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“Ik huur al 55 jaar 
bij Waterweg 
Wonen”

Bewoners zorgen 
voor kleurrijke 
entree

161293

Woningaanbod 
voor senioren en 
mensen met een 
beperking

Even voorstellen: 
Marieke Kolsteeg, 
de nieuwe direc-
teur-bestuurder

Het is een uitzonderlijk project 
voor Nederland. Waterweg Wonen 
gaat twaalf portiekwoningen aan 
de Soendalaan in de Indische 
Buurt uiterst energiezuinig 
renoveren tot Nul op de Meter-
woningen. Deze unieke aanpak 
is een van de onderdelen van de 
energievisie (zie pagina 5) van 
Waterweg Wonen. 

Nathalie van Nieuwkoop, projectleider 
van Waterweg Wonen vertelt waarom 
dit project zo vernieuwend is. “Nul op 
de Meter betekent dat het complex 
evenveel duurzame energie opwekt als 
het nodig heeft voor de woningen én 
de bewoners. Duurzame installaties 
en zonnepanelen zorgen voor warm 
water, voor verwarming en elektri-
citeit voor alle huishoudelijke gebruik. 
We gebruiken geen enkele fossiele 
brandstof meer. Dat is voor nieuwbouw 
al bijzonder, maar voor renovatie 
helemaal. Daarom krijgen we daar 
Nederlandse en Europese subsidies 
voor. Dat moet wel, want de ingreep is 
uiterst kostbaar. Wij investeren ook zelf 
in het project, omdat wij zo veel kunnen 

Uniek renovatieproject tovert portiekflat  
om tot Nul op de Meter-woningen

leren voor de toekomst. Zeker omdat 
we samenwerken met TU Delft en 
andere partners.”

Direct enthousiast
De bewoners zijn vanaf het begin 
nauw betrokken bij het project, dat 
waarschijnlijk in oktober start. Dat alle 
huurders instemden met het plan, geeft 
aan hoe positief zij zijn. “Het wordt heel 
mooi,” vertelt Rianne Spoor, die bijna tien 

jaar met plezier op de Soendalaan woont. 
“Toen ik hier in het begin woonde, 
bestond het idee om het blok af te 
breken. Het is een leuke buurt, maar 
de woningen zijn tochtig, vochtig en 
gehorig. Toen Waterweg Wonen met het 
nieuwe plan kwam om ze energiezuinig 
te maken, was ik direct enthousiast. We 
kunnen er alleen maar op vooruit gaan.”

Vervolg op pagina 2  

Rianne Spoor: “Ik krijg er hopelijk een warmer, comfortabeler huis met een stabieler klimaat 
voor terug”.
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Tweede schil
Op twee bewonersavonden en in persoon-
lijke gesprekken legde Waterweg Wonen 
samen met aannemer BIK Bouw uit wat 
dat inhield. Nathalie van Nieuwkoop: 
“Portiekwoningen Nul op de Meter maken 
is technisch gezien niet eenvoudig. Samen 
met BIK Bouw en de TU Delft hebben we 
een uitgebreid plan gemaakt.”

Dat bestaat onder meer uit een tweede 
huid - 2nd skin - die om het complex 
wordt gezet. Die zorgt voor een uitste-
kende isolatie. In de nieuwe kozijnen komt 
driedubbel isolatieglas. Verder wordt het 
dak vol met zonnepanelen gelegd. Die gaan 
genoeg energie leveren voor alle installaties 
én het normale huishoudelijk gebruik van de 
bewoners. 

Geen gasaansluiting meer
Maar dat is zeker niet alles. Het gebouw 
heeft na de renovatie geen gasaansluiting 
meer. In plaats daarvan zorgt een milieu-
vriendelijk multiwarmtepompsysteem voor 
verwarming en warm water. De installaties 
bevinden zich straks buiten de woning, in 
een kast op een vernieuwd, groter balkon. 

Op inductie
Voor de huurders in de twaalf woningen 
verandert natuurlijk het een en ander.  
Zo gaan bewoners op inductie koken in 
plaats van op gas. Rianne moest even aan 
het idee wennen. “Waterweg Wonen heeft 
laten zien hoe een inductieplaat werkt.  
Dat lijkt net zo snel te gaan als gas.”
Nieuw is ook dat de TU Delft en Waterweg 
Wonen het energiegebruik van de huurders 
volgen. Als bewoners veel meer gaan 
gebruiken dan ze eerst deden, geven de 
meters dat aan en krijgt de huurder een 
seintje. Rianne vindt dat prima. “Monitoring 
geeft mij inzicht. Dat maakt je veel bewuster 
van je energieverbruik.”

Woonlasten gelijk of lager
Een andere verandering is dat de bewoners 
straks geen maandelijks energievoorschot 
voldoen aan hun energieleverancier. 
In plaats daarvan betalen zij een 
zogenaamde energieprestatievergoeding 
(EPV) aan Waterweg Wonen. “Daarmee zijn 
de woonlasten voor de meeste bewoners 
gelijk of lager”, legt de projectleider uit. 

Comfortabeler
Het duurt nog even voor het zover is. Zoals 
de planning er nu uitziet, start de renovatie 
in oktober. Het kan aan het eind van het 
jaar klaar zijn. “De meeste werkzaamheden 
vinden aan de buitenkant plaats. 
Hierdoor is de overlast voor de bewoners 
beperkt. Huurders blijven er wonen tijdens 
de renovatie. In sommige woningen 
gaan we op verzoek van huurders daarna 
keukens, douches en toiletten vervangen”, 
vertelt Nathalie. 

Rianne Spoor ziet er niet tegenop. “Het zal 
wel overlast geven, maar die neem ik voor 
lief. Ik kijk enorm uit naar het resultaat. 
Mijn woonlasten worden lager. En ik krijg 
er hopelijk een warmer, comfortabeler huis 
met een stabieler klimaat voor terug. Ik ben 
er helemaal klaar voor.” n

Andere portiekflats in Indische Buurt 
naar A+-label
De Indische Buurt telt nog 183 andere 
portiekwoningen. Deze woningen 
krijgen eveneens een uitgebreide 
opknapbeurt. Die zorgt ervoor dat 
zij energiezuiniger en comfortabeler 
worden. Het doel is een A+-label. In 
samenwerking met een planteam werkt 
Waterweg Wonen deze ingreep verder 
uit.

Huidige situatie en nieuwe situatie
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Marieke Kolsteeg: “Ik ben me goed bewust voor wie wij ons werk doen”

U werkt nu een paar weken bij 
Waterweg Wonen? Wat is uw eerste 
indruk?
“Van te voren hoorde ik al dat Waterweg 
Wonen een mooie organisatie is met 
betrokken medewerkers. Nu heb ik dat 
de afgelopen weken zelf mogen ervaren. 
Het viel mij al snel op dat de collega’s 
hart voor hun werk, en daarmee voor de 
inwoners van Vlaardingen, hebben.”

Kunt u iets vertellen over uzelf en uw 
achtergrond? 
“Ik ben 45 jaar, ik woon in Rotterdam 
samen met mijn man en drie kinderen. 
Ik heb 21 jaar in verschillende functies 
bij woningcorporatie Woonbron gewerkt. 
Vanaf mijn studie, Bouwkunde aan de 
Technische Universiteit in Eindhoven, 
ben ik eigenlijk al bezig met de Volkshuis-
vesting. Na mijn opleiding begon ik als 
wijkmanager, daarna volgende functies 
als manager Klant, manager Stad en de 
laatste jaren werkte ik als directeur. Ik 
heb alle facetten van corporaties mee 
mogen maken. Hierdoor realiseer ik mij 
goed welke invloed de besluiten die ik 
neem hebben op mijn collega’s en de 
inwoners van de stad.”

Wat vindt u van de stad Vlaardingen? 
“Vlaardingen ken ik nog niet zo goed. 
Toen ik solliciteerde ben ik, met het 
bedrijfsplan van Waterweg Wonen en 
het Actieplan Wonen in mijn hand, de 
stad gaan verkennen. Mijn eerste indruk 
is dat Vlaardingen een veelzijdige stad 
is. De wijken verschillen erg van elkaar. 

Het mooie monumentale centrum 
wordt afgewisseld met de sloop in 
Holy-Zuidoost. Ons kantoor staat dan 
weer in een hele nieuwe, opgeknapte 
buurt. De komende tijd doe ik mijn 
best om Vlaardingen nog beter te leren 
kennen. Van wat ik tot nog toe gezien 
heb, word ik erg enthousiast.”

Wat zijn uw plannen voor Waterweg 
Wonen? Wat gaan huurders merken 
van uw komst?
“Ik zie dat het goed gaat met de 
organisatie. De dienstverlening wordt 
goed beoordeeld. Het is een bedrijf dat 
zich vol inzet voor Vlaardingen en haar 
bewoners. Ik wil dat hetgeen nu goed 
gaat ook goed blijft gaan. Samen met 
de organisatie, gemeente, huurders en 
stakeholders wil ik kijken wat er nog 
beter kan. Met behoud van al het goede 
wil ik ook kijken hoe we mee kunnen in 
de moderne tijd. Moderne vormen van 
klantbediening, daar sta ik voor open. 
Bovendien probeer ik dicht bij de mensen 
te staan. De huurders en inwoners 
van Vlaardingen zijn mijn belangrijkste 

Even voorstellen: Marieke Kolsteeg, 
de nieuwe directeur-bestuurder
In de vorige uitgave van Watermerk 
kondigden we Marieke Kolsteeg 
al aan. Sinds 1 september is zij 
de nieuwe directeur-bestuurder 
van Waterweg Wonen. Zij volgt 
daarmee Harrie Bosch op, die met 
prepensioen ging. Wie is Marieke 
Kolsteeg? Wat is haar achtergrond? 
En wat heeft zij met Vlaardingen?

drijfveer. Mensen die van ons afhankelijk 
zijn voor een woning, prettig woongenot 
bieden. Daar ben ik op aanspreekbaar.” 

Wat verwacht u dat de gevolgen zul-
len zijn van een nieuw regeringsbeleid 
voor huurders?
“Vooralsnog is het nog even afwachten 
wanneer het nieuwe regeringsbeleid er 
komt. Maar ik verwacht dat er geen hele 
grote wijzigingen gaan komen, behalve 
ten aanzien van duurzaamheid. Ik ben 
zeer benieuwd wat de nieuwe regering 
hierover gaat verwachten of eisen van 
de corporaties. Bovendien verwacht ik 
dat de verhuurderheffing die wij aan de 
overheid betalen eerder hoger wordt dan 
lager. Dat betekent dat we nog beter 
op ons geld moeten letten. We moeten 
scherpe keuzes maken.”

Waar kunnen huurders u tegen-
komen?
“Ik probeer zo veel mogelijk in de wijken 
en buurten te zijn en natuurlijk bij evene-
menten die Waterweg Wonen organi-
seert.” n
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Dit stuk staat op onze site in de nieuwsbrief “Huurdingen” van december 2016.
Wij vinden dat de mensen zonder computer deze informatie ook moeten kunnen lezen.

Een betaalbaar huurhuis vinden wordt steeds moeilijker. 
Dat merken starters die soms noodgedwongen een woning 
moeten zoeken in de vrije sector (boven de 710,86 euro) 
en gezinnen die op de wachtlijst staan voor een betaalbare 
sociale huurwoning. Wie net teveel verdient voor de 
sociale huur krijgt geen hypotheek voor een koopwoning. 
Vrije sector verhuurders stellen soms ook nog eens 
inkomenseisen waaraan je niet kunt voldoen of ze bieden 
woningen aan die je gewoon niet kunt betalen. Flexwerkers, 
uitzendkrachten en herstarters kunnen het wel helemaal 
“schudden”. Ben je senior en wil je doorstromen naar een 
betaalbaar appartement en je moet nog zorg inkopen dan is 
het meestal noodgedwongen blijven zitten waar je zit. 

“Te arm” om aan de inkomenseisen in de vrije sector te 
voldoen maar met precies datzelfde inkomen “te rijk” om 
sociaal te mogen huren.

Je zal maar een bruto jaarinkomen hebben boven de 
31.000 euro. Je komt dan niet in aanmerking voor een 
sociale huurwoning. Je krijgt meestal geen hypotheek. 
Kopen gaat niet omdat je inkomen te laag is of, op hoge 
leeftijd, krijg je geen hypotheek. Je moet noodgedwongen 
de vrije sector in. Je wordt dan een dure scheefwoner. 
Er hoeft maar even wat te gebeuren en er kunnen snel 
financiële problemen ontstaan. De rapen zijn dan echt gaar. 
Je schaamt je soms ervoor en wacht te lang. Er blijken 
veel zorgen achter de voordeur te zitten. De Huurdersraad 
maakt zich zorgen over de betaalbaarheid en heeft dit 
duidelijk naar voren gebracht in het overleg met de 
gemeente en de woningcorporatie.

Duur scheefwonen.
554.000 huishoudens met een gezinsinkomen onder 
31.000 euro huren een woning met een huur boven 
de aftoppingsgrens (524,37 euro voor 1 en 2-persoons 
huishoudens en 561,98 euro voor meerpersoons 
huishoudens). Deze huishoudens hebben grote moeite 
om de eindjes aan elkaar te knopen. Dit wordt een steeds 
groter probleem. Het blijkt dat relatief veel huishoudens die 

eigenlijk te duur wonen/huren pas recent in een woning 
zijn komen wonen en ook relatief vaak van een commer-
ciële verhuurder huren. De verklaring is dat het vooral 
om huishoudens gaat die om urgente redenen (bijvoor-
beeld echtscheiding of verkoop van de vorige woning), 
al dan niet tijdelijk een dure woning hebben betrokken. 
Er is nauwelijks betaalbaar aanbod. De prijstechnische 
“passende” woningen die je wel mag huren worden maar 
mondjesmaat aangeboden. Ze staan vaak in kwetsbare 
buurten, zijn te klein voor een gezin of slecht geïsoleerd 
zodat de woonlasten alsnog hoog uitpakken.

Er is een schaarste aan sociale huurwoningen tussen 
de 400 euro en de 650 euro huur. De Huurdersraad pleit 
voor een extra impuls om woningen in deze prijsklasse te 
bouwen of de huur waar mogelijk te verlagen. n

Uitnodiging voor onze 
Bewonersavond

Op woensdag 11 oktober houden we weer een 
Bewonersavond voor alle huurders van Waterweg 
Wonen. U bent van harte welkom in de grote zaal van 
de Marnixflat aan de Marnixlaan. We beginnen om 19.30 
uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur en de koffie staat 
klaar. Naast de vaste punten van de Algemene Ledenver-
gadering staat onder andere op de agenda:

- Het bestuur van de Huurdersraad wil op deze avond 
een aantal onderwerpen aan de orde stellen waarbij 
u wordt gevraagd hoe u daar over denkt.

- “Met het Bestuur aan tafel”. Tijdens de vorige 
Bewonersavond was het een succes en daarom gaat 
het bestuur ook deze keer met de aanwezigen om de 
tafel zitten om ideeën uit te wisselen, te bespreken 
hoe het in de verschillende complexen gaat en hoe 
de samenwerking is met Waterweg Wonen.

- Als u ook iets op de agenda wil zetten of op  
11 oktober wilt bespreken, wat uw woonsituatie 
betreft, kunt u dit ook nu al aan ons laten weten  
en naar ons mailen:  
huurdersraad.waterwegwonen@kpnmail.nl.

Wilt u onze nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur een 
mail naar huurdersraad.waterwegwonen@kpnmail.nl



5s e p t e m b e r  2 0 1 7

De overheid wil dat alle gebouwen 
in 2050 energieneutraal zijn. Dat 
lijkt nog ver weg, met nog 32 jaar 
te gaan. Toch investeert Waterweg 
Wonen daar nu al extra in. Daarbij 
gaat zij verder dan de wettelijke 
eisen. Hoe? Dat hebben wij in 
de energievisie vastgelegd. We 
kiezen daarin bewust voor een 
mix van maatregelen.  
Voor huurders is dat goed nieuws. 
Het gaat namelijk vaak samen 
met comfortabeler wonen en een 
lagere energierekening.

Energieneutrale woningen, dat kun je 
op veel manieren bereiken. Isolatie 
van daken en muren zorgt ervoor dat 
bewoners minder energie hoeven te 
gebruiken. Je kunt ook denken aan 
het gebruiken van duurzame energie-
bronnen, zoals zonneboilers, warmte-

pompen, zonnepanelen en stoken op 
biomassa, dus organisch materiaal. 
Een derde mogelijkheid is heel 
efficiënt fossiele brandstof gebruiken, 
bijvoorbeeld door gewone lampen te 
vervangen door led-verlichting. 
Verder zijn oplossingen mogelijk 
zoals uitwisseling van energie tussen 
industrie en woningen, bijvoorbeeld 
door een warmtenetwerk.

Combinatie van acties
Waterweg Wonen kiest in zijn energie-
visie niet voor één richting. Wilfred 
Gerritse, teamleider Techniek, vertelt 
waarom. “We denken dat juist een 
combinatie van maatregelen het beste 
is. Niet alle ingrepen zijn namelijk overal 

mogelijk. En soms kosten die veel geld. 
Wij investeren het geld daar waar de 
opbrengst het grootst is. De zwakke 
plekken lossen we eerst op. Bijvoor-
beeld door spouwmuren en daken te 
isoleren of dubbel glas te plaatsen. 
Sommige collectieve ketels vervangen 
wij in de komende jaren door een 
duurzamer alternatief, zoals een ketel 
op biomassa. Waar het kan, plaatsen we 
zonnepanelen of zonneboilers.”
Verschillende duurzame projecten staan 
in de startblokken. U leest erover in deze 
Watermerk. Zo wordt nieuwbouw in de 
Westwijk energieneutraal (zie pagina 9). 
Daarnaast doet Waterweg Wonen in de 
Indische Buurt samen met TU Delft een 
bijzonder proefproject om bestaande 
woningen Nul op de Meter te maken (zie 
pagina 1). Dat gaat weer een stap verder 
dan energieneutraal (zie kader). “Met 
de pilot in de Indische buurt willen we 
kennis opdoen voor de toekomst”, vertelt 
Gerritse.

Meer comfort 
Wat gaan huurders ervan merken? “Dat 
ligt eraan. Als wij een collectieve ketel 
vervangen voor een ketel op biomassa, 
hebben huurders daar nauwelijks 
overlast van. Voor het plaatsen van 
dubbel glas is dat natuurlijk wel zo. 
Bij alle ingrepen laten wij van tevoren 
weten wat er gaat gebeuren.” Voordelen 
biedt het de bewoners ook. Vaak 
leveren de ingrepen extra comfort op, 
bijvoorbeeld in de Indische Buurt. “Het 
is veel fijner wonen in een goed geïso-
leerde woning. Bovendien is de energie-
rekening lager dan voorheen. Bewoners 
van Nul op de Meter-woningen betalen 
overigens wel een vergoeding voor de 
extra investeringen die wij doen.” n

Hoe investeert Waterweg 
Wonen in duurzaamheid?

Wat is het verschil tussen energieneutraal en Nul op de Meter?
Een woning is energieneutraal als de woning evenveel duurzame energie 
opwekt als nodig is voor verwarming en warm water. Nul op de Meter gaat nog 
een flinke stap verder. Dan wekken duurzame installaties ook genoeg energie 
op voor het normale, huishoudelijke verbruik. Denk aan de koelkast, de wasma-
chine en alle andere apparaten. 
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In Vlaardingen is er grote  
vraag naar eengezinswoningen 
of maisonnettewoningen met 
tuin. 

Juist bij deze woningen is het aanbod 
klein. Veel jonge gezinnen kunnen 
geen geschikte woning vinden en 
huren noodgedwongen een te klein 
huis. Daarentegen zijn er ouderen die 
naar een kleiner onderkomen willen 
verhuizen. Toch doen zij dat om de een 
of andere reden niet. De doorstroom-
coaches van Waterweg Wonen kunnen 
hierbij van dienst zijn. 

De heer W. van den Bos is het 
levende voorbeeld. Hij woonde al 
jaren in een groot huis in de Madoera-
straat. Eerst met zijn ouders en 
drie broers, daarna alleen. Het huis 
was te ruim voor een man alleen. 
Samen met zijn schoonzus vroeg hij 
Waterweg Wonen om hulp. “Binnen 
twee maanden kreeg ik een fantas-
tisch appartement aangeboden in de 

Billitonflat”, vertelt de heer Van den 
Bos. “Ik bekeek de flat en zag het 
mooie uitzicht over de stad. Toen wist 
ik dat ik hier nooit meer weg wilde. De 
verhuizing verliep snel en soepel. Alle 
hulde voor de perfecte afhandeling. Ik 
kan het iedereen aanraden”, vertelt de 
enthousiaste huurder. De vrijgekomen 
eengezinswoning van de heer Van den 
Bos is verhuurd aan een gezin met 
kinderen.

Regelmatig maken wij u erop attent 
dat u via ons digitale loket  
Mijn.waterwegwonen.nl eenvoudig 
huurzaken kunt regelen. 

Wij merken dat sommige bewoners moeite 
hebben met inloggen. Om u te helpen, 
hebben wij een instructiefilmpje gemaakt. 
Daarin kunt u stap voor stap zien hoe dat 
moet. U vindt het filmpje (linksonder) op de 
homepage van Waterweg Wonen,  
www.waterwegwonen.nl. Heeft u nog steeds 
problemen? Bel dan tussen 9.00 en 12.00 uur 
naar (010) 248 88 88. n

Hoe log ik in op  
Mijn.waterwegwonen?

Huurder blij na doorstroom kleinere woning

“Ik ga hier nooit meer weg”

Vanuit de Billitonflat heeft meneer Van den Bos een prachtig uitzicht over de stad.

Interesse? 
Wilt u kleiner gaan wonen? Of wilt 
u graag gelijkvloers wonen? Onze 
doorstroomcoaches helpen u graag 
met het zoeken naar een passend 
appartement. In een vrijblijvend 
gesprek kunt u uw wensen kenbaar 
maken. Bel voor een afspraak tussen 
9.00 en 12.00 uur naar  
(010) 248 88 88. n
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Op zondagmiddag 10 december 2017 presenteert Vlaardingen, in huiskamers door de hele stad, 
wat het te bieden heeft aan opkomend en gearriveerd muzikaal talent. Minstens 20 huiskamers, 
verdeeld over meerdere wijken, worden omgetoverd tot een intiem podium. 

Hier kan je luisteren naar optredens 
van lokale muzikanten; van jazz 
tot klassiek, van singer-songwriter 
tot elektronische beats. Tijdens 
Muziek bij de Buren ontmoet je 
de inwoners van Vlaardingen en 
maak je in de intieme sfeer van de 
huiskamer kennis met al het moois 
wat Vlaardingen op muzikaal vlak 

te bieden heeft. Omdat de gastvrijheid 
onbetaalbaar is, zijn de optredens 
gratis toegankelijk!

Huiskamers en muzikanten gezocht
U kunt zich ook opgeven als 
huiskamer, muzikant, of als beide! 
Want alleen samen maken wij Vlaar-
dingen op 10 december gezelliger en 

muzikaler. Inschrijven kan tot en 
met 13 oktober via de website van  
Muziek bij de Buren:  
www.muziekbijdeburen.nl. Hier 
leest u ook meer informatie over 
het huiskamerfestival. n

Laat je verrassen door de muzikaliteit en gastvrijheid van Vlaardingen

Huiskamerfestival ‘Muziek bij de  
Buren’ gaat van start in Vlaardingen

Een eerder gegeven optreden tijdens een huiskamerfestival.

Vanuit de Billitonflat heeft meneer Van den Bos een prachtig uitzicht over de stad.
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Meer voor minder, dat krijgen 
de klanten bij Super van Lopik in 
Vlaardingen. Op 13 april opende 
deze sociale supermarkt op de 
Vetteoordskade 6 feestelijk zijn 
deuren. In deze rubriek vertellen 
bedrijfsleider Jan Molendijk en 
initiatiefnemer Eric Dijkhuizen hoe 
het nu loopt.

Waarom deze Super van Lopik?
Eric: “Het is een onderdeel van Vlaar-
dingen Werkt. Het doel daarvan is 
Vlaardingers met een achterstand op 
de arbeidsmarkt weer aan het werk te 
helpen. We runnen ook een kapsalon/
nagelstudio, een fietswerkplaats en een 
klusbedrijf. De supermarkt past daarbij. 
Deze levert namelijk betaalde banen op. 
Wij doen daarnaast iets aan het armoe-
deprobleem. Mensen met een uitkering 
krijgen hier vijftig procent korting. De 
naam hebben wij gekozen omdat hier 
altijd een kantoorboekhandel was 
gevestigd die zo heette. Dat vonden de 
voormalige eigenaren een leuk idee.”

Hoe kun je korting krijgen?
Eric vervolgt: “Wie kan aantonen van 
een uitkering rond te moeten komen, 
krijgt een persoonlijke klantenpas. 
Daarmee kan hij of zij winkelen voor de 
helft van het geld. Het is een succes, 
we hebben al duizend geregistreerde 
klanten. Veel mensen zitten in de 
schuldsanering. Die hebben maar 
veertig of vijftig euro per week om van 
te leven.”

Welke producten biedt de  
supermarkt?
Bedrijfsleider Jan: “Een breed basisas-
sortiment van 1.800 artikelen. Alles 
van ontbijt tot diner en producten voor 
persoonlijke verzorging, maar geen 

alcohol en tabak. Laatst vroeg iemand 
om custardpoeder. Dat hebben we nu 
in het pakket opgenomen. Zo helpen 
klanten ons verder.”

Het draait nu een paar maanden. 
Hoe loopt het?
Jan: “Klanten zijn heel positief. Zo 
vertelde iemand dat hij eindelijk vlees bij 
zijn maaltijd kon eten. Dit soort reacties, 
dat is de mooiste beloning. Dat wij 
verse groente en vlees verkopen, helpt 
klanten beter en gezonder te eten. We 
hebben trouwe bezoekers, die hier twee 
of drie keer per week komen.”

Hoe is het voor u persoonlijk om 
weer in dit vak aan het werk te zijn?
Jan vervolgt: “Het bevalt erg goed. De 
afgelopen drie jaar heb ik thuis gezeten. 
Daarvoor werkte ik 45 jaar in de super-
marktbranche. Dankzij Super van Lopik 
heb ik weer een betaalde baan, net als 

“De positieve reacties van klanten,  
daar doe je het voor”

twee collega’s. Twee anderen leiden we 
met behoud van uitkering op in het vak.”

Is iedereen welkom in uw  
supermarkt?
“Zeker. We richten ons juist ook op 
gewone klanten, die hier voor hun 
dagelijkse boodschappen komen. 
Daarom gaan we nog meer kwaliteits-
producten bieden”, legt de bedrijfsleider 
uit.

Heeft u nog andere plannen?
Eric Dijkhuizen: “We starten met een 
restaurant in de supermarkt. Daar 
gaan we met dagverse producten een 
driegangenmenu koken voor 6 euro, dat 
mensen hier kunnen eten of afhalen. Zo 
blijven wij vernieuwen.”

Kijk op supervanlopik.nl voor het laatste 
nieuws en aanbiedingen. n

Uit ons netwerk

Bedrijfsleider Jan Molendijk
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Waterweg Wonen werkt samen met de Gemeente Vlaardingen aan de herstructurering en ontwikkeling 
van de Westwijk. In het centrum van de wijk start in 2018 de bouw van een sporthal en een 
appartementencomplex. Dat laatste krijgt 46 sociale huurappartementen en diverse winkelunits. 

Energieneutraal door…

• zonnepanelen 
• infrarood warmtepanelen
• warmwaterboiler
• goede isolatie voor gevel  
   en dak
• gasloos (all-electric)
• driedubbel isolatieglas HR+++

Bewoners zorgen voor 
kleurrijke entree
Meneer en mevrouw Hulspas wonen aan de Arij Koplaan in de 
Westwijk. Samen zorgen ze ervoor dat buurtbewoners kunnen 
genieten van een fleurige entree bij de flat. 

Al een paar jaar onderhouden zij 
de bloembakken die daar staan. 
Waterweg Wonen regelt een budget 
voor planten, het echtpaar Hulspas 
doet de rest. Hoewel meneer Hulspas 
onlangs 90 jaar werd, blijft hij met 
enthousiasme de bakken bijhouden. 
“Voorheen besteedde Waterweg 

Wonen dit uit aan een bedrijf dat twee 
keer per jaar langskwam. Maar dan 
zag je de bakken toch langzaamaan 
verpieteren”, vertelt mevrouw Hulspas. 
“Wij vinden het leuk om te doen en we 
krijgen veel complimentjes van de  
buurtbewoners”, aldus mevrouw 
Hulspas. n

Energieneutrale  
nieuwbouw in Westwijk

De nieuwbouw wordt een energie-
neutraal en gasloos complex. Daar-
mee gaat Waterweg Wonen verder 
dan de wet vereist. Dat past in onze 
energievisie, waarover u kunt lezen  
op pagina 5.

Energieneutraal betekent dat de 
duurzame installaties voldoende 
energie opwekken voor verwarming 
en warm tapwater. Lees in het kader 
‘Energieneutraal door….’ hoe we dat 

gaan aanpakken. Goed om te weten: 
een gasaansluiting is overbodig.  
Dat betekent dat geen enkele fossiele 
brandstof meer wordt gebruikt.
 
Het is een van de grote vernieu-
wingsprojecten in de Westwijk. De 
oplevering staat gepland voor april 
2019. Daarna bouwt projectontwik-
kelaar Synchroon twee vrije sector 
appartementencomplexen in het 
centrumgebied, naast de nieuwe 
sporthal.  
 
In 2018 sloopt Waterweg Wonen 
de flatgebouwen Valkenhof hoog en 
laag aan de Frank van Borselenstraat 
en het complex aan de Floris de 
Vijfdelaan. In de toekomst komen 
daar appartementen en eengezins-
woningen. Het gaat om koop- en 
huurwoningen, waarvan circa vijftig in 
de sociale huursector. 

Autovrij plein
Het centrum van de Westwijk wordt 
een autovrij winkel- en wandelgebied. 
Om dit te kunnen realiseren, wordt de  
Wiardi Beckmansingel ter hoogte van 
het winkelcentrum afgesloten voor 
autoverkeer. Het Tussenpad krijgt de 
functie van ontsluitingsweg voor de 
wijk. n
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Bernweg - Vanaf circa 145.000 euro k.k.

Johan de Wittstraat (Babberspolder) - Circa 325.000 euro k.k. Burgemeester A. van Walsumlaan - Vanaf circa 135.000 euro k.k.

Sperwerlaan (Holy Zuidoost) - Circa 199.000 euro k.k.

Wilt u een woning kopen  
van Waterweg Wonen?

Wij bieden deze appartementen aan vanaf circa 90.000 euro tot 325.000 euro kosten koper. Onder andere aan de Parkweg,  
de Van Walsumlaan tot aan appartementencomplexen in Babberspolder en Holy. Voor elk wat wils! Een impressie uit ons  
recente aanbod van 4-kamerwoningen: n

Kijk dan regelmatig op: www.aanbod.waterwegwonen.nl/ons-koopaanbod. 
U vindt daar appartementen van ongeveer 57 m2 tot wel 159 m2. 

Op onze aanbodsite ziet u welke makelaar de woning van uw keuze verkoopt. 
U kunt contact opnemen met deze makelaar voor meer informatie.
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Na oplevering van de 
2e woontoren aan de 
Van Hogendorplaan in de 
Babberspolder, werd al snel 
duidelijk dat er nog iets moest 
gebeuren aan de hal van het 
nieuwe flatgebouw. Bewoners 
noemden de hal kil en leeg.  
De functie van de grote ruimte 
was onduidelijk.

Sommige bewoners dachten dat ze 
de hal konden gebruiken om hun fiets 
te stallen. Andere bewoners ergerden 
zich daar weer aan. Waterweg Wonen 
besloot architect Harmen van de Wal 
van Architectenbureau Krill-orca in te 
schakelen om de functie en de sfeer van 
de hal te onderzoeken en verbeteren.

Inspraak door bewoners
De architect besloot workshops voor 
geïnteresseerde bewoners te organi-
seren om te onderzoeken wat er mis 

De afgelopen jaren is er een hoop veranderd in de Babberspolder. De oude portiekflats hebben plaats 
gemaakt voor nieuwe eengezinswoningen en appartementen. 

was met de hal. In de workshop 
bracht hij de wensen en behoeften 
van bewoners in kaart. “Uit de 
gesprekken kwam duidelijk naar voren 
dat er behoefte was aan een plek waar 
bewoners elkaar tegen kunnen komen 
en even kunnen zitten. Er werd ook 
gepleit voor een straatbieb. Dit is uitein-

delijk vertaald in een grote tafel van  
5 x 2,5 meter”, aldus Harmen van de 
Wal. Het ontwerp is uniek, waarbij 
een (lees)tafel, zitje, boekenkast en 
plantenbak een geheel vormen.  
De kleurrijke en multifunctionele hal is 
op 28 juli officieel geopend in aan  - 
wezigheid van de bewoners. n

Er is een gloednieuw winkelcentrum 
gebouwd en ook de scholen zijn 
gehuisvest in een mooi nieuw 
gebouw. 

Achter het Van Hogendorpkwartier 
wordt er op dit moment hard gewerkt 
aan de laatste fase van Vlaardings 
Geluk. In dit nieuwbouwproject 
komen 76 eengezinswoningen en 16 
appartementen. Op 1 december 2016 
is gestart met de bouw en inmiddels 
wordt de nieuwe buurt al aardig 
zichtbaar. Naar verwachting worden 
de eerste woningen in het vierde 
kwartaal van 2017 opgeleverd en is 
het “Vlaardings Geluk” begin 2018 
helemaal compleet. n

Thuiskomen in sfeervolle hal

Bouw laatste fase Vlaardings Geluk 
in volle gang
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Het dagelijks leven van senioren en 
mensen met een functiebeperking kan 
vol kleine of grote hindernissen zijn. 
Een functiebeperking kan betekenen 
dat iemand zijn handen niet goed meer 
kan gebruiken of een rollator nodig heeft 
om zich veilig te verplaatsten. Iedere 
situatie is anders en vraagt een ander 
type woning. Waterweg Wonen heeft 
circa 5.500 woningen in haar voorraad, 
die geschikt zijn voor mensen met een 
beperking, waaronder veel senioren. 

Meer ruimte voor de rollator 
Waterweg Wonen beschikt over 
zogenaamde ‘sterrencomplexen’ of 
‘sterrenwoningen’. In deze woningen 
of woongebouwen is extra aandacht 
besteed aan de toegankelijkheid, 
veiligheid en bruikbaarheid van 
de woning. Dit betekent verbrede 
toegangsdeuren, opgehoogde galerijen, 
drempelvrije woningen en nog een 
aantal voorzieningen die het wonen voor 
senioren of mensen met een lichamelijke 
beperking eenvoudiger maken. 

Aanpassingen op aanvraag
Op verzoek van de huurder verzorgt 
Waterweg Wonen kosteloos kleine 
woningaanpassingen, zoals verhoogde 
toiletpotten, vaste douchezitjes en 

beugels. Een klein deel van ons aanbod 
is geschikt voor mindervaliden. Daar 
gaat de aanpassing verder en verrichten 
we maatwerk dat past bij de beperking 
van de huurder. Dit kan een in hoogte 
verstelbaar keukenblok zijn of een aange-
paste raambediening. Of de woning is 
uitgerust met bijvoorbeeld een videofoon 
of een thermostatische douchekraan.

Geef uw wensen aan
Via Woonnet Rijnmond kunt u een 
woning zoeken die bij uw situatie past. 
Op de website www.woonnetrijnmond.nl 
kunt u in een aantal stappen uw wensen 
kenbaar maken. Bij elke woning geeft 
de woningbouwcorporatie aan of een 
woning makkelijk toegankelijk is met de 
volgende iconen: 

Gelijkvloers
Deze woning ligt op de begane 
grond of is per lift bereikbaar.

Rollatorgeschikt
Bewoner kan met een rollator, 
zonder (grote) hindernissen, de 
woning in en kan de rollator ook 
in de woning gebruiken.

Rolstoelgeschikt
De woning is geschikt voor het 
gebruik van een rolstoel in de 
woning. Een rolstoel kan ook een 
zogenaamde mindervalide woning 
(MIVA) woning zijn. Mindervalide 
woningen voldoen altijd aan de 
ruimtelijke eisen voor een rolstoel-
geschikte woning. Daarnaast zijn 
deze woningen veelal op meerdere 
punten aangepast zoals een in 
hoogte verstelbaar keukenblok, 
eenvoudige bedienbare ramen 
etc. De aanpassingen in een 
MIVA-woning zijn niet standaard 
en kunnen per woning verschillen. 

Uitzonderingen
In sommige gevallen zijn extra aanpas-
singen in de woning nodig, zoals een 
traplift, badkameraanpassing, vlonder of 
oprit. Dit soort aanpassingen verloopt 
niet via Waterweg Wonen. Zowel 
huurders als particuliere eigenaren 
kunnen hiervoor een aanvraag indienen 
bij de gemeente. Ook voor de aanvraag 
van een scootmobiel of rolstoel kan men 
terecht bij de gemeente. Zoek op de 
website www.vlaardingen.nl op Wmo. In 
een aantal complexen zijn opstalplaatsen 
voor scootmobielen. Hiervoor gelden 
bijzondere voorwaarden. 

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over geschikt 
wonen? Kijk dan op onze website of 
neem contact op met Waterweg Wonen, 
telefoon (010) 288 88 88. Wij zijn op 
werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 
12.00 uur. n

Woningaanbod voor senioren en 
mensen met een beperking
Het aantal senioren groeit. Ouderen krijgen meer thuiszorg dan vroeger. Dit geldt ook voor mensen met 
een beperking. Dat is goed nieuws, want de meeste mensen willen de regie over hun eigen leven houden 
en zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Een woning die past bij de situatie is dan wel heel belangrijk. 
Waterweg Wonen werkt al sinds 2003 aan het geschikt maken van haar woningvoorraad voor deze kwetsbare 
groep huurders.
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Steeds meer mensen vinden hun 
plek in De Nieuwe Vogelbuurt 
in Holy Zuid-Oost. Afgelopen 
dinsdagavond, 26 september, ging 
de verkoop van De Broedvogel 
Fase 5 van start. 

De belangstelling voor de 30 eengezins-
woningen en 8 unieke parkwoningen, 
recht tegenover ‘De Kindervallei’, is 
wederom groot. Ook de hier voor - 
gestelde nieuwe architectuurstijl ‘chique’ 
met zijn opvallende witte kaders valt 
zeer in de smaak bij de geïnteres-
seerden. 

Aan de woningen van De Broedvogel 
Fase 3 wordt momenteel de laatste 
hand gelegd. Binnenkort kunnen de 
bewoners hun huizen betrekken.  
De Nieuwe Vogelbuurt krijgt hierdoor 
steeds meer vorm. Dat is te zien en te 
ervaren!

Ook de belangstelling voor de nieuw-
bouwwijk op de Facebookpagina van 
‘De Nieuwe Vogelbuurt’ is groot.  
Dat zien we aan de ruim 1.100 ‘likes’ 
en vele reacties op de updates van de 
bouw van De Broedvogel Fase 3, de 
ontwikkelingen van de volgende fasen, 

tips over huis- & tuininrichting en de 
weekendactiviteiten in de buurt. Want 
ook bewoners van het eerste uur blijven 
nieuwsgierig naar wat er in hun groene 
wijk gebeurt. Volgt u het nieuws uit De 
Nieuwe Vogelbuurt al? n

Artist Impression van De Broedvogel Fase 5

De Nieuwe Vogelbuurt  
krijgt steeds meer vorm

De bouw van De Broedvogel Fase 3 is in volle gang
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Woordzoeker De gegeven woorden zijn -in 
alle richtingen- in het diagram 
verborgen. Sommige letters zijn 
meer dan een keer gebruikt. 
Plaats de resterende letters in 
het oplossingsbalkje voor de 
oplossing van deze puzzel.

Doe mee met de woordzoeker.  
Mail de oplossing naar:  
puzzel@waterwegwonen.nl

De oplossing van de nieuwe 
puzzel kan ingestuurd worden 
tot zondag 29 oktober 2017.
Uit de goede inzendingen  
wordt een winnaar getrokken.

De oplossing van de woordzoeker  
van de vorige Watermerk was:
Waterweg Wonen wenst u een zonnige 
zomer.

De trotse winnaar is mevrouw Saus.  
Zij won VVV bonnen ter waarde van 50 euro  
en een prachtige bos bloemen. Van harte 
gefeliciteerd!

. ?

aanpassingen, appartement, 

babberspolder, beperking, 

beukennoot, bewonersblad, 

bladeren, bloembakken, 

bolster, buiig, comfortabel, 

complimenten, dakgoot, 

de nieuwe vogelbuurt, 

doorstroom, eikel, 

elfenbankje, energie, 

facebookpagina, gelijkvloers, 

guur, hazelnoot, herfst, 

huiskamerfestival, kastanjes, 

kelder, koopaanbod, korting, 

kwetsbaar, motregen, 

nieuwbouw, onstuimig, 

paddenstoelen, paraplu, 

plas, pompoen, positief, 

puzzel, regenjas, renoveren, 

rollator, scootmobiel, 

senioren, sleutels, 

soendalaan, spinnenweb, 

supermarkt, tafelgenoten, 

uitzonderingen, valkenhof, 

veelzijdig, verhuizen, verstopt, 

vlaardingen, vogeltrek, 

winnaar, woningaanbod, 

woonlasten, woonnet 

rijnmond
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Onstuimig najaarsweer kan soms 
behoorlijke problemen opleveren in en 
om uw woning. De afgelopen jaren 
kregen we veel meldingen na storm 
of hoosbuien. Wat kunt u doen om 
problemen te voorkomen?  
Zie hier de meest gestelde vragen en 
antwoorden. 

Hoe voorkom ik het overlopen van 
mijn goten na een hevige regenbui? 

De goten kunnen bij hoosbuien het 
water niet snel genoeg afvoeren. 
Vaak omdat de goten verstopt zitten. 
Afgewaaide bladeren hopen zich op 
in uw dakgoot en zorgen ervoor dat 
het water niet weg kan. Wij raden 
aan om regelmatig uw goten bladvrij 
te maken. Woont u in een appar-
tementencomplex? Geef ons dan 
een seintje als u ziet dat de goten 
verstopt zitten. 

Mijn kelder is al een paar keer onderge-
lopen. Wat kan ik doen? 
Soms zijn de buien zo hevig, dat zelfs 
schoongemaakte afvoeren de water-
stroom niet aankunnen. Daar is helaas 
niets aan te doen. Zorg er in dat geval 
voor dat uw spullen in de kelderbox 
hoog staan en geen schade onder-
vinden van de wateroverlast. n

Vragenrubriek

Veelzijdig Vlaardingen

‘Uitgestelde maaltijd’ bij Maaltijden op Maandag
Sinds 2015 is Vlaardingen nog 

veelzijdiger. In dat jaar startte 

de vrijwilligersorganisatie 

Stadslandbouw Van Ruytenburch 

‘Maaltijden op Maandag’. De 

vrijwilligers bereiden eens in de 

twee weken op maandag een 

heerlijke maaltijd. De producten 

komen zoveel mogelijk van het 

land.

Zij hanteren daarbij het idee van een 
‘uitgestelde maaltijd’. Mensen met een 
kleine portemonnee kunnen daardoor 
ook genieten van een gezellig etentje. 
Het idee komt van het fenomeen ‘uitge-
stelde koffie’. Dat is ooit begonnen in 
Napels, maar verspreidt zich inmiddels 
razendsnel over de hele wereld. In het 
kort houdt dit in: je betaalt voor jezelf én 
voor iemand die het niet kan betalen. 
Charles Boogaard, een van de vijf koks 
van Maaltijden op Maandag (MOM), 
licht het toe: “Bij ons kost een maaltijd 
gemiddeld zes euro. Wij laten het wel aan 
de gasten over hoeveel zij ons betalen. 
Wij vragen ze om een ‘uitgestelde 
maaltijd’, maar verplichten ze tot niets.” 

Potje voor minderbedeelden
“Dit betalingssysteem levert ons een 
leuk potje op. Dat gebruiken wij om 
mensen die anders niet buiten de deur 
eten, uit te nodigen in onze kas aan de 
Hofsingel. Denk aan daklozen, senioren 
en bewoners van zorginstellingen. Wij 
zijn er trots op dat ons idee zo goed 
loopt”, vindt Charles Boogaard.

Mensen verbinden
Charles Boogaard vervolgt: “Met deze 
maaltijd willen wij mensen met elkaar 
verbinden. Daarom zitten alle gasten, 
maximaal 22, aan een lange tafel. De 
avonden zijn voor iedereen toegan-
kelijk, jong en oud. Voor iedereen die 

verbinding zoekt en lekker wil eten in 
een prachtige landelijke ambiance in de 
stad. Zo stimuleren wij contact en zien 
wij leuke gesprekken ontstaan tussen 
tafelgenoten”, legt de enthousiaste  
kok uit.

Aanmelden
Wilt u een keer een Maaltijd op 
Maandag ervaren? Dat kan, maar dan 
moet u zich wel van tevoren aanmelden 
op maaltijdenopmaandag@gmail.com.  
Sfeerproeven kan op Facebook 
(MOMmaaltijdenopmaandag) of op 
www.stadslandbouwvanruytenburch.nl. n
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Klantenservice
Waterweg Wonen
mijn.waterwegwonen.nl
www.waterwegwonen.nl 
info@waterwegwonen.nl 
Telefoon: (010) 248 88 88
Postbus 3, 3130 AA Vlaardingen 

Bezoekadres  
Waterweg Wonen
van Hogendorplaan 1011
3135 BK  Vlaardingen

Algemene openingstijden:
maandag tot en met vrijdag
9.00 - 12.00 uur.
Na 12.00 uur werken wij op afspraak.

Noodgevallen buiten  
kantoortijden: 
Telefoon: (010) 248 88 88

 

Klacht of geschil
Bent u het oneens met onze 
reactie op uw klacht? Dan kunt u 
zich richten tot de onafhankelijke 
Geschillen commissie. 

Alle informatie kunt u lezen  
op onze website  
www.waterwegwonen.nl 

Een geschil kunt u voorleggen aan:
Geschillencommissie  
Waterweg Wonen
Antwoordnummer 150
3130 WB Vlaardingen
(een postzegel is niet nodig)

 
Spreekuren
Informatiecentrum Westwijk
Gezamenlijk spreekuur met  
de politie en de gemeente:  
iedere dinsdagmiddag van  
13.30 - 14.30 uur.  
Locatie: Prof. Teldersstraat 10
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Een huurder aan het woord

Hoe vond u het dat u weg moest uit de 
Valkenhof? 
“Ik wist al een paar jaar dat de Valkenhof 
gesloopt ging worden, maar toch vond ik 
het moeilijk om weg te gaan. Het liefst wil 
je zelf beslissen om te verhuizen. Nu had ik 
geen keuze. Ik zag erg tegen de verhuizing 
op. Niet zozeer dat ik de buurt zou missen 
hoor, want die ging steeds meer achteruit.
Maar het verhuizen is me zwaar gevallen. Ik 
wilde alles zelf inpakken. Dat viel niet mee, 
want ik ben slecht ter been door evenwichts-
stoornissen. Gelukkig hebben mijn kinderen 
en kleinkinderen heel veel geholpen met de 
verhuizing. ”

Wat heeft Waterweg Wonen voor u kunnen 
betekenen? 
“Waterweg Wonen heeft mij drie keer een 
flat aangeboden. De derde heb ik genomen. 
Ik was ooit eens op bezoek in een flat aan 
de overkant en toen leek de Ruytenburch-
 flat mij wel wat. Consulent Verhuur Odina 
Bakker heeft ervoor gezorgd dat ik hier 
terechtkwam. Er waren wel wat manke-
menten, zoals verstoppingen, die eerst 
moesten worden verholpen. Daar werd voor 
gezorgd. De woning kon ook nog wel een 
opknapbeurt gebruiken. Die kon ik gelukkig 

“Ik huur al 55 jaar bij Waterweg Wonen”

van de verhuispremie van Waterweg Wonen 
betalen. Dat was allemaal goed geregeld.”

Hoe is het nu met u? 
“De verhuizing is me niet in de koude kleren 
gaan zitten. Op mijn leeftijd is dat toch een 
hele stap. Ik had ook nog te maken met een 
gebroken stuitje, waardoor ik helemaal slecht 
uit de voeten kon. Ik voel me nu beter en begin 
me hier ook steeds meer thuis te voelen. Dat 
moet ook wel, want ik kom vanwege mijn 
evenwichtsstoornissen weinig buiten. Dat is 
jammer, want daardoor raak ik wat geïsoleerd. 
Op zich vermaak ik mij prima. Ik doe thuis nog 
veel zelf en krijg hulp van mijn schoonzus. Met 
mijn zoon ga ik kijken of een scootmobiel een 
optie is, zodat ik toch wat meer naar buiten 
kan.”

U bent al meer dan een halve eeuw huurder 
bij Waterweg Wonen, klopt dat? 
“Ja, ik heb 41 jaar in de Coornhertstaat 
gewoond. Ik heb daar mijn vier kinderen groot-
gebracht. Toen ik moeite kreeg met traplopen, 
ben ik verhuisd naar de laagbouw van de 
Valkenhof. Daar was een lift aanwezig. In de 
Valkenhof heb ik ruim dertien jaar gewoond. En 
nu in de Ruytenburchflat, dus ik huur al meer 
dan 55 jaar bij Waterweg Wonen.” n

Mevrouw Van der Zande (88 jaar) woonde tot eind vorig jaar in de laagbouw van 
de Valkenhof. Daar moest zij weg vanwege de geplande sloop van het complex. 
Nu woont zij in de Ruytenburchflat. De verhuizing was een grote stap voor haar. 
In dit artikel vertelt mevrouw Van der Zande hoe zij die heeft beleefd. 


