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Zweeds
vakantiegevoel
in Marum
Noors? Nou…, neeh, te ’popperig’. Fins

dan? Nee, nee, ook niet, ’te veel

blokhut’. Zweeds misschien? Yes,

zagen ze in één oogopslag. Precies wat

Joke en Piter de Boer zich voorstelden

van hun nieuwe home. Lieflijk en toch

degelijk. En dus stond in no time in

Marum iets markants. ”Dit huis geeft

me een permanent vakantiegevoel.”

Tekst Cees Stolk
Foto’s Corné Sparidaens

D
e eerste maartzon komt om de hoek kij-
ken en valt ongenood maar van harte
naar binnen. De lente kondigt zich in
Marum aan en dat wil Joke weten ook.

Ze loopt dan naar buiten en voelt vertederd aan
het hout. Heerlijk, die zon, heerlijk die warmte.
Laat maar komen, dat licht, laat lente & zomer
hun werk doen. ”Van maart tot oktober zet ik de
voordeur open. Dan voelt en ruikt het binnen een
beetje naar buiten. Dat geeft me een kick, dat
geeft nieuwe energie.”

Man & vrouw houden van Scandinavië en dat is
te zien ook. Ikea bank, Ikea stoel, Ikea lamp,
Dalarna-paardjes in de vensterbank. Fan van Ikea,
fan van Zweden. Ze zijn er ook vaak geweest, met
vakantie of op familiebezoek. Man’s broer woont
en werkt in Denemarken en dan ben je in een wip
de Sont over. Dus was het niet zo gek dat ze met
wat meer dan normale interesse in het Hoge
Noorden rondneusden toen Piter in 2002 als nota-
ris voor zichzelf begon. Voor beiden stond van het
begin af aan vast dat ze hun rijtjeshuis zouden ver-
ruilen voor een Scandinavisch huis.

Joke houdt van oud, maar dat stoffige, dat don-
kere, dat sombere soms van historische panden,
nee, dat hoefde van haar niet zo. ”We wilden zelf
bouwen. Doen waar we zin in hadden. Zelf beden-
ken, ontwerpen wat we zelf mooi vonden.” Ze ke-
ken rond in Noorwegen. Huizen te kust en te keur.
Maar…, te popperig, oordeelden ze. Te kleine
raampjes, te Duits. Ze reisden door naar Finland.
Te veel blokhut, zagen ze. In Zweden vonden ze
net wat ze zochten.

”Van buiten ziet een Zweeds huis er lieflijk uit.
Vriendelijk ook. En degelijk niet te vergeten, met

ramen van driedubbel glas en hout rondom. Rood
sprak ons erg aan, maar het werd zwart. Ik was
bang dat rood te dominant zou worden maar nu
achteraf denk ik: het had ook best rood gekund.”

Hun huis aan de Kampefoeliestraat in Marum is
flink uit de kluiten gewassen, oogt robuust maar

schrikt niet af, maakt eerder nieuwsgierig. Wordt
hier gewoond? Of wordt hier gewerkt of beiden?
Dat laatste, legt Joke uit. ”Wij wilden wonen en
werken onder één dak hebben. Daarom is het huis
zo groot uitgevallen. De gemeente eiste ook dat
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’Van maart tot
oktober staat hier
de voordeur open’
>
kantoor en huis even groot zouden zijn.”

Via via kwamen Joke en Piter in contact met
Planhus, dé specialist in Zweedse woningen. Bij
architect Rein de Valk dienden ze een lijstje van
dertig wensen in. Ze wilden beslist niet rechttoe,
rechtaan. Knus moest het huis zijn. Hoekjes hier,
hoekjes daar. En gezellig graag. De Valk ging aan
de slag en toverde iets op papier dat bij beiden
zeer in de smaak viel. Grote ramen in elk geval.
Veel licht en lucht. En een kookeiland in de keu-
ken. Dat hoefde van haar per se niet, maar het
kookeiland kwam er dankzij de keukenspecialist.
En nu moet ze toegeven, prima, dank voor het
idee. ”Als ik aan het koken ben, sta ik niet met de
rug naar de familie. Dit is mijn gezelligste hoek-
je.”

Met vijf vrachtwagens arriveerde hun huis di-
rect uit Zweden en in een week stond het staketsel
er. Afwerken, alle puntjes op de i, duurde iets lan-
ger, maar binnen een halfjaar kon het gezin met
vier kinderen (25, 23, 19 en 6) zijn nieuwe home
betrekken. Joke legt uit waarom zij koos voor
Planhus: ”Ik viel op dit type huis omdat het, hoe

zal ik het zeggen, niet zo folkloristisch oogt. De
woning heeft een mooie, strakke afwerking en
subtiel afgetimmerde dakgoten. Dit is geen Hans
en Grietje huis.” Kijk, zegt ze en tikt met haar
knokkels op de muren. ”Dit is geen blokhut, de
wanden zijn van gips en niet van hout, De Finse
huizen zijn blokhutachtig, de Noorse beetje Duits
en de Zweedse juist vrolijk.”

De woning behoeft weinig energie, iets meer
dan 1500 kuub gas. Het driedubbele glas doet zijn
werk. Maar er is meer. Op het dak liggen dikke bal-
ken die veel, heel veel sneeuw kunnen verstou-
wen. Een pak van een meter dik kan het dak best
dragen. Dus laat die winter van 1979 maar terug-
komen aub, grapt ze.

Wie in dit huis woont, hoeft beslist niet te ver-
kleumen. En vriest het dat het kraakt, dan is er al-
tijd nog de design kachel. Maar hoe sfeervol ook,
het open vuur knettert en knispert niet zo vaak.
Dat heeft zo zijn reden, verklaart Joke. ”Als we de
haard aandoen, moeten we de kleren uitdoen, zo
warm wordt het dan.”

Van zichzelf is hun huis zo warm dat ze aanvan-

kelijk centrale verwarming wilden weren. Elec-
trische warmte kon ook wel, zo redeneerden ze.
Maar voor dat idee stak ambtelijk Nederland een
stokje. Cv moet, of je wilt of niet.

Elk voordeel heeft ook in Zweden een nadeel,
bekent ze eerlijk als ze voorgaat op de trap naar
boven. Als de kinderen in de ’alrum’ spelen hoor je
dat beneden. ’Alrum’? Ja, ’alrum’, dat is Zweeds
voor mini-huiskamertje, verklaart ze. Elk Zweeds
huis kent zo’n knus hoekje boven op de eerste ver-
dieping waar zoals gebruikelijk in Scandinavië
ook een suana is gebouwd. Zo af en toe gebruikt ze
die, maar eigenlijk had ze liever een kelder gehad,
bekent ze achteraf.

Hun huis staat op een voormalig voetbalveld
van Maluku, midden in een jaren vijftig woon-
wijk. Maar als het blad aan de bomen komt, merkt
ze amper iets van bewoning rondom. ”Dan wonen
we in ons eigen bos. Dit huis geeft me een perma-
nent vakantiegevoel.”

Meer informatie: www.planhus.nl.
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