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»

Barneveld

ken, zodat er een logische looplijn ont-
staat. Ook hebben we een inductie-
kookplaat met draaiknoppen die je 
eigenlijk alleen bij een gaskookplaat 
ziet. Als je slechtziend bent, heb je niets 
aan ingebouwde tiptoetsen.” Los daar-
van was koken op gas sowieso geen 
optie: “Erik kan het gesis van een open-
staande gaspit niet horen.” 
Ook lieten ze vloerbedekking in de zit-
hoek aanleggen en een muur stuken 
met leem om de akoestiek in de woon-
kamer en keuken te verbeteren. “In een 
holle, galmende ruimte kan ik mensen 
nauwelijks verstaan, vandaar”, zegt 
Erik. 
Uiteindelijk hoefden ze alleen de bene-
denverdieping aan te pakken om de 
woning klaar te maken voor de toe-
komst. “Wij hoeven hier niet meer weg”, 
zegt Erik. “En ons huis is er veel mooier 
op geworden”, zegt Hettie.

Toen zijn gezichtsvermogen steeds verder achteruit ging, stonden 
Erik en Hettie Moll voor de keuze: verhuizen of verbouwen. Het 
werd het laatste. 

TEKST: SANDER VAN DER PLOEG / FOTOGRAFIE: MARC VAN DER KORT 

“Hier, zet deze bril eens op. 
Dan zie je wat ik zie: vrij 
weinig.” Erik overhandigt 

een met tape afgeplakte veiligheidsbril 
met twee minieme uitsparingen in de 
glazen, voor ieder oog een. “Ik heb het 
syndroom van Usher”, zegt hij. “Daar-
mee word je slechthorend geboren en 
op latere leeftijd gaat je zicht achteruit. 
Uiteindelijk kan ik blind worden.”
Artsen raadden de Barnevelder daarom 
aan te zoeken naar een levensloopbe-
stendige, gelijkvloerse woning. Maar 
appartementen zijn in dit dorp schaars 
en duur. De huidige woning aanpassen 
was een optie, maar hoe pak je dat aan? 
Gelukkig is Erik getrouwd met een heel 
inventieve vrouw, Hettie. 
“Wekenlang zocht ik op internet naar 
allerlei handigheidjes om de beneden-
verdieping geschikter te maken voor 
Erik”, zegt Hettie. “Zo plaatsten we het 
kookeiland over de lengte van de keu-

 De muur is gestuukt 
met geluiddempend 
leem om galmen te 
voorkomen. Ook de de-
coratie aan de wand is 
gevuld met geluidsab-
sorberend materiaal. 

Hettie speurde naar handigheidjes voor Erik, zoals een in-
ductiekookplaat met draaiknoppen, speciaal voor slecht-
zienden. 
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1) De donkere keukenvloer con-
trasteert met opzet met de lichte 
kleur van het kookeiland. Zo kan 
Erik zich beter oriënteren.

2) Met de vouwgordijnen, die 
Hettie als naaidocent zelf naaide, 
is de lichtinval nauwkeurig te be-
palen. Belangrijk, want bij fel te-
genlicht ziet Erik nog minder.

3) In de woonkamer ligt tapijt, 
zodat het geluid goed gedempt 
wordt. 

4) Hettie en Erik kozen met op-
zet voor een kookeiland. Zo kan 
ieder aan een kant van het keu-
kenblok werken zonder elkaar in 
de weg te lopen.

5) Alle keukenkastjes zijn ge-
verfd met matte verf. Zo heeft 
Erik geen last van eventuele 
lichtweerkaatsing. 

6) De benedenverdieping wordt 
gescheiden door twee stalen 
taatsdeuren. Zo hoeft Hettie niet 
mee te luisteren als Erik in de 
zithoek voetbal kijkt met de tele-
visie op hoog volume.

7) Verhuizen of verbouwen?  
Hettie en Erik konden met een 
paar ingrepen hun woning in 
Barneveld toekomstbestendig 
én mooier maken. Twee vliegen 
in een klap!
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Erik en Hettie
Erik Moll (55): gemeenteambtenaar
Hettie Moll (57): eigenaar naaiatelier
Bouwjaar woning: 1997
Verbouwkosten: ongeveer 40.000 euro
Advies: Neem de tijd voor een gedegen voor-
bereiding en zoek naar een goede aannemer. 
Die moeite betaalt zich altijd terug. 
 

Ook met een bijzondere 
verbouwing in Eigen Huis 
Magazine?  Mail actuele foto’s en 
een korte beschrijving naar 
redactie@eigenhuis.nl

Verbouwplannen? 
ga naar veh.nu/verbouwen

—
Levensloopbestendig 

en gelijkvloers op 
doktersadvies
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