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Harm Werkman schouwt de hedera-aanplant vanuit de vijver. Rechts hebben de flatbewoners zelf een trap met leuning gemaakt. Foto’s Sietse de Boer

Een grasveld, een
parkeerterrein en
vuilcontainers. Meer
is er meestal niet te
vinden rond een ap-
partementencom-
plex. Bewoners van
een flat in Drachten
lieten een gezamen-
lijke tuin ontwerpen,
die ze zelf onderhou-
den. ,,Zo leer je el-
kaar snel kennen.’’

bamboe dekbed
Aan de buitenkant is er niets aan te zien, maar vulling en
tijk van het nieuwe dekbed Silvana Temperite Hawaii is
zonder meer bijzonder. Het is niet gemaakt van katoen,
dons of wol, maar van bamboe. Volgens leverancier Jade
wordt dat materiaal al toegepast in onder andere badtex-
tiel en herenkostuums. Waarom? Omdat de vochtregulatie
optimaal is, zo zegt Jade. Het dekbed zou dan ook vooral
geschikt zijn voor warme zomernachten. „Bamboe is bo-
vendien schimmel- en bacteriewerend, het kreukt minder
dan katoen en het is wasbaar op 60 graden.” Het is te koop
vanaf B79.
Informatie: www.jade.nl

Blokken in de tuin
Je gaat met pensioen. En

hop, opeens woon je in
een appartement en heb
je geen tuin meer. De seni-

oren die in december in de
nieuwe flat aan het Grasland in
Drachten gingen wonen, wisten
het meteen: ,,Die tuin gaan we
enorm missen.’’

Maar wat moet je dan? Zo’n
projectontwikkelaar legt een
parkeerterrein aan en laat wat
hopen aarde achter. Het wordt
meestal een grasveld, dat mo-
gelijk binnen de kortste keren
wordt bevolkt door hangjeugd
of poepende honden. De negen
gezinnen van het complex bij
de entree van de wijk Himster-
hout pakten het anders aan.

,,Onze blik viel op de tuin van
de buren’’, vertelt Maaike van
der Meulen van de bewoners-

vereniging. ,,We wilden iets dat
daarop aansloot.’’ Buurvrouw
Ana Saraiva Mariano is tuinar-
chitecte, die eerder al andere
tuinen in de straat inrichtte.
,,Het leuke is dat deze buren mı́j
vroegen. Nu is dit hele buurtje
een geheel’’, stelt ze.

Rond de flat moest een beslo-
ten tuin komen, die zowel ge-
bruiks- als onderhoudsvriende-
lijk is. ,,Sommige bewoners wil-
den veel bloeiend spul’’, aldus
Van der Meulen. ,,Maar dat
vraagt te veel onderhoud. We
moesten compromissen slui-
ten.’’

KOFFIEZITJE
Dus werd het een tamelijk
strakke tuin met grindpaden. In
het midden is ruimte voor een
zitje. ,,Daar drinken we koffie

als we samen onkruid wieden’’,
vertelt Gré Werkman. Dat doen
de flatbewoners maandag-
avond. ,,In een half jaar hebben
we elkaar al heel goed leren
kennen.’’
Hedera en pachysandra bedek-
ken de bodem en rondom is een
beukenhaag geplant, die even
hoog en breed moet worden als
de stenen afscheiding bij de vij-
ver tegenover de flat. Ze sluiten
zelfs aan op de gemeentehaag-
jes bij de rotonde. De enige
bloeiers zijn straks witte hor-
tensia’s.
Blokken kenmerken de tuin,
legt de Portugese architecte
uit. Zelf heeft ze vierkant ge-
knipte coniferen, buxusvlakken
en dakplatanen in de tuin staan.
De buren kozen voor kubusvor-
mige beukenbosjes, die 1,5 me-
ter hoog moeten worden. En de

nu nog iele platanen krijgen een
vierkante kop.
,,De blokken passen mooi bij de
architectuur van het apparte-
mentengebouw’’, vindt Saraiva
Mariano. Uit het pand steken
rechthoekige balkons en vier-
kante serres. Wel wat modern,
vonden veel bewoners aanvan-
kelijk. De kleine ramen deden
hen aan een gevangenis den-
ken. ,,Ze waren alleen de tralies
vergeten’’, grapt Harm Werk-
man. Nu zijn de eigenaren blij
met hun moderne behuizing en
schitterende uitzicht. ,,En dan
hoort er natuurlijk ook een mo-
derne tuin bij.’’

WIEDEN
In de tuin moeten de flateigena-
ren de eerste twee jaar nog flink
onkruid wieden. Totdat de bo-
dembedekkers hun werk heb-

ben gedaan. ,,Dan is het een
kwestie van hagen bijknippen’’,
weet Werkman. Zijn vrouw Gé
lacht: ,,Maar voorlopig zijn we
dus nog niet van het tuinwerk
af.’’ Tijdens de droge weken
moest ook flink worden ge-
sproeid. De pomp en de slang
die bewoner Hans van Klink
van zijn vorige behuizing heeft
meegenomen komt goed van
pas.
Bijzonder aan de flat zijn de
standaard bijgeleverde pergo-

la’s aan het water. Elk gezin
heeft zijn eigen vak. ,,Maar er
waren alleen maar palen neer-
gezet. Alsof het vogelkooien
moesten worden’’, schampert
Werkman. Ook hiervoor be-
dacht de buurvrouw met haar
bedrijfje Estilo Tuinarchitec-
tuur een oplossing. Blauwe re-
gen zal de palen aan het zicht
onttrekken en in de tussen de
vakken geplaatste hekjes klim-
men al weer hedera’s.

JAN ARENDZ

minikoelkast
Aan de serie minikoelkasten die momen-
teel de markt overspoelen voegt Marijnen
een nieuw exemplaar toe. Mini is overi-
gens relatief, want ondanks de geringe af-
metingen heeft tafelmodel CM 1900 TC
(verkrijgbaar voor B359) een inhoud van
152 liter. De kast is uitgerust met transpa-
rante deurvakken, een groentelade en
twee verstelbare glazen plateaus. In com-
binatie met de bijbehorende vrieskast CM
1908 E ontstaat een volwaardig, lage koel-
kast.
Informatie: www.marijnen.net

geld voor het raam
De Nederlander besteedde tussen oktober
2004 en september 2005 B591 miljoen aan
raambekleding. Dat lijkt heel wat, maar de
omzet in de branche daalde vorig jaar nog
evengoed met 2,7 procent. Uit de cijfers
blijkt wel dat gordijnen (B316 miljoen) het
nog altijd winnen van de zogenoemde bin-
nenzonwering. Aan onder andere jaloe-
zieën, lamellen en rolgordijnen gaf de Ne-
derlander B183 miljoen uit. Vitrage komt
B92 miljoen op de derde plek.

zelf verhuren
Ondanks de woningnood is het
niet altijd even gemakkelijk om
een geschikte huurder voor ka-
mer of woning te vinden. Vooral
ook omdat advertenties en be-
middeling door makelaars prijzig
zijn. Met name daarvoor wil de
website huurzaak.nl een alterna-
tief bieden. De particulier die een
woning of ruimte te huur heeft
kan op de site gratis een adver-
tentie plaatsen. Ook woningzoe-
kenden kunnen gratis een oproep
plaatsen. Dat de website nu in de
lucht is gegaan, is een bewuste
keus, omdat aankomende studen-
ten komende weken de woning-
markt overspoelen. Volgens de
initiatiefnemers kunnen ze de in-
schrijfgelden die verhuurbureaus
soms vragen op deze manier in de
portemonnee houden.

nauwkeurig lijmen
Secondelijm mag dan handig zijn, het is
ook een lastig goedje. Als een druppel op
vingers of handen belandt, is deze ver-
draaid lastig te verwijderen. Daar zijn ze
bij Bison ook achter. De lijmproducent
komt daarom met een nieuw apparaatje:
Bison Tipper. Daarmee neemt het risico op
kliederwerk af omdat de lijm druppel voor
druppel kan worden gedoseerd. Het appa-
raatje zorgt er ook voor dat de tube altijd
rechtop staat. Bison Tipper is verkrijgbaar
voor B3,99.
Informatie: www.bisontipper.nl

Gé Werkman op haar balkon. Onder haar de pas aangelegde flattuin, op de achtergrond
de voorbeeldtuin van de buren.

Bewoonster Maaike van der Meulen en tuinarchitecte Ana Saraivo Mariano bij de flat
met de collectieve tuin. Op de achtergrond de al volgroeide tuin van de architecte.

De tuin met kubusvormen sluit aan op de flat met geblokte uitstulpingen.

eenvoudige badwand
Geen poespas. Dat is het idee van Sphinx achter de
Atlanta badwand. In tegenstelling tot de meeste an-
dere wanden is de Atlanta transparant. Volgens de
producent zou een kleine badkamer daardoor groter
ogen. Doordat een profiel ontbreekt zou de wand bo-
vendien gemakkelijker schoon te maken zijn. De
badwand is in verschillende breedtes verkrijgbaar.
De hoogte is standaard 140 centimeter. De prijs be-
gint bij B450.
Informatie: www.sphinx.nl


