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Wo n e n Wo n e n

nieuw adres in Amsterdam, of gewoon
in een buurthuis, kerk of moskee.

Raji en zijn collega’s schatten in of
de klachten van huurders terecht zijn
en wijzen ze dan de weg naar de
Huurcommissie, die oordelen velt
over de huurprijs en het onderhoud.
Hij helpt huurders, gratis, met het pa-
pierwerk. In andere steden – Rotter -
dam, Den Haag, Groningen, Utrecht
en Nijmegen –gaan huurteams op de-
zelfde manier te werk.

Vorig jaar vonden bewoners van
zo’n 8.800 adressen de weg naar een

van de twaalf wijksteunpunten in
Amsterdam. Er werden bijna
3.700 woningopnamen gedaan, en
ruim 3.800 bewoners begonnen een
procedure over de huurprijs. Van hen
kreeg kreeg 77 procent gelijk. In totaal
bespaarden de Amsterdammers daar-
door meer dan een miljoen euro.
‘Zolang de vraag naar woningen

het aanbod overstijgt, blijven de pro-
blemen op de huurmarkt bestaan: de
idiote huren, het slechte onderhoud’,
zegt Tjerk Dalhuisen, die vanaf het
eerste uur betrokken was bij de op-
richting van huurteams. Dat was in
1997. ‘Wat begon als een experiment,
werd al snel een knalsucces. De huur-
teams werden omarmd door de poli-
tiek. In 2007 werd hun takenpakket
uitgebreid: de Wijksteunpunten Wo-
nen werden in het leven geroepen.’

Huurders hebben allerlei redenen
om op eigen houtje geen actie te on-

dernemen tegen hun huiseigenaar,
weet Dalhuisen. ‘Veel huurders weten
gewoon niet wat hun rechten zijn.
Voor anderen is het papierwerk te in-
gewikkeld. En sommige huurders
durven niet in opstand te komen te-
gen hun huisbaas.’

Die vrees is niet helemaal onte-
recht. Berucht in De Baarsjes is het
verhaal van de student die afgelopen
winter een procedure begon om de
huur te verlagen. De verhuurder zeg-
de de huur op. Toen die student niet
verdween, reed de eigenaar een busje
voor – de student was niet thuis –,
laadde de spullen van de student in
en verving de sloten. Ook in zo’n geval
helpt het Wijksteunpunt: met een
gang naar de rechter om een schade-
vergoeding te eisen.

Vooral de inloopspreekuren van
het Wijksteunpunt Wonen worden
druk bezocht. Mohammed Raji werkt

WOONPLAATS LANDHUIS

Wa t ? Huis uit 1859 met boomgaard en

weidegrond op landgoed Hoogstad.

Wa a r ? Vlaardingen, nabij A20.

Wie? Wilma Kuil (61, kunstenaar) en Pe-

ter Dumas (66, kunstenaar)

Voor hoeveel? 880 euro huur per

maand, exclusief energie. Plus een

groot deel van de kosten van restaura-

tie en bewoonbaar maken.

Op het verboden landgoed

Snoeien schenkt de druiventros zon en wind

 
HOE DOE JE DAT? DRUIVENPLANT SNOEIEN

Niet voor alles is
vakmanschap vereist. Met
advies van een
professional kom je er ook.
Vandaag: wees niet
voorzichtig met je druif.

Eerste hulp bij huren
Veel huurders krijgen
ermee te maken: uitbuiting
door hun huiseigenaar. Zij
staan niet alleen.
Huurteams helpen hen een
vuist te maken tegen
onredelijke huurprijzen en
achterstallig onderhoud.
Door Maartje Bakker

 
Het huis ruikt muf.
De muren zitten vol
vlekken: schimmel

D
it is de groenste periode van
iedere druivenplant. De uitlo-
pers met bladeren zijn talrijk,

net als de jonge druiventrossen.
Wat te doen met de druif die muur
of veranda overwoekert? Is het te
laat om de plant terug te snoeien?

Gerhard Ensing, eigenaar van
wijngaard Hesselink in Henxel bij
Winterswijk, weet raad. Hij heeft
tienduizend druivenstokken staan
op bijna 4 hectare grond en maakt
zijn eigen Achterhoekse wijnen.

Wat te doen met een een weelderig

groeiende druivenplant?

Ensing: ‘Gewoon flink snoeien.
Mensen zijn daar vaak veel te voor-
zichtig mee. Je kunt iedere plant
rustig flink uitdunnen. En dat kun
je de hele zomer door doen. Je zorgt
dan voor meer zonlicht op de tros.
Ook krijg je meer wind op de vruch-
ten. Dat houdt de insecten weg.
‘De vuistregel van het snoeien is:

Hou per tros druiven acht bladen
aan de tak. Dan kan zich voldoende
suiker in de tros ontwikkelen. Heb
je twee trossen aan een tak, hou dan
zestien bladeren over.
‘Knip ook gerust trossen weg. Veel

trossen putten de plant uit. Minder
trossen is beter voor de vrucht en
beter voor de plant.

Overigens, dieven, scheuten zon-
der tros, kun je sowieso gerust weg-
snoeien.’

maakt eigenlijk niet veel uit. Een
druivenplant staat vaak tegen een
muur. Laat aan weerszijden van de
hoofdstam twee zijliggers groei-
en. Dat doe je op zo’n 70 centime-
ter boven de grond. En dan laat je
de scheuten omhoog groeien. Zet
de uitloper vast aan een latje of
een ring, dat maakt niet uit. Ge-
bruik een touwtje of een ijzer-
draadje.
‘Na het seizoen laat je de hoofd-

stam en de zijliggers gewoon zit-
ten. Die verhouten uit zichzelf. De
scheuten snoei je vervolgens terug
tot een kort stiftje van een of twee
knopen. Dat is een kort stukje met
twee beginpuntjes, kleine knop-
jes, waar een volgend jaar weer op-
nieuw een scheut uit kan groeien.’

Marc van den Eerenbeemt

Fo t o ’s Nadine Maas

H
et huis ruikt muf. De badka-
mermuren zitten vol vlek-
ken: schimmel. En erger: de
randen van het slaapka-
merplafond zijn zwart uit-

geslagen. Ook schimmel.
‘Overal zijn lekkages. Ik maak elke

dag schoon, maar de volgende mor-
gen hangen de druppels weer aan het
plafond,’ zegt bewoonster Petkova
Verzhiniga. ‘De kinderen worden er
ziek van. Ik heb een baby van dertig
dagen. Die kan hier niet wonen, die
woont bij mijn zus.’

Driekwart jaar woont Verzhiniga
nu in de Amsterdamse wijk De Baars-
jes. De eigenaar van haar huurhuis
maalt niet om onderhoud. Verzhini-
ga, op verontwaardigde toon: ‘We zeg-
gen: kom, kijk in de badkamer. Maar
hij komt alleen langs voor de huur:
1.400 euro per maand.’ Een betalings-
bewijs of huurcontract heeft ze niet.
‘Mijn vader misschien.’
‘Dit kan zo niet’, zegt Mohammed

Raji. Als huurprijsconsulent komt
Raji bij huurders langs die klachten
hebben over de huur of het onder-
houd van hun huis. Raji meet het huis
van Verzhiniga op: 60 vierkante me-
ter hooguit. ‘Dit huis is niet meer dan
400 euro waard.’ De maximale huur
is gekoppeld aan het wettelijke pun-
tensysteem. Huizen verdienen pun-
ten met bijvoorbeeld oppervlakte,
buitenruimte en voorzieningen.

Raji is in dienst van het Wijksteun-
punt Wonen in de Amsterdamse wij-
ken De Baarsjes en Bos en Lommer. In
Amsterdam zijn er twaalf van zulke
wijksteunpunten. Huurders kunnen er
aankloppen met hun klachten. Sinds
kort worden ze ook actief benaderd
met informatie over hun rechten: als ze
zich inschrijven bij de gemeente op een

’s avonds het ene probleem na het an-
dere af. Er zijn sterke staaltjes bij van
huurdertje pesten. Zo moet een man
ineens een schotelantenne weghalen
die er al vijf jaar hangt, omdat die
schade aan de muur zou veroorzaken.
Het toeval wil dat hij net een onder-
houdsprocedure had aangespannen.

Ook de vader van Petkova Verzhini-
ga duikt op het huurdersspreekuur
op. Hij heeft zijn stoffige werkkleding
nog aan. Twaalf uur per dag werkt hij,
om de huur op te hoesten en voor zijn
familie te zorgen. Een betalingsbe-
wijs van de huur heeft hij niet. Raji
wijst hem terecht. ‘Je moet altijd de
bon vragen! Als je een brood koopt,
krijg je toch ook een bon mee?’ To c h
laat hij de man niet vertrekken zon-
der dat hij een serie formulieren heeft
ondertekend, voor een toetsing van
de huurprijs en voor het onderhoud.
Op hoop van zegen.

Een man van een huurdersvereniging inspecteert de woning van Petkova Verzhiniga. Foto Gabriel Eisenmeier

Tips voor de huurder

■ Toets de huur binnen zes maanden

na het afsluiten van een contract.

Als de Huurcommissie dan oordeelt

dat u teveel betaalt, geldt de huur-

verlaging met terugwerkende

kracht. Wie een huur hoger dan

647,53 euro (liberalisatiegrens) be-

taalt, kan de huurprijs zelfs alleen in

de eerste zes maanden laten toet-

sen. Daarna kan de huur niet meer

worden verlaagd.

■ Kaart slecht onderhoud aan bij de

Huurcommissie. Bij slecht onder-

houd kan de huur tijdelijk worden

verlaagd. Een huis zonder ventilatie

in wc of douche, zonder douche of

zonder afsluitbare toegangsdeur is

20 procent van de maximale huur

waard. Een huis met scheuren of los-

latend stucwerk in de binnenmuren,

of ernstige vocht- of schimmelplek-

ken levert een verlaging tot 40 pro-

cent van de maximale huur op.

Meer informatie: brochure ‘Maak een

punt van de huur’

Heeft de druif nog wat extra’s no-

dig als hij groeit en rijpt?

‘Een beetje kalk, een beetje koe-
mestkorrel. En een beetje magnesi-
um. Een druif heeft op dit moment
vrij veel magnesium nodig. Dat zit
bijvoorbeeld in kieseriet, een mag-
nesiumhoudende kunstmest.
‘Water hoeft eigenlijk niet. In

principe wortelt de druivenplant
diep genoeg. Alleen in het eerste
jaar is dat wel raadzaam. Dan wor-
telt de plant nog niet zo diep.
‘Mocht je nu nog een druif willen

planten, kies dan voor een druif in
een pot met wortel en al. Een Bos-
koops Glory is best een goede keus
als je de druiven wilt eten. Hij doet
het goed in Nederland en is niet
heel gevoelig voor insecten.’

Hoe binden we de druivenplant op?

‘Ach, hoe je de scheuten opbindt

■ Een scherpe snoei-

s c h a a r.

■ Raamwerk of rin-

gen tegen de muur.

■ Touw of ijzerdraad.

■ Meststoffen als

kalk, droge koemest-

korrel en magnesium.

Wat heb je nodig

I
n haar jeugd kende Wilma Kuil, ge-

boren in Vlaardingen, het land-

goed Hoogstad als verboden ge-

bied. Het was eigendom van de om-

streden huisarts Cornelis Moerman,

zelfverklaard kankergenezer en later

uitgeroepen tot ‘kwakzalver van de

eeuw’. ‘Men zei dat hij een jachtge-

weer naast zijn bed had staan.’

Kort voor zijn dood in 1988 ver-

kocht Moerman het hele terrein aan

de gemeente, onder de voorwaarde

dat er 25 jaar lang niets mee mocht

gebeuren. Inmiddels is het landgoed

van enkele hectares ingesloten door

een meubelboulevard, woningen en

bedrijfsgebouwen.

Kuil en Peter Dumas, beiden beel-

dend kunstenaar, zochten toen al

langer naar goede ateliers. De burge-

meester verwees ze naar het duiven-

hok van Moerman. Maar hun oog viel

op het stenen woonhuis, zwaar ver-

waarloosd en bedreigd door onkruid.

Kuil: ‘Ik dacht meteen: die zolder

wordt mijn atelier. Andere kunste-

naars vielen af. Die vonden het te be-

werkelijk of te duur. De gemeente

wilde er juist een echtpaar in, voor

de stabiliteit. Dat werden wij.’

Ze verkochten een ́ hele leuke´

eengezinswoning. Kuil: ‘Het was

onze dochter Charlotte die in de tuin

meteen riep: dit moeten we doen!’

Dumas: ‘Het was wel een grote stap.

De zolder was een kerkhof van vo-

gels. Er zat geen verwarming in het

huis, geen riool, geen telefoon.’

De erven Moerman woonden nog

enkele jaren naast hen. Zij bewaak-

ten het landgoed als een heiligdom.

Kuil: ‘De slagboom ging steeds dicht,

een boomhut mocht niet en onze

gasten zouden pasjes moeten krij-

gen. Dat was niet leuk. Maar we gin-

gen de strijd aan. Die boomhut

kwam er, de pasjes niet. Sindsdien

zijn er heel wat feesten door dit

pand gegaan.’

Het huis heeft nu twee ordelijke

ateliers. Kuil werkt op zolder met

textiel en andere materialen. Dumas

maakt een verdieping lager grote

aquarellen. Het huis heeft inspire-

rend gewerkt, zegt Kuil. ‘Ineens was

er die rust om ons heen. We durfden

ook weer te investeren in goede ma-

terialen.’

Hoogstad is ook een goede plek

van ontvangst gebleken. Dumas: ‘Je

kunt je werk hier heel goed presen-

teren. Al kwam de eerste keer dat

we deelnamen aan Open Ateliers de

helft van de bezoekers vooral om het

huis te zien. Soms ook volgelingen

van Moerman.’ Kuil: ‘Inmiddels is de

geschiedenis vervaagd.’

Veel wanden in de woning zijn ge-

vuld met werk van al dan niet be-

vriende kunstenaars. Ook zijn er

foto’s van dochter Charlotte, een be-

kend fotografe. Vanuit de keuken

kijkt het echtpaar uit op de boom-

gaard. Binnenkort zal de oude moer-

bei weer zijn vruchten leveren. Kuil :

‘Ik verzamel het hele jaar door lege

potten. In augustus gaan we weer

emmers jam maken.’

Marc van den Eerenbeemt

Illustratie Aleid Bos


