R E P O R TA G E

Authentiek bouw

Bouwt nieuw in oude stijl
Ruim vier jaar geleden kochten Arnald en
Sandra van der Kolk een oude boerderij die ze
zorgvuldig af braken en steen voor steen weer
opbouwden. Deels met materiaal af komstig
van de oorspronkelijke boerderij en deels met
authentieke spullen die ze elders op de kop
wisten te tikken.

G

aandeweg de verbouwing werd Arnald zo enthousiast dat
hij plannen voor een eigen bedrijf kreeg. Hij startte
Authentiek Bouw en richt zich nu op het ontwerp, de bouw
en de restauratie van landelijke woningen. Daarnaast maakt
Authentiek Bouw alles wat bij een boerderij hoort. Hooibergen, wagenschuren, paardenstallen en al het tegel-, timmer-, ontwerp- en
bouwwerk. In de voormalige varkensschuur ontwikkelt het team van
Authentiek Bouw een showroom, zodat de klanten de keukens, vloeren, deuren en tegels kunnen zien. Arnald vertelt: ‘We bouwen nieuw
in oude stijl en maken zo veel mogelijk gebruik van oude materialen.
Want uit ervaring weet ik: die geven een huis sfeer en karakter.’

Boerenbedrijf wordt gezinshuis

Het oudste deel van de boerderij waarin Arnald, Sandra en hun drie
kinderen wonen, stamde uit 1668. Tot in de jaren twintig van de
vorige eeuw was er het een en ander bijgebouwd. Helaas was daarbij
het oorspronkelijke karakter van de woning verdwenen. ‘Wij besloten het huis in delen af te breken, de bruikbare materialen te restaureren en opnieuw te gebruiken en de rest te vervangen, vertelt Arnald
in de sfeervolle woonkeuken. Hij vervolgt: ‘Ik heb ontelbaar veel
boerderijen bezocht om te zien hoe men vroeger bouwde. Welke
oorspronkelijke details gaan er schuil achter de gevels en welke materialen gebruikte men in die tijd?

En ook heel belangrijk is: hoe gebruikt men deze boerderijen tegenwoordig? Want de meesten worden niet meer als boerenbedrijf bewoond, maar als gezinshuis. Met al die informatie ben ik aan de slag
gegaan in ons eigen huis. Met een fantastisch resultaat. Want het
nieuwe voorhuis sluit naadloos aan op het eveneens nieuwe achterhuis en wie niet beter weet, denkt dat het gezin in een eeuwenoude
boerderij woont.

Huis en landschap in harmonie

Tijdens de bouw van hun huis kocht Arnald tientallen boeken over
monumentale boerderijen, bouwstijlen en authentieke materialen.
‘Ik ben aannemer van origine, dus ervaring in de bouw heb ik al,
maar ik had tijdens de bouw van ons huis een enorme honger naar
extra informatie en deed overal inspiratie op. Ik liet ook speciaal
gereedschap maken om details zo goed mogelijk na te kunnen maken. En langzaam aan ontstond Authentiek Bouw. Ik vind dat een
landelijk huis op een harmonieuze manier op moet gaan in het landschap en dat is tegenwoordig vaak niet het geval. Een Veluwse boerderij heeft een heel andere uitstraling dan een Friese boerderij. Daar
moet je bij het ontwerpen van een woning rekening mee houden.
Een dergelijk huis koop je niet uit een catalogus.’
Meer informatie: www.authentiekbouw.nl
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