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Nieuw: kant-en-klaarhuis

Interieurs bij Vestia-woningen voortaan allemaal gelijk
DEN HAAG • Woningbouwcorporatie Vestia heeft een

nieuwe methode ontwikkeld om zo goedkoop en snel
mogelijk nieuwe huizen te bouwen: de kant-en-klaarMAARTEN BRAKEMA
woning.
Dit zijn nieuwe huizen in Den Haag
met een standaard plattegrond en
waarvan alleen de buitenkant per
project verschilt. De corporatie
heeft de afgelopen twee jaar hard
gewerkt om het idee te perfectioneren. Inmiddels zijn er al tientallen
woningen op deze manier gebouwd.
Tot nu toe werd een nieuwe eengezinswoning per bouwproject
apart ontworpen door een architect. Terwijl nieuwbouw in Nederland vaak van binnen veel op elkaar
lijken: de trap naar boven of het toilet zitten veelal op ongeveer de-

zelfde plek. De interieurs van de
nieuwe woningen zijn gelijk. Dat
heeft tot gevolg dat bouwers standaard kunnen werken, zodat veel
minder ‘faalkosten’ worden gemaakt, vaak tien procent van de
bouwsom. Wel zijn er verschillende
varianten op het standaardmodel
mogelijk. Een huis kan bijvoorbeeld
worden voorzien van uitbouw. Projectleider Ruud van den Berg van
Vestia spreekt daarom van een ‘legodoos’. ,,Tot nu toe werd veel energie gestoken in het ontwerp van een
plattegrond voor een eengezinswo-

ning, terwijl die vaak op elkaar
leken.’’ Volgens hem is een van de
voordelen dat er door de nieuwe
manier van werken meer geld overblijft voor andere dingen.
Zo is in de omgeving van de
Haagse Zuidlarenstraat het project
La Ligne gerealiseerd. Hier is de
erfafscheiding tussen de stoep en de
voortuin uitgewerkt tot een doorlopende lijn die zorgt voor herken-

De plattegronden voor
eengezinswoningen
lijken vaak op elkaar.
Ruud van den Berg
baarheid en identiteit van het buurtje. „We besteden zo meer aandacht

aan de kwaliteit van de omgeving.
Daar werd vaak op bezuinigd, terwijl investeren op de lange duur
veel effect heeft.’’
In onder meer Zoetermeer en
Ypenburg staan al kant-en-klaarwoningen. Volgens Gretha Jansen, directeur van Vestia Zuidwest, zijn er
diverse plattegronden waaruit kan
worden gekozen. De corporatie benadrukt dat de buitenkant van de
woningen wel verschillend is.
Hoeveel geld ermee wordt bespaard wil de corporatie om strategische redenen niet zeggen. De volgende stap is dat ook appartementen volgens dit systeem worden gerealiseerd. Die komen in een project
aan de Haagse Meppelweg.
Reageren? Mail naar
hc.lezers@ad.nl

Talentenspel toont kind wat het echt wil
DEN HAAG • De Haagse Ofkje Teekens raakte zo in de ban van het
Talentenspel dat ze een nieuwe
versie ontwikkelde voor jongeren.
‘Het kind wordt zich bewuster van
kwaliteiten en talenten’.
„Had ik dit maar geweten toen ik
vijftien was.’’ Dat dacht Teekens
toen ze voor het eerst het Talentenspel voor volwassenen speelde. Dat
gaat om het verkrijgen van inzicht
in wie je bent en wat je hier op de
wereld doet.
Ze raakte in de ban van het spel
en brengt nu, twee jaar later, Jong
Talent op de markt, een coachspel
voor kinderen vanaf groep 7 en 8,
van elf tot zeventien jaar. En dan
draait het met name om het kunnen maken van de juiste school- en
beroepskeuze. Door het spel ontdekken jongeren hun talenten en
leren ze hoe ze die kunnen tonen.
Sinds vijftien jaar heeft Teekens
een praktijk voor leerproblemen in
Den Haag. In haar praktijk zet ze
het spel al in. Jongeren met leer- of
eetproblemen, jongeren die bijvoorbeeld gepest worden of een overlijden niet kunnen verwerken hebben
er baat bij.
Babette van Aren (15) kwam voor
haar faalangst en speelde het spel.
„Ik vond het leuk. Zo kon ik er op
een makkelijke manier over praten.
Door de spelkaarten zag ik opeens
verbanden. Ik ontdekte dat ik goed
ben in dingen die ik leuk vind: sporten, koken en er voor anderen zijn.
Later moest ik het aan mijn vrien-

Amsterdammer
buiten levensgevaar
De 54-jarige Amsterdammer die
woensdag ernstig gewond raakte
bij een kop-staartbotsing op de
Rijksstraatweg in Wassenaar verkeert buiten levensgevaar. Dat
meldt de politie. Het ongeluk gebeurde toen een automobilist op
de linkerrijbaan op zijn voorganger botste. Dezelfde bestuurder
raakte daarna de auto rechts naast
hem. De chauffeur van deze auto
raakte bij de botsing bekneld. De
man werd per ambulance naar het
ziekenhuis gebracht. De bestuurders van de twee andere auto’s
kwamen met de schrik vrij.

DEN HAAG

Man vast op ‘eiland’ na
redden vermiste kat
Een 29-jarige Hagenaar die zijn
kat probeerde te redden zat
woensdagavond laat vast op een
‘eilandje’ in de sloot aan de
Borneostraat in Den Haag. De
man was zijn kat al drie dagen
kwijt en trof deze aan op het eilandje in de sloot. Zijn kat had hij
bij aankomst van de politie te pakken, alleen kon hij de 1,70 meter
diepe sloot niet oversteken met de
kat in zijn armen. De brandweer
heeft daarop de kat in een kattenkooi met een haak naar de wal gebracht. De man kon zwemmend
naar de kant.

Vernieuwende clip
Di-rect genomineerd
De videoclip voor het nummer
Times are changing van de Haagse
band Di-rect is genomineerd voor
de Dutch Music Video Competition. De wedstrijd voor vernieuwende videoclips wordt georganiseerd door het Haagse Shoot Me
Filmfestival, dat van 8 tot en met
17 oktober plaatsvindt. De clip
voor Times are changing werd gemaakt door Oscar Verpoort. Deze
Haagse filmer maakt ook kans om
de competitie te winnen met
videoclips voor Fedde la Grand en
Bertolf. De andere genomineerden
zijn onder meer Marlon Penn, Nobody Beats The Drum, Noisia, Tim
Knol en Waylon.
Ofkje Teekens (l.) ontwikkelde een versie voor jongeren van het Talentenspel. FOTO FRANK JANSEN

din vragen en zij vindt ook dat ik
goed ben in die dingen.”
Teekens op haar beurt: „Maar ik
zeg niet dat een kind na het spelen
van Jong Talent weet welk beroep
het moet kiezen. Het werkt breder.
Het kind wordt zich bewuster van
kwaliteiten en talenten, het kiest,

‘Adoptieouders’ gezocht
voor Vietnamese weesjes
DEN HAAG • De Haagse Stichting
Weeskinderen Kontum-Vietnam is
op zoek naar financiële ‘adoptieouders’. Toekomstige adoptiepapa’s en
mama’s hebben keus uit negentien
weesjes, van baby tot kleuter.
Foto’s van een slapend babyjongetje of een verlegen meisje van 6 op
de website van de stichting moeten
potentiële geldschieters over de
streep trekken. Wie een kindje
‘adopteert’ wordt regelmatig op de
hoogte gehouden hoe het gaat.
De Stichting bezorgde al bijna
veertig kinderen een financiële adoptieouder. Maar dat is nog lang
niet genoeg, aldus bestuurslid Evert
van Welie. Vietnam heeft veel weesjes. ,,Het komt vaak voor dat de
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moeder bij de geboorte overlijdt en
dat de vader niet voor het kind kan
zorgen. Veel kinderen worden geboren met een handicap en hebben
extra zorg nodig. Dat komt doordat
het grondwater giftig is als gevolg
van een ontbladeringsmiddel in de
Vietnamoorlog.’’
Van Welie kwam in 2000 op een
reis door Vietnam in het weeshuis
To am vinh son I terecht. ,,Dat was
schokkend. Ik besloot dat er iets gedaan moest worden.’’
Inmiddels heeft de Haagse stichting onder meer de hartoperaties
voor twee kinderen gefinancierd.
Op dit moment voert de stichting
actie om de schoolgelden voor de
kinderen te kunnen betalen.

verkent, past toe en organiseert hoe
het die talenten zo goed mogelijk
kan laten samenwerken. Het mooie
van Jong Talent is dat je naar de positieve dingen kijkt.’’
Ellen Steendijk en haar twee
zoons speelden Jong Talent op een
testdag. „Vooral voor Max, net 17,

was het een eyeopener. Opeens wist
hij wat hij diep in zijn hart wilde:
een carrière in de muziek.” Ellen
zegt dat dit er tussen haar en haar
zoon niet uitgekomen zou zijn zonder het spel en noemt het een bijzondere ervaring.
(Anne Marie van Cappelle)

FASHION@D

Zes weken cel voor
rijden door rood
Een 36-jarige Hagenaar zit de komende zes weken in de cel doordat
hij gisterochtend vroeg door agenten werd betrapt terwijl hij met de
fiets door rood licht reed. Bij controle bleek de man nog een boete
van bijna 800 euro open te hebben
staan. Omdat hij die niet kan betalen, zit hij de komende 42 dagen
achter de tralies.

The Beatles op
zijn plathaags
De plathaagse flamencogroep De
Règâhs brengt eind dit jaar een cd
uit met bewerkingen van songs
van de Beatles. Het album gaat
Bes-Tof De Beatles heten en bevat
songs uit de tournee met de naam
The Hague Olé waarmee de groep
vanaf 5 november langs de theaters toert. Het nieuwe album
wordt officieel gepresenteerd tijdens het concert in Theater Diligentia op 11 november. De Règâhs
bracht tot nu toe twee albums uit:
Den Haag Olé (2008) en Werelds
(2009). Op dat album stond al een
bewerking van de Beatles-klassieker Norwegian wood.

