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Zelf meubels maken, dat vind ik geweldig om te doen
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H
Wie Mark Hofstra (25).
Waar Witmarsum
Huis gebouwd is niet
helemaal duidelijk,
waarschijnlijk ergens
rond 1920.
Huis gekocht eind
2015.
Woont hier sinds eind
2016.
Favoriete plekje aan de
eettafel. Hier zit je ’s
ochtends en ’s avonds
heerlijk in het zonnetje.
Volgende project eerst
wordt de tuin aangelegd,
daarna volgen de twee
slaapkamers boven.
Woonstijl modern, maar
ook warm.

VERBONDEN
MET DE
GESCHIEDENIS
Je bent in de
twintig en wilt
eigenlijk het ouderlijk huis wel
uit. De meeste
mensen beginnen dan met de
huur van een
rijtjeshuis. Mark
Hofstra had de
lat hoger liggen.
Hij bouwde samen met zijn
vader zijn eigen
huis.

et pand waar Mark Hofstra (25) zijn
eigen woning van maakte, kent
een rijke geschiedenis. Eentje die is
verbonden met zijn eigen familie. Officieel
woont Mark aan de Van Aylvaweg in Witmarsum, maar feitelijk ligt het huis in een zijstraat
van deze hoofdweg door het dorp.
In de oorlog was hier een distributiecentrum van voedselbonnen. Die lagen in een
kluis achter in het gebouw. Later woonden de
grootouders van Mark er. Het woongedeelte
zat boven, beneden was het bouwbedrijf van
pake. Ook de vader van Mark begon daar zijn
loopbaan in de bouw. Toen zijn familie verhuisde, nam een stoffeerder het pand over. Via
via kwam het uiteindelijk in handen van een
handelaar uit Noord-Holland.
Die zette het pand anderhalf jaar geleden in
de verkoop. Precies rond de tijd dat Mark op
zoek was naar een eigen plekje. ,,De meesten
van mijn leeftijd kopen of huren een rijtjeshuis. Maar ik wou echt een klusproject. Waar
ik mijn eigen plekje van kon maken.’’

PRAATJE
Omdat ze in de straat van de woning aan het
werk waren - Mark werkt samen met zijn
vader in hun eigen bouwbedrijf - zagen ze een
makelaar rond het gebouw aan de Van Aylvaweg rondlopen. ,,Mijn vader maakte een praatje. Binnen een paar dagen had ik het gekocht.’’
Een risico zat daar wel aan want Mark en zijn
vader wisten niet zeker of ze wel een vergunning zouden krijgen voor de verbouwing. ,,Het
was niet echt een woonhuis, ook al had het
wel die bestemming. Er zat een grote garagedeur aan de voorkant. Wat we zeker wisten, is
dat de constructie wel goed was.’’
Mark ging direct aan de slag met de tekeningen. De welstandscommissie keurde zijn voorstel binnen een kwartier goed. ,,De mensen
waren ook wel blij dat er iets ging gebeuren
met dit gebouw. Het was niet het mooiste
plekje in het dorp.’’
Samen met zijn vader deed hij vrijwel al het
werk zelf. Dat gebeurde dus voornamelijk in
de avonduren en op zaterdag. ,,We werkten
>>

