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Ziljn opa was een van de commissarissen van de codperatieve woning

bouwvereniging, zijn vader lange tijd voorzitter. En ook Ernst Wayenberg, 

derde generatie in de Papaverhof, is actief voor dit bijzondere woon-

complex. tekstCaroline Ludwig foto's Henriette Guest 

leen voor leden! 
> Na de eerste aanblik van de huizen 
aan de Papaverhof is het meteen dui· 
deUjk. De SUjl, in optima forma. Oat 
komt niet alleen door het houtwerk 
in elementaire kleuren dat de wit
gepleisterde huizen opvrolijkt, maar 
ook door het spel met rechte lijn dat 
architect Jan Wits bedacht. "Als je de 
Papaverhof zegt. denkt iedereen met
een aan de laagbouw", vertelt Ernst 
Wayenberg (62) "maar de appartemen
ten in de Klimopstraat. Irisstraat en de 
Magnoliastraat horen er ook bij". Zelf 
bewoont hij een vierkamerwoning aan 
de hinnenring. 

Aantrekkingskracht 
Jan Wits, net als Mondriaan, Rietveld 
en Van Doesburg lid van de Stijl, ont
wierp dit hof ruim negentig jaar gele
den als tuinstad. De woningen moesten 
goed en goedkoop zijn en green moest 
een belangrijke rol spelen. Het park 
van honderd bij zeventig meter en de 
omliggende huizen oefenen nog steeds 
een grote aantrekkingskracht utt . 

'lk ben heel tl"Ots op 

ons hoI.' 

Niet alleen op bewoners. maar ook op 
Amerikaanse en ]apanse studenten, die 
de Papaverhof als architectonische pa
reI bezoeken. MOe coaperatieve woning
bouwvereniging Daal en Berg beheert 
68 laagbouwhuizen en zestig apparte
menten", legt Wayenberg uit . "De hui
zen met twee etages hebben vier, vijf 
of zes kamers. De appartementen in de 
buitenring zijn kleiner. Het bijzondere 
van deze woningbouwvereniging is dat 
de huizen alleen voor leden beschikbaar 
zijn. Kinderen van leden hebben voor
rang, de meesten schrljven zich op hun 
achttiende meteen in. De appartemen
ten mogen tegenwoordig door s ingle s 
bewoond worden, maar vroeger was 
het minimum drie personen. Voor de 
laagbouw is een aparte wachtlijst, deze 
huizen moeten door minimaal twee 
mensen bewoond worden.~ 

Vier verschillende adressen 
Wayenberg maakte een opvallende 

wooncarrU:~re door en bewoonde vier 
verschillende huizen in het complex. 
"Ik ben in dit hUls geboren. VIal< voor 
mijn geboorte verhuisden mijn ouders 
vanuit de Klimopstraat hier naar toe. 
Met een derde kind op komst werd het 
appartement te klein. Met mijn eerste 
vrouw woonde ik tussen 1972 en 1978 
in een appartement en vervolgens in 
het huis hiemaast. Na de scheiding ben 
ik twintig jaar weggeweest, ik woonde 
mooi op de Van Boetzelaarlaan, maar 
ik miste het uitzicht. Al die tijd ben ik 
lid gebleven. met mijn aandelenboekje 
kreeg ik ieder jaar vier gulden dividend. 
Op een gegeven moment kreeg ik een 
zeskamerwoning op de hoek van de 
Irisstraat aangeboden. Daar heb ik 
maar kort gewoond. Vrienden van me 
woonden met drie kinderen in dit huis. 
In 2000 hebben we geruiJd en zodoende 
woon ik weer in mijn geboortehuis. In 
dit complex wonen veel families , vaak 
meerdere generaties. De doorloopsnel
heid is bijzonder laag, mensen wonen 
hier naar hun zin. Iedereen loopt bij 
elkaar binnen, het is een gemeenschap 
op zich.~ 
Vier jaar geleden kon hij het woonrecht 
op deze waning kopen. "Als bewoners
vereniging zijn we lange tljd met de ge
meente en de fiscus in de s lag geweest . 
De gemeente wilde dit monument 
behouden en geen vrije verkoop. Toen 
is er een constructie bedacht waarbij 
de eigenaren de woning alleen kunnen 
terugverkopen aan de woningbouwver
eniging. De eventuele winst of verlies 
wordt gedeeld: 

Zichtpark 
Binnen heeft het huis een speelse 
indeling. De gang is opvallend ruim en 
in de huiskamer is de vakjeskast een 
opvallend Stijl-element. Het doorgeef
luik naar de grote keuken verwijst naar 
vervlogen tijden. Met verschillende 
trapjes kom je boven bij de drte slaap
kamers. Ernst Wayenberg kan maar 
een nadeel bedenken, "Je hebt geen 
achtertuin. Wei een kleine voortuin 
en natuurlijk een fantas ti sch uitzicht 
over het park. Kinderen en jongeren 
vergissen zich nog wei eens; dit is geen 
speelplek, maar een zichtpark. Daar 
waken we weI voor. Ook wordt er veel 
aandacht besteed aan onderhoud. lk 
ben heel trots op ons hof." 


