
eigen huis

Rondlopen in een in het extreem doorgevoerde inrichting van
een bekend woonblad: Eigen Huis vindt het lastig om door de
spullen heen te kijken in dit appartement in de Schinkelbuurt.
ANNEMIEK VERBEEK

Sloterkade 91 € 339.000
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‘W
aar werkt de eige-
naar, denk je?” Ma-
kelaar Jeroen Visser
van Puur Makelaars

begint het bezoek aan Sloterkade 91
met een quizvraag. Het bekijken
van de foto’s op huizensite Funda.nl
had die vraag ook al opgeroepen. Is
dit huis door een stylist onder han-
den genomen voor de verkoop, of
woont hier écht iemand? Het ant-
woord is: beide. De eigenaar is sty-
list bij Neerlands bekendste woon-
blad en de meer dan herkenbare
stijl is in elke hoek, elke richel, op
werkelijk elke vierkante millimeter
van het huis doorgevoerd. Dit lijkt
wel de driedimensionale versie van
het herfstnummer. 

Een volledig interieur in grijs,
zwart, wit en bruin. Consequent,
dat wel. Alles netter dan net, stapels
geordende boeken en tijdschriften
(die met witte kaften liggen bij el-
kaar) in de hoeken. Kleur zien we al-
leen bij het opentrekken van de
koelkast (tomaat, aubergine) en op
één poster weggestopt in de hoek
van de tweede slaapkamer. Oh, en
op het balkon, waar een paar groe-
ne plantjes staan. 

Ze hebben trouwens wel een
beetje pech gehad met de verkoop.
Op een zeker moment waren er
maar liefst drie serieuze partijen
met een bod, maar toen partij één
de koop niet rond kreeg, waren de
andere twee al in onderhandeling
over een ander huis. 

Over interesse in dit driekamerap-
partement heeft Visser niet te kla-
gen. Gemiddeld vier kijkers per
week, dat kunnen niet veel collega’s
hem nazeggen. De locatie (de popu-
laire Schinkelbuurt, rustig en mooi,
op loopafstand van Vondelpark en
Hoofddorpplein), het aantal ka-
mers (drie) en de goede buitenruim-
te (een terras achter en een verbrede
vensterbank met vrij uitzicht over
de Schinkel aan de voorkant) trek-
ken een gemêleerd publiek aan.

Het appartement zit op de eerste
verdieping, te bereiken door een
portiek met stenen trap. Het type
dat de vloek is voor elke krantenjon-
gen, maar een woonblok direct allu-
re geeft. Het wat verouderde ge-
meenschappelijke trappenhuis
staat in schril contrast met de wo-
ning meteen rechts achter de deur.
Over de staat van de woning niets
dan goeds. Eén strookje afgeblad-
derde verf op de buitendeur bij de
tweede slaapkamer, dat is het enige
‘achterstallige’ onderhoud dat Vis-
ser heeft kunnen ontdekken. 

Het kleine halletje achter de voor-
deur leidt rechts naar de huiskamer
met semiopen keuken. Wat direct
opvalt, is de lichte gietvloer. Dat is
bijzonder op een houten ondervloer
die volgens Visser daarom een apar-
te behandeling heeft ondergaan.
Het is mooi, zeker. Tip: leg geen le-
ren koeienhuid op een net gegoten
vloer. Het lood uit de huid heeft de
vloer eronder verkleurd. En dat ter-

wijl ze er zo zuinig op zijn, zelfs de
wieltjes van het televisiemeubel
zijn afgeplakt om krassen te voorko-
men. Zonde, én een extra kosten-
post voor de koper. Een nieuwe top-
vloer kost volgens Visser al snel een
paar duizend euro. 

Die extra kosten voor de vloer wor-
den goedgemaakt door het ‘spaar-
potje’ dat de eigenaren opbouwen
bij de VVE. Die hebben namelijk een
tijd geleden de servicekosten ver-
dubbeld om te sparen voor dubbel
glas. Alleen, op nummer 91 zít al
dubbel glas. Voor het administratie-
ve gemak betalen zij nu wel extra,
maar vangen zij – of liever gezegd
de nieuwe bewoners – over ander-

half jaar het te veel betaalde – een
paar duizend euro – retour. 

Voor de rest is er dus weinig te
klussen. Hooguit een likje verf tegen
de muren als je niet van grijs houdt.
De muren zijn strak gestuukt en ver-
tonen geen scheuren. De eenvoudi-
ge, nette badkamer en de aparte wc
zijn voorzien van dezelfde grijze te-
geltjes en prima sanitair. De voor-
malige zijkamer aan de voorkant is
bij de huiskamer getrokken, wat het
geheel licht en ruim maakt. Niets
aan veranderen, dus. Er zitten nieu-
we, houten kozijnen in de voegen
en de luxe semiopen keuken (gebro-
ken wit) is voorzien van inbouwap-
paratuur van oerdegelijke Duitse
merken. De kleine slaapkamer aan
de achterkant was voor de verbou-
wing de keuken en waar nu de grote
slaapkamer is, waren er eerder
twee. De dertien vierkante meter
ruimte hier is niet voldoende om het
herplaatsen van een muurtje te
rechtvaardigen. 

Het twee meter diepe balkon – Vis-
ser spreekt liever over een terras – is
fijn, heel fijn. Maar door de enorme
kastanjeboom ervoor niet zo zon-
nig. Begrijpelijk dus dat de venster-
bank aan de voorkant van het huis
verbreed is, om met open ramen te
kunnen genieten van de plezier- en
beroepsvaart over de Schinkel.
Want daar betaal je tenslotte fors
voor bij dit strak onderhouden en
prettig ingedeelde, maar wel pittig
geprijsde appartement.

Wetenswaard
Kostte in 2004: 165.000 euro (de huidige
vraagprijs is 105 procent hoger).
Verbouwingskosten: circa 100.000 euro.
Parkeren: wachttijd voor vergunning is
ongeveer een half jaar, uurtarief is 2,40
euro.
Servicekosten: tijdelijk verdubbeld naar
162,72 euro per maand.
Erfpacht: staat op ‘vicariegrond’. Ooit
door de buurtparochie in tijdelijke erf-
pacht uitgegeven voor één gulden per
jaar, is nooit geïnd. Loopt af in 2053. Dan
kan de gemeente pas erfpacht gaan in-
nen.
Buiten: balkon op het westen.

Type woning: appartement
Aantal m2: 78
Prijs per m2: 4346 euro
Aantal kamers: 3
Bouwjaar: omstreeks 1950
Locatie: Schinkelbuurt (Oud-Zuid)
Site: www.puurmakelaars.nl

Het interieur geheel in grijs, zwart, wit en bruin en met een prachtig uitzicht op de druk bevaren Schinkel. FOTO’S DINGENA MOL
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