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D ésirée en Robert Wit-
lox zetten in mei vorig
jaar hun twee-on-
der-een-kapper in Box-
tel te koop. Toen al be-

merkten ze de opkomst van een
verslechterende huizenmarkt. Ze
hadden acht maanden de tijd hun
woning te verkopen, alvorens ze in
hun halfvrijstaande boerderij in
Sint-Oedenrode zouden trekken.
Désirée besloot alles op alles te zet-
ten om hun missie te laten slagen.
Haar visie: „Beter een paar hon-
derd euro ertegenaan gooien dan
op een later tijdstip met dubbele
woonlasten te worden geconfron-
teerd.” Ze schakelde direct een ver-
koopstyliste in, Hermine van Hees-
wijk van Designery House Ma-
ke-up. Een Eindhovense onderne-
ming die gespecialiseerd is in huis-
metamorfoses, met als doel een
snellere verkoop van de woning.
„Robert dacht nog: 'Ach, dat kun-
nen we makkelijk zelf.' Maar in je
eigen huis zie je de pijnpunten
over het hoofd, een buitenstaander
niet.”
Geen geverf, geen gebreek, alleen
cosmetische ingrepen waren nood-
zakelijk. „Bloempotten bij de voor-
deur, het snoer van de computer
uit de woonkamer, waslijnen op
zolder uit het zicht, alle overbodige
troep de garage in en het herplaat-

sen van meubels. Het resultaat was
een opgeruimd en ruimtelijk huis.
Binnen twee maanden was het ver-
kocht.”
Désirée is ervan overtuigd dat het
werk van de styliste de verkoop
heeft versneld. „Ter vergelijking: in
dezelfde straat in Boxtel staat, ook
sinds vorig jaar mei, nog altijd een
soortgelijke woning te koop tegen
een vergelijkbare.”

‘Switchen van
makelaar heeft
weinig zin’

De huizenmarkt ligt sinds medio
vorig jaar op zijn gat door de finan-

ciële crisis. Consumenten stellen
het doen van grote aankopen door
de economische onzekerheid uit.
Banken zijn door problemen met
hun financiële huishouding terug-
houdend met het verstrekken van
hypotheken. De laatste cijfers van
het Kadaster en het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek (CBS) laten
dalende huizenprijzen zien, en ze
tonen aan dat woningen langer te
koop staan.
Het inschakelen van een verkoops-
tyliste is één manier om je huis
sneller te verkopen. Er zijn meer
trucjes om je doel te bereiken, zo-
als het verlagen van de verkoop-
prijs, 'switchen' van makelaar of
verhuren wanneer de nieuwe wo-
ning al is betrokken.
Maar niet alle maatregelen zijn
even effectief. Switchen van make-

Nadat de laatste huurders waren vertrokken, trof de eigenaar zijn huis in
Lommel in erbarmelijke staat aan. Om het te kunnen verkopen nam hij con-
tact op met Hermine van Heeswijk.

Het halletje van de woning in Boxtel werd zodanig onder handen genomen
dat het weer fris en opgeruimd oogde. Van Heeswijk: ‘ De eerste minuut
worden mensen verliefd. Zorg dus dat de hal er piekfijn uit ziet.
 foto Archief Designery House Make up

S chaduwtuinen hebben de gewoonte om al vroeg in
het seizoen in te storten. In het voorjaar kan een scha-
duwtuin schitterend zijn; dan bloeien de bosanemo-

nen, de trilliums, de hondstand, de sleutelbloemen en tien-
tallen andere schaduwminnaars. Maar eind mei, als het bla-
derdak zich boven al dit moois gesloten heeft, wordt het
donker en stoffig in de schaduwtuin en het is dan ook begrij-
pelijk dat schaduwplanten per definitie vroege bloeiers zijn:
vroeg in het jaar is er nog lucht en licht voorhanden. Later
in het jaar valt er niet veel meer te beleven in het donker
en laten insecten het afweten. Daarom is het ook zo moei-
lijk om de schaduwtuin tot laat in het seizoen presentabel te
houden.
Vooral de nazomer en de herfst zijn problematisch. Vaste
planten die in het najaar bloeien zijn nog wel te vinden
maar laatbloeiende heesters die ook nog van schaduw hou-
den zijn er niet. Op de Hydrangea na. Hydrangea’s zijn ten
prooi aan naamsverwarring; door sommigen worden zij ook
hortensia`s genoemd, maar er zijn tuiniers die het woord
hortensia reserveren voor struiken die bloeien met van die
roze of blauwe moppen ter grootte van een kinderhoofd.
Om verwarring te voorkomen kies ik voor de correcte
Latijnse naam, Hydrangea, hoewel hortensia een stuk mak-
kelijker van de tong rolt. Hydrangea’s zijn gewillig in de
tuin; ze doen het overal, zolang er maar vocht in de grond
aanwezig is. Schaduw is niet voor alle soorten essentieel – er
zijn er nogal wat die het goed doen in de zon – maar wordt
wel door alle soorten verdragen. De snoei van de struik le-
vert soms problemen op. Ik verzorg al jarenlang een radio-
programma over planten en tuinen voor de regionale om-
roep en in dat kader beantwoord ik vragen van luisteraars.
Veel vragen zijn evergreens, waarmee ik vragen bedoel die
jaar in, jaar uit worden gesteld. Zo’n evergreen is de vraag:
hoe snoei ik mijn hydrangea? Ik kan mij dat probleem wel
indenken; je hoeft maar een willekeurig boek over het
snoeien van heesters op te slaan om het spoor volledig bijs-
ter te raken. De schematische tekeningen, vol stippellijntjes
en schuine streepjes, zijn ongetwijfeld bedoeld om de zaak

te verduidelijken, maar ze vertonen meestal geen en-
kele overeenkomst met de struik in kwestie. Die laat
een wirwar van takken zien en vertoont helemaal
geen schematische groei. Moedeloos staat de
aspirant-snoeier naast zijn struik, met hangende
snoeischaar, zich afvragend waar in hemelsnaam te
beginnen. Nu wordt de zaak nog gecompliceerd
door het feit dat verschillende hydrangea’ s op
verschillende manieren gesnoeid dienen te worden.
Daarom zal het u misschien opluchten om te horen

dat er ook soorten zijn die helemaal niet gesnoeid hoeven te
worden. Een voorbeeld is Hydrangea quercifolia, de eikbladi-
ge hortensia, die van alle soorten het mooiste blad heeft.
Over het algemeen is het blad van de hydrangea niet om
over naar huis te schrijven; het is groot, het is groen en daar-
mee is alles wel gezegd. Maar het blad van Hydrangea querci-
folia is boeiend van textuur en vorm. Het voelt ruw aan en
heeft geprononceerde nerven en het lijkt op het blad van de
eik, maar dan vijf keer zo groot. Hydrangea quercifolia
vormt een brede struik van anderhalve meter hoog en bloeit
in de zomer met kegelvormige, roomkleurige pluimen – niet
onaardig, maar het sterkste punt van deze struik is toch het
blad dat in november verkleurt naar allerlei tinten tussen
oranje en wijnrood. In de meeste jaren blijft het blad tot
januari aan de struik zitten – een feest van kleuren in een
verder kleurloze najaarstuin. Hydrangea quercifolia is niet
goedkoop en als u dan toch geld uitgeeft, kies dan de beste
variëteit: ’Snow Queen’.

Hydrangea quercifolia ’Snow Queen’- Blad in december.

Snow queen Huis verkopen?

Sommige Hydrangea’s
hoeven helemaal niet
gesnoeid te worden
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laar bijvoorbeeld. Volgens Hans
André de la Porte van de Vereni-
ging Eigen Huis zal iedere make-
laar er alles aan doen om een wo-
ning te verkopen. „Een makelaar
krijgt immers pas zijn geld als hij
zijn waar verkoopt.”
Bang voor dubbele woonlasten
gaan verkopers vaker over tot ver-
huur van hun te koop staande

woonhuis. Volgens André de la
Porte kleven aan dit alternatief
veel nadelen. „Een huurder heeft
recht op huurbescherming. Het
kan zijn dat je hem niet meer uit je
huis krijgt op het moment dat je
het wilt verkopen. Een huurhuis is
bovendien minder waard, wat
voor de bank reden kan zijn ver-
huur niet toe te staan. Daarnaast

moet een verkoper beseffen dat
het niet meer gebruik kan maken
van de fiscale mogelijkheid om de
betaalde rentes over de eigen wo-
ningschuld van beide woningen in
aftrek te brengen.”

‘Gratis auto zal
wel in de prijs zijn
meeberekend...’
Aan Mario Geerts van de gelijkna-
mige makelaardij in Helmond de
vraag of prijsverlaging een snellere
verkoop in de hand werkt? „In de
huidige markt, met zoveel externe
factoren, is prijsverlaging vaak ook
geen wondermiddel. Daar waar op-
drachtgevers (verkopers, red.) deze
wens hebben of waar we hen al
eerder hebben gewaarschuwd voor
hun eigen 'overspannen' verwach-
tingen, is een prijsverlaging oppor-
tuun. Voor het overige dient eerst
het vertrouwen van de consument
in de huidige economische situatie
te zijn teruggekeerd.”
Adverteren in media of op internet
en het aanbieden van bonussen is
ook een mogelijkheid om verkoop
te bevorderen. Al gebeurt het nog
maar mondjesmaat.
In oktober vorig jaar stuntte een in-

woner van Nieuw-Vennep
(Noord-Holland) met een gratis au-
to bij de aankoop van zijn woon-
huis. Een ander plaatste een pagi-
nagrote advertentie van zijn wo-
ning in een dagblad.
Hermine van Heeswijk van Desig-
nery House Make-up heeft haar be-
denkingen over dergelijke acties.
„Verleiden met een gratis auto?
Ach, wij nuchtere Nederlanders
denken dan al gauw: 'Die zal wel
in de prijs zijn meegerekend.'”
Liever verleidt de woningrestylster
een potentiële koper met sfeer,
warmte en een opgeruimd huis.

Volgens de Eindhovense makelaar
Walter Verweij, eigenaar van
VMG-Makelaars met kantoren in
heel Brabant, zouden verkopers
geld en energie kunnen besparen
als 'geruchten' over de slechte wo-
ningmarkt uit de wereld worden
geholpen. Hij speelt de zwartepiet
toe naar de media, die veelvuldig
publiceren over dalende huizenprij-
zen en minder verkochte wonin-
gen, waardoor consumenten nog
minder vertrouwen krijgen in de
woningmarkt. „Makelaars, banken
en overheid moeten de consument
het vertrouwen teruggeven. Want
laten we eerlijk zijn: er zijn nog
net zoveel mensen op zoek naar
een koopwoning.”

Van Heeswijk schakelde professionele hulp in. Ze pakte de vochtige binnenmuren aan, evenals de beschadigde deu-
ren en het toilet. Het resultaat was een volledig instapbare woning.

- Het huis moet in uitstekende
staat zijn.
- Vraag een reële verkoopprijs.
- Werk achterstallig onderhoud
weg.
- Wees eerlijk: meld gebreken aan
het huis.
- Zorg dat het huis en de tuin er op-
geruimd uitzien als er een bezichti-
ging is; schakel desnoods een ver-
koopstyliste in.
- Bezoek een voorlichtingsavond
van de Vereniging Eigen Huis
(www.eigenhuis.nl).

- Stuur huisdieren uit logeren of
zet de mand in de schuur.
- Bekijk je huis met de blik van een
buitenstaander: familiekiekjes mo-
gen, maar met mate.
- Zorg voor een interieur dat toe-
komstige bewoners aan zal spre-
ken. Is je doelgroep breed? Wissel
moderne accessoires af met klassie-
ke.
- Houd de basis neutraal: witte mu-
ren maken een kamer ruimtelijk,
zwarte hebben het tegenoverge-
stelde effect.
- Creëer ruimte, licht, lucht, warm-
te en sfeer met behulp van acces-
soires, planten, bloemen en een ge-
dekte tafel.
- Schuif met meubels.
- De eerste minuut wordt iemand
verliefd, zorg dus dat de voortuin
en de hal piekfijn in orde zijn.
- Meubileer lege huizen, of laat ze
inrichten.

- Overweeg of een prijsverlaging ge-
wenst is.
- Blijf de woning goed presenteren.
- Onderneem vanaf februari, maart
stappen voor het plaatsen van bij-
voorbeeld advertenties.
- Houd een open huis, waar nodig
met behulp van een verkoopstylis-
te.
- Haak in op gezamenlijke activitei-
ten.
- Raak vooral niet in paniek en
neem geen overhaaste beslissingen.

Tips van Hans
André de la Porte

Tips van makelaar
Mario Geerts:

Tips van Hermine
van Heeswijk:

Creëer sfeer, licht en ruimte
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