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Bosch kocht het motorvrachtschip, type
Spits, in 2007 van een schipper die met
pensioen ging. Al jaren was het zijn grote
wens om op een vrachtschip te wonen. ,,Ik
wilde graag op het water leven, in een
schip dat nog kan varen. En ik vind het
mooi om de historie in stand te houden.
Dat ik nu in een vrachtschip woon, is een
mooie vorm van hergebruik.’’
De verbouwing vereiste veel voorberei-

ding. ,,Er zijn nu eenmaal geen boekjes
waarin staat hoe je een vrachtschip om-
bouwt tot woning. Ik heb vooral veel ge-
sprekken gevoerd,’’ legt de architect uit.
Bosch vond het belangrijk om het schip uit
1956 met respect te behandelen. Zo heeft
hij in de roef aan de achterkant, waar het
schippersgezin woonde, vrijwel niets ver-

anderd. Daar zijn nog altijd de originele
bedstedes, het toilet en het piepkleine keu-
kentje te zien. ,,Een douche hadden ze niet.
Ook was er alleen koud water.’’ De Rotter-
dammer leeft zelf voornamelijk in het
grote ruim, dat hij ombouwde tot woon-
ruimte. Hij liet de ruimte zoveel mogelijk
open, net als bij een loft. ,,Dat vind ik bij
het karakter van het schip passen. Op deze
manier kun je goed de ruimte ervaren.’’

Altijd klusjes
Het wonen op het schip, dat is geregis-
treerd als varend erfgoed, bevalt de archi-
tect uitstekend. Hij kan eigenlijk maar één
nadeel bedenken: er zijn altijd klusjes die
gedaan moeten worden. ,,Veel mensen
staan er niet bij stil dat ik allerlei installa-

ties aan boord heb die moeten werken.’’
Op een walstroomaansluiting na, is het

woonschip helemaal zelfvoorzienend.
Omdat er geen aansluiting op de waterlei-
ding is, heeft Bosch een drinkwatertank
aan boord. Voor onder andere het douchen
en wassen gebruikt hij gefilterd water uit
de Nieuwe Maas. Het afvalwater wordt bi-
ologisch gefilterd, zodat het schoon over-
boord gezet kan worden. En een speciaal
droogtoilet gebruikt helemaal geen water.
Verder zijn er eigenlijk alleenmaar voor-

delen, vindt hij. ,,Wanneer je op het water
woont, ervaar je de natuur veel meer. Je
hoort de regen en voelt de wind.’’ En wan-
neer het zonnetje door de ramen naar bin-
nen schijnt, is het volgens hem een feestje
om wakker te worden. ,,En wat ook zo bij-
zonder is: wanneer ik een stukje ga varen,
is mijn uitzicht opeens compleet anders.’’
De Panta Rhei ligt dit weekend in het
Havenmuseum in de Leuvehaven. In het
kader van ‘OpenWoonschepen’ kunnen
bezoekers vandaag, zaterdag en zondag
om 13.00 en 14.00 tijdens een gratis
rondleiding een kijkje nemen op dit
schip.
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ROTTERDAM |Roel Bosch woont op de Panta Rhei, een voorma-
lig vrachtschip dat ligt aangemeerd bij het Rotterdamse Noor-
dereiland. ’s Morgens ontbijt hij in de stuurhut, om te genieten
van het prachtige uitzicht op de Erasmusbrug. ,,Wonen op het
water is nog mooier dan ik gedacht had.’’
SUZANNE EIJGENRAAM
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Huisdier
zit er
stijlvol bij
Toen Marieke Bul
eerder dit jaar haar
pup Joetje kreeg, ging ze op zoek
naar accessoires voor in huis die
zowel stijlvol als betaalbaar zijn. Zo
zocht ze bijvoorbeeld een honden-
mand die niet alleen comfortabel is,
maar ook mooi past in het interieur
van haar Amsterdamse appartement.
Omdat ze die eigenlijk niet kon vin-
den, heeft ze inmiddels haar eigen
accessoirelabel opgericht: Tails Divi-
son. De collectie bestaat op dit mo-
ment uit denimkussens, riemen,
halsbanden en poepzakhouders.
www.tailsdivision.com

Dat is nog eens
leuk voor in de
kinderkamer:
KEK Amster-
dam heeft een
nieuwe collec-
tie fotobe-
hang ontwik-
keld met
daarop onder
andere Pluk van de Petteflat en
Floddertje uit de boeken van Annie
M.G Schmidt. Ook andere tekenin-
gen van Fiep Westendorp zitten in de
collectie, net als illustraties van Ma-
rije Tolman en Noëlle Smit. Alle af-
beeldingen zijn kleine verhaaltjes op
de muur. Zo kunnen kinderen met
deze Wallpaper Stories hun fantasie
de vrije loop laten.
www.kekamsterdam.nl

De Pack-Bag maakt van iedere zak
een prullenbak! En dat is makkelijk,
bijvoorbeeld wanneer je die eerste
vallende blaadjes of
ander tuinafval
wilt oprui-
men. De
Pack-Bag is
een platte,
buigbare
plaat die je
in een af-
valzak kunt
schuiven.
Hierdoor ontstaat
een koker met een
grote opening. Slaphangende vuilnis-
zakken of instortende puinzakken
zijn daardoor verleden tijd. En wan-
neer je hem even niet nodig hebt, is
de Pack-Bag als platte plaat makke-
lijk op te bergen. www.pack-bag.net

Sinds half augustus kun je in huis ge-
nieten van de hortensia als snij-
bloem. Haal eerst het overtollige blad
aan de onderkant van de steel af. Zet
de bloem vervolgens in een glazen
vaas met schoon water, want horten-
sia’s houden niet van metaal. Vermijd
een plek op de tocht, in de felle zon
of bij een fruitschaal. En worden de
bladeren slap? Verwijder die dan en
laat de bloem drogen door hem in
een vaas zonder water te zetten.

Plastic zak verandert
in eenprullenbak

Hortensiahoudtniet
vanmetalenvaas

Pluk vandePetteflat
aandemuur

Plaats: Rotterdam
Adres: Siciliëboulevard 220
Bouwjaar: 2007
Type woning: 2-onder-1-kapwoning
Woonoppervlak: 190m2

Inhoud woning: 675m3

Aantal kamers: 6 kamers (4 slaapka-
mers)
Tuin of balkon: Tuinen, dakterras, balkon
Onderhoud: Goed
Ligging: In de wijk Nesselande
Bijzonderheden: Luxe badkamer
Makelaar: Scheele Makelaars

Plaats: Berkel en Rodenrijs
Adres: Toon Kortoomssingel 39
Bouwjaar: 2009
Type woning: Eengezinswoning
Woonoppervlak: 138m2

Inhoud woning: 495m3

Aantal kamers: 4 kamers (3 slaapka-
mers)
Tuin of balkon: Achter-, voor-, en zijtuin
Onderhoud: Goed
Ligging: In de Gouden Uilbuurt
Bijzonderheden: Vrijstaande garage
Makelaar: Van Dullink NVMMakelaars

Plaats: Oostvoorne
Adres: Elisabethhof 56
Bouwjaar: 2009
Type woning: Penthouse
Woonoppervlak: 132m2

Inhoud woning: 396m3

Aantal kamers: 3 kamers (2 slaapka-
mers)
Tuin of balkon: Zonneterras
Onderhoud: Goed
Ligging: In het centrum van Oostvoorne
Bijzonderheden: Parkeerplaats te koop
Makelaar: Van der Hoek Makelaars


