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SLIMME EXTRA WOON-/WERKRUIMTE
Van onze redactie Woonkrant

We kampen nogal met woonruimtegebrek in ons overvolle
land. Daarom wordt er steeds meer gezocht naar slimme oplos-
singen. Zo’n slimme oplossing is de Hubbel, een verrassend
vormgegeven mobiele en multifunctionele unit, ontworpen
voor gebruik als professionele werkplek of extra kamer bij de
woning.

Het modulaire systeem van
de Hubbel, die productietech-
nisch is ontwikkeld door Bu-
ko, biedt veel indelingsmoge-
lijkheden. De gebruiker kan
zelf bepalen hoe de deuren,
wanden en ramen worden ge-
plaatst. Veranderingen in de
gevelindeling zijn eenvoudig

te realiseren.De flexibiliteit in
de constructie is slim doorge-
trokken naar het interieur. Zo
zijn de meubilaire elementen
uitklapbaar, waardoor de
ruimte zich in een handom-
draai laat omtoveren van kan-
toor tot slaapkamer of van
speelruimte tot gastenverblijf.

Ook exterieur zijn de creatie-
ve mogelijkheden groot. Met
hout, kunststof en print- en
kleurgebruik kan men alle
kanten op.

De Hubbel meet 3,15 m
(breedte) x 3,15 m (lengte) x
3,00 m (hoogte). Grotere vari-
anten zijn ook leverbaar. De
unit voldoet aan het Bouwbe-
sluit en de Arbowet en kan in
alle seizoenen mee. Het isola-
tiemateriaal in de wanden van
dubbel multiplex bezit name-
lijk een hoge Rc-waarde van
circa 6 en de ramen en dakra-

men hebben dubbel tot drie-
dubbel glas. Een telecomaans-
luiting, elektriciteit, een keu-
ken, een toilet en verwarming

kunnen in de unit worden ge-
realiseerd. Ook kunnen in de
Hubbel hoogwaardige domoti-
catoepassingen en zonnepane-
len worden toegepast. Plaat-
sing van de Hubbel kan ver-
gunningsvrij, tenzij lokale be-
stemmingsplannen anders
voorschrijven.

De Hubbel van ontwerpers
FlorisvanderKleij enPietvan
der Werf werd op 13 april be-
kroondmeteenbelangrijke in-
novatieprijs: de Building Hol-
land Award 2010 van de Bouw-
RAI.

■ De Hub-
bel kan
makkelijk
getranspor-
teerd wor-
den en staat
in een mum
van tijd.

door MARIE-THÉRÈSE ROOSENDAAL

OUDE PEKELA – Langs de lange rechte stroom van het Pekel-
derdiep door Oude Pekela, loopt het magistrale oude postkantoor
meteen in het oog. Een mens ziet zo rijen Groningers keuvelend
voor het postzegelloket staan. Maar de tijd van het internet heeft
die bestemming al jaren geleden ingehaald. Sinds 2001 is het post-
kantoor het domicilie van Ries van der Vlugt (47) en Ine Goossens
(62).

Aan hen was het uitda-
gende karwei om alle
stijlbreuken pootje te
lichten. „Strippen”, ver-
telt Van der Vlugt: „Ver-
laagde plafonds, dichtge-
metselde wanden en af-
getimmerde panelen
weghalen, de loketten,
postbussen en glazen
schuifdeuren wegbre-
ken, net als de sorteer-
ruimte en de kantine.
Die sloop kostte ons vijf
maanden. En daarna
hebben we er járen over
gedaan om het pand te
herstellen in de luister
waarin rijksbouwmees-
ter Cornelis Hendrik Pe-
ters het in 1898 had opge-
leverd.”

Een eeuw terug in de
tijd was het de taak van
rijksbouwmeester Pe-
ters om post- en tele-
graafkantoren, waaraan
een grote behoefte was
na de invoering van de
Postwet van 1870, te ont-
werpen. Peters zette to-
taal 120 postkantoren
neer in Nederland, wel-
haast elke Nederlander
moet zijn ontwerpen
kennen. Zo tekende hij
het postkantoor van Am-
sterdam, achter het Pa-
leis op de Dam. Dat kan-
toor functioneert nu als
winkelcentrum Magna
Plaza. Peters liet zich in-
spireren door de 13e-eeuwse
Groningse romana-gotiek. Ro-
de bakstenen, natuurstenen
speklagen, segmentbogen bo-
ven kruisvensters en spits-
boogfriezen.

Een eeuw later, in 1999, wa-
ren Ine Goossens en Ries van
der Vlugt, gastronomische die-
ren uit het westen des lands,
een weekendje weg in het ver-
re Groningen en werden ge-
grepen door de rust en ruimte
aldaar.

Aandeglamoureuzewereld
van Michelin-sterren en het
Stan Huygens Journaal herin-
neren wandfoto’s met onder
anderen prins Bernhard. Ries
werd doof en kon in de horeca
niet goed meer functioneren,
samen kozen ze ervoor een
stapje terug te doen, en ze
dachten meteen aan die
noordoostelijke uithoek van
het land. Van sterrenrestau-
rants naar een sterrenhemel.
Dwalend door de veenkolonie
werden ze gegrepen door de
schoonheid van het leegstaan-
de postkantoor in Oude Peke-
la: „Die lichtinval, in het mo-
numentale trappenhuis.”
Ries van der Vlugt gaat voor
over de houten treden waar
zijn Ine laag na laag linoleum
aftrok. Door die foeilelijke
nieuwigheden keken ze dwars
heen. „Dat houtsnijwerk!”
Boem, verkocht.

Idylle
„De eerste keer dat we hier

sliepen, keken we vanuit het
bed omhoog, naar dat plafond
van vier meter hoog en reali-
seerden we ons eens temeer
hoe uniek de sfeer hier is.” Ze
kochten een idylle én een
werkplaats van 620 vierkante
meter. Het koppel heeft een ti-
tanenklus achter de rug.
Plaatste schouwen en kachels,
herstelde haardpartijen, pa-
neeldeuren en oude parket-
vloeren: „Alle wanden zijn
voorzien van minerale kalk-
verven van Keim. De hal heeft
weer een zwart-wit marmeren
vloer en een ambachtelijk ver-

vaardigde voordeur. Op zolder
lagen de originele luiken van
het pand voor oud vuil.”

Boven ademt de in oude
staat herstelde directeurswo-
ning de strenge soberheid van
toen, kraakt de parketvloer
onder rijke ornamenten. Be-
neden runnen Goossens en
Van der Vlugt, die het begrip

gastvrijheid hebben uitgevon-
den, hun wijnatelier Just Add
Wine. „Alleen wijn, want een
keuken erbij wordt ons te
veel.” Daar en van daaruit, or-
ganiseren zij wijnproeverijen,
zoals op 30 mei, omlijst met de
twee belangrijke C’s van culi-
nair en cultuur, met onder an-
dere een vioolconcert van Jo-
hannes Leertouwer.

„Hoe langer we hier wonen,
hoe meer we de logica van het
pand zien. We begrijpen
steeds meer van de architect.
De ligging bijvoorbeeld, het
pand staat scheef inde straat,
maar ten opzichte van de
zon staat het optimaal.

Water aan de voorkant, tuin
aan de achter-

kant. Dit huis
past als een

paar goeie schoenen, hele-
maal ingelopen.” Toch hangt
het ’Te Koop’-bord aan de ge-
vel. „Met spijt, maar het

wordt ons te groot. Wij blijven
in deze streek! Import in de
veenkolonie. Maar bij Gronin-
gers is het een kwestie van ge-

ven en gunnen. Dat went
snel.” Over wennen gespro-
ken: andersom is hun huis
voor de Pekelders tot op de

dag van vandaag ’óns post-
kantoor’. Mooier compliment
kunnen ze niet maken aan het
adres van de verbouwers.

Aan de rol
Grote sierpotten zijn mooi, maar vaak onmoge-
lijk te verplaatsen. Pot Alea met geïntegreerd

waterreservoir bestaat uit een rijdend én on-
zichtbaar onderstel met daarboven een sier-

pot in glasvezel. De plastic binnenpot – waar
de plant rechtstreeks in zit – plaats je op het

gegalvaniseerde onderstel. Daarna schuif
je de kubusvormige sierpot over de plant
en het onderstel. Wil je de plant verplaat-

sen, dan hef je de sierpot 20 cm op en
draai je de pot 45°. De wielen komen vrij
en het geheel kan verplaatst worden. In

twee formaten en vijf kleuren.
www.extremis.be

Kleurrijk
Jelka Wittebol, eigenaar en ontwerpster van Colorique, heeft een
passie voor oude stoffen, handwerk en originele producten. Ze doet
wat ze het allerleukst vindt, namelijk spullen ontwerpen waar men-
sen blij van worden. Nou, wij worden zeker blij van de heerlijke plaid

Sapperdeflap
Vrolijke en spannende belevenissen van kinderen begin-
nen dit voorjaar in de Pipo speelwagen. Deze clowneske
wagen heeft een eigen deurbel, kekke gordijntjes en zelfs
een echte brievenbus. Binnen is plaats genoeg voor een
tafeltje en stoeltjes of een klein bankje. Hij is er in rood/wit
voor meisjes en in donkerblauw/turkoois voor jongens.
Een eigen naamsticker boven de deur maakt het geheel
af. Adviesprijs E 1599. www.zomerzoen.nl

Tapijttegel
Overgewaaid uit
Japan, de tapijt-
tegel Shiba-Rug
voor buiten. Ze
zijn er in verschil-
lende kleuren en
je kunt ze een-
voudig aan elkaar
bevestigen. Af-
meting 30 x 30
cm, prijs E 7,50
per stuk.
www.frozenfoun-
tain.nl

Groen vuur
Een gezellig vuur hoort natuurlijk ook in de tuin
van nu. Maar dan wel een milieuvriendelijke va-
riant. De haarden van Hall of Flame branden op
bio-ethanol, dat gewonnen wordt uit o.a. suiker-
riet, gerst en tarwe. De hoeveelheid CO2 die tij-
dens de verbranding vrijkomt is gelijk aan de
hoeveelheid CO2 die de planten tijdens hun le-
ven hebben opgenomen. Bovendien geeft bio-
ethanol geen rookvorming. Wel zo
prettig voor de buren. www.halloffla-
me.nl

in espressoprint
met letterappli-
catie. Afm. 140 x
180 cm, voorzij-
de 100% katoen,
achterzijde (wa-
terafstotend)
polyester in fris
blauw-wit
streepje. Voor
meer leuks kijk
op www.colori-
que.com

Tuin in zak
Met de Bacsac zakken kun je

tuinieren op de vierkante
meter en overal een tuintje
creëren. De zakken zijn ge-

maakt van geotextiel, dat de
aarde en de wortels laat

ademen en het vochtover-
schot doorlaat. Bovendien

kun je ze gemakkelijk verhui-
zen. Verkrijgbaar in 10 tot
330 liter, prijs vanaf E 20.
www.frozenfountain.nl of

www.bacsac.fr.
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www.leeftrends.nl

Bij LEEFtrends vind je meubels en
accessoires in alle stijlen van de wereld.

• LEEFtrends heeft leuke meubels en
accessoires voor vriendelijke prijzen.

• Alles is op voorraad dus je aankopen
kunnen meteen mee naar huis.

• Een razendsnel wisselend
assortiment en steeds nieuwe
trends voor in en om huis.

Den Haag
Heerlen
Houten
Roermond
Utrecht

in sfeer

Zondag
25 april is
LEEFtrends

open

Postkantoor aan huis

■ Ries en Ine met hond in hun monu-
mentale trappenhuis.

■ De parket-
vloer werd in
ere hersteld.

■ Een zwart-wit marmeren vloer, hier in de
hal, mocht natuurlijk niet ontbreken.

FOTO: JOS SCHUURMAN

■ De her-
stelde di-
recteurs-
woning:
strenge
soberheid
maar toch
heel luxe.

■ Het post-
kantoor in
vervlogen tij-
den, met z’n
prachtige pla-
fond en bonte
tegelwerk.

■ Gelukkig ont-
breekt het ach-
ter het postkan-
toor niet aan
groen.

door Petra Slaats
HuisWerk


