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WAT RAAKT

Bouwfouten
bron van plezier

WAT RAAKT

B ouwfouten? De lezers van
Bouwwereld.nl lusten er

wel pap van. Al meer dan tien
jaar smullen ze van de missers
die het vakblad opspoort, en
met foto en droog commentaar
publiceert. De echte fans laten
zich tegenwoordig zelfs via
Twitter trakteren op ‘de bouw-
fout van de dag’. Met elkaar vor-
men ze een hilarische parade
van klunzigheid en sufkopperij.

De bron is onuitputtelijk. Ook
dit jaar zullen
bouwlieden weer
voor €6 miljard
aan bouwfouten
maken, bereken-
de Pricewater-
housecoopers
deze week. Ofwel:
11 procent van de
bouwkosten gaat
op aan fouten.
Een record.

,,We hebben er
op de redactie
veel lol om’’, zegt
hoofdredacteur
Peter de Winter.
Zijn favoriete mis-
ser is een keurig
gemonteerde, in-
pandige spiraal-
trap die evenzo
keurig uitkomt op een buiten-
muur.

,,Ik stel me voor dat dit de
laatste klus van de monteurs op
vrijdagmiddag is. En dat ze, als
ze klaar zijn, tevreden tegen el-
kaar zeggen: ,,Zo, die staat net-
jes.’’

De foto’s stromen van alle
kanten toe. ,,Passanten, bouw-
vakkers zelf, iedereen doet mee,

bron van
dat is juist zo grappig.’’ Dat
doen ze in de wetenschap dat
de redactie er niet mee aan de
haal gaat. ,,We doen niet aan na-
ming & shaming. We laten een
detail zien, maar niet het hele
gebouw en we vermelden ook
niet waar het staat.’’

Drie keer per jaar schrijft de
redactie een competitie uit. Le-
zers mogen uit vijf voorgeselec-
teerde bouwfouten de meest
aansprekende kiezen. De op-

roep levert stee-
vast duizend re-
acties binnen
drie dagen op.
,,Ja, de verkie-
zing is razend
populair. Het
beste vermaak
blijft toch leed-
vermaak.’’

Heeft De Win-
ter een verkla-
ring voor de vele
bouwblunders?
Voor een balkon
mét hek maar
zónder vloer,
een ontluch-
tingspijp dwars
door raam en ko-
zijn, een oude
lantaarnpaal in

het midden van een nieuw fiets-
pad? ,,Onverschilligheid bij
metselaar, timmerman en stu-
kadoor. Gewoon niet betrokken
zijn. Niet denken van hé, het
staat wel zo op de tekening,
maar dat kan toch nooit de be-
doeling zijn.’’
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