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Mijn eerste idee was:
die spanten blijven erin!

<<
dan tot een uur of vijf, gauw naar het huis,
tussendoor even eten bij mem en daarna
weer door tot een uur of negen.’’ Mark had
als doel om binnen een jaar te verhuizen.
Dat lukte, na elf maanden bikkelen. Hij gaf
zelfs tijdelijk het voetballen op, zodat hij
elke zaterdag zijn handen vrij had om te
verbouwen en klussen.
Van het pand bleven alleen de zijgevels
staan. Aan de linkerkant bevonden zich
hanenkammetjes boven de ramen, één van
de weinige elementen die Mark mooi vond
aan het gebouw. De ramen eronder trok hij
door naar de grond. Zij geven overdag een
mooie lichtinval in de woonkamer, de
keuken en op de zwevende trap ertussenin.
De voorgevel bekleedde hij met Afrikaans hardhout, een van de hardste houtsoorten ter wereld. Het is goed bestand
tegen weersinvloeden, werkt niet en verkleurt in verschillende tinten. ,,In alle soorten licht ziet het er steeds net weer wat
anders uit.’’
Ook binnen ontwierp Mark alles zelf. Hij
nam de trap als uitgangspunt. ,,Je kunt er
aan beide kanten omheen kijken. Zo blijft
het een open ruimte, maar wel knus.’’ Kom

je het huis binnen, dan stap je direct de
woonkamer binnen. Die is bewust wat kleiner
gehouden. De keuken aan de achterzijde van
de woning is juist weer wat groter, met onder
meer een kookeiland en een grote eettafel.
Gemaakt door Mark.
,,Dat vind geweldig om te doen, zelf meubels maken. Toen ik andere huizen aan het
bezichtigen was, was ik in mijn hoofd al bezig
met het ontwerpen van een tafel en zo.’’ De
tafel biedt plek aan acht mensen. De drie
planken die het tafelblad vormen, komen van
dezelfde balk en worden binnenkort vastgezet. ,,Dan pas is het hout droog genoeg en
werkt het niet meer.’’

STOER
Hout is één van de favoriete materialen van
Mark. ,,Het geeft de juiste sfeer. Het is stoer,
maar ook warm.’’ Behalve de eettafel maakte
hij ook zijn salontafel en badkamermeubel
zelf. Hij is nu bezig met een tafel die straks in
de tuin komt. Die tuin moet een verlengstuk
van binnen worden. Er komt een gedeelte
met gras, een terras en een hok met veranda
ervoor. ,,Eigenlijk verschillende tuinkamers
dus.’’
Wanneer de tuin klaar is, liggen ook de

volgende projecten al vast. De bovenverdieping bestaat uit een overloop met badkamer,
drie slaapkamers en een kast. Eén slaapkamer
is al klaar, de andere twee nog niet. Het pleisterwerk is gedaan, maar er moeten nog vloeren in. Dan volgt nog het verfwerk. Mark
hoopt daar na de bouwvak mee aan de slag te
kunnen.
Waar hij vooral trots op is, zijn de originele
dakspanten van de woning. ,,Mijn eerste idee
was: die blijven erin!’’ Ze vertellen de geschiedenis van het huis, al is Mark er nog niet
helemaal uit waarom van één van de dakspanten een deel mist. Wel weet hij dat er
ooit brand in het pand is geweest. De zwarte
sporen daarvan, op één van de spanten, zijn
het bewijs. Verder zitten er nog gaten in van
verstevigingsbouten. ,,Die waren nodig toen
hier op de bovenverdieping een opslag van
hardhout was. Om te voorkomen dat alles
instortte.’’
Niet alleen voor Mark was het een bijzonder project om zijn eigen huis te verbouwen –
,,ik heb een hoop bijgeleerd’’ – maar ook voor
zijn vader. ,,Het was ook voor hem een gebouw met een bijzondere geschiedenis. Hij
heeft hier met zijn vader, mijn opa, gewerkt
in hun eigen bedrijf. En nu woon ik hier.’’

