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Verstrengeld in een Havenhuis
Wil je met me bouwen? Dat is de
vraag die architecten stellen aan
mensen die in een bijzonder huis in
het Havenkwartier willen wonen.
door René Nijland
DEVENTER – Het eigenzinnige Ha-

venkwartier in Deventer, een frappante stadswijk in bloei waar wonen, kunst en recreëren op een
fascinerende wijze hand-in hand
gaan, krijgt er een blikvanger bij:
het Havenhuis. Achter de fraai
vormgegeven façade met alle voordeuren aan de Mr. H.F. de Boerlaan, op de hoek met de Stokvisstraat, gaan vier innig met elkaar
verstrengelde huizen schuil. „Vervlochten met je buren. Dat geeft
ruimtelijk veel meer mogelijkheden”, verduidelijkt Atalja Willemen (45), een van de drie enthousiaste architecten.
De samen te bouwen woningen
waarin de toekomstige bewoners
heel veel te kiezen hebben en
hun dromen kunnen waarmaken,
doen denken aan een ingenieuze
kubuspuzzel, omdat verdiepingen
90 procent draaien en delen van
het ene huis doorlopen in het andere. Met Lego-steentjes is dat
principe ‘simpel’ na te bootsen,
ware het niet dat de mogelijkheid
bestaat een complete verdieping
toe te voegen, of een uitkragend
blok, of een balkon. Het huis zelf
valt onder meer te verrijken met
een vide, een erker of een loggia.
Achterdeuren komen uit op een
gezamenlijke patio.
Atalja Willemen is een bouwkundig expert die haar studie volbracht in Delft, maar bij dit project kruipt ze nog enigszins onwennig in de huid van ‘ontwikkelaar’. Het is een landelijke tendens - het weglaten van projectontwikkelaars - die de bouwkosten behoorlijk drukt. Directe aanleiding is de crisis in de bouw.
„Het is lastig uit te leggen”, geeft
Willemen toe. „Ik heb natuurlijk
altijd al een adviserende rol, maar
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cent van de jongeren in Overijssel
in een bijstandsgezin, in Gelderland is dat 4,2 procent en landelijk ligt dat op 5,6 procent.
Van de 12- tot 20-jarigen roken er
15 op de 100, in Overijssel zijn het
er 14, maar in Gelderland slechts
11.
Het aantal verdachten tot 25 jaar
ligt landelijk op 1,9 per honderd.
In Overijssel zijn het er slechts 1,4
en in Gelderland 1,7.
Overijsselse jongeren hebben relatief vaak een baantje: 66 procent
verdient geld met werk terwijl
dat percentage landelijk op 63 ligt.
Met name in de Randstad werkt
jeugd minder.

dit gaat verder. Het is een trekkende rol. Dat betekent veel werk,
maar wel heel anders en heel
leuk.”
Met haar partners, (interieur)architect Angela Holterman en architect Derko-Jan Dollen zoekt ze
gelijkgestemde mensen met wie
ze het project op poten kunnen
zetten. ‘Wil je met me bouwen’,
klinkt het dan ook uitdagend.
Voor het project zijn inmiddels
twee serieuze gegadigden en een
paar belangstellenden. Dat moeten er dus vier worden. „Het gaat
om CPO en dat staat voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Bij deze vorm van ontwikkelen houdt de groep bewoners
volledig zeggenschap over de woningen”, licht Willemen toe. Overigens is het Wil je met me bouwen-team van architecten, verenigd in Hollands Huis, op zoek
naar versterking.
Het Havenhuis wordt goeddeels
prefab gebouwd met duurzame
materialen en nieuwe duurzame
technieken. Er is veel aandacht
voor (zon-)licht, lucht en ruimte.
De woning worden klimaatneutraal opgeleverd, onder meer door
goede isolatie en warmteterugwinning. Voor vloerverwarmingen koeling wordt gebruik gemaakt van een collectieve warmte-

“

Vervlochten
met je buren.
Dat geeft
ruimtelijk meer
mogelijkheden
Atalja Willemen, architect
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pomp. ,,Warmte en koude uit de
grond”, zegt Willemen. „Ongeveer 15 graden Celsius.” Elektriciteit kan komen van gezamenlijke
zonnepanelen of zelfs een windmolen op het dak. En dat alles levert volgens de bedenkers en ontwerpers ‘een unieke en duurzame
woning op voor een goede prijs.
Door het samen te regelen en samen te bouwen’.
De prijs van een duurzame samenbouw woning aan de Mr. H.F.
de Boerlaan is verrassend laag:
vanaf 175.000 euro vrij op naam
en dat is inclusief de grond. Deze
basiswoning kan dus worden vergroot of aangevuld met tal van
extra’s. Alles is mogelijk, van een
extra verdieping tot een dubbelhoge glaspui en een dakterras, van
een balkon tot een vide.
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Het team van ‘Wil je met me bouwen’ is morgen van 11.00 tot
17.00 uur voor tekst en uitleg aanwezig op het winterevenement
Zeldzaammooi in de oude Kofferfabriek aan de Scheepvaartstraat.
In de oude Kofferfabriek staan
marktkramen met handgemaakte
en zeldzaam mooie producten en
cadeautjes uit Nederland, waarbij
diversiteit en kwaliteit van de makers, de kunstenaars, voorop staat.
Buiten is er live-muziek, theater,
demonstraties en nog veel meer.
Kinderen kunnen zich vermaken
met kinderactiviteiten.
www.zeldzaammooi.com

䡵 Boven: afbeelding van de vier duurzame samenbouwwoningen. artist

impression @Holland Huis Onder: Atalja Willemen. foto René Nijland

Man verspreidde nare
pamfletten buurman

GORSSEL - Sociaal cultureel cen-

ZWOLLE/DEVENTER - De politierechter in Zwolle heeft vrijdag Deventenaar H.K. (54) een geheel
voorwaardelijke werkstraf opgelegd van 40 uur. Hij verspreidde
in maart 2013 pamfletten met
daarin haatdragende teksten over
zijn buurman. Hij gooide deze
door brievenbussen en plakte ze
op auto’s. In het schrijven noemde hij zijn buurman een gewetenloze klootzak en stonden onder
meer teksten als ‘buurman haat
mij’ en ‘doet verwoedde pogingen om mijn weg te pesten’. Hij
sloot het af met ‘buurman wil oorlog. Dat kan hij krijgen.’ De verdachte vertelde dat hij zich ergert
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Kerstdiner voor
een tientje
in Gorssel
trum ’t Trefpunt in Gorssel biedt
de zondag voor kerst, 21 december, vanaf 11.30 uur een informeel
kerstdiner voor een tientje. Er
wordt een vier gangenmenu geserveerd. Het centrum bood afgelopen maanden om de week al een
inloop voor een goedkope maaltijd. Dit gaat vanwege de positieve reacties en de gezellige sfeer gewoon door: een keer per twee weken, te beginnen op 11 januari.
Ook het kerstdiner staat open
voor iedereen maar wel geldt: vol
is vol. Aanmelding telefonisch
0573 493576of per e-mail bij
info@trefpunt-gorssel.nl.
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aan het feit dat de buurman zijn
auto altijd voor zijn deur zet. Ook
plaatste die een uitbouw aan de
achterzijde van zijn woning.
,,Daardoor is het zonlicht op mijn
terras weg.’’ Daarnaast zouden de
buren de heg toen hij op vakantie
was de heg hebben vervangen
door een muur. Inmiddels zou de
rust tussen de buren zijn teruggekeerd. De rechter legde voor het
verspreiden een voorwaardelijke
straf op omdat de verdachte niet
eerder is veroordeeld en omdat er
geen nieuwe meldingen zijn vanuit de aangever. De officier van
justitie had een onvoorwaardelijke werkstraf van 40 uur geëist.

Goedkeuring aanslagen
WOZ Rijssen-Holten
RIJSSEN-HOLTEN – De gemeente Rijssen-Holten heeft goedkeuring van
de Waarderingskamer gekregen
om de aanslagen in 2015 te verzenden. De aanslagen worden eind januari 2015 verzonden. Op die aanslag staat ook de nieuwe
WOZ-waarde.

Rijssen-Holten is één van de negen gemeenten in Nederland die
over de jaren 2010 tot en met 2014
‘goed’ scoort. De gemeente valt
daarmee in de categorie ‘over
meerdere jaren aaneengesloten
goed’.
De Wet WOZ legt veel verantwoordelijkheden
over
de

WOZ-waarde bij de gemeenten
neer. Zo moeten gemeenten een
WOZ-administratie bijhouden, alle veranderingen van woningen
en andere gebouwen volgen, de
markt volgen en analyseren, alle
objecten taxeren, WOZ-beschikkingen versturen etcetera. Ook levert de gemeente informatie aan
de waterschappen en de Belastingdienst.
De Waarderingskamer ziet toe op
correcte toepassing van de wettelijke voorschriften (www.waarderingskamer.nl). Het is voor gemeenten daarom belangrijk dat
ze zorgvuldig met WOZ-waardes
omgegaan.
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