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Wo n e n Wo n e n

GROENE GEVEL

D ie lelijke grijze gevel van
het gebouw boven het
Haagse Centraal Station,

kunnen we daar niet wat mee?
Zeker nu het M-gebouw van Rem
Koolhaas daar niet zal worden
gebouwd? GroenLinks in Den
Haag bedacht de oplossing: een
reusachtige groene gevel als
nieuw icoon voor de stad. De ge-
meenteraad is enthousiast en
laat onderzoek doen naar de
haalbaarheid van het plan.

‘De hangende tuinen van New
Babylon’, noemt raadslid Inge
Vianen van GroenLinks het plan,
met een verwijzing naar de

naam van het kolossale kan-
toorcomplex.

Vianen: ‘Het Centraal Station
wordt door veel mensen lelijk
gevonden onder meer omdat
dat grijze Stichthagegebouw er
boven op staat.’ De gevels moe-
ten worden voorzien van plan-
ten die van de gevel een levend
geheel maken.

De ‘begroening’ moet 11 beton-
stroken van meer dan 2 meter
hoog en 130 meter lang aan de
voorkant van het gebouw be-
dekken. Ook op de kop van het
gebouw moeten vele meters
worden bedekt.

Den Haag Centraal Station achter plantjes

C I TA AT

Snap niks meer van de
woningmarkt. Zelfde huis (nr 101)
staat te koop voor 50.000 euro
MINDER dan de vraagprijs van
het onze 9 jaar geleden?!
Anneke Dunning
Op Twitter

OPVALLEND ONTWERP

WAT ? Paperback, een boeken-
kast voor aan de muur, ontwor-
pen door Studio Parade. Boeken
kunnen erin liggen in plaats
van staan.
DE ONTWERPER NOEMT DEZE
WANDKAST EEN ODE AAN HET
BOEK. Jazeker. Boeken, zeker pa-
perbacks, kun je beter liggend
bewaren. Bovendien kun je de
tekst op de rug op deze manier
goed lezen.
ZO’N PLANK IS MAAR 15 CENTI-
METER DIEP. DE KAST LIJKT
VOORAL EEN ODE AAN HET KLEI-
NE BOEK. Vergis je niet. Er wor-
den 13 legplanken geleverd, en
daarvan hebben er drie een
‘tab’, een uitstekend gedeelte
dat plaats biedt aan grotere boe-
ken of tijdschriften.
WAAROM IS PAPERBACK GENO-
MINEERD VOOR DE SANOMA
WOONAWARD 2010, ALS BESTE
WOONPRODUCT? De jury vond
de Paperback er niet eens zo op-
vallend uitzien, maar roemde
de kast omdat de gebruiker
hem zelf kan vormgeven. ‘Boe-
ken, tijdschriften, cd’s of acces-

soires geplaatst op een van de
dertien planken bepalen het de-
finitieve uiterlijk.’ De gebruiker
bepaalt zelf ook de afmetingen
van de kast; hij kiest hoeveel
platen van 60 bij 120 centimeter
hij aan zijn wand hangt.
KOST DAT? 365 euro.
Wie wil weten waar de kast te
koop is, mailt naar info@spec-
trumdesign.nl. Utrechters en
Amsterdammers kunnen res-
pectievelijk terecht bij de win-
kels Strand West en Mobilia.

Een wandkast om je boeken in te leggen

AG E N DA

MEUBELTJES MAKEN
TOT EIND JANUARI
RIETVELDS UNIVERSUM
Zelf Rietveldmeubels maken
in miniatuur kan tijdens de
tentoonstelling Rietvelds Uni-
versum in Utrecht. Het levert
een diep inzicht op in de
werkwijze van de architect,
belooft het museum. Ontdek
hoe ingenieus de bekende
Rood-blauwe stoel in elkaar
zit. Of maak een heel klein zo-
merhuisje naar ontwerp van
Rietveld. Om misschien later
in het groot na te maken. Zie
centraalmuseum.nl.

I N F O R M AT I E DAG
ZATERDAG 3 NOVEMBER
ECOLOGISCH WONEN
Geïnspireerd door de duur-
zaamheidsspecial van Vo l k s -
krant Wonen van vorige
week? In Omslag, een werk-
plaats voor duurzame ont-
wikkeling in Eindhoven, ver-
tellen de mensen van ecologi-
sche woonprojecten over
hun ideeën en werkwijze.
Ook wordt de film A   n e w   We
vertoond, over ecodorpen.
Reserveren loont, want een
eerdere ‘aanloopdag’ zat al
snel vol. Zie Omslag.nl.

Het begint vaak
Bouwvakkers over de vloer? Fotocamera bij de hand.
Vakblad Bouwwereld verzamelt al tien jaar bouwfouten.
Hoofdredacteur Peter de Winter geeft commentaar:
‘Uiteindelijk is onverschilligheid de oorzaak.’
Door Marc van den Eerenbeemt

’Balken hebben een dragende functie. Het is de vraag of
je die straffeloos kunt doorzagen. Misschien suf dat de
ontwerper niet dacht aan een rolluik. Maar uiteindelijk is
het de rolluikman die hier een heel groot risico neemt.’

‘Bij de renovatie van het huis zal eerst het raam en toen
de trap zijn geplaatst. Daar hoort een vast raam, of op
zijn minst een scharnier aan de andere kant. Dan had dat
venster misschien nog een beetje open gekund.’

‘Van deze muur word je zeeziek. Een goede metselaar
houdt de staande naadjes tussen de stenen netjes boven
elkaar. Hier golft het alle kanten op. Hij zal flink moeten
hebben smokkelen om aan het eind goed uit te komen.’

‘Zo krijg je alles passend. Hier is een deurkozijn inge-
zaagd om hem nog naast die kolom te kunnen plaatsen.
Terwijl de dikte de stevigheid van het kozijn bepaalt, ze-
ker bij een deur. Daar blijf je met een zaag vanaf.’

‘Eerst zat er een regenpijp. Toen kwam het afdakje. Daar
had een gat in moeten zitten, voor de pijp. Toen heeft ie-
mand de pijp er maar omheen geleid. En daar, gezien het
kleurgebruik, nog zijn best op gedaan ook.’

‘De bouten zijn voorgestort in het beton. De dragende
kolom moet daar precies op passen. Hier heeft iemand
de boel even met een hamer aangepast. Het had gewoon
opnieuw gemoeten. Dit tast de stevigheid ernstig aan.’

‘Purschuim is een geweldig middel om gaten mee af te
dichten en te isoleren, maar het leidt ook vaak tot slordig
werken. Bij het vullen van een spouwmuur kun je over
het hoofd zien dat er in de kelder nog een opening zit.’

‘De garagedeur zal werken en je komt de garage ook
bukkend wel binnen. Als je dan al geen ander systeem
zou kunnen vinden voor de garagedeur, dan verlaag je
tenminste de deur. Al was het maar voor het zicht.’

‘Het kan een meetfout zijn. Of totale desinteresse. Hier
komt een ventilatiepijp naar buiten, misschien van een
wasdroger of een afzuigkap. Hoe ga je dit kozijn nog on-
derhouden? En buiten dat, het is gewoon geen gezicht.’

‘Eerst lag er een groot kozijn. Toen kwam er iemand die
een ventilatiepijp moest plaatsen. Hij moet gezien heb-
ben dat dat kozijn er lag, want die pijp is daar vastgezet
met haakjes. Zaag je nu het kozijn open of de pijp weg?’

‘De timmerman heeft hier gewoon de zaag in de licht-
knop gezet. Hopelijk heeft hij de elektradraad afgedopt.
Die knoppendoos had moeten worden verplaatst. Maar
ja, dat kost natuurlijk tijd en moeite.’

’Wie heeft hier de fout gemaakt? De stratenmakers of de mannen van de
openbare verlichting? Ga je daar doodleuk bestraten of die lantaarnpaal
neerzetten of bel je even? Je kunt je bijna niet voorstellen dat je door blijft
werken. Het resultaat is een nutteloze parkeerplaats.’

‘Heel slim om de hemelwaterafvoer, de regenpijp, hier zo uit de muur te laten komen. Kom je hier in het donker de hoek om, dan maak je een doodsmak. Bij daglicht trouwens ook. Als je deze bouw-
fout wilt herstellen, dan is een forse ingreep noodzakelijk. Alleen de pijp afzagen is geen optie. Dan loopt het water gewoon over het trottoir. Je zult de muur open moeten breken om de regenpijp
aan te sluiten op het riool. En dat is een heel kostbare operatie’. Fo t o ’s bouwwereld.nl

met een meetfoutje

K ozijnen die niet pas-
sen. Stalen funde-
ringsbalken, pas-

send gemaakt met stuk-
jes hout. Dakgoten die
het regenwater lozen in
de holle muur. Het vak-
blad Bouwwereld verza-
melt al tien jaar lezersfo-
to’s van de grootste mis-
sers op de bouwplaats.

Wanhopige inspec-
teurs, boze opdrachtge-
vers en meesmuilende
bouwvakkers sturen-
maandelijks tientallen
foto’s naar het blad. De
groeiende collectie is in-
middels studiemateriaal
op de bouwacademie.

Veel fouten hebben te
maken met onverschil-
ligheid, zegt hoofdredac-
teur Peter de Winter. ‘Het
kan beginnen met een
meetfout, vervolgens is
er niemand die aan de
bel trekt. Kan te maken
hebben met tijdsdruk, ik
vind het een gebrek aan
professionaliteit.’

Wie een huis laat bou-
wen doet er verstandig
aan de boel altijd te laten
nalopen door een des-
kundige, vindt hij. ‘We e s
er bij een bouwfout snel
bij. De boel op zijn beloop
laten kan uiterst kost-
baar blijken te zijn.’


