
Bedekkingsdenken 
In de bouw wordt vaak in laagjes gewerkt. On-

dergrond, zandbed, bestrating of muur, stucwerk, 

afwerklaag, noem maar op. Nu is dat niet bijzon-

der, in veel (bouw)processen vooral een logische 

gang van zaken. In industriële processen is het 

vanzelfsprekend. Kijk hoe een auto opgebouwd 

wordt, ook Ikea-producten zijn prachtige bouw-in-

lagen-voorbeelden. Elk item dat je beet pakt klopt 

en draagt bij aan een perfect eindproduct. 

In de bouw blijkt deze werkmethode net even 

anders uit te pakken. De lagen vormen eigenlijk 

bedekkingslagen. Een koplat op de aansluiting 

van het kozijn en het stucwerk is bedoeld om de 

scheurvorming tussen hout en stucwerk te maske-

ren. Onder het mom van ‘Ik ben geen meubelma-

ker’ worden kieren in verstek en plintaansluitin-

gen geaccepteerd en opgevuld met kit of plamuur. 

Waarna grondverf, plamuur en aflak het aanzien 

moeten verbeteren. Schuren doe je alleen perfect 

op ooghoogte, want dat zie je. Betonnen plafonds 

worden afgewerkt met spack om oneffenheden 

minder zichtbaar te maken. De hele bouw is op 

het bedekkingsdenken ingesteld. Alles wordt 

opgeleverd met de gedachte dat de volgende 

procesgang eventuele oneffenheden af- dan wel 

toedekt. 

Wat een winst zou het opleveren wanneer dat 

fouten herstellen niet meer nodig is. Wanneer 

het gewoon past of naar behoren is afgewerkt. 

Als klussenbedrijf heb je dat gelukkig zelf in de 

hand. Met kwalitatief goede materialen, een juiste 

maatvoering en je vakmanschap kan elke laag van 

opleverkwaliteit zijn. Dit scheelt tijd en geld en is 

pure winst voor jou en je klant. Probeer het maar 

eens.
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column Genieten als een boekhouder
Doen vrouwen het goed in de bouw? Behoorlijk 

goed. En dan niet dagelijks op de steiger, maar 

door hun invloed op de vergroening van de 

bouw. ABNAMRO kiest elk jaar de lijst Duurzame 

50. Daarop staan opvallend veel vrouwen die 

over de daadkracht, het charisma, de contac-

ten, de kennis en de visie beschikken om de 

gebouwde omgeving echt duurzamer te maken. 

Dit jaar pakte Claudia Reiner de eerste stek. Zij 

is directeur van installatiebedrijf Caris & Reiner 

en een warm pleitbezorger voor de omslag naar 

duurzame energie. Haar installatiebedrijf past 

deze technieken veelvuldig toe. Er bestaat ook 

de onderscheiding De Duurzame Bouwvrouw die 

gelijktijdig met de Duurzame 50 Award wordt 

uitgereikt. Ellen van Acht pakte eerder de award 

en staat dit jaar weer hoog op die lijst. De bouw-

kundige (her)ontwikkelt met KUUB, een stichting 

zonder winstoogmerk, woningen met bewoners, 

met als doel meer kwaliteit voor een eerlijke prijs. 

Ook bedacht Ellen van Acht samen met KAW 

de Reimarkt, de supermarkt waar je duurzaam 

wonen kunt kopen. 

Verwarmingsexpert Feenstra interviewde Van 

Acht voor de eigen nieuwsbrief. Geld op bank-

rekeningen rendeert nauwelijks. Daarom wilde 

Feenstra van Van Acht weten of het niet slimmer 

is om in energiebesparende maatregelen te 

investeren dan in een nieuwe keuken. Van Acht 

weet dat isolatiekorrels geen sexy onderwerp op 

verjaardagspartijtjes zijn: “Veel mensen genieten 

meer van een nieuwe badkamer dan van lage 

maandlasten. Dat laatste doen alleen de echte 

boekhouders.” Hoe slijt je dan al die mooie 

techniek waarmee eigenaren energie besparen? 

Van Acht: “Dertigplussers zijn juist bewust bezig 

met duurzaamheid. Ze willen weten waar hun 

eten en kleding vandaan komt. Zij zullen bij het 

kopen van een huis dus ook de hoogte van de 

energielasten laten meewegen in hun beslissing. 

Niet vanwege de kosten, maar vanwege het 

milieu. Op de woningmarkt zullen de energiezui-

nige huizen dus aantrekkelijker worden en dan 

is nu investeren in duurzame maatregelen zeker 

wat waard als je straks verhuist.”

Van Acht verwacht dat de voorwaarden van 

hypotheken voor energiezuinige huizen snel 

worden aangepast: “Eigenlijk zou je bij een huis 

met een lagere energierekening een hogere 

hypotheek moeten krijgen. Want dan zijn de 

woonlasten hetzelfde. En als de koper meer mag 

lenen als hij een energiezuinig huis koopt, wordt 

zo’n huis meer waard.” 

En zo zou het zomaar kunnen gebeuren dat isola-

tiekorrels toch nog een sexy imago krijgen.

Bron: www.feenstra.nl

Nederlanders willen ruim 17 procent meer lenen 

voor een verbouwing. Dat constateert Geldshop, 

een naar eigen zeggen onafhankelijk adviseur 

in consumptief krediet. De organisatie deed 

onderzoek naar leningaanvragen voor verbou-

wingen. De data van 21.688 leningaanvragen 

in de eerste vier maanden van 2017 vergeleek 

Geldshop met de eerste vier maanden van 2016. 

Ook nam het aantal leningaanvragen voor een 

verbouwing toe met maar liefst 41 procent. Het 

gemiddelde leenbedrag voor een verbouwing 

bedraagt in 2017 16.060 euro. In de eerste vier 

maanden van 2016 werd gemiddeld  13.694 

Nederlanders lenen vaker geld 
voor een verbouwing

euro aangevraagd. Het gemiddelde gewenste 

leenbedrag is hiermee toegenomen met 17,3 

procent.

Wat opvalt is dat vooral veel mensen in de 

leeftijdsgroep 41 tot 50 jaar fors meer willen 

lenen: maar liefst 38 procent meer dan in 

2016. Het gemiddelde verlangde leenbedrag 

van deze groep bedraagt in 2017 19.376 euro. 

Het hoogste leenbedrag willen leners tussen 

51 en 64 jaar oud: 19.431 euro, dat is zo’n 15 

procent meer dan in 2016. Alleen alleenstaan-

den willen minder lenen.

Meer informatie: www.geldshop.nl
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