Wat maak je ons nou?
In de loop der jaren werd ons jaren-30 huis te krap naar onze zin. We zagen op tegen een
verbouwing en keken in een andere wijk naar nieuwere huizen met meer comfort. Als we dan
thuis kwamen, zeiden we steevast dat we zo gelukkig zijn in ons ouwe ‘rothuis’. Ons ouwe rothuis
mag dan tochten bij de kozijnen en nog geen centrale verwarming hebben, het is wel een
karakteristiek huis. Als we toch voor een verbouwing kiezen, dan vraagt ons huis om dat met goed
beleid te doen.
Via kennissen kwamen we bij Fons terecht. Zijn ontwerp om ons huis uit te breiden was geheel
anders dan ik me had voor kunnen stellen. ‘Hier was ik zelf nu nooit opgekomen’ en Fons
antwoordde dat we hem daarom ook in de arm hadden genomen. Onze wensen waren
geïntegreerd, maar een houten aanbouw met ronde vormen tegen het hoekige huis van steen?
Nadat we het even hadden laten zakken, werden we steeds enthousiaster. Het vierkante stenen
huis werd juist versterkt door de rondingen van de houten aanbouw. Fons heeft aandacht voor
lichtinval en materiaalkennis met respect voor het milieu.
Alle puntjes werden op de i gezet en Fons regelde de bouwvergunning met de gemeente.
Fons heeft de hele bouw begeleid op ons verzoek. Dit bleek een gouden greep. We zijn zelf zo
onervaren op dit gebied. Fons benaderde een aantal bouwbedrijven waar hij ervaring mee had.
Betrouwbaarheid kwam hoger op het lijstje dan wie de goedkoopste was. Fons gunde de klus
vooral aan een bouwbedrijf waar hij al een keer mee had samengewerkt en onderhandelde over de
prijs. Bouwbedrijf Hoeksema mocht het doen.
Fons coördineerde de planning van de bouw. Natuurlijk ging het wel eens iets anders dan de
bedoeling was, zoals een binnenmuur niet helemaal op de juiste plek of ergens een
schoonheidsfoutje. Als wij dan zeiden dat het zo ook wel oké was, ging Fons niet akkoord. Dat was
eigenlijk heel prettig. Zo bleven wij ‘vriendjes’ met de jongens van de bouw. De jongens van de
bouw waren vol lof over Fons. Ze maakten nogal eens mee dat de architect allerlei creatieve
uitspattingen bedacht, maar dat het niet uit te voeren was. Fons zijn handigheid en praktische
kennis werd geroemd. Dit kwam de samenwerking zeker ten goede. Wij kijken terug op een
intensieve, maar heel gezellige tijd. En nu we anderhalf jaar verder zijn genieten we nog dagelijks
van alle keuzes die gemaakt zijn. Het is nog mooier geworden dan we hadden verwacht. En: ‘oud
rothuis’ hoor je ons niet meer zeggen.

