender.;. In ied er geval niet zo'n sfa ndaard 
woning. Dot je binnenkomt en denkf van wot grappig 
dot de mensen dot voor elkaor hebben weten le 
krijgen. En er moef een p lek zijn waar je gezomenlijk 
kan zijn, moor ook heel duidelijk prive. Zodat je je ka n 
afzonderen. Liefde is notuurlijk belangrijk. Oat je als je 
binnenkomt je je meteen pretfig voelt. Rustig moor 
ook energiek. Die kartonnefjes zijn er alleen om de 
verhoud ing aan le geven. Oaf de bovenruimte ie ls 
lager is don de beneden ruimte. En kunst .. dot a ls je iets 
ophangf. dot dot oak een goede plek heeft. En verder 
wil ik hier wonen .. en hier slapen. slapen/werken. Moor 
de verdeling van de ruimte dot weef ik niel. .. Nog nief 
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"Dus ols ik ols een stodsnomode met alleen een bouwvokkerstoilet of komposttoilet wil wonen, don kan dot ook?" • 
Nljlpaard of vllnder 
Sarah: Nau jo. ik twijfel lussen hel nijlpaord en de 
vlinder. Nau ja. de vlinder, omdot ie kleum]k is en uhm 
ook omdol ie van bloem lo ! bloem goo!. lk hou heel 
erg von ... ik ben heel nieuwsgierig. En ik hou ook van 
kleuren. dot hodden jullie misschien ol gezien. En de 
nijlpaord eigenfijk omdot ik dot een heel leuk dier vind 
en omdat ie ogenschijnfijk eigenlijk heel troog is. moor 
eigen~jk heel opleltend. heel snel en levensgevaorlijk. 
Nee nou jo. hij word! verdochl van troog. moor 
eigenlijk is ie heel snel. en dot weel ik elgenfijk pas sinds 
een joor en dot vindt ik eigenlijk heel leuk om le welen. 
Vondoar dal ik twijfel. En ik ben dus Sarah. 

Mljn kluservarlng 
Sarah: Nou jo, mijn huis, ik woon al heel long in hel huis 
wear ik nu woon. En mijn loatsle ervoring was, ik gelool 
inmiddels otweer twee joor geleden. lk woon in een 
huis met heel veel oude details. En dot heb ik deslijds 
een soort van opgeknopl en ik sludeerde ook nog, 
hod weinig geld. Hel was wel leuk geworden ollemaol, 
moor he! was wel heel erg versleten. Dus nou ja, hel 
w as heel oud. 
En ik vind het leuk om zelf te klussen, om no te denken 
over hoe wil ik hel ma ken. Dus doorom heb ik deze 
gedoan, ik heb loen een soort van moodboard 
gemaokt en nou jo. ik klus ook we! omdot dot 
goedkoper is. Omdat ik het leuk vind en bif hel pion 
van mijn huis, ik heb een vriend die uil een ender land 
koml, dus zijn cultuur die hebben we in de kleurkeuze 
meegenomen. 

Dus we hebben heel veel wel olleen gedoon en het 
ergs le was het plofond. Doi heb ik destijds gevertd en 
gedoon, moor dot was heel erg goon blodderen. En 
ik heb een huurhuis en een huurbaas die niets doet 
en ik docht, jo ik go dot plotond dus echt niet loten 
sluken vo0< jou. Dus loen hebben we besloten om het 
te goon behongenl Het plofond was heel erg hoog, 
heel erg kopot, alles was heel erg scheef bij ons. En als 
ik er nu can terug denk, wij stonden met z'n tweeen op 
ladders, met bezemstelen en heel breed behang en 
nu denk ik: "het eigenlijk best wel gevoorlijk lschotert 
het even uil ... ) wot we gedaan hebben". En dil is hel 
behong. Het was een beelje dubbel, we werden soms 
echl boos op elkaor. moor er was oak wel heel veel 
lief de en heel veel ruzie en don weer afzoenen. Ook 
weer op die ladders .. Dus dot was heel speciool. lhihi) 
En schilderen heb ik vooral heel veel alleen gedaan e n 
ja .. he! is zweten en je word I er ook heel sterk van. 
En toen ik kloar was had ik veel energie en he t is wel 
bijzonder mooi geworden. En de woordering vind ik 
leuk en ik was blij e n gezelfig. En we hadden gekozen 
voor g roen en we hebben dus can de ochlerkont een 
binnentuin met ook heel veel bomen, dus het licht 
is heel moo i geworden v()Q(OI. Nu in d e zomer, met 
twee bolkondeuren is het net alsof hel zo een beetje 
von builen near binnen komt. Jo het is heel mooi 

geworden! 

Cleo: En zit hef er nog op hef behong? 
Sarah: Joi Hohoha! 
Cleo: Nooit gehoord, behong op het p lofond. 
Sarah: Hef is nie f zo mooi els wonneer je hef stuukl. 
m oor het is een stuk beter don d ie lelijke bladders, 
wont ik durfde gewoon mensen bijna nief meer ... 
het was echt gewoon erg/ 
Cleo: Jo. ik ken hel .. . 
Soroh: Jo echt, dot je docht von: "Ooow, loot ze 
moor niel noar boven kijken (kreunend)" Jo, jo, en 
nu hebben we weer plonnen. Voor o ndere dingen, 
dus er komt we/ weer van ol/es o on. Dal was het. 
Anne: Oke, en wot voor plonnen heb je? 
Soroh: Om de voorkomer ook nog te goon doen en 
m1'sschien ook nog nieuwe 11/oerbedekking erin .. om 
de oude eruil le goon slopen. Moor jo, ols d ie Solids 
eraon komen. 

Mljn Ideate lnbouwervorlng 
Sarah: Uhm, nou jo, mijn collage. Het eerste stuk is een 
roze wolk. Heerlijk! Vrijheid en Mel traog ook. lk had 
ook het orgonische opgeschreven. Dro men denken, 
creafief .. Uhmm Wei advies inwinnen, moor zelf kiezen. 
Vind ik heel belongrijk. lk heb eigenlijk in mijn eigen 
huis, lk vind het heel leuk om van te voren over dingen 
no te den ken. moor ik vind het ook vaak als ik op een 
plek ben vind ik hel ook heel lekker om he! organisch 
le laten groeien. Dus ik had bedacht om een gra te 
tent in de rulmte te zeften e n vanuil door gewoon 
de ruimte te voelen en dot zou ik e igenlijk best ideaot 
vinden. Al in die ruimte zijn . Nou ja. het mocht ideoal 
he. dus er is ook gewoon een toilet en alles. lhaha) Dal 
is door gewoon. En ik hoe! ook niet naar de buren vo0< 
een ponnelje water. En do n zou ik ook advies vragen 
oan een binnenhuisarchitect, ook omdat ik inderdaad 
oak in mijn vriendenkring we l iemond heb die architect 
is .... en materioal, nafuurlijk. En het voordeel von hel 
traag zijn is dal de buren misschien we! sneller zijn en 
dot door von hun fouten ken leren. zeg moor. 

En dil stool voO< een soort van mix. wont wij denken 
erover om niet helemaol in dezelfde ruimle le goon 
wonen, moor wel op dezellde e lage als mijn moeder. 
En goed, wot ik zei, mijn vriend die komt uit een ender 
land . en door wil ik dingen mee doen en mijn ideaal is 
dal ik door heel leuk go koken en semen go e ten . Dal 
hel duurzaam is en eerlljk heb ik hier lussen ge plokt. 

tk zou het lietst eigenlijk niemand nodig hebben. mo or 
dot is niet zo. En ik heb ook een heel klein handje , want 
eigenfijk zou ik het lief st alles zett kunnen, moor dot 
komt ook e igenrtjk wel, omdol ik echt een schurfl heke l 
heb aan aonnemers en bouwvakkers. lk heb d us .. 
Mijn ideole oannemer is dus eerlijk. die houdt zich aan 
het schema, die is snel. die heefl respect en die is ook 
nog periectionislisch. lk zou het lietst eigenlijk niemand 

nodig hebben, moor dot is niet zo. Moor d ot goat don 
helemaal volgens plan. ik go d on op vako ntie. Di! is 
dus de tegenstrijdigheid met de oonnemer. 

En don is het klaar en don go ik hel inrichten en don 
is he! gezellig en don is het weer een roze w olkl Jo. 
ik vind het d us aan de ene kan t leuk om het op le 
bouwen, moor con de ondere kont zie ik door ook 
wel tegenop. Moor in het ideole gevol goat het wel 
precies zoals ik het graag wit .. En ik weet dot het nie t zo 
is .. 

Mljn droomlnbouw 
Sarah: Jo . ik probeer normaal a ll ijd meer in sferen 
te denken. moor nu dacht ik: ik zal het eens in een 
plotlegrond verfalen. Dus ik heb eigenlijk dit helemaal 
w eggelaten lwijst naar de woorden en afbeeldingen) 
lk weet niet hoe komt, moor ik heb altijd bij mijn ideale 
huis een soort lange, smolle gang. En ik wil verder 
e igenlijk wel heel veel licht. Moor zo'n soort van gang 
waar dingen op uil komen, nou. dot vind ik leuk. En d us 
jo een prettige steer. 

Eigenlijk wil ik dot gewoon open hebben. Moor dot 
Je hel wel of kan sluilen! Dus je komt hier eigenlijk 
b innen. lk wil graag wonen en werken me! e lkaar 
combineren. Dus lk heb hier een werkkamer. lk wil wel 
inderdaad een soort van schuitwand dot je dial weg 
kan kloppen. Dus dot je dot gewoon wel, als je dot 
pretlig vindt. Eigenlijk wil ik dot gewoon open hebben. 
Moor dot je het wel of kan sluiten! Dal je door ook iets 
van televisie kan kijken of door apart met je vrienden 
kan zitten, terwijl je partner er ook is. Of even1ueel 
een kinderka mer, precies ja. door moe t je ook over 
nadenken. Dus ja ... de keuken open. 

En ik zou dot nalte. het leidingengedeelte, ja dot hoort 
dus toch 'I hand igste bij elkaar. Dot in hel midden. En 
hier liggen, en hier ook je woongedeel1e. moor minder 
prive. w aor d us ook meer mensen mogen komen. En 
hier dus hee l graag en terms en een glozen pui. En een 
jacuzzi erop en heel veel planlen. En jo ... ow dal is ook 
wet heel leuk eigenfijk. dot je hier boven nog iets doet 
een soort van sloapeiland moakt. 

En ik dachl het is zo rechthoekig , dot is hel huis dot ik 
nu heb eigenfijk ook, ik dacht ik zou het ook wel eens 
fijn vinden om van een vierkant uit le kunnen goon. 
En nie t rechlhoekig. Jo , want d it lijkl w el hee l erg op 
de v0<m van mijn huidige huis. Long e n heel smal. Nog 
geen 3 meter breed. 
Qua atwerking: ik zou he t graag willen doen met 
verschillende bouwmalerialen. Duurzaamheid 
vind ik belongrijk. Nou Jo, Maro kkaanse vloer erop. 
Marokkaanse tegels. Een mix van ... Ja l Dus dot is mijn 
huis 
boerderij hebben ze dot en door ben ik wel eens naor 
de we geweesl. [hahaha) 

r----------,· Sarah: lk zau eigenlijk de Solids we/ als koapwaning 
willen. Cosco is er eigenfijk niet meer in Amsterdam. 
lk vind he t we/ heel Jeuk dot het zo b ij e!koar ... Het 
sac ia fe zeg moor. lk heb w el hef idee dot het een leuke 
broedp/oa tsachtig iets kan warden. Moor die vrijheid. dot 
zou ik d an eigenli}k het lief st ols koopwaning willen. 

Ylfa: Jo, ik vind he t voor een huurwoning eigenlijk 
gewaon te veel werk, wo t je maet doen. Dan moe t je er 
olles zeJf inzeHen .. 

Cleo: /k vraog me of hoe11ee/ vrijheid je nou eigenlijk 
knjgt. Er zitten natuurJijk we/ eisen oan. 

Anne: Moor tach, de vrijheid van indefing is tach we/ 
maxima a /. 

Cleo: Oat zau ik don toch nog wel eens w i/Jen zien. 
Jan: Het zau we/ togisch zi]n am hef toilet, longs de 

verticole schocht te p footsen. Moor wot de meeste 
mensen zul/en doen is de :eidingen over de vlaer leggen 
en door de vloer boven te moken. Moor hef k'on oak 
longs het p ,lofand o f in de lucht. Als je dot zelf w1J. Jij dae t 
hef echl slim (wijsf noor het werk van Sarah.} Jij bouwf 
gewoon ror.d de schacht de instollotie dingen. 

Sarah: Jo. dof heb ik' we! bewust gedoon. Weet je. ik kijk 
oak' we/ eens woonbloden in. En je ziet bestwel eens zo 'n 
eel in hef midden. 

Jon: Jo, moor dot kon ook we/. 
Yin: lk vind het o lleen jommer dot je minimoal 90 

vierkante meter moet h1.1ren. 
Sarah: Jij zou k'leiner willen? 
fto: Jo. anders ken ik het waarschijnlijk' niet beta/en. 
Soroh: lk wil d us e igenUjk een soort van ruimte huren 

somen met mijn maeder. Die w il don aok de badkamer 
defen. moor dot leek m ij niet zo 'n goed idee. Moor ste/ 
d ot mijn moederdaar op een gegeven moment niet 
meer kan war.en? 

Jan: Jo. don ken je dot stuk. kon je stoppen met huren. 
Do~ is een groat voordeel van Solids. 

Sarah: Moorols hel nag niet zo oud is, don vind ik'dot 
zonde. 

Jon: A ls jij iemond vindt die door w il wonen. wil d ie 
misschien oak we/ de inbouw van jou over kopen. Net 
ols het d oorveric:open van een fom inaa f of gordijnen. 
Daarmee kon je hef vergel1j.lc;en. 

Teks/"schr~fster. Je kon oak a ls bewoner hier in de bauw 
van je woning rekening mee houden. door een zek&e 
mo le van flexibilite it in le bouwen. Niel ol/een voor je ze lf. 
moor oak vaor de valgende bewaner. Dot je door dvs 
olvost rekening mee houdt. 

Jan: A ls je dus een keuken koopt en je neemt kas~es 
d ie op paten staon, don is het notuur!ijk mokkel:jker, don 
w onneer je deze he!emool inbouwt. 

Annelien: Of op wieltjes. . 
Sarah: Dus o ls ik alleen moor van d ie basisdingen oan 

breng . zools een ke uken en een toilet en verder offeen in 
een tent w i/ wonen, dot mag ook? Dus o ls je o /s een soort 
stodno mode wil wonen do n kon dot gewoon (flo haho} 
met e en soort bouwvo kkerto ilel! Ha hoho 

Jon: Of een c hem isch to ilet, dot l<:on o flemaal. 
Sarah: Nau een chemisc h toile t do t zou ik nie t ... Nau 

zo 'n ecolog isch c omposttoilet. Oat zou don mis.schien nog 
wel wot zijn. Ow, do n heb je aok hefemool geen o fvoer 
nodig. He t schijnt niet te sfinken. Nee, do t stinkt echf niet. 
wont in d e geifen 
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lk heb heel veel bedenktijd 
nodig. lk moet de rulmte voelen, 
horen en zien. En er komen eerst 
varianten, dot weet ik nu al. 

" lk heb het ooit allemaal zelf gedaan. maar of 1k 
dat nag kan hangt af van de tijd en rnijn conditic." 
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Nilleke "Alles op wielen, laat je de mensen eerst rollen, waar ze het willen hebben en don stoat het vast." ' 

Tljger 
Willeke: Nou. het hod eigenlijk een leeuw rnoeten zijn en 
he! is een l ijger. Hel is het enige grole !uie bees!, dot heel of 
en toe echl onlzettend in beweging koml en don opge-eft 
els he! onhaalboor b lijkt le zijn. Ats zo'n hinde net ff wot 
gewiekster zijn bochljes draait don he! bees! zelf. lk ben een 
vechlersboas. ik ben ook heel !ui. Dus dot hele energieke kon 
ik hebben, moor tegelijk kan ik dus ook heel !ui zijn. !k heb 
ontzelfend veel ideet-n en neem v lug en groog de teiding en 
ik hou van gang moken. Dus wot dot belrett ben ik oak wel 
een beetje bozerig, bozig. Enne ja dot was hel wel eigenlijk. 
Doi extreme heb ik in me. 

Mljn ldluservarlng 
Willeke: De lootsle klus die ik heb gedoon is dol ik de 
woonkon:er heb gesc hiiderd. En in legenstelfing lot in 
een verleden dot dus wel at ver a chier me !lg!, waorin ik 
allijd oan het klussen was en oak een eigen waning heb 
gebouwd in een ziekenzool. Dus in een zelfde soort ruimte. 
in een cosco ruimte ook. (Wilhelmina Goslhuisj En door 
heb ik hee1 !ong ove< gedaan. En toen verhuisl noar de 
Jacob van Lennepkade en door woon ik nu al 16 jaor. En 
teen ik door kwam heb ik de hele boel gestuukl, want ik 
heb juisl twee herenhonden. Dus ik heb voolc. juis:I anderen 
geholpen .. Moor goed 16 jaar geleden daordLiS wal voor 
he! loots! gedoon. Geen puf gehod. geen energie afzo ik 
wee! niet. lk woon h;er e:genlijk oak niel zo van gut gut ik 
wil hier nooil meer weg. Moor goed, ik heb een buurvrovw. 
een heel gezemge buurvrouw. Die is heel docrlastend en die 
hod legen mij gezegd van; weet jij wot, ots nou jovw kind 
een keer uil logeren is een weekend. don kom ikl Don koop 
jij moor gewoan de spullen die we nodig hebben en don 
doen we dot gewoon ff. Dus ik dacht; nou eke. geregek:L 
En toen kwom ze. e n ik hod wel wot voorbereid t, ik hod de 
schilderijen van de muur gehoold, ik had de galen dicht 
gemaokl, ik hod wel wot gedoon. Moor ik hod er helemaol 
niet op gerekend. eigenlijk, eerlijk gezegd dot we oak nog 
het plofond zouden doen. Moor zij vand. ja het p lafond 
moel oolcl Dus toen rnoesten ook de lampen erof, en ik 
doc hl "ow men" ... He! we<d eigenHj~ hoe !anger hoe &ger, 
lk dachl woor ben ik aon begonnen. nou kan ik niet me& 
lerug oak. Nau jo geed. he! began dus met een enorrne 
chaos. a!'8s stand av&a!. door elkoor heen. T oen ik door een 
beelje slructuur in had. loen glng hel we! weer .. En nou, we 
houden ol!ebei van oude soul, dus we hebben de he!e lijd, 
2 da gen en 2 avonden, bijna nachten, de hele lijd muziek 
gedrooid. lk hod een muur of en toen dachl ik: "Nau jo. dol 
Is dus helemoal niel oke. die moel opnieuw." Nou dot heb ik 
dus ook nag gedaon. Dusik had & hoe longer. hoe rr.inder 
zin in. Moor uileindefijk, nu die he\e boer gepainl Is en ik oak 
de he~e boel heb schoongemookt, wont ik had niel overol 
van dot plastic neergelegd. Dusik heb oak pbnk VO<:>f plank 
mijn v~oer moelen schrobben om olle w itte speflers ervon 
of le halen. Dusik heb he~emaol apnievw oak weer dot huis 
door!eefd. Oat moel ik zeggen, dot is oak wel een beelje 
louterend. Moor ik was h~rr.aol kapot. lk hod niet gedac ht 
dot ik nag zo weinig conditie zou hebben. lk was gewoon 
echl kopo t. Moor ik ben notuur~:jk wel blij dot het is gebeurd, 
moor olle lompen moeten nag warden opgehongen. De 
galen maeten opnieuw nag warden geboord. Moor geed ik 
ben wel heel trots, ow tro ts heb ik er nog niet b ij gezegd. dot 
ik die muren he!emool mooi heb. weet jewel. Dus nu kon ik 
weer ve<s beginnen. 
Anne: Niel dot jeer spijl van hebl dal je hel hebl gedoon~ 
Wi!leke: Moor dot is a heel of a job geweest. Hel was oak 

In hel wormsle weekend in mei, geloof ik was dot. He! 
plnkslervveeker.d was dot. Moor door hod ik helemaal nie f 
op ge ... door hod ik helemaol niel over nogedocht. Dus 
e:gen\;jk hodden we he! lfelsl op hel strand gelegen. moor ... 
goed .. 

Mljn Ideate lnbouwervar1ng 
Willeke: Uh mm, nou heb ik ervoring met zo'n kale ruimte 
woor je wot moe1. of rnoel. wear je wot wil. In het Wilhelmina 
Goslhuis. Dot is een gebouw uit 1900. Dot is een ziekenhuis 
in deze slijl oak opgezet. Doorwaren de ruimtes oak ik schol 
4m40. 4m50 denk ik don. Woorblj he! dus mogelijk word! om 
meer le doen met de plaltegrond. want je Kuni de hoogte 
in, je kunt veal meer doen don op he! eerste gezichl mkt. Als 
het zo is dot de Solids oak zo mooi van. zo'n statige hoogte 
kri;Qen. don heb ik he-et veel bedenk lijd nodig om precies 
le ikijken noor hoe komt he! licht. hoe is de bezanning. Waor 
zijn de verb~jfsru imles woor je de ramen open kan z.elten~ 
Net als de constant huijgenslroat. jo door kan je geen ramen 
open zellen. don word! je gek. En hoe zit he! don con de 
ochlerkant. wot gebeurd door? Door zit een school dus don 
word! je oak gek in de pouzes. He, dus je rnoel wele n wear 
de ruimle zich bevindl. lk meet he! zien, horen en voelen. 
Anne: Jo. dus je zou wel echl in de ruimle wil!en zijn? 
lk moet in die ruimle geweesl zijn om le kunnen weten of ik 
de juiste keuzes maok in de siluering van de verbJijfsruimle. 
Don heb ik e€n idee, don denk ik ake, do! zau kunnen, dot 
zo u kunnen. dot zou kunnen ... Uhm, wot gebeurd e r mel 
mijn platlegrond. als ik dot kies? Hoe moet ik don de res! 
er op oon schokelen zeg moor? Dus er kornen een oantol 
varionlen. weel ik nu al. Als ik heel concreet aver d ie Solids 
nodenk he. Dan moef ik een keuzeversmJlling doen. wont 
uiteinde~jk moel le- loch iels beginnen. Nau en don heb ik 
twee scenario's, denk ik don dot ik neem. En els ik don zie 
dot dot wot ik w il post in otwe l A otwel B. Dus a!s d ie ruimle 
oke :s voorwol ik erwil. don kon ik kijken near: wot zijn de 
avetige rondvoc rwoorden?. hoe zit helmet geld?. dot is loch 
oak wel heel belongrijk. Hoe zit het met lijd? Want lk werk 
fuU·lime. En hoe zH eh! met de ruimte. Moel lk een joor long 
dubbe!e huur goo n betolen bijvoorbeeld? Kan ik in die ruimte 
bouwen en wonen legeijjk~ ts he\ don vervolgens reolislisch 
le noemen wot ik wil.. he. Full-lime werken. sociaol !even, kind 
van 6 uhh nou jo, he! meet moor o llemoo\ possen. Als hel 
don reo~sfisch te noemen volt, don go ik "to" zeggen "ik go 
het doen", moor lk go het don oak $chi doen. Dan go ik nag 
wot laalsle overwegingen, beschouwlngen, zo van. wot zijn 
de risico's ols het lout gaol? En ols die don oak uitgekouwd 
zijn, rou don de handen uit de mouwen. nou meet he! 
gebeuren. Moor er goat een enorm proces aon vooraf b ij 
rrJj. Enorm proces voorof. In feile is he ! neg kart a lsje kijkl 
hoeveel fijd een ontwikkelaor hiervoar nodig heelt. 

w•e: Mao, /t.t QOOI vii van een zeer bt'perkl oonlol vierkonte 
mul~. woorb~ je ,e nit.~t drvk hoo/1 Je moken over oon en 
ofvoeren, wont d ie zfften er a l i'I. Moor ook. fle e/ bepef'kend vind ./!. 
d o/. ols do l t=r al vosl Jflli1. won/ don heb iW:t al KQeM fl de ruimle 
gcen keure. 
Anne: Ma or do/ is in do So~ niel zo he. 
WA!eke: Wei zo. l< ken me n1et voo1slellen dot dot me l COlCO b 
opgelovc rd. Venrilallitkonolcn. riolenng, wolerleidhgen. oonvoer 
van je go1 ~ktro 't. o lfM slandoord. Dal zit Q\.~OOn «gens l'l een 
scl'luchf. Jo, ergens z1I dol o/ in. Do-n kon jc wol ZCggen 1'" wH hel 
ergem anders, moor oonsJwlen op €.-en ondere monl« .s b1;no niel 
lebefo len. 
Anne; Moor m de Soltc:Js w o,don de vioe,en 180 mm bgG>r QE!~ 
don de hoogle van de g ongen. woordoor je ru.mte hebl om 

dam de le.ir:Jingen d oor le lrekJ:en. fn don is hel de vroog of jt• 
d o f eJvoor over hebf om a re .l!:!fd.ngen dOGf le frckken ols jl dl9 
keuk~n dus ergens anders wl Ultgoonde van een rl0k1fn9P'IP 
van 110 mm don kon j@- nog behoor wot mcfieB otrieggen. 
Wiljeke: Oke! Ow ,.., hderdood. Moor go.:-d o b p he/ hitbl o ver 
venlicrliekonofen. ~ wt..'E!-1 niet prtteies hO&~ dof d on . . . Moor 
goOO. Doi is dus, volt dus op Je loSX?n. Nou JC. don is he/ echl vr11. 

Nau ,ia, en don ben ik dus nag long niel Ice oan wot komt 
nou wear enzo, dot d uurf don nog wot longer. lk wee! 
wel d ingen als, bijvoorbeekt ik w1I geen open keuken 
bijvoorbeeld. Oat zit er tegenwoordig ook wel in en ik hoot 
he!. lk w il een goeie sloopkomer, vocr mij en nijn dochle<. lk 
wi! een goeie logeerkomer. 

Belinda: Kami er nou oak. ieJs van een builenrnmlc in de So/fa's. 
Wileke: Nov precie!. ab dot ~, dus mel koml. don hook a a ll En 
o i-i er geen tit in zit ook. JO. dal .mod dingen tijn etgenr.,c OOe r 
bttkrngr~ all otnle voawoorde. [n *. zou oak t • ::.e /graog op de 
o~-bovenslo v d 1eping w onen. moor don we / me/ Iii /. Ste! je 
docl ol wot wed: en je dOel mee met de v~ktg en o/dol S)S"feem 
eri er komt uil dot /8 nag ne l een p~ op de eentd ven:tleping 
kon k~n. pol ochlc f he/ poliheb(l{eau, be w,jre van. * noem 
moor \'VOi. a l ach ier die school. Nau ne • d oor zit k. ntef op le 
wochten. 

Anne: En op het moment dot je b ij de hondjes bent 
aongekomen. Bij hel doen. Zou je he! don ollemaol ze lf w iUen 
doen? Hee zou je dot doen? 
Wil!eke: Nau. tekeningen zou ik zelf w'illen doen, dal zijn don 
geen professionele lekeningen. moor wot schelsen, dot zou 
ik ze!f do en. Uh mm, muren, de overigens wel geluiddichl 
moeten zljn, tjo .. ik heb het c oil o llemool ze tf gedaon. moor 
of ik dot nag steeds zou wil~n of kan doen is oak afhankelijk 
van hoeveel tijd heb ik en hoeveel condilie heb ik. Door k:omt 
bij ik ben ver/eden joa r geoperee<d con mjn been, dus ik kan 
ook niet zamoor even op een ladder slaon. Dot is dus echl 
wet een heel ver;chi1 met een paor }oar terug . En ik heb een 
lift nocflQ op termijn zeker. Wont ik ben nu gewoon mijn knie 
aan het opk:lpen. die is een keer op. Jo. d us een lift rr.o e l! 
Wee! je we/. Moor ik zou zell de indeling lekenen. !k zou 
oak zelf de moterialen kjezen. En ik zou cok supervisie w inen 
hebben ols door een oonnemer of een klusbureau a t weet ik 
veel wie oan de slag goat. Moor echl de ofv.1erking zou ti::. zetf 
even doen. Tegelwerk, nou jo. stuukwerk elgeniijk oak. Tech .. 
jo .. 

Mljn droomlnbouw 
Wllleke: Neu, ik heb een bouwseltje gemaokl. Een ruimte. een 
doos is he!. Moore< zilfen galen fn. en er zfl niveau ver;chil 
in. En er zit zeg moor een scarf verbngen naar boven in. En 
de moterialen ziin. zo stel ik he! me trouwens zelf ook voor. vrij 
noluurtijke molerialen. zeals hout. g las en stool. Oat hebben 
we hler niel om mee le klussen. moor dot zijn we van d ie 
elementen die ik heel erg mooi bij e lkoor vind. 
Anne: Dus die houljes stoon voor het mofe<iool haul ? 
Wil!eke: Nau }a. je lcunl er noluur~jk elke co nstrue tie in 
hongen, in leife. En don is hel nag de vroag van hoe w il 
je dot nau verdelen. En juist met d ie verdeling kom je don 
telkens in de problemen natuur1ijk. Nau. ik heb hier oak. d it 
kleine groene p lao fje ander gelegd, arndol dal voor mlj oak 
symboliseert wot ik w iL 1k hou oak heel erg van vlo kken en 
geomelrie. Do i vind ik" mooi om le zien. lk hou bijvoorbeeld 
oak va n moza·ie ken heel erg. Voaral a 1s door patronen in 
zitten. niel meleen he<kenboor. moor a/s je longer kijkl w e! 
ziel . Doi scarf uhm .. nou ja. lk ben oak die die heel long zoekt 

near hel juisle formaat tegels, near de juiste k!eur. Dus don 
heb ik f!ever geen legets don een comprcm1s. Dus door ben 
ik heel erg in. Kami er ierr.ond oon e n die zegl van Jezus. 
heb je dot nou nag niet gedoan? Jo. kan gewoon het juisle 
koslje niet vtnden, of ik kon de ju isle houlsoorl niet vinden. 
dus ik uh wochl wel. lk kom hel wel regen, d oor heb ik heif!g 
vertrouwen in, moor. En ik vind glas hee1 mooi. lk vind d it oak 
h:elemaol le g ek.. wo t jutrie hier op hel binnenterrein hebben. 
Die ogen. d ie bollen. hee1 mooi. Jo, hee1 mooi. Jo. g las en 
haul ... en stool. om hel klein le houden. a m hel frogiel te 
houden. 
Anne: En die groene pijl is om de hoagte weer le geven. 
Wille ke: Jo. hoog. wot jij zegt (kijkl naor pafrick) dot wit ik oak 
gewaon joh. Doi je baven in he! gebouw DI. Moor voorol 
oak do t er geen mensen nag boven mij zltten. Dal idee, ik 
zou nooit ergens tussenin wi!len zillen. Dal idee gewoon. nee, 
dot stoat me niet can. Moor ik zit nu oak op de bavenste 
verdieping. lk heb verd& oak niemond d ie longs rnijn woning 
komt. ilc. kom boven niemond tegen. lk hoar niels boven 
me e n ik heb een uilzicht .. prochtig. Boomtoppen. vagels. 
Super. Dus dot is wot mj be trelt. dot hoge is heel belongrijk. 
Onweer, weet fe w el, ols hel onweert. dot is helemoal le 
gek! Maar ik heb een overdekl ba!kon he, en dot is ec ht 
genie ten. Kan je lekkar b uilen zillen kijken near hoe dot 
oonzwelt e n hoe dot kfinkt en dot ts prima. Dus dot jo. 
bove nste verdieping is wet heel erg belangrijk. 

Patrick: Bijvoorbeeld "exibele inbouwpokkelten. d ie mokkelijk 
verploolsboor Zijn .. 
Willeke: Alles op wi~n. loot je de mensen ears! rollen. woar 
ze hel wiUen hebben en don zeggen ze: Ok&, door wil ik hel 
hebben" en don stoat he t vast. 
Anne: En dot je d on de wielen e< a nderuil kon holen. 
Willeke: Jo. woorom niet. Nee je loot de wie!en gewoan 
zillen. Doi 6jkt me oak helemool leuk. Alles met ftexibele 
leidingen. is loch helemoal te gek els je zegt van: Nau 
jongens. we goon tofeltennissen" Hopi De keuken opzijl 
Haho helemaol geed loch~ Een keuken op w ielen. moor wel 
alles helemoal erop en e<aon. Geef ie een s~nger aon ee n 
ofzuiglnslollolie. hop. 
Patric k: lk zit le denken oon zo'n spelletje, don heb je zeg 
moor 9 vlokjes en 1 vk:lkje is don zeg moor leeg en don ko n ie 
'm sleeds verschuiven. Zo'n puzzeltje. 
WHle ke: weet je wot oak heel erg leuk is. tenminsle door 
hod ik toenteriijd zo veel behoerte con. Aon een vrif simper 
le gebruiken software pragrommoalje, woorin je zelf 
kon schuive n en tekenen. Moor dus helemool nie ls een 
orchileclonisch d ing . moor gewoan op kleulemiveou 
Po:rick: Sketch up? 
Willeke: Moor don nag veel simpeler. lk vind hel le 
moeilijk nag. En waor je oak dingen a ls ~chtinval enzo kan 
neerzetten. Zo van wol is de posilionering? Zit je pol west, of 
zit ie 'n paorgroden .. anders e n hoe goat dot don? Dal zou 
voor mij heel belangrijk zijn. 
BeUnda: lk vraog me a llee.n of hoe jultie d ie straks goon 
verdelen d ie Solids. wo nt do t za l loch wel wot belangslelling 
voor zijn denk ik. He! meet loch betoalbaar b 5jven voor 
mensen, d us door ben ik don loch wel nieuwsgierig naar. En 
meet je nou CX>k zelf je radio toren p laotsen 
Willeke: lk vind al de olgemene ruimtes oak we1 belong rijk. 
Toegonke~jkheid e n bereikbaarheid. Fie tsenberging, 
bewoners en bezoekers en porkeren. Tram voor de deur .. En 
hel zou noluuriijk leuk zijn o ls er een pub~ekslrekker heb l woar 
mensen op of komen, w ink.els a l horeco fijkl me best leuk. 
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~illem "lk zou er heel veel tijd in steken om naar de meest geavanceerde ontwerpers te kijken." 
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Willem "lk zou er heel veel tijd in steken om naar de meest geavanceerde ontwerpers te kijken." 

Ult 
Willem: lk ben Willem de Visser. dot is mijn naam. En ik 
ben .... Jij zij dot je 34 was? lk ben bijna het dubbele. 
lk ben net 61 geworden. dus jong en oud zit hier bij 
elkaar. lk woon sinds 2 jaar in Amsterdam, hiervoar in 
Rotterdam. lk woon hier heel dicht bij, longs de rand 
van de Entrepotdok. lk heb de uit gekozen. want ik 
vind dot wel slimme bees ten, waar ik me een beetje 
kan optrekken. En ik houd van vliegen. en alles wot 
VHegt, ook mooie vnegtuigen. Lekker vrij zijn in de lucht. 
Vrijheidl Oat is ook wel een ding, waor ik steeds naar 
op zoek ben, steeds meer vrijheid .... Hij heel! een 
mooie kop, he, he! uiltje. 

Mljn kluservarlng 
Willem: Ja, ik heb het maken van de tekening en 
daorover nadenken maar in het midden gezet en 
don wot er daarna allemaal koml aan malerialen en 
wot je legenkoml en ongeluk wot gebeurd en totdal 
he l helemaal klaor is. He! was een verbouwing van 
een huis na he! eersle koophuis van ons. Hadden 
2 kinderen, 3e is door geboren. Er moesl heel wot 
opgeknapt warden. vooral beneden. Er moesten 
doorbraken door een steunmuur heen. dus dot was 
nog Oink berekeningen maken van hoe zwaar de balk 
moest warden enz en we hadden Oink wot hulp nodig, 
ook van famme. Het was een Hinke puinhoop toen a lies 
nog kaal was en don krijg je ook allijd het idee van 
waor ben ik aan begonnen. Maar er stonden heel wal 
mensen klaor om mee te doen. En voor lie l en leed zie 
don. oak mel wot dingen die mis gingen, moor zie je 
he t wel ontstaan he. Dus kan je wel een beeld van god 
ja dot hadden we toen zo op papier bedac hl en bij 
het rondlopen zo aangewezen en als je don klaar bent 
don heb je enerzijds hel gevoel van: "Nou fanlastisch, 
dot is hel" en anderzijds van vraagtekens: " ja. hadden 
we nou wot meer tijd genomen. don hadden we dot 
net ff wot beter kunnen doen." 
Anne: En kan je een voorbeeld geven van wal je beler 
had kunnen doen? 
Willem: Nou dot was vooral de opening naor de 
tuin toe. hel woren huizen in rijen in een uitvalsw eg, 
en er zalen wel behoorlijk mooie tuinen aan en wij 
dac hten met twee openslaande deuren, don hoeven 
we het alleen moor op te knappen. Moor als we 
nou schuifdeuren hadden gemaakt don hadden we 
ineens veel makkelijker een lerras kunnen hebben. 
Openslaande deuren hebben raampjes ernaast. don 
slaan de openslaande deuren voor de raampjes en 
heb je ne t wo t minder gebruik van de ruimle erachler 
en me t schuifromen heb je veel meer ruimte. Joo, 
he l was oak duurder en als je aan je eersle koophuis 
begin!, don heb je door toch nie t allemaal geld voor. 
Wat me w el opviel is d o t als je dot a llemoal gedaan 
hebt dot je d on heel a nders kijkt naor huizen die 
opgeknapt zijn, je praat er anders over, je voelt loch 
wel zo iels van waler allemaal gebeurd en ik kan wel 
ff wal odvies geven. weet je we/. Door moet je oak 

vreselijk mee uil kijken. Heel veel d ingen die als je hel 
eenmaal gedaan hebl toch wel prettig zijn. Je leer! 
jezelf oak nog wel een beetje kennen. lk kan wel eens 
driltig zijn en don liep er een oude slukadoor rond en 
die was op de bovenverdieping bezig. een oude baas, 
die moesl a lies van zijn baan naar boven gesjouwd 
hebben, door heb ik nog Oink van aan mijn rug 
gekregen, en als die don naar beneden ging om een 
kop koffie met me le drlnken, don kon die echl zoiels 
hebben van: doe nou eens rustig, dot goat allemaal 
veel le snel ... (zegt ie met een ingelogen stem ... } Dus 
veel geleerdl Ja .. 

M!Jn Ideate lnbouwervarlng 
Willem: Je had gezegd: " ldeaal", he? Dan heb ik hel 
goed begrepen. Want ik denk dot a/s ik inderdaad 
wot zou kunnen sporen of de lolerij zou winnen ... Dan 
denk ik nu, don heb ik wel een aardige start. Want 
ik denk dot er heel waf aan vooraf gaol , voordat je 
uberhaupl iets in he f huis wil doen o f ZOU goon doen. 
lk heb zelf zo'n beeld van wot me fantaslisch lijkt. Dal 
is om een soort loads te huren of le kopen en daar als 
een grate ruimle de zaak onder le verdelen. zodat je 
nog merkt dot het een grole ru imte is. lk weel niel hoe 
hoog he! zal warden. maar ik hoop loch hoger don 
de woningwel ... (Anne: Ja hoorze warden een stuk 
hoger) Maar dot zou naluurlijk mooi zijn als ze zo hoog 
zouden warden. Dan kan je dus muren optrekken fol 
een bepaalde hoogle. Bijvoorbeeld waar je slaapt, 
dal je dot weerwat lager ofdekl, he. Dot kan je don 
op verschillende manieren in die hoge ruimte nog 
compartimenteren. Nou w eel je wot he l is voar mij 
dus he! Uefsl een loads waar ik alles in doe, maar als 
dot niet kan qua oppervlak, don moef je maar weer 
naor wot meer kamerochlige opfossingen. Maar 
fiever niel. Dusik zou er onlzellend veel de fijd voar 
nemen om te kijken op websites van onlwerpers en 
om in gebouwen te gaan. Bijvoorbeeld een prachfig 
voorbeeld vind ik he! muziekgebouw aan he l IJ waar 
ze die wande n hebben met al die laljes zeg maar. 
Dan kunnen die ook nog draaien en don komen er 
ook nog allerlei soorten verlic hling. ook in verschillende 
sterkles kan je daorac hler la te n branden. Dal maakl 
een soart toverac hlige optossing mogelijk in dot 
huis van heb ik jou door. lk zo u heel veel lijd sleken 
in om noor de meesl geavonceerde onlwerpers le 
kijken. wot pj al zei (wijsl naar Poul), oak hel Cradle 
2 Cradle en recycling. Wat oak erg inspirerend is, 
zijn de milieuslrolen. Als je ziet wot ze door dumpen, 
wot sommige flrma's door dumpen aan aluminium 
pro fle len. Of dal bijvoorbeeld operafiekamers leeg 
gehaald warden, met schitte re nde lampen erin. Ook 
met bepaalde bouwsyslemen. Door kan je heel veel 
inspiratie op doen e n kan je later weer kijken o f ie mand 
dot later zo voor jou zou kunnen maken. lk zou he l oak 
niel in I keer alma ken. lk heb hel oak wel eens in eens 
huls gedaan, ik geloof dot ik door 2 nachten ben gaan 
slapen, voordal er uberhaupl iets aan de verbouwing 

aan de gang was, om le kijken hoe hel nchl val!, wot 
voor geluiden je hoort. Dan krijg je een veel befer 
idee van hoe het zou kunnen warden. Dus ik zou heel 
veel de fijd nemen, en ik krijg natuurlijk steeds meer 
lijd, ollemaal leuke dingen gaan doen, overal gaan 
kijke n, overal mijn neus insteke n en don noteren en 
don eigenfijk stukje bij beeije het zo goon opbouwen. 
En dot je de dure dingen mee kan nemen. Als je iets 
laal onlwerpen don don krijg je dot vo lgens mij nooit 
meer terug ao je het zou verkopen. Dan zou ik het 
liever meenemen. En weinig geld sloppen in slucwerk 
en schilderwerk. maar gewoon wot er prefab al is erin 
plaatsen. Mooie syslemen die je ook weer makkelijk 
uit e lkaar kan halen. En ik vind de inbouw, de muren, 
kasten en plafonds, wot anders don de leldingen. 
dot is weer een vak apart. Door zijn ook wel aardige 
ontwikkenngen gaande. Je kan oak zeggen: hoezo 
elektriciteil? als ik nou zonnecellen ophang, don kan 
ik mezelt van verlic hting enz zelf voorzien. Wot je zo 
onafhankelijk mogelijk mookt van de nutsbedrijven. Jo 
ik vind het heel spannend wal ze tegenwoordig met 
cradle 2 c radle willen en ook al kunnen hoar. 
Dus ja ideaal, he! 

Ml)n droomlnbouw 
Willem: Ja, deze stoat ook wot hoger. Hel mooiste lijkt 
mij om een huis le hebben waor een bepaold niveau 
verschil in zit, dot he! een hellend, of een deel ervan 
een hellend vlak is. Dot he! e rgens noar een room 
toe loop! en dot je hel huis weer uitloopt. Weel jewel, 
dot er een bee tje bew eging in krijgt. En hier heb ik 
een rand helemaal ingeruimd voar a lies wot je op wil 
bergen. Dus dot kan boeken zijn op ooghoogte en 
daar boven nog wal andere spullen. Dal hoef je don 
niel allemaat in kamertjes apart le doen met kaslen 
enzo. door maak je don gewoon een meubel van. 
En die kan oak nog door he ! midden van huis lopen, 
moor dot is hier don oan de zijkon l . En als je don zo'n 
niveou versc hil maakl, don kon je van die leuke plekjes 
krijgen. Als dot bijvoorbeeld, 50 - 60 cm is dal je ne l 
zo'n verlagingelje hebl. En dal zou don echt In he t.. 
uhmmm hier ergens aan hel water mogen liggen, een 
klein boolje zo hierbij .. 
Maviz: Een soort vlo nder? 
Willem: Jo met zo'n klein tropje er naar toe. dot je 
zo in dot boolje kan stoppen. Oil ding stoat voar I 
overkopping. of ja I geheel he. dal loodsachtige 
idee. Dot zou don hef best geplooid maleriaal kunnen 
zijn. Dot is oak wel aordig voar de okoestiek. En niet 
zo'n hele vlakke wand. wan I die heb je hier at en bij 
de wanden al. Dus he t is hel concept van de gra te 
ruim te me t daarin don waor je je bed plaatst. dot door 
don een gardijn omheen zit o f zo. Een bed waor don 
aan de kopse kant kastjes zitten. Dus kompac l! Een 
meubel o f zo make n. Oat een bed of een bureau niet 
a Ileen moor een bed of een bureau is. maar dot he! 
tegelijkertijd iets met kasl is. Oat je het niet allemaal los 
in je huis goat plaatsen. Oil ding (wijst naar zijkantkast} 

vangt natuurlijk al heel veel opbergruimte zo op. Nou 
dil zijn sferen voar materialen. Hout, uhmm. even 
mijn bril opzetten .. . Doi kopse hout dot vind ik altijd 
fon taslisch. ik heb er wel een wondjes van gezien. dot 
hel in een frame was ingepakt en don zag je a lleen 
maar van die schijfjes. Heel mooi. kan je prachlige 
vloeren van maken. Dot je het ingie t of er vierkantjes 
van maakt. Haas! onverslijtbaar heb ik me laten 
vertellen. Staal vind ik oak heel mooi. In ieder geval 
materialen waar je een beetje gevoel bij hebt en niel 
een gipsen wandje, moor echt een beetje robuusl, 
dot het een beetje uit51roHng heel!. Staal en hout vind 
ik alfijd goed bij elkaar passen. Mag ook best plastic 
l ussen zitlen. Moel een beetje smoel hebben. korakler 
hebben. 

Madelon: U heeH er goed over nagedachf zeg/ 
Willem: Nou zoiefs .. . Wanneer goon we 
beginnen?? 
Madelon: ik ga er we/ wonenl (ledereen /acht een 
beetje) 
Anne: Super. 
Willem: Dif teken ik nog. omdat het zou ook zo 'n 
lade kunnen zijn he, in zo 'n Solid. is wel een beetje 
lastig met zo'n boot. lk denk aan gebouwen 
woarin veel word/ verbouwd en de trappenhuizen 
zien er vaak niet echf meer uit. Als je nou die 
Solids begin! en a l d ie mensen goon verbouwen 
en inbouwen en weer verhuizen en er komf 
weer iemand anders in. Dan moet je echt ruime 
trappenhuizen hebben en gewoon dingen daar 
omhoog kunnen hijsen. Oat zou je daar in de 
trappenhuizen moefen hebben. 
Dennis: a/s je nou gewoan v/oerbedekking hebt, 
d ie krijg ie door het frappenhuis er gewoan niet 
door. 
Willem: Nee. inderdaad. En een beetje 
p/aafmateriaa/ oak nie t. 
Madelon: dat je dat o ud-Amslerdamse gevoel 
weer een beetje hebf. 
Willem: Zo 'n timmerhuis inderdaad! Zo'n pakhuis . 
Dot je ook je fiefs ergens op de derde kan zetten. 

• • • • • • 
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'jira "lk wil alles zelf bedenken, moor niets zelf doen." 
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Yira "lk wil alles zelf bedenken, maar niets zelf doen." 

Ull 
Yira: lk denk dot een uil wel stoat om weloverwogen 
over dingen no le denken en dot doe ik ook. lk zal 
nooit zomaor ... uhmmm nou ja of en toe ook wel hoor. 
ik heb laatst in een impuls een tv gekocht .. [haha) 
moor over het algemeen denk ik er wel even over no .. 
ze echt ineens in actie. Jo. dot doe ik ook altijd idd 
lsarcaslisch. iedereen tacht een beelje ) 
Ow ik ben lrouwens Yira. 
Jan: Hoe schrijf je dot? 
Y"'l"'R•A 

Mljn kluservarlng 
Yira: Bij mij is het iets minder overzichtelijk. Waor zal ik 
beginnen lk go gewoon verlellen. is dit gewoon als 
achtergrond. Twee jaor geleden, iets meer don twee 
jaor geleden. ging ik met mijn vriendje samenwonen. 
in Amsterdam. Het huis waar we ingingen was een 
zolderapparlementje en is elgenlijk heel klein. moor 
het was vernieuwd opgeleverd. alle muren ware n oke. 
a lle vloeren waren oke. dus we hebben e igenlijk nie ts 
gektust door. Het enige dot we hebben gedaan is de 
woonkomer geverfd, kijk hier. woonkamer gevertd. 
Omdat die dus geel was en dot vond ik echt onwijs 
1er~k. dus dot hebben we gedaan. We hebben ook 
een kledingkast gemaakt. met die schuine daken 
kan je dus geen gewone kledlngkast neerzetten dus 
hebben we besloten om er zelt eentje le maken. Mijn 
vriend vindt het allijd heel leuk om allemaal van die 
tekeningetjes te maken, dus hij heeft de plattegrond 
gemaakt voordat we er g ingen wonen. Ook heett hij 
dot van de kast gemaakt. van hoe dot g ing . En .. 
het regende echt heel erg toen we gingen verhuizen. 
Dot vond ik echt verschrikkelijk!! Het kwam echt met 
bakken uit de heme!. Het was echt koud. feb<uari 
en versc hrikkelijk. Neu. we gingen natuurlijk gewoon 
dingen kopen in de winkel.. Uh. twas gezellig met 
z'n tweeen samen. hebben niet zoveel ruzie gehad .. 
misschien ook we! omdat we niet echt van die hele 
erge klusdingen hoefden te d oen. ging het we! goed. 
We hoefden alleen moor de bank neer te zetten. he l 
bureau in elkaor te zetten. dot zijn niet hele moeilijke 
din gen. Dus we hebben niet een hele erge verhuizing 
gehad. Omdat het natuurlijk zo'n klein huisje is. hebben 
we het kunnen inrichten zoals we willen, dus denken 
we nou ja we laten het zo. het ziet er primo uit. Moor 
als we ooit een g rater huis zouden hebben ... don 
kunnen we al onze ideeen kwijt! En ja. he t is echt o ns 
e igen p lekje samen. Ff kijken .. Ow ja, wot me heel erg 
opviel is dot het heel erg slil is waar ik woon. Erg prettig. 
Jo. lk heb altijd aan een drukke weg gewoond en ik 
dacht don go ik in Amslerdam wonen. don zal he t w e l 
n6g drukker zijn. moor lk w oon in een doodlopende 
straat. dus dot is ech t onwijs rustig. Jo we hebbe n 
dus echt bijna nlets hoeve n doen. Het laatste wot w e 
hebben gedaan is dus de kast gemaakt. Dus dot was 
het. 

Mljn ldeale lnbouwervarfng 
Yira: Nou. mijn hele quote is dit: lk wil a lies zelf 
bedenken. moor niets zell doen. Dus ik wil eigenlijk de 
hele voorbereiding alleen moor becenken wot voor 
bank ik wil, hoe ik de inrichting van mijn huis wil. samen 
mel een binnenhuisorchitect. Jo dromen. ik wil iets 
aparls. niet iets standaord. iets anders. liefs! allemaal 
nieuw. leuke meubels. Jo gewoon weer echt je eigen 
ideeen hebben van wot je echt heel erg teuk vindt kan 
je don kwijt. Uhmm nou. don goon we daarna naor 
de hulp en het bouwen daarvan. Je hebt natuurlijk 
technici nodig. bouwmorkt, het moat makkelijk zijn. Jo 
al d ie installaties en dingen. Het ideale zou natuurlijk zijn 
dot je die hulp don gratis krijgt. Dus al het materiaal, 
de experls en het gereedschap gewoon kunnen 
huren en dot soorl ideeen. En ja, in het ideale plaatje 
wil ik natuurlijk niet iets cuds. tweedehands. moet het 
allemoal niet te traag goon en wil ik ook niets delen 
met iemand anders. lk wil gewoon mljn eigen .... Dusik 
wil wel alias. a lle inrichting zelf bedenken. moor ik hoe f 
niet le bouwen. 

Ml)n droomlnbouw 
Yira: Nou ik heb een beelje een sfeerimpressle 
gemaakt. Van dingen d ie ik leuk vind en din gen. ja 
loch een soorl steer creeren. A ls ik helemaal mag 
kiezen wot ik wil. don wil ik natuurlijk een bioscoopzaal. 
een muziekkamer en mijn grootste hobby is dons. dus 
ik wil natuurlijk ook een danskamer en een heel groot 
buifenterras. lk hou heel erg van een mooie houten 
vloer. dus ik wil natuurlijk wel een mooie houten vleer. 
Moor misschien ook we l w eer ergens fapijt. In mijn 
slaapkamer bijvoorbeeld is het ook we! lekker om op 
blote veeten fe topen. lk hou heel erg van ticht. dus 
het liefste heb ilc een open keuken. moderne keuken. 
ik hou heel erg van koken. Moor het meet we! slrak 
zijn. hef moef niet uh te gezellig worden met heef veel 
kleurljes. Di! vind ik ook we! grappig: een hele toffe 
muurschilderlng. waordoor het loch weer je eigen ding 
wordt. foch weer aparl. Verder: ja , vrijheid. rulmte . 
open. open huis, uhh. He t meet verschi lle n van andere 
huizen. lk hou ook heel veel van hoogfe, dus ik zou 
woorschijnlijk niet doen wot jullie willen. moor gewoon 
lekker de hoogte behouden. En dingen als, ja leuke 
digitate dingetjes. communicatie en al daf soorl snufjes 
vindf ik heel erg leuk. En wot ik absoluut niel wil is dot 
je overat leidingen. sneeren en stopco ntaclen ziel. dus 
a lles meet (hahaha. maakt de rest onverstaanbaar) . 
Dus ja. dot is het een beetje. 

• 
• 
• 
• 
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4.1 Water en energieberekeningen 

EleldricHelt 

Keuken deel 1 
Verlichting (2 LED) : 

Keuken deel 2 

2 x 3 watt= 6 Watt (3 uur aan), 0,018 kWh per dog 

Koelkast: 1,0 kWh per dog 
Bron: Koelkast Dometic EA 0600 (www.dometic.com) lnhoud: 60 liter 
Verlichting (2 LED): 0,018 kWh per dog 
Bron: Edison Led 3 x l Watt LED, GUlO basis, 300 lens, Warm Wit, l 
code: llGU 10-l W3-M-30 De Edison Led Spot light is zowel geschikt voor sfeer verlichting als voor algemene verlichting. 

Toilet 
Motorvermogen (Sanimarin 35: 
Verlichting: 

Douche 
Pomp: 
Verlichting: 

Wastafel 
Verlichting: 

Bed 
Verlichting: 

Bufferbox 

260 Watt (0,5 uur per dog), 0, 13 kWh per dog 
0,018 kWh per dog 

200 Watt (0,5 uur per dog), 0, l 0 kWh per dog 
0,018 kWh per dog 

0,018 kWh per dog 

0,018 kWh per dog 

Boiler: Elektriciteit verwarmingselement: 850 Watt ( l uur per dog) , 0,85 kWh per dog 
Maximum watertemperatuur: 70 °C, 60 min opwarmtijd (bron: www.truma.com) 
4 Accu's: 12 V - 100 A (www.daveco.nl) 12 x 400 = 4800, 4,8 kWh Afm: 302 x 172 x 215 mm (4x) 
(De koelkast en de boiler zijn bepalend. Eventueel kan er nog voor gekozen warden om het water met gas te verwar
men, ipv met een elektrische boiler of om nog twee extra accu's te plaatsen: 7,2 kWh.) 

• • • • • • • • • • • • 
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Water 
[gemiddeld per dog, Nederland 2007) 
Bron: Waterverbruik 2007 www,vewin.nl 

Keuken deel 1 
Watertoevoer: 

Koken 
Drinken 
Koffie/thee 
Afwassen 
Rest 

1 ,7 liter 
0,6 
1,2 
1,7 (warmwater) 
5,3 

I 0,5 x 7 = 73,5 liter per week. Voor warmwater zal er een mengkraan geplaatst warden. 
Waterafvoer: 6 liter per dog = 42 liter per week 

Toilet 
Watertoevoer: 5 spoelbeurten x 0,9 liter (ECO) en 5 spoelbeurten x 1,7 liter (normaal) = 4,5 + 8,5 = 13 liter per dog. 13 x 7 = 91 liter per week 
Waterafvoer: 100 liter per week 

Douche 
Watertoevoer: 49 liter per dog (kan volgens campergebruikers met 10 liter per douchebeurt.) dus twee personen 20 liter per dog. 20 x 7 = 140 liter 
W aterafvoer: 140 liter per w eek 

Wastafel 
Watertoevoer: 5,3 liter per dog 5,3 x7= 37,1 liter per week 
Waterafvoer: 35 liter per week 

Bufferbox 
Verswatertank: 73,5 + 91 + 140 + 37, 1 = 341,6 liter => 400 litertank 
400 liter = 0,4 m3 
0,8 x 0,8 x X = 0,4 m3 
X = 0,625 m hoge tank= 625 mm 

Afvoerwatertank: 
400 liter met luchtafzuiging . 
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4.2 Sonibroyeur 

A lire attenllvement et a conserver a blre d'informatton 
The user should retain these instructions tor future referenca 

Da le~gere attentamente e conservare a tltolo di intormaz\ooe 

B e sorgf'df~~ u~~~a:n'~!~P~~~~tig=-;~g 
Leer atenlamJte y conservar a titulo de lnformaci6n 

Ler atentamente e guardar a tftulo de infOffilayao. 

• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
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x 3 SAHllllARIN' 31 
x 1 SAHllllARIN' 35 
x 2 SAHllllARIN' 48 
x 2 SAHllllARIN' Elite 

• J SAHIMAAI,,., 31 
x J SANlllARlll' 35 
• 2 SAHIMARlrt~ 41 
• 2 SAHIMARIN1 Elite 

LQJ LQ'l • J SAHIMARIW 31 
• 3 SAHIMARIN' 35 
• 2 SAHlllARIH" .q 
i 2 SAHlllARIN' Elffe ' []Jx1 ~x1 

x J SAHIMARIW Jt 
• J SAHlllARl!f' 35 
• 2 SANIMARIHW 48 
• 2 SA.NIM.ARIN' E"te 
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SANIMARIN• 31 • SANIMARIN• 35 
I SANIMARIN8 48 • SANIMARtN• Elite 

Societe Fran~alse d'Assalnissement 
12 v = 260 w . 24 v & 260 w 

OK OK 

~ oo 

• • • • • • • 
• • • • • • • • 
t 

t 

4 

4 

4 

4 



• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• • • • • 

De SANIMARIN' is een toilet met geTntegreerd 
vermaals)ISteem. Oit toestel is alleen geschikt voor gebruikt op 
zee. (ol op reis) Qebruik. Het toestel levert hoge prestaties, 
heeft een hoog niveau aan velligheid en is zeer betrouwbaar. 
onder voorwaarde dat het apparaat correct geinstalleerd en 
gebruik! worclt zoals beschreven in deze installatievoorschriften. 
Let goed op de volgende aanwijzingen: 

" aanwijzing waarvan het niet opvolgen zou kunnen 
leiden tot veiligheidsnsico's voor personen. 

, " aamvijzing die waarschuwt voor esn risico van 
elektnsche aard, 

" het niet opvolgen van deze waarschuwingen kan 
ertoe leiden dat er storingen in het apparaat opt red en . 

Voor alle aanvullende inlichtingen wordt u verzocht zich te 
wenden tot de servicedienst. 

WERKING 
De SANIMARIN' word! in wer1<ing gezet door een 
pneumatische bediening die een elektronisch programma 
afwerkt: 
• Normale cyclus: 1 x drukken op de pneumatische 

drukknop. 
De duur van de cyclus is 19 seconden. 
Waterverbruik: 1,7 liter. 

• Economis.c.he cyclus: 2 x drukken op de pneumalische 
drukknop . 
De duur van de cyclus is 10 seconden 
Waterverbruik: 0,9 liter 

• Voor lediging cyclus: een doorlopende druk op de 
pneumat1sche drukknop van meer dan 2 seconden, zorg 
voor een doorlopende wer1<ing tot het loslaten van de 
pneumatische drukknop. 

I Toepassing 

~)'Oel!Jooqte 
: Max. alvoerC!l!!acitert 
. Molorvenncaen 
I Elektnsche kJasse 
, Besct<eITT111osklass1 

Netto ge..,cht 

toilet afvoer 

3 metces 
30 melres 
260W 
Ill 
IPX4 

Alie toepassinaen die niet in deze notitie warden 
genoemd, zijn verboden! 
De inwendige diameter van de afvoer moet minimaal 
19 mm zijn. 

CE BEVESTIGING VAN DE CUVETIE OP DE GROND 

Plaals de SANIMARIN· op de gewenste plaats. zonder hel 
. apparaat te bevestigen. 

I, Trek op de vloer met een potlood de omtrek van de voet 
van de closetpot over. Teken de plaats van de 

: bevestigingsschroeven tegenover de gaten op de voet van 
· de closetpot. 
Verwijder de closetpot. Boor op 4,5 cm binnen de 
getekende lijn tegenover de gemar1<eerde 

1 bevestigingsschroeven van het bevestigingshoeken op de 
vtoer. Schroef alle bevestigingshoeken vast op de vloer 
(figuur 6a). Zet de closetpot terug. Bevestig de closetpot op 
de hoekijzers wanneer alle aansruitingen (elektra . .. ) 
~~voerd zijn. 

~ AANSLUITING VAN DE AFVOER 
1 - Draal de terugslagklep Cl in de gewenste richting 

(mel de slroom mee) 
2 - Druk de terugslagklep Cl tol aan de rand in de 

afvoerslang. 
3 - Plaats het afvoerkniestuk D eroverheen 1n de juiste 

richting en bevestig het met slangklem !3 . 
Sluit de afvoerle1ding (32 mm) aan ol'_de uitgang van het 
kniestuk en beveslig met slangklem l!l . 

de sli1gleiding mag niet geknikt zijn. 

5 - c I De horizontale afvoer dient met atschot (1%) 
gemonteerd te worden. en vermijd lage punten in de 
afvcer. Zorg ervoor dat een aparte atvoer word! gebruikt 
tol aan de slandleiding. Plaats bi j een verticale le1ding 
een aftappunt, zodal 6ij reparat1es de afvoerleiding 
afgetapt kan woroen. 

~DE AFVOER 
1 biJ iedere installatie dient men zich te 
confirmeren aan de plaatselijk geldende normen 
betrelfende afvalwater lazing in zee. 
De SANIMARIN" heeft maar een functie: hel 
~~~~~~i':nrd'ife~~~pen zonder gebruik van 

lnstalleer een afsluiter T voor afvoer naar buiten 
(zie fig .1 en 2). 

voor alle toestellen die onder de waterlijn 
geplaatst warden. is het noodzakelijk om verticaal om 
fioog te gaan en 50 cm boven de waterlijn te komen. 
Een beluchting S op het hoogste niveau van de 
installalie plaalsen en daama terug naar beneden gaan 
richling dnewegklep V. 

C1?!J WATERTOEVOER 

ZONDER WATERTOEVOERPOMP 

Bevestig de llexibel toevoerslang op de kraan (314"). 

I de kwaliteit waarmee de closetpot word! 
I gespoeld, hangt at van de waterdruk. Voor een optimale 

spoeling moet de waterdruk m111imaal 1,7 bar zi jn. 

MET WATERTOEVOERPOMP 
(zie schema 6d, 1b en le pagina 3) 

~in~Pife~o~"G~~y~t~tna"l'n ~~ ~g~t~~~~~7 ~;~ ~~r t~i1~~ 
de stroom uitschakelen alvorens u het loeslel gaal 

aansluiten. De maximaal toe?estane slroomsterkte is 6A: . 
~~mir.fRrNa.ansluiten op he magneetventiel van de 

LET OP: de watertoevoerslang tussen de pomp P en de 
SANIMARIN mag~niet geknikt zijn. 
Er moet een filter U . zeewater, warden geplaalst tussen het 
magneetventiel en de pomp. Als het toestel niel vaak gebruikt 
worclt. is het aanbevolen om deze met zoetwater te spoelen. 

I t:1m ELEKTRISCHE AANSLUITING 
· De etektrische aansluiting uitvoeren in de box mel in 
achtneming van de polarifeilen: rode draad (+), zwarte draad (-) . 

. Gebruikt een accu mel voldoende capacrte1t: 12V I 20A en 

I
' 24V / 10A. 
Het 1s aanbevolen om een zekeling van 25A voor 12V en 

I 
16A voor 24V le voorzien. 
Draden toepassen met een doorsnede van minimaal 
2,5 mm2, waarbij de afstand tussen accu en toilet maximaal 
3 m kan zijn . 

I De stroom toevoer van de SANIMARI moet rechtslreeks 
warden aangesloten op de hoofdverdeler van de boot en mag 
uitslurtend gebruikt warden voor het apparaat. 

· plaats een straom onderbreker bij de hoofdverdeler 

I [il] MARITIME REGELEMENTERING 

De plaatselijke geldende normen in acht nemen. 
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(Uilsluitend voor de SANIMARIN" 31) 

Bevestiging van de bedienlng: drukknop of 
elektrornsche bediening. 

Veerknop 
: De SANIMARIN° 31 heeft een veerknop die met behulp 
: van een schroel ope de wand bevestigd moet warden. 

' Elektronisch toetsenbord I Uw SANIMARIN• 31 kan voorzien warden van een bedie
, ningstoetsenb0td. tn dat geval wordt dit aangesloten op I een kastje dat met 2 dratfen en een waterdiChte stekker J 
vert>onden wordt. 
Een ptaatje K met een lengte van 1,50 m vert>onden me1 
het toetsenbordr L, een plaatje M met een lengte van 
40 cm vert>onden aan het eleklrici teitskastje N zorgen dat 
u hat toetsenbord kunt installeren waar u maar wilt. 

T 

I Schakel de spanning aan en open de watertoevoer. 
Normale cyclus: 
• 1 x op de pneumatische knop drukken, na 9 seconden zal 

de motor gedurende 6 seconden draaien en tel vervolgens 
4 seconden extra voor het doortrel<ken. Enkele velleijes 
toiletpapier in het toilet doen en enkele maten herhalen. 

Economische cyclus: 
• 2 x op de pneumatische knop drul<ken, na 3 seconden zal de 

mot0t gedurende 3 seconden draaien en tel vervolgens 
4 seconden extra voor hat doortrekken. ___J 

' De SANIMARIN" kan gebruikt warden als een 
1 conventioneel toilet en vereist geen speciaal onderhoud. 

I • ebruikt ~C:o~~~:~!r~r:i'e';;~!/, ~~~~~~·~=~ 
Pecalien en toiletpapier. Schade aan hel toestel die 
veroorzaakt is door het vermalen van vreemde 
voorwerpen zoals watten, tampons, 
maandverbanden, condooms en haren of het 
wegpompen van vloeistoffen zeals oplosmiddelen 
en olie, vall niet onder de garantie. 

1 wanneer het toilet een lange lijd niet in 1 gebruik is (bijv. Vakantie) is het raadzaam de stroom 
foevoer uit le schakelen. 

1 I VTII J Al 

• Om de SAN/MARIN' te reinigen en aanslag te 
verwijderen, kan men de tradilionele sanitaire 
reinigingsrrnddelen gebruiken. 

0 

• lndien de toilet lange bjd niet gebruikt word!, gpoet dan de 
doselpOI om en voer diverse Cycli ult met zoelwater. 

In de meesle gevallen is de oonaak van een storing aan de 
maalinrichling niet emstig. U kunt dergelijke storingen zOll verholpen. 
Om een diagnose te stellel1 en het priillleem op le lessen, kunt U de 
onderslaanile label raalklleaen. Voor alle andere problemen meet U 
zich -.den tot de ldanleniervice van SFA al tot een SFA~ 

storingsmontew. 
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Op de SANIMARIN" word! 2 ]aar garantie gegeven op voor
waarde dat de installalie en he! gebruik conform zijn aan de 
lnstallatievoorschritten: enkel de afvoer van toilelpapler en 
tecalien. 
Garantie houdt in hat vervangen van de onderdelen en 
reparatie van het toestel, maar niet de aansprakelijkheid voor 
gevofgschade. 
De kosten transport en verpakking vallen niet onder garanbe. 

I Het niet opvolgen van de installatrevoorschriften valt niel onder 
garantie. Wijzigngen, zonder voorafgaand goedkeuringJ _of 

' vervanging van met originele onder<felen vrulen niet onoer 
garant1e. 

I De reparatie1 de modificatie of het ve<Vangen van onderdelen 
gedurende oe garantie periode, hebben geen ve~engend 

I etfecten op de garanlie . 
. Is schadevergoeding door ans bevestigd, zu/len enkel 
\ overgaan lot vergoeoing met een maXJmum van de waarde 
van ans product 
Garanlie is gefdig vanaf de aankoopdatum aange1oond op he1 
garantiebeWljs of de aankoopfactuur, die u bij reparabe of 

I verzoek moet aantonen. 
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SANIMARIN®35 
SANIMARIN® 48 / SANIMARIN® Elite 
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SANIMARIN'; 31 

~ 
~ 

017,5 mm 

SOCIETE FRAN<;:AISE 
D'ASSAINISSEMENT 
8. rue d'Aboukir 
75002 Paris 
Tel. 01 44 82 39 00 
Fox 01 44 82 39 01 

SANIFLO Lid .. 
Howard House, The 
Runway 
Soulti Rulslip (Mlddx.,) 
HA4 6 SE 
Tel. (0208) 842 0033 
Fax (0208) 842 16 71 
Telex 934 335 G SANFLO 

•!i/i:f.j 
GRUPO SFA 
Cl Cuzco, 41 
08030 Barcelona 
Tel. (93) 381 85 97 
Fax (93) 462 18 96 

I France 
TEL 

l·l41if13:1•·1:1·i 
SFA SANIBROY GmbH 
Waldstr. 23 Geb. B5 
63128 Dletzenbach 
Tel. (060 74) 30928-0 
Fax (060 7 4) 30928-90 

l :i:j:ij!if:I 
SFA BENELUX B.V. 
Volloweg 4 
6101 XK Echt 
Tel. +31 475 487 100 
Fax +31 47548651 5 

c+y.ur.1.r.1 
SfA-sANIFlO INC. 
1-685 Speedvale 
Avenue West 
Guelph ON - NlK 1E6 
Tel. + l 5198241134 
Fax + l 519 824 1143 

.. i+(i;Hdj 
SANIFlO AB 
BOX86 
5- 133 22 SaltsjOboden 
Tel. 08-717 5680 
Fax 08-717 8686 

SERVICE HELPLINES 

1 ur~..-

mm! 
SFA OAUA spa 
Via del Benessere. 9 
2701 O Siziano (PV) 
Tel. 0382 61 81 
Fax 03 82 6 1 8200 

MW4;1 
SFA POCCV1A 
101000 MocKSa 
Konna4H•nl nep. 
9a, KOM. 103 
Ten. (095) 921 87 71 
¢axe (095) 921 87 71 __ 

11;141.u1.1 
SAN!RISH Ud 
IDA lndus1ria l Estate 
Edenderry 
County Offaly 
Tel. + 353 46 9733 102 
Fax + 353 46 97 33 093 

•J·lfi:y.1 
SfA POLAND 
ul. Kolejowa 33 
05-092 l..omblkl/Waszawa 
Tel. ( +4822) 732 00 32 
Fax (+4822) 751 35 16 

FAX 
03 44 94 46 19 

United Kingdom (08457) 650011 (CALL FROM A LANDUNE) (0208) 8421671 
Canada + 1 800 363 5874 +1 519 824 1143 
Deutschland 0800 82 27 82 0 (060 74) 30928-90 

Espana (93) 381 85 97 (93) 462 18 96 
Benelux +31475 4871 00 +31 475 486515 
Italia 800 636394 +39 0382 618200 
Sverige 08-744 15 18 08-717 8686 

Pace"" (095) 921 87 71 (095) 921 87 71 

I ~::::~ 
+ 353 46 97 33 102 + 353 46 97 33 093 

( +482_2_LI_32_ 00 33 (+4822) 751 35 16 
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4.3 Detoillering 

Op de volgende pagina's volgen technische tekeningen van de basiselementen en van a lle toilet elementen . 
De tekeningen hebben een school van l: l 0 
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4.3.1 Untrormltelt elementen 

r T 

l LJ-~u~~u.-----LJ 
Bovenaanzicht 

Zijaanzicht 

Achteraanzicht 

p D D g 
Onderaanzicht 

Zijaanzicht Vooraanzicht 

~ 
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4.3.2 Unlformlteit wlelverblndlng, element 1 

,__ ' 

LJ 
Bovenoonzicht 

Zijoonzic ht Achteroonzicht 

-

0 
Onderoonzic ht 

k-

-

•. 
Zijoonzic ht Vooroonzic ht 

D 



4.3.3 Unlformllelt wl lverblndlng, element 2 

GJ LJ 
Bovenaanzicht 

Zijaanzicht Achteraanzic ht 

n 
Onderaanzic ht 

LJ lJ 

Zijaanzicht 

- + ~ 

n g 
Vooraanzic ht 
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• 4.3.4 Wlelverblndlng 

Vooraanzicht Zijaanzicht 
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1-· ---1~ 
Achteraanzicht zonder kap Doorsnede zonder kap 

Doorsned e kap Aanzicht kap 

0 

G 
Doorsnede met kap 



4.3.5 Toilet element 1 

[J . . 
LJ LJ 

Vooraanzicht 

- -

Zijaanzichl Onderaanzicht 

0 0 
Ac hteraanzicht 

• 
Zijaanzicht Bovenaanzicht 
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4.3.7 Tollet element 3 
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4.3.8 Toilet element 4 
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