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Wonend in een grach-
tenpand in de bin-
nenstad van Alk-
maar stonden Wou-
ter en Niels voor de
keuze: verbouwen
of op zoek naar een

huis met een tuin waar labrador Puck
lekker kan spelen? 

Het werd dat laatste, in de vorm van een
kavel in Oudorp, op een steenworp afstand
van de kaasstad. Het uitgangspunt van het
ontwerp was een oude schuurwoning. Met
dank aan ’superaannemer’ Pieter de Boer
vlotte de twee jaar durende bouw als een
speer. Daarbij is gebruik gemaakt van
zoveel mogelijk pure en eerlijke materia-
len zoals hout.

Hoewel beiden in de woonwereld wer-
ken, vonden ze het toch fijn om interieur-
styliste Wendy Verhaegh in de arm te
nemen. „Soms heb je gewoon niet het lef
om zelf keuzes te maken.”

Een goed voorbeeld is het gebruik van de
kleur blauw. Op de wanden, maar ook in
de meubels. Het is weliswaar hun lieve-
lingskleur, maar om het zo duidelijk als
leidraad te nemen, hadden ze niet zo snel
bedacht. 

Hetzelfde geldt voor de bijzondere soor-
ten behang in het hele huis: het beige
weefbehang van bamboestructuur met
gouden accent over de 17 meter lange
muur in de woonkamer of in de slaapka-

mer het lichte Aziatische. Al wordt het
echte statement in de hal gemaakt met de
zeven meter hoge muur in panterprint,
met daartegenover een blauwgeverfde
muur. Klinkt wellicht druk, maar in com-
binatie met de in de hele woning doorge-
trokken vloer van gevlinderd beton geeft
het bovenal warmte en sfeer. Wouter:
„Elke kamer heeft een eigen verrassing.”

De zwartgeverfde eikenhouten keuken
(met kookeiland) met betonnen rand en
granieten aanrechtblad is het middelpunt.
Maaltijden worden aan de lange blond
eiken eettafel voor tien personen genut-

tigd, zodra dat weer kan.
Uitgebuikt wordt op de mintgroene

linnen bank tegen de donkerblauwe muur
waar een in dezelfde kleur gespoten vak-
kenkast staat, of in de gequilte blauwflu-
welen stoel. 

In het hele huis zijn schatten uit de hele
wereld te vinden. Meest dierbaar zijn de
oude Delfts blauwe vaas en het glazen
kistje met herinneringen aan overleden
dierbaren.

Op de eerste verdieping vinden we een
vide met een inloopkast en hun luxe
slaapkamer met open badruimte. Het
eikenhouten zwart geschilderde bad-
meubel staat voor de ramen die van
dak tot vloer lopen. „Dat zorgt voor
een unieke hotelsfeer”, vinden ze. Ook
hier is een diepdonkere inktblauwe tint
te vinden.

Een nieuw huis bouwen kan tot strub-
belingen leiden, zo niet bij Wouter en
Niels. „We hadden aan één blik genoeg en
met dank aan onze aannemer en stylist is
er totaal geen strijd geweest. We treffen
het, zo dichtbij zee, bos en stad. We ver-
huisden vlak voor de eerste lockdown en
hebben direct optimaal kunnen genieten.
We zijn nog dankbaarder voor hoe alles is
geworden.”

Wouter Wigbers (r.) en Niels
Seuren met hun labrador:

„Over de inrichting is geen
strijd geweest.”

De mintgroene linnen bank steekt mooi af tegen de donkerblauwe achtergrond.

Veel natuurlijke materialen zoals hout.

door Sigrid Stamkot foto’s Rene Bouwman

De een is nieuwsgierig, de ander zoekt inspiratie, maar we kijken allemaal
graag naar hoe een ander woont. Deze week kijken we binnen in het zelfge-
bouwde huis van Wouter en Niels in Oudorp (NH).

Bewoners
Wouter Wigbers

(56) en Niels Seu-
ren (50), labrador

Puck (4)

Sinds 
2020

Bouwjaar
2018, oplevering

april 2020

Oppervlakte
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4

Woondroom
„Die zit niet in een

meubelstuk: geluk-
kig en gezond

blijven is het voor-
naamste. Alles is af
en geworden zoals

we wilden.”
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BINNENKIJKER

Ook in de slaapkamer blauwe tinten, met behang dat Aziatisch
aandoet.

De uitstraling van een hotel in de badruimte.

In twee jaar werd op een kavel in Oudorp iets moois gerealiseerd.

Zelfgebouwde woning
onder rook van Alkmaar

Nederland vergrijst en het ouderwetse bejaar-
dentehuis waar oma of opa eigenlijk een soort
studentenkamer bewoonde, bestaat niet meer.
Zeventigplussers zijn actiever, assertiever, ge-
wend aan luxe en hebben vaak een flink eisen-
pakket als het om wonen gaat.

Wat is er zoal mogelijk tussen compleet zelf-
standig wonen aan de ene kant en de zorginstel-
ling aan de andere kant? Het spectrum is breed.
Volgens het Actiz-Aedes Kenniscentrum Wonen
en Zorg zijn er maar liefst veertien vormen, te
beginnen met de overbekende aanleunwoning.
Zelfstandig wonen bij een zorginstelling waar
diensten en zorg kunnen worden afgenomen. Het
complex kent ook zelfstandige woningen, maar
met meer aandacht voor veilig en beschut wonen
en een gemeenschappelijke ruimte.

Maaltijdservice
Een serviceflat is een appartementencomplex

(koop of huur), waar een ’vanaf’-leeftijdsgrens
geldt. Bewoners hebben diensten tot hun beschik-
king zoals een klussendienst, een logeerkamer of
een maaltijdservice.

Een levensloopbestendige woning is een huis
waarin senioren in al hun levensfases kunnen
blijven wonen, ook als ze straks minder goed ter
been zouden zijn. Denk aan verlaagde drempels,
een inloopdouche, automatische deuropeners,
brede deuren en een traplift.

Voor wie het geluk heeft over zorgzame familie/
kinderen te beschikken, zijn er extra mogelijkhe-
den. De mantelzorgwoning rukt op; een verplaats-
bare, tijdelijke wooneenheid bij een bestaande
woning, vaak in de achtertuin. Weer iets vrijer
dan een kangoeroewoning waar ouderen echt bij
hun familie inwonen. Het zijn aan elkaar gekop-
pelde, zelfstandige woningen of wooneenheden
met een inpandige verbinding.

Gelijkgestemden
Wie z’n heil liever bij vrienden zoekt, kiest voor

gemeenschappelijk wonen. De keuze om met
gelijkgestemden in één pand te leven zonder dat
sprake van gezinsverband is. 

Deze woongemeenschappen, waarbij het na-
tuurlijk van de omvang en financiële mogelijkhe-
den afhangt hoe groot de zelfstandige woonruim-
ten zijn en hoeveel gemeenschappelijke ruimten
worden gedeeld, zijn volgens onderzoek goed voor
de gezondheid. Deze vorm kan trouwens ook met
mensen van verschillende leeftijden, de zoge-
noemde generatiehuizen of meergeneratie woon-
groepen.

In een thuishuis, een kleinschalige woonvoor-
ziening, wonen alleenstaande ouderen met onder-
steuning van vrijwilligers. Dan zijn er natuurlijk
nog de moderne hofjes, waarvan de Knarrenhofjes
waarschijnlijk de meest bekende zijn. Wonen
rond een beschutte binnenplaats waarbij nieuwe
hulpvormen mogelijk zijn.

Iets minder bekend: gestippeld wonen. Leden
van een woongroep, verspreid over een complex,
die elkaar toch helpen. Harmonicawonen gaat
weer een stapje verder: de leden wonen geclus-
terd in een complex zodat ze toch wat dichter bij
elkaar in de buurt zitten. Dit kan natuurlijk ook
buiten een complex, dan noemt Actiz-Aedes het
’particulier wooninitiatief ’.

Ten slotte de vorm die het dichtst in de buurt
van het verzorgingstehuis komt: kleinschalig
wonen. Een kleine groep mensen die intensieve
zorg en ondersteuning nodig heeft, met elkaar in
een groepswoning. 

Marjolein Schipper

Oudere heeft het
voor het uitkiezen

VEERTIEN WOONVORMEN

Deze week ben ik met mijn nieuwe tv-programma
bij een buurtcentrum in Beverwijk aan de slag
gegaan. Met man en macht hebben we gewerkt om

de voor- en achtertuin te vergroenen en dat was hard
nodig. Mooi om te zien dat de begeleiders, omwonenden
en bezoekers zo blij worden van een plek waar ze kun-
nen samenkomen om van groen te genieten, want dat is
uiteindelijk waar het volgens mij om gaat. 
Mensen zijn tegenwoordig erg individueel ingesteld en
hebben doorgaans weinig aandacht voor hun directe
leefomgeving. Gek genoeg brengt de coronaperiode
daarin verandering, want mensen gaan massaal naar
buiten in de natuur. Ik probeer mensen met mijn ken-
nis dan ook te inspireren en vooral op weg te helpen.
Wim, een vaste lezer van mijn rubriek, heeft in plaats
van een vraag een tip om ervoor te zorgen dat water
goed bij de wortels van bomen kan komen. Dit door
gaten te boren, deze met grind te vullen om er vervol-
gens het water bij te doen. 

Wortels helpen
Op zich zou dit kunnen, Wim, maar in principe moeten
bomen zelfstandig met behulp van hun wortels water
kunnen vinden. Gaten boren kan wel helpen om zoge-
noemde storende lagen te onderbreken die zich van
nature bij sommige grondsoorten voordoen en die bij-
voorbeeld kunnen ontstaan als er zwaar bouwverkeer
over de grond is gereden. 
Hierdoor is capillaire werking van de wortels om via het
grondwater/diepere bodem vocht te onttrekken, nauwe-
lijks mogelijk en kunnen wortels ook minder goed groei-
en. 
Dergelijke verticale schachten kunnen helpen om in
natte perioden water af te voeren waardoor de tuin
minder drassig wordt en juist in droge perioden om
vocht aan het dieper gelegen grondwater te onttrekken.
Ik zou de gaten dan vullen met voedzame grond met een
hoog humusgehalte oftewel organische stoffen, het
liefst verrijkt met Mycorrhiza-schimmels voor een ge-
zond bodemleven. Zo verbeter je de structuur van de
grond waardoor de boom voeding beter kan opnemen.
Bovendien houdt de grond beter water vast. 

Balkon
Ansje wil graag weten hoe zij een smal en klein balkon
pal op het zuiden kan vergroenen. Naast winderige

omstandigheden heb je dan te
maken met veel hitte. De plan-
ten moeten sterk zijn en hier-
tegen bestand zijn. 
Mijn advies is om te kiezen
voor bijvoorbeeld bamboe van-

wege de opgaande groei. Sommi-
ge soorten houden niet van de

volle zon, dus daar zou ik op
letten. Ook kun je gaan voor
zogenoemd verticaal groen,
oftewel klimplanten die je in
een pot zet en tegen een rek
laat groeien. 
Toscaanse Jasmijn of de
Clematis Armandii doen het
goed in de zon en zijn
groenblijvend. Ook kun je
hangbakken met ouderwet-
se eenjarige geraniums
nemen. Die zijn sterk en
bloeien het hele jaar. 

lodewijksgroenegeluk.nl

Tv-groenspecialist
Lodewijk Hoekstra bespreekt 

elke week tuinthema’s. 
Heeft u een vraag? Mail naar

tuinvraag@telegraaf.nl

Slimme bewatering
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