
Do
“Heb je een huis in de 
stad en is de buiten-
ruimte heel beperkt? 
Bekijk dan of je die 
ruimte kunt creëren. 
Wij zijn zo blij dat we 
een beetje binnen-
leefruimte hebben 
opgeofferd voor een 
ruimere tuin. Een in-
greep die bovendien 
meer daglicht in huis 
brengt.”

Don’t
“Denk goed na over 
wat je zelf doet in een 
verbouwing en wat je 
uitbesteedt. Wij heb-
ben aan den lijve on-
dervonden dat het 
soms verstandiger is 
om vaker een vakman 
in te schakelen. Neem 
nu de werken in onze 
traphal. Die hebben 
we zelf gedaan, maar 
de materiaalkost was 
hoog en de workload 
echt zwaar. Achteraf 
gezien zouden we dat 
niet meer zelf doen.”

De prachtige dubbele binnen-
deur werd met zorg in haar 
oorspronkelijke staat her-
steld. “Toen we het huis koch-
ten, was de bovenkant dicht-
gemaakt. De deur was al lan-
ge tijd niet meer als doorgang 

gebruikt, want er was een 
gangetje opzij”, weet Charlot-
te nog. Voor dit gezin komt de 
deur wel goed van pas. Als 
Gorik klanten ontvangt, kun-
nen die rechtstreeks via de 
trap naar het kantoor, zonder 

de privévertrekken door te 
moeten. De dubbele binnen-
deuren, ook die op de eerste 
verdieping, zijn gevuld met 
figuurglas in verschillende 
patronen, zoals in de tijd van 
toen de gewoonte was. 

Overal figuurglas

Doorgaans doen wij 
geen vlieg kwaad, maar 
voor die bijzonder irri-
tante fruitvliegjes ma-
ken we graag al eens 
een uitzondering. Met 
de Fruit Fly Ninja bij-
voorbeeld: een eenvou-
dig plastic potje met 
een vloeistof in, waar 
de beestjes moeilijk 
aan kunnen weerstaan. 
Ze kruipen erin en … ze 
geraken er domweg 
niet meer uit. Een me-
chanisch systeem dus, 
er zitten geen actieve 
stoffen in de vloeistof 
die de beestjes doden. 
De Fruit Fly Ninja werd 
ontwikkeld in samen-
werking met de Wage-
ningen Universiteit. En 
het ding slaat – u moet 
het ons vergeven – 
twee vliegen in één 
klap: niet alleen is de 
vloeistof natuurlijk en 
gifvrij, het potje zelf is 
ook nog van biologisch 
afbreekbaar en gerecy-
cleerd plastic.
Wij plaatsten zo’n potje 
in onze keuken, strate-
gisch tussen de fruit-
schaal en de potjes ver-
se kruiden, en jawel: de 
fruitvliegjes vonden 
vlot de weg ernaartoe. 
Bij sommige collega’s 
werd het potje een heus 
massagraf, bij anderen 
sukkelden er maar een 
paar eenzame exem-
plaren in, maar er bleef 
sowieso geen enkel 
potje leeg. Lief voor het 
milieu, maar allerminst 
lief voor fruitvliegjes 
dus: zo’n ninja is wel-
kom naast onze fruit-
schaal. (avdp)

Fruit Fly Ninja, 6,95 euro, 
o.a. te koop bij bol.com, 
Carrefour en Kruidvat

Twee 
fruitvliegen 
in één klap
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