
Prijsontwikkeling vanaf het 4e kwartaal 2003 
vergeleken met de 4e kwartalen van 2004 t/m 2006. 
(index 4e kwartaal 2003 =100)
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x 1000 euro 2004  2005  2006  2007

 213 225 221 239
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MIDDEN-OOST

Gemiddelde koopsom 
x 1000 euro 2004  2005  2006  2007

 175 178 195 192
 221 226 231 227
 238 246 257 273
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NOORD

Gemiddelde koopsom 
x 1000 euro 2004  2005  2006  2007

 181 200 213 230
 147 151 163 166
 169 183 195 190
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WEST

Gemiddelde koopsom 
x 1000 euro 2004  2005  2006  2007

 262 278 294 316
 356 373 405 421
 244 260 275 291

Haarlem
Den Haag
Utrecht

E E N G E Z I N S W O N I N G E N

ALLES VOOR
JE BUREN!

Van hoogpolige
sloffen tot onder-

burengieter

door WENDY ROEP

AMSTERDAM – Het wordt tijd dat de burenrelaties worden aangehaald. Vroe-
ger wisten buurtjes alle ins & outs van elkaar; er waren weinig geheimen die
binnen vier muren bleven. Tegenwoordig is dat wel anders en houden we liever
zo veel mogelijk zaken privé. Een praatje maken we gerust nog wel met elkaar,
maar het contact blijft oppervlakkig. Want dat is veilig en niemand zit immers te
wachten op andermans ’gezemel’. ’Onzin’ vinden de zeventien initiatiefnemers
van de Burenwinkel. Hoog tijd voor meer liefde in de stad!

een speciaal team ’burenspe-
cialisten’ de beste en leukste
producten uit ongeveer zestig
inzendingen. Bij de presenta-
tie kwamen de meest opmer-

kelijke spullen voorbij. We
stonden versteld van de creati-
viteit van de mens.”

Omdat de winkel gevuld
moet worden met aparte bu-
renproducten, ging er een op-
roep de deur uit naar verschil-

lende kunstenaars en ontwer-
pers. Maar ook ’de gewone
buurtjes’ mochten hun ideeën
opperen. In totaal kregen de
initiatiefnemers ruim hon-
derd concepten binnen. Daar-
van werden er dus zestig voor-
gelegd aan een professionele
jury in Paradiso. 

„Uiteindelijk belanden vijf-
endertig producten in de win-
kel en echt, sommige zijn hila-
risch. Zo hebben we de ’onder-
burengieter’, een traditionele
gieter met een lange slang.
Hiermee is het mogelijk om
vanaf je eigen balkon de plan-
ten van de onderbuurvrouw
water te geven. Of wat dacht je
van een bureneditie van het
bekende spel ’Wie is het?’,
maar dan met foto’s van de
wijkbewoners. Zo kun je el-

kaar nog beter leren kennen”,
aldus een enthousiaste Saar. 

Volgens Martijn Engel-
bregt, ontwerper bij het Sand-
berg Instituut die de Buren-
winkel in opdracht van Liefde
in de Stad heeft bedacht, moet
hierdoor het ’burenbewust-
zijn’ aanzienlijk worden ver-
groot. „De producten die in de
wagen te koop zijn, helpen bu-
ren elkaar makkelijker te be-
naderen. Ook wijkgenoten die
elkaar niet kennen, of juist
willen vieren dat ze elkaar wél
weten te vinden, kunnen iets
hebben aan de artikelen. In ie-
der geval moet het de commu-
nicatie bevorderen”, vertelt
Martijn. 

Op 15 september wordt Bu-
renwinkel feestelijk geopend
tijdens het buurtfestival ’Proef
de Czaar Peter’ in de Czaar Pe-
terstraat. Hierna zal de Buren-
winkel twee weken door Am-
sterdam toeren in het kader
van Liefde in de Stad. Buren-
winkel is in Amsterdam op
zoek naar straatfeesten, wijk-
barbecues, buurtborrels en an-
dere vormen van burengroepe-
ring om langs te komen. Orga-
niseer je iets met en voor je bu-
ren, of wil je graag dat de
Burenwinkel zomaar langs
jouw buren komt, dan kun je
dit aangeven via www.buren-
winkel.nl. Ook zijn ideeën voor
producten van harte welkom.

! De mobiele
burenwinkel

verspreidt
buren-aware-
ness huis aan
huis en buurt

aan buurt.

Hoogpolige sloffen die het
getik van de naaldhakken van
de bovenbuurvrouw moeten
tegengaan, speciale grasmat-
ten, zodat het gras bij jou altijd
groener is dan bij de buren of
een goudvis die elke week bij
een ander adres in de wijk lo-
geert. De Burenwinkel heeft
het straks allemaal. Deze bij-
zondere producten moeten de
relatie tussen wijkgenoten
verbeteren. 

De winkel, een omge-
bouwde ouderwetse
SRV-wagen, gaat in
september op proef

door Amsterdam rijden.
Mocht het concept aan-
slaan, dan zal de mo-
biele winkel ook zijn

ronde doen in andere gro-
te plaatsen in Nederland. 

Saar van Blaaderen,
van het Instituut Liefde in

de Stad en één van de zeven-
tien initiatiefnemers van het
sociale project, heeft er alle
vertrouwen in. „De Burenwin-
kel wordt een succes. In Para-
diso selecteerde vorige week

! Met deze ’onderburengieter’
kun je vanaf je eigen 
balkon de plantjes 
van de beneden-
buurvrouw 
voorzien 
van water. 
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„De vloer van mijn keuken-
tje piept en kraakt dat het een
lieve lust is, maar ik word er
bloednerveus van.

In een aanval van razernij
heb ik de vloerbedekking eruit
geknipt om te kijken of ik er
zelf iets aan kon doen. Lastig-
.De vloer bestaat uit vier op el-
kaar gelegde delen. Alle
schroeven eruit, was mijn vol-
gende stap, dacht ik, en dan
die gaten volspuiten met pur,
zodat er geen wrijving meer
is. Nou, dat, zoals u zult
begrijpen, werkt dus
niet. Het pur kwam aan
alle kanten behalve de
goede de spuitbus uit.
Die vloer moet eruit, ik
word er gek van.
Maar... de keuken moet
blijven staan, die wil ik
niet gesloopt hebben.
Dus de vloerplaten
moeten onder het be-
staande keukenblok ge-
sloopt en opnieuw ge-
legd worden.

Ziet u hier een rede-
lijk haalbare en vooral
betaalbare oplossing?” 

Mw. E.C.A. Pols
Krakende en piepen-

de vloeren zijn ver-
schrikkelijk irritant. In
uw mail schrijft u dat
het de keuken betreft.
U woont in Amsterdam
Oud-West en daar zijn
nog veel oude huizen
van voor de oorlog. Er
liggen verschillende la-
gen delen op elkaar,

pakken. De schroeven heeft u
eruit gehaald en de schroefga-
ten gevuld met purschuim.
Niet slim, het is een hoop
werk om dat te verwijderen.
U wilde uw keukenblok niet
weghalen, maar ik denk dat
er niks anders op zit om dat
toch te doen. Dus alle lagen
verwijderen, zodat u bij de
eerste laag originele vloerde-
len komt en dan uitzoeken
waar deze kraakt. Meestal
zijn de spijkers los gaan zit-

ten. Deze eerst doordre-
velen en dan de vloer-
delen vastschroeven
met minimaal 50 mm
lange schroeven. Eerst
voorboren met een
boortje die dunner is
dan de schroeven, en
vervolgens de boorga-
ten verzinken zodat het
hout niet gaat barsten
als u het vastschroeft.
Mocht het dan toch nog
iets kraken kreeg ik de
tip om grafiet of talk-
poeder op de naden de
strooien. Mocht dit alle-
maal niet helpen dan zit
er toch niks anders op
om de delen allemaal
los te halen en opnieuw
te plaatsen. Dit is een
hele klus en als u dat
zelf niet kunt, is het
verstandig om een aan-
nemer of timmerbedrijf
dit te laten doen. Mis-
schien niet de goed-
koopste manier, maar
wel de verstandigste.
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Iedere man of
vrouw die thuiswerkt,
scheelt een auto in een
file en een zitplaats in
trein of bus. Eventueel
een fiets op het drukker
wordende fietspad.
Thuiswerken voor men-
sen in loondienst en zelf-
standig ondernemers
wordt gelukkig
steeds populairder.
Zo populair dat de
werkgeversverenigingen
er subsidie of belasting-
korting voor gaan vra-
gen. Dat is toch ietsje
overdreven.

Het voordeel voor zelfstan-
digen om thuis te werken is
duidelijk. Geen extra kosten
van huisvesting, men kan
werken op tijden die goed uit-
komen en tussendoor kunt u
enige huishoudelijke
werkzaamheden uit-
voeren. Bent u in
loondienst dan zal
uw werkgever goed
moeten vinden dat u
thuis gaat werken.
Niet voor alle beroe-
pen is dit mogelijk.
Maar voor hen die
veel met computers
werken, kan dit uitstekend.
Via internet kunt u uw werk-
zaamheden verrichten in het
computernetwerk van uw
werkgever. Telefoneren en e-
mailen met klanten en colle-
ga’s kunt u tegenwoordig van-
af iedere plek op de wereld.
Werkt u thuis, dan is het ver-
standig om daarvoor een apar-
te kamer in te richten en niet
aan de keukentafel gaan wer-
ken. De werkgever zal aan die
inrichting (belastingvrij) mee-
betalen, want als meer werk-
nemers gaan thuiswerken
scheelt hem dat enorm in de
kosten: minder kantoorruimte
huren, minder elektriciteit,
verwarming, telefoonkosten,
minder reiskosten en dergelij-
ke. Dus voordelen voor de
baas.

Vandaar dat ik het wat
overdreven vind dat de over-
heid moet meebetalen (van ons
belastinggeld) als werknemers
meer thuis gaan werken. Het
gebeurt zeker niet iedere dag,
maar op dit punt moet ik de
voorzitter van de werkne-
mersvereniging FNV me-
vrouw Jongerius bijvallen. Zij
vindt terecht dat werkgevers
niet moeten zeuren en het
stimuleren van thuiswer-
ken zelf moeten betalen.

Over thuiswerken heb ik
toch nog enkele andere opmer-
kingen. Want naast de lege
keukentafel, moet u natuurlijk
wel een extra kamer of zolder
beschikbaar hebben om in te
werken. Woont u te klein om
thuis te werken, dan wilt u
verhuizen en een grotere dus
duurdere woning kopen. Dat
kost u sowieso 6 procent over-
drachtsbelasting als verhuis-
boete. Daarnaast kunt u de
rente over een hogere hypo-
theeklening die u dan nodig
heeft niet meer aftrekken. De
woz-waarde van uw woning
wordt hoger en dus vraagt de
gemeente meer onroerende-
zaakbelasting. Hetzelfde geldt
voor huurders, die een extra
kamer nodig hebben en een
grotere woning willen huren.
Niks oude huurprijs maar een
veel hogere geharmoniseerde
huurprijs. En kijk ook eens
naar de (deel)gemeenten die
moeilijk doen als u om een
grotere woning te creëren het

samenvoegen van twee kleine-
re woningen, of een winkel en
bovenliggende woning, pittig
tegenwerken of verbieden. De-
ze praktische problemen vind
ik belangrijker dat de inrich-

tingskosten van een
werkkamer.

Voor wijken met
veel oudere en kleine-
re woningen, dat heet
vandaag ’prachtwij-
ken’, zou het goed
zijn als meer mensen
thuiswerken. Dan
zijn er overdag name-
lijk ook andere men-

sen op straat en in de winkels
dan hangjongeren en dito ou-
deren.

Werkt u al thuis of over-
weegt u dat, bedenk dan dat
het zeer goed voor u zal zijn
om iedere week toch minimaal
eenmaal naar het bedrijf te
gaan of een bijeenkomst elders
met uw collega’s te hebben.
Communicatie per telefoon en
e-mail is prachtig, maar zon-
der menselijk contact loopt
het fout. www.broeren.com

Lastig pakket

Gemiddelde koopsom
Voor 2006 is de gemiddelde koopsom van eengezinswoningen
woningen bepaald over de koopsommen in het eerste kwartaal.
De gemiddelde koopsom voor eengezinswoningen ligt in de
meeste provinciehoofdsteden rond de twee à drie ton. Uitzonde-
ringen zijn Leeuwarden, waar het gemiddelde beduidend lager
ligt en Den Haag waar het gemiddelde beduidend hoger ligt. Voor
de meeste steden geldt dat het gemiddelde in het eerste kwartaal
van 2007 hoger is dan de gemiddelde koopsom in 2006. Dit geldt
echter niet voor Assen, Lelystad en Zwolle.

Prijsontwikkeling
Voor alle vier de regio’s geldt dat de prijsontwikkeling van eenge-
zinswoningen de afgelopen jaren ongeveer hetzelfde is. In de regi-
o’s noord zijn de stijgingen rond de 15% in de drie provincies. In de
regio west is de stijging in Zuid-Holland iets lager dan in de overige
twee provincies. In middenoost zijn de verschillen groter. In Flevo-
land was de stijging het kleinst met 6% en in Gelderland het grootst
met 12,5%. In de regio zuid is de stijging over de afgelopen drie jaar
ongeveer gelijk, alleen in de tussenliggende periode zijn er wel ver-
schillen, met name in Zeeland is de stijging de laatste periode mar-
ginaal en wordt zelfs een lichte daling waargenomen. Verder dient
opgemerkt te worden dat het hier om trends op provinciaal niveau
gaat. Lokaal kunnen de prijsontwikkelingen anders liggen.

Provincie: Zeeland
Plaats: Middelburg
Perceelopp: 108 m!

Wooninhoud: 330 m"
Woningtype:

Eengezinswoning
Vraagprijs: E 159.000 k.k.

Snelcode: 30874902
Makelaar:

Orisant Makelaardij bv

Provincie: Friesland
Plaats: Leeuwarden
Perceelopp: 180 m!
Wooninhoud: 360 m"
Woningtype: 
eengezinswoning
Vraagprijs: E 169.000 k.k.
Snelcode: 25538247
Makelaar: 
WitteWoningWinkel 
Heerenveen
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Kijkwand
Leuk zo’n lcd-tele-

visie aan de wand,
maar men houdt
vaak geen rekening
met in het zicht han-
gende kabels. Met
de AVwand is dat
probleem opgelost
en je hebt er ook
meteen een stijlvol
meubelstuk bij waar
bijvoorbeeld ook de
dvd-recorder in
weggewerkt kan
worden. In vrijwel
elk gewenst for-
maat, kleur, behang
of fotoprint lever-
baar. Vanaf E 749.
www.avwand.nl

Hokus pokus
Ach je moet wat verzinnen om op te

vallen in designland. Zo heeft Ligne Roset
een tapijt dat in een handomdraai veran-
dert in een poef/kruk in haar collectie op-
genomen. Door aan de centrale knoop te
trekken, die verbonden is met vier lussen,
gaan de panelen omhoog en het tapijt
wordt een krukje bekleed met romantisch
gedrapeerde wol. In verschillende kleu-
ren. Prijs E 385. www.ligne-roset.com

Prijs: E 1995, inclusief acces-
soires. www.kiros.nl

Tuin-bench bbq
Koken in de buitenlucht is

nog steeds een trend die volop
in ontwikkeling is. Sinds kort is
er nu ook de tuin-bench bar-
becue. Ideaal om sa-
men met vrienden
en familie te genie-
ten van een hapje dat
je ter plekke zelf klaar-
maakt. Heb je geen zin
om te barbecuen? Dan
kun je met dit gezellige
tuinmeubel ook fondu-
en of een overheerlijk
stoofpotje bereiden.

Illustratie: JORRIS VERBOON

Thuiswerken

! Met het
’Buurtjeleen-
bordje’ kun je
aangeven wat
je buren bij je
kunnen lenen.

Amsterdams initiatief voor meer liefde in de stad

maar als de laag die bevestigd
is op de draagbalken al kraakt
en piept, helpen extra lagen
erop ook niet. Dus moet u het
probleem bij het begin aan-

! Niets is zo vervelend als een krakende en
piepende houten vloer… FOTO: LEX HIEMSTRA
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Noo� t act� es:
het � s altijd voordel� g!

www.tegelhandel-groen.nl
Ma-Za 9-17 u. � Vr� jdag koopavond

Hoefweg 95, Ble� sw� jk
Tel. 010 - 521 5055

Wand- en
� loertegels?

AIRCOSHOP.NL

piet@vanheugten.com
www.vanheugten.com

KELA
TAPIJTTEGELS
PIET VAN HEUGTEN
1200m2 tapijttegelideeën!
Renswoude, tel: 0318 571225


