
Wij wilden
iets bijzonders
en duurzaams
neerzetten .

>>
muren gesausd, maar dat is het ook wel. Ik
vind het mooi als je de bouwmaterialen in
het zicht laat. Dat je op de veranda tegen de
onderkant van de dakpannen aankijkt, bij-
voorbeeld. We hebben er zelfs lampen op
gericht. Het ziet er prachtig uit’’, zegt Johan.
Op die veranda staat een pizzaoven die beide
mannen ook zelf hebben gebouwd. ,,We
hebben er een Italiaans huisje van gemaakt,
met dakpannen uit Italië.’’ Erin gemetseld zit
een tegeltje met het opschrift van hun favo-
riete vakantiebestemming in Italië.

Johan is ondertussen een ware bouwex-
pert geworden. Dat was hij beslist niet. Ster-
ker, vader en zoon ontberen allebei een ach-
tergrond in bouw of techniek. Johan is direc-
teur van een bureau voor accountancy- en
bedrijfsadvies, met 25 personeelsleden. Vader
Rolf is verpleegkundige van beroep en werkt
als zelfstandig arbeidsdeskundige. Hoe die
twee dan toch samen een huis hebben ge-
bouwd? Met behulp van internet, in dit geval.

,,Echt, alles is te vinden op internet’’, zegt
Johan. ,,Ik heb zo veel op- en uitgezocht. Ik
had ooit eens een houtkachel uit Italië laten
overkomen, omdat ik die zó mooi vond,
maar ik wist niets van bijvoorbeeld brandvei-
ligheidseisen voor een houtkachel. Over
dubbelwandige pijpen en dat soort dingen. Ik
heb op internet ook veel filmpjes bekeken.
Het was bouwen met Youtube, zeg maar.
Weet je wat het is? Je moet het gewoon dur-
ven doen.’’

Zelfs op het ontwerp, een recreatiewoning
in de stijl van een zogeheten schuurwoning,
kwam hij via internet. ,,Ik heb gezocht op
‘afbeeldingen’ en steekwoorden. Wij wilden
iets bijzonders en duurzaams neerzetten.
Minimalistische bouw, sowieso, waarbij de
bouwmaterialen in het zicht mogen zijn. Op
een gegeven moment kwam ik een huis
tegen, dat was echt ‘wauw’! Heel veel glas,
waarbij je buiten naar binnen trekt en bin-
nen naar buiten. Het was een schuurwoning,
eigenlijk een schuur waar je in woont. Eén
grote ruimte.’’

Een bouwkundig tekenaar maakte het
definitieve ontwerp; een professionele tim-
merman trok het geraamte van de woning,
met gebinten, op. Vanaf dat punt pakten
vader en zoon de draad op. Elk weekeinde

waren ze bezig; en Rolf ook nog geregeld
doordeweeks. Hoe handig internet bleek bij
het opzoeken van informatie, zo handig
bleek het ook bij het bestellen van de materi-
alen.

Zo liet Johan sloophout uit de Rotterdamse
haven overkomen, dat nu tegen de achter-
wand van de keuken zit en terugkomt in de
slaapkamers. En hij bestelde online onder
meer roestvrijstalen keukenplinten en onbe-
handeld eikenhout, omdat hij het geïmpreg-
neerde hout uit de bouwmarkt niet mooi
vindt. ,,Dit huis doet zijn naam, De Eiken-
horst, meer eer aan dat het vorige. Dat was
van vurenhout gebouwd.’’

EEKHOORNTJES
De inrichting is wel in echte, fysieke winkels
bij elkaar geshopt, door de twee vrouwen van
de beide gezinnen. Zij hebben het rustig
gehouden, met veel aardetinten. Weinig
zichtbare lampen, want die zijn weggewerkt
in de plafonds. Vanuit het oude huis gaven
de dames de antieke koffiemolen en de kap-
stokhaken een nieuw plekje. Op de betonnen
vloer legden ze een kleed om het voor de
kinderen aangenamer te maken. En ze koch-
ten twee mosgroene banken om de natuur
van dit plekje in het bos, met het Dwingel-
derveld om de hoek, te benadrukken.

En de natuur, daar genieten beide gezin-
nen volop van. Van de reeën die voorbij
lopen, de eekhoorntjes die van boom naar
boom springen en vooral van de rust. Johan:
,,Bij ons in Friesland waait het altijd. Al is het
maar windkracht 2, dan waait het nóg hard,
vanwege al die landerijen rondom. Wij wo-
nen in een boerderijtje, aan een doorgaande
weg. Daar komen veel auto’s voorbij, wat
onrust geeft. Hier hoor je soms helemaal
niks. Dat is heel raar. De stilte kan hier oor-
verdovend zijn.’’

Vader Rolf: ,,Vanuit mijn achtergrond, als
verpleegkundige en deskundige in arbeids-
omstandigheden, weet ik dat lawaai effect
heeft op je lijf. Je hart gaat sneller kloppen, je
maakt adrenaline aan en dat maakt dat je
sneller moe bent. Het is heel waardevol om
van stilte te kunnen genieten zonder dat een
ander daar inbreuk op maakt. Dit is een heel
bijzonder stukje Nederland. Ik voel me hier
senang.’’
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