Monumentaal pand in Schiedam krijgt een nieuwe doolhof parketvloer

Teamwork leidt tot
prachtig resultaat
Toen de eigenaren van het historische pand Lange Haven
141 in het hart van Schiedam op zoeken gingen naar een
speciale parketvloer voor de bibliotheek kwamen ze uit
bij meesterparketteur Han Dorenbos. Tijdens een brainstormsessie ontstond het idee voor een labyrinthvloer die
met behulp van een enthousiast team schitterend is geBovenaanzicht van de doolhofvloer met het monogram CRW

legd.

Het zogeheten Roelantspand, dat voorheen dienst heeft
gedaan als, onder andere, stadsbakkerij, drukkerij en boekwinkel, dateert uit de 18e eeuw en is een rijksmonument. De
huidige eigenaren waren op zoek naar een bijzondere vloer
voor wat tot 2000 de boekwinkel was met een vloeroppervlak van ongeveer 20 m2 en kwamen viavia bij meesterparketteur en meubelmaker Han Dorenbos terecht. In samenspraak kwamen ze tot twee keuzes voor het vloerontwerp:
of een rustig ogende vloer zoals deze er waarschijnlijk oorspronkelijk ook geweest is of iets totaal verschillends, een

echte blikvanger. Han en de eigenaren kozen voor het laatste. Opvallende keuzes, zoals een vloer in de vorm van een
kruiswoordpuzzle of een zebrapatroon, vielen uiteindelijk
om praktische redenen af. Men koos voor een doolhofvloer
zonder biezen (dus tot aan de wanden), geïnspireerd door
onder andere Escher, Gaudi en het labyrinth in het Groninger
Museum. Met het grote verschil dat dit doolhof de betreder
van de ruimte echt ergens heen moet leiden. Via de haard
en een oude drukpers komt de bezoeker die het patroon in
de vloer volgt uit bij de volgende deur en de trap.

Houtkeuze
Han Dorenbos
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De volgende stap was de keuze voor de houtsoorten. Een
stagiair zorgde voor een monsterbord met een doolhof in
verschillende houtsoorten met zowel olie- als lakafwerkingen. De bewoners kozen uiteindelijk voor een contrastrijke
combinatie van zeer licht essen en donker merbau. Voor
de afwerking koos men uiteindelijk voor olie, hoewel dit het
essenhout licht zou vergelen en de merbau iets roder zou
doen oplichten. In de vloer is ook een monogram gemaakt
met de initialen van de eigenaren: CRW. Dit werd met een
combinatie van direct frezen en secuur handwerk vervaardigd. De bogen rond de haard werden langs grote mallen
gefreesd met een speciaal voor dit project ontwikkeld freesje
dat makkelijk te vervangen is zodat er altijd scherp gefreesd
kan worden.

renovatie

Zagen volgens het briefje
Wat de bewoners meteen opviel was het talent van Han
om met enthousiaste teamleden (stagiaires, oud-stagiaires)
de vloer van het ontwerp tot het laatste deel dat geolied
moest worden samen uit te voeren. Op de website van het
project (www.lh141.nl) is goed te zien in een spectaculair
gemonteerd filmpje met versnelde beelden hoe de vloer
door dit team is uitgetekend, gezaagd en gelegd. Het zagen
gebeurde aan de hand van een ‘bestelsysteem’: op de ontwerptekening werden banen gemarkeerd. Elke plank in de
baan krijgt een briefje. Op het briefje staat een code die staat
voor vorm, kleur, lengte en baan. De zager van dienst zaagt
op basis van de briefjes en niet zomaar iedere willekeurige
plank van de stapel. Elke plank wordt zorgvuldig gecontroleerd en gematcht met de tekening om vervolgens zo strak
mogelijk te worden gezaagd. De vloer werd minstens drie
keer gelegd: om te passen- op de juiste plek, om plaats te
maken voor de lijm- naast de juiste plek en om definitief in
de lijm te zetten- op de juiste plek. Men was zeer geduldig,
plankjes op de verkeerde plek werden rustig uitgehakt en
opnieuw gelegd.
Het team legt de vloer.

Teamsfeer
Alle stagiaires (afkomstig van de deeltijd opleiding meubelmaker van het Hout- en Meubileringscollege Rotterdam) die
in het afgelopen jaar bij Han Dorenbos hebben stage gelopen waren betrokken bij het leggen de vloer. Han: “De sfeer
was geweldig. Aan een grote tafel werd, als het weer het
toeliet, buiten met het hele team en de eigenaren van het
pand geluncht en koffie gedronken. Mijn collega Saar was
jarig en werd met slingers ontvangen. Een woningstoffeerder die belangstelling had voor omscholing tot parketteur
kwam kijken en heeft meteen de hele dag meegeholpen.
In het weekend van 8 en 9 september was het Open Monumentendag, prachtig wee, en kwamen er veel bezoekers
voor het pand langs. De bezoekers hadden veel bewondering voor het werk van het team en voor het meesterschap
dat komt kijken bij een praktijkopleiding met stagiaires, dat
was heel leuk om mee te maken.” Een praktisch probleem
bij een tweekleurige vloer is dat het schuurstof, als mengsel
van de twee houtsoorten, niet gebruikt kan worden voor het
stoppen van de kleine tackergaatjes. Dus moest het team
van beide houtsoorten afzonderlijk voor het leggen schuurstof maken om alle gaatjes met de goede kleur te kunnen
stoppen. Het totale werk, van ontwerp tot leggen en oliën,
heeft ongeveer twee maanden in beslag genomen.
De eigenaren danken het team: Han Dorenbos, Saar Berks,
Jacco Drost, Anke Kempen, Saskia Dekker-Dorresteijn,
Saskia Rovers, Luuk de Wit, Anne de Lange en Theo van
Atten.

Het eindresultaat is schitterend
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