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WONEN
HUIS TEKOOP

,,Ik merk dat mensen het shocking
vinden dat ik mijn huis te koop zet
zonder te weten hoe mijn toekomst
er verder uit gaat zien. Zo zag een
buurman laatst het bord ‘te koop’
aan de voorgevel hangen. Hij vroeg
aan de overkant van de straat: ‘En
Hennie, welk huis heb je nu op het
oog?’ Ja, van die afstand is het wat
lastiger om te vertellen dat ik het
nog niet weet omdat dit verbazing
bij mensen wekt.’’

Het wordt als een groot avontuur
beschouwd, aldus Hennie. ,,Ik zie
het wat minder turbulent: het klinkt
wel heel spannend, maar zwerven
ga ik natuurlijk niet doen als dit
huis verkocht is.’’

Verliefd
Tibben kwam als 36-jarige carrière-
vrouw - ze was in loondienst in Rot-
terdam - de rijtjeswoning tegen. Het
was rond Pasen. ,,Ik was op slag ver-
liefd op dit huis. Helaas was ik niet
de enige die deze liefde deelde. Ik
stond onderhand in de rij.’’
Toch was er wel enige twijfel over

de grootte. ,,Toen ik aan kwam
lopen, dacht ik: is deze woning niet
te klein? Dat vond ik gek, want vol-
gens demakelaar had het een woon-
oppervlakte van 101 vierkante
meter. Hoe klein het van buiten
oogt, zo groot is het van binnen. Wat

was ik verrast! Hier leef je niet in
hokjes of kamers maar in verdiepin-
gen. Daardoor was mijn twijfel di-
rect weg: als vrouw van 1.84 meter
lang voel ik veel hoogte en ruimte in
dit huis.’’
Toch was Tibben in het begin

nooit thuis. ,,Ik stortte mezelf volle-
dig op mijn baan, reisde de wereld
over en leefde daardoor alles be-
halve in Buiten-Wittevrouwen.’’
Elf jaar geleden besloot ze de

knop om te zetten: niet meer in
loondienst werken maar als onder-
nemer voor zichzelf beginnen. Ze
helpt ondernemers met marketing.
Sinds zo’n twee jaar doet ze dat ook
steeds meer online en helpt ze haar
klanten vanuit haar souterrain.
,,Sindsdien woon ik hier écht. Zo

zag ik ineens de postbode! Dat is het
fijne aan deze buurt: buren worden

geaccepteerd, welke leefwijze zij er
ook op nahouden. Ik noem het geen
dorp in de stad, maar iedereen kan
zijn wie diegene wil zijn.’’
Tibbenmerkt dat vrouwen die het

huis komen bezichtigen - net als zij-
zelf - direct verliefd worden op de
stadswoning. ,,Mannen denken di-
rect na hoe zij hun spullen kwijt
kunnen. Zo is de bovenverdieping
vooral een verdieping en niet zozeer
ingedeeld in een overloop, een bad-
kamer en een slaapkamer.’’

Gezinnen
Volgens Tibben is het een woning
voor twee. ,,Door alle woonlagen
denk ik dat grote gezinnen moeilij-
ker overzicht kunnen houden.’’
Ookmoeten de bewoners niet vies

zijn van ramen wassen, benadrukt
ze. ,,Dat zijn er nog al wat. Ik was

mijn ramen meestal per verdieping
in etappes. Anders is het te veel.’’
Ze vervolgt: ,,Ik heb hier veertien

jaar gewoond. Lang voor mijn doen.
Ik kom uit een traditioneel gezin in
Drenthe, waar niets gebeurde. Ik
wilde de wijde wereld in, kijken
waar ‘het’ te beleven was. Na wat
omzwervingen heb ik dat hier ge-
vonden: ik hou van het stadse. Nu
ik steeds meer spullen - boeken, een
houten buffetkast en de televisie - de
deur uit doe, merk ik door mijn
nieuwe levensfase dat materiële
zaken niet gelukkig maken.’’
Ze wil uitvinden wat haar nieuwe

thuisbasis wordt ,,Eerst wil ik naar
Azië of Andalusië reizen. Daarna zie
ik mezelf wel een tijdje aan de kust
in Bergen, alsnog dicht bij de grote
stad Amsterdam, wonen. Ik kan nu
eenmaal niet stilzitten.’’

ZHennie Tibben (50): ‘In dit huis leef je niet in hokjes of kamers, maar in verdiepingen’. FOTO ruud VOesT

UTRECHT |De vijftigste
verjaardag van Hennie
Tibben (50) betekende
voor haar de start van
een nieuwe levensfase.
Ze besloot steeds meer
spullen uit haar huis aan
de Adriaanstraat in Bui-
ten Wittevrouwen weg te
doen. Daarna dacht ze, na
veertien jaar: ik zet mijn
huis te koop. Waar Hennie
naartoe verhuist? ‘Ik heb
nog geen idee. En dat is
juist het leuke’.
eVa dewaal
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Adres: Adriaanstraat 3,
Utrecht
Wijk: Utrecht-Oost (Buiten
Wittevrouwen)
Type woning: ruimtelijke tus-
senwoning
Vraagprijs: 479.000 kosten
koper
Woonoppervlakte: 101 vier-
kante meter
Perceeloppervlakte: 60 vier-
kante meter
Aantal kamers: 4 kamers (3
slaapkamers)
Bouwjaar: Voor 1906
Informatie: www.grifhorst.nl

ZDe woonkamer met haard.
FOTO’s griFhOrsT makelaars

ZOnder het huis is een ruim sou-
terrain.

Z Een huis om verliefd op te wor-
den, vindt Hennie Tibben.

Adres: Bollenhofsestraat 42,
Utrecht
Wijk:Wittevrouwen
Type woning: eengezinswo-
ning, tussenwoning
Vraagprijs: 479.000 euro
Woonoppervlakte: 115 m2
Perceeloppervlakte: 89 m2
Oorspronkelijke vraag-

prijs: 495.000 euro
Aantal kamers: 4 (3 slaap-
kamers)
Bouwjaar: 1906
Informatie: 3de woonlaag
van de 5
Bijzonderheden: ligt aan
een rustige weg, vlakbij het
Griftpark

WAT IS NOG MEERTE KOOPVOOR€479.000
R Bollenhof-
sestraat 42,
vlakbij het
Griftpark.
FOTO wOnex.nl

Adres: Fred Raymondhof 14,
Utrecht
Wijk: Leidsche Rijn
Type woning: twee-onder-
een-kapwoning
Vraagprijs: 479.000 euro
Woonoppervlakte: 183 m2
Oppervlakte van het per-
ceel: 216 m2

Laatste verkoopprijs:
479.000 euro
Aantal kamers: 6 (5 slaap-
kamers)
Bouwjaar: 2004
Informatie: aan rustige weg
met vrij uitzicht, in woonwijk
Bijzonderheden: aange-
bouwde stenen garage

R Fred Ray-
mondhof 14,
aan rustige
weg met vrij
uitzicht.
FOTO Blauwe eik
makelaardij

Adres: Von Weberstraat 36,
Utrecht
Wijk: Oog in Al
Type woning: Tussenwoning
Vraagprijs: 475.000 euro
Woonoppervlakte: 120 m2
Oppervlakte van het per-
ceel: 114 m2
Laatste verkoopprijs:

475.000 euro
Aantal kamers: 5 (4 slaap-
kamers)
Bouwjaar: 1937
Informatie: tuin is gelegen
op het zuidwesten, bereik-
baar via achterom
Bijzonderheden: vrijstaande
stenen berging

R Von We-
berstraat 36,
met tuin op
het zuidwes-
ten.
FOTO pauw
makelaardij
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