
DEEL&Ulrum • www.deelnulrum.nl

Opplussen in plaats van verhuizen

“Dit is mijn hUis. mijn thUis”

Op dinsdag 7 juli konden de bewoners van Ulrum een kijkje 
nemen in de eerste oppluswoning van Wierden en Borgen. De 
modelwoning aan de Akkerstraat 5 zit boordevol slimme, handige, 
kleine en grotere aanpassingen zodat bewoners langer in hun 
woning kunnen blijven wonen. individueel maatwerk is daarbij het 
sleutelwoord. Buurvrouw Annie Kelderman (70) woont al bijna 25 
jaar aan de Akkerstraat en zit in een rolstoel. samen met directeur 
Rinze Kramer van Wierden en Borgen onderwierp deze pittige en 
goedlachse dame de modelwoning als eerste aan een kritische test. 

Annie Kelderman weet als geen ander hoe belangrijk het is dat een woning 
‘meegroeit’ met de behoeften van de bewoners. “Wij wonen hier al 25 jaar met heel veel plezier 
en willen hier absoluut niet weg”. Toen haar benen het geleidelijk steeds meer lieten afweten, was 
verhuizen naar een beter geschikte, gelijkvloerse woning dan ook geen optie. “Ben je bedonderd. Ik 
woon hier heerlijk en heb een prachtige tuin waar ik iedere dag weer volop van geniet. Dit is mijn 
huis, mijn thuis. Ik wil dat niet opgeven voor een of ander appartement op de tweede verdieping 
ergens in een ander dorp. Dan voel ik me opgesloten”.

Samen met haar man ging ze op zoek naar manieren om de rijtjeswoning aan de Akkerstraat aan te 
passen aan de veranderde omstandigheden. “Ik ben van het type ‘eerst kijken wat je zelf kunt doen 
voordat je bij een ander aanklopt’. En wat natuurlijk ook helpt is een handige man”, zegt ze met een 
vette knipoog. “Vaak kun je met simpele middelen al veel bereiken. We hebben bijvoorbeeld zelf een 
stoel in de douche aangebracht en op verschillende plaatsen in de woning beugels geplaatst. Wierden 
en Borgen heeft de bijkeuken opgehoogd en er is een traplift gekomen. Ik kan me zo prima redden”.

Over de modelwoning en de nieuwe aanpak van Wierden en Borgen met inspirerende opplus 
voorbeelden is Annie Kelderman dan ook erg enthousiast. “Zo worden mensen niet gedwongen om 
hun vertrouwde omgeving te verlaten als het lichaam steekjes laat vallen”. 

En met een ondeugende en vragende lach: “Ik heb in de modelwoning een paar dingen gezien die ik 
ook graag in mijn huis zou willen. Bredere deurkozijnen bijvoorbeeld en van die handige hendels om 
de ramen mee open te doen”.

De modelwoning van Wierden en Borgen aan de Akkerstraat 5 in Ulrum 
is bedoeld om te laten zien wat er allemaal mogelijk is op het gebied van 
opplussen. Sommige hulpmiddelen zoals een extra beugel bij trap of wc, 
zijn eenvoudig zelf en tegen relatief lage kosten te realiseren. Grotere 
ingrepen, zoals een nieuwe ruime en aangepaste badkamer met tweede 
toilet, kunnen tegen een huurverhoging door Wierden en Borgen worden 
gerealiseerd.Het is eerst de bedoeling om 38 woningen in Ulrum op te 
plussen. Op een later moment kunnen ook bewoners uit andere dorpen 
van de aanpak gebruik maken. 


