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door Erik van Hest

KAATSHEUVEL – Er is een nieuw
plan in de maak voor de locatie in
de Kaatsheuvelse Hoofdstraat
waar tot voor kort het Brouwers-
huis zou komen. Projectontwikke-
laar Bax & Van Kranenberg ver-
wacht op korte termijn een
nieuw plan voor appartementen
en commerciële ruimtes te kun-
nen presenteren.
Het perceel op een prominente
plek aan de westkant van de
Hoofdstraat wacht al geruime tijd
op bebouwing en fungeert nu tij-
delijk als parkeerterrein. Tot voor
kort waren er al plannen voor een
complex met acht appartemen-
ten. Het project kreeg de naam
Brouwershuis, omdat de vroegere
looierij ooit dienst deed als maga-
zijn voor een drankenhandel en
daardoor vooral bekend stond als
bierbrouwerij. In september vorig
jaar werd initiatiefnemer Verhoe-
ven Bouw uit Kaatsheuvel echter
failliet verklaard.
Onlangs kwam er weer beweging
in het plan toen de familie Koe-
nen, bekend van Markthal de
Kets, het perceel kocht. Zij legden
de ontwikkeling van het project
neer bij Bax & Van Kranenburg.
Projectleider Robert de Graaf:
„We zijn nu druk bezig met de
uitwerking. In het voorjaar willen
we beginnen met de verkoop.”

door Kim Spanjers

GOIRLE – Voor de vakidioot die Har-
rie Spijkers is - het zijn zijn eigen
woorden - is het een prachtige klus
in de Kerkstraat in Goirle. Maar
liefst 3 weken, in totaal een kleine
100 uur, is hij bezig met een par-
ketvloer van 26 meter groot.

„Het is de eerste parketvloer ge-
legd in Romaans verband. Zeker
weten. Dit patroon wordt alleen
in tegels gelegd”, zo weet de eige-
naar van De Parketteur in Riel.
Het was letterlijk een wiskundige
puzzel om de vloer in het hon-
derd jaar oude huis te ontwerpen.
Het patroon moest tot op de milli-
meter kloppen en daarbij moest
Spijkers rekening houden met
een tegelvloertje onder de kachel
en alles moest perfect aansluiten
op de vloer die doorloopt in de
keuken. Spijkers werkte een
schaalmodel in maquettevorm uit
en maakte een proefpaneel. Ook
al geen sinecure.
En dan moest hij een minuscuul
verschil in het tegelwerk weg
zien te werken in het hout. Een
kniesoor die daar op let. „Andere
meesterparketteurs van het gilde
van parketteurs zien dat wel hoor,
maar inderdaad. Het is alleen
voor de kenners te zien. Het moet
perfect kloppen”, zegt Spijkers
met een glimlach. Een vloer die is
gelegd in Romaans verband be-
staat uit vier maten parketdelen
die in een repeterende volgorde
worden gelegd. In hout wordt dat

niet gedaan. Tot nu toe dan. Spij-
kers durfde de tijdrovende klus
wel aan en hij plaatste zijn bestel-
ling bij de parketfabriek. De
eikenhouten delen zijn via twee
diverse zaagmethodes tot stand
gekomen. De biezen, ongeveer
driehonderd strekkende meters,
bestaan uit Wengé-hout, kenmer-
kend vanwege zijn bijna zwarte
kleur. „De vloer is traditioneel ge-
legd. Dus de spaanplaat tegels

worden verlijmd op de onder-
grond, die vloer wordt gladge-
schuurd, daarop worden de parket-
delen gelijmd en vervolgens met
nageltjes vastgezet. Dat hout
werkt nooit meer”, zegt Spijkers.
„Met vloeibaar hout worden de
nageltjes weggewerkt, dan wordt
de vloer vier keer geschuurd. In
diagonale richting. Anders krijg je
schuursporen. Dan polijsten en
dan wordt het hout nog twee

keer in twee componenten olie ge-
zet. Die wordt dus hard.”
Eigenaar François Brock wil het
niet over geld hebben, maar dat
het om een prijzige vloer gaat, mo-
ge duidelijk zijn. Het patroon is
vooral belangrijk, zo vindt de trot-
se eigenaar van een houten vloer
in Romaans verband gelegd. Spij-
kers: „Het is een mooie uitda-
ging.” Voor de echte vakidioot
dan.

Monnikenwerk in de Kerkstraat

! Harrie Spijkers bezig met zijn parket in Goirle, vorm en patroon zijn uniek. foto Marie-Thérèse Kierkels/Beeld Werkt
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