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O
f Harrie Spijkers
passie koestert
voor zijn beroep
van parketteur?
Begin maar eens
een praatje met
de Rielenaar en

het wordt razendsnel helder.
Het antwoord op de ene vraag
leidt onaangemoedigd en soepel-
tjes tot een andere vakgerelateer-
de kwestie, die weer naadloos
overgaat in de onthulling van een
volgend ‘geheim’ uit de wereld
der parketteurs. Een vraag stellen,
blijkt daarbij eigenlijk zelden no-
dig. Gooi er, zogezegd, tien euro-
cent in en er komt bij Harrie Spij-
kers voor een veelvoud uit.
„Ik ben van oorsprong timmer-
man en meubelmaker”, zegt de ge-
dreven Brabander, „en kwam in
die hoedanigheid al in aanraking
met parketleggen. Nadat ik een
tijdje als parketteur in dienst ben
geweest, ben ik in 1993 voor me-
zelf begonnen. Wat ik het aller-
liefst wil, is een mooi, kwalitatief
goed product afleveren.”
In het geval van Harrie Spijkers’
bedrijvigheid gaat het dan niet
om het in elkaar flansen van een
huis-tuin-en-keukenvloertje. De
Rielenaar is een van de zeventien
meesterparketteurs die Neder-
land rijk is. „Dat word je niet zo-
maar”, legt de vakman uit in zijn
showroom in Riel, waar het aan-
genaam geurt naar allerlei soor-
ten hout en diverse oliën. „Via de
theorie bij het kenniscentrum
SH&M en de praktijk bij de par-
ketschool is dat een lang en zwaar
traject, waarin je moet bewijzen
dat je heel veel weet van het vak
en dat je alle vaardigheden hebt.”
Spijkers legt bij voorkeur volgens
het tapissysteem, de traditionele
manier van parketvloeren leggen.
„Tapisparket is 6,3 of 9 millimeter

dik en is 70 tot en met 230 milli-
meter breed. Het parket wordt
door lijmen en het van bovenaf
spijkeren bevestigd op een onder-
grond van hardgeperste spaan-
plaat of eiken mozaïek. Na het spij-
keren wordt het parket met een
rubberen hamer in het lijmbed ge-
klopt, de ondergrond wordt ver-
lijmd aan de cementdekvloer. Als
de vloer is gelegd, wordt die een
aantal keren geschuurd en spijker-
gaatjes worden geplamuurd. Uit-
eindelijk wordt de vloer heel fijn-
tjes afgeschuurd, gepolijst en
handmatig enkele keren behan-
deld met was, olie of lak. Het
komt allemaal heel precies.”
Maar het resultaat, als het alle-
maal is gegaan zoals het moet,
mag er dan ook zijn: een prachti-
ge, duurzame en chique vloer. Zo-
als Spijkers en zijn collega hebben
gelegd in een van de zalen in het
Groninger Museum (kleine foto
linksboven). „Dat is wel een van
onze pronkstukken ja. Het was
een zeer omvangrijke klus, die
drie weken in beslag nam. Maar
het resultaat is er dan ook naar.
Zoiets wakkert de passie voor het
vak alleen nog maar meer aan.”

www.deparketteur.nl

reageren?
wonen@depersdienst.nl

Een parketteur is een specialist die een parketvloer op ambachtelijke wijze
legt. Tegenwoordig vallen kurk, lamel en laminaat ook onder parket. Het tra-
ditionele systeem wordt tapis genoemd. Daarbij wordt parket van 6,3 of
9 millimeter dik en van 70 tot en met 230 millimeter breed in stroken ge-
legd, door middel van lijmen en van bovenaf spijkeren op een ondergrond
van hardgeperste spaanplaat of van eiken mozaïek bevestigd.

www.gildevanparketteurs.nl

tacker: speciaal spijkerpistool voor het leggen van tapisparket.
braids: speciale koploze spijkertjes voor de tacker.
aanslagijzer: daarmee kan laatste strook of plank aangetrokken worden.
priemen: soort schroevendraaiers voor het aanspannen van tapisstroken.
voegenkit: bindmiddel om samen met houtstof vloeibaar hout te maken.
schraapstaal: speciaal gereedschap om hoeken van kamer vlak te zetten.
band en bies: meestal bij visgraat of blokmotief als randkader gebruikt.
sluitfriezen: worden als sluitstrookjes loodrecht tegen de band en bies ge-
legd, tussen de band en bies en de muur in.

Rozenmoeheid
Na 26 jaar trouwe groei en bloei
vindt B. Huver het tijd worden de ro-
zenstruiken in de tuin te vervangen
door frissere exemplaren. „De stam-
metjes stellen niet meer veel voor.
Het liefst zou ik op dezelfde plek
nieuwe rozen poten. Ik heb mij ech-
ter laten vertellen dat dat niet kan.
Waar eenmaal rozen hebben ge-
staan, zou je geen nieuwe kunnen
zetten. Is dat waar?”
„Ja, dat klopt”, bevestigt Romke van
de Kaa. „De grond zal lijden aan zo-
genoemde rozenmoeheid. Dat is een
teveel aan parasitaire aaltjes in de
grond waarin de rozen stonden.
Plant drie jaar achtereen afrikaantjes

op de plaats waar de rozen moeten
komen en het aantal aaltjes zal afne-
men. Dan pas kunnen weer nieuwe
rozen worden geplant.”

Gladde bielzen (2)
Als je ouder wordt, wordt het onder-
houden van een tuin steeds lastiger,
schreven we vorige in deze rubriek.
Vooral als die tuin ook nog grote
hoogteverschillen kent en je de ver-
schillende niveaus slechts via een
trap van gladde bielzen kunt berei-
ken. Zoals in het geval van de tuin
van D. Maas (88). Om iets aan die
gladheid van de bielzen te kunnen
doen, adviseerde Marcel Petri vorige
week het hout te lakken en dan fijn
zand door de lak te doen. Daardoor
wordt het oppervlak stroef.
Een aantal lezers kwam deze week
nog met een ander advies: kleinma-
zig kippengaas over de bielzen span-

nen en vastzetten met krammetjes.
„Deze methode wordt al jaren in
Schotland toegepast op de natte
wandelroutes waar veel vlonders ge-
bruikt worden om de voeten droog
te houden”, weet lezer K. Martijnse.
Een derde mogelijkheid is het mon-
teren van een antislipmat of antislip-
stroken op de bielzen. Zie bijvoor-
beeld www.nonhebel.nl voor de ver-
schillende mogelijkheden.

Een passie voor parket

VRAAG &ANTWOORD

! Af en toe een fris rozenstruikje

Nederland kent een opleiding tot parketteur, aan het Bouw & Interieur Colle-
ge in Nieuwegein. De opleiding duurt twee jaar. Studenten werken in die pe-
riode vier dagen per week en gaan een dag naar school. Via het Gilde van Par-
ketteurs zijn vaardigheden vervolgens verder uit te breiden.

bouweninterieur.rocmn.nl

Het
AMBACHT

Zelf een vraag?
Stuur een e-mail (indien
mogelijk met een foto) naar
wonen@depersdienst.nl
Bellen kan ook: 024-3650509

HARRIE SPIJKERS
meesterparketteur in Riel

Opleiding: in de praktijk,
titel meester bij
Gilde van Parketteurs

! Harrie Spijkers uit Riel is een van de zeventien meesterparketteurs in Nederland. foto’s Dolph Cantrijn

BEGRIPPEN

PARKETTEUR

TUININRICHTING
Marcel Petri en Ronald van Berkum
werken bij TuinMani, gespecialiseerd
in (sier)bestrating, schuttingen, tuin-
hout en -huisjes. Zie www.tuinmani.nl

HET VAK EN DE OPLEIDING

Ambachtslieden over hun bijna
vergeten beroepen.
door Bauke Boersma

TUINIEREN
Romke van de Kaa is voormalig
kweker, auteur van tal van tuinboeken
en ‘groencolumnist’ voor dagbladen
en vakbladen.

In deze wekelijkse rubriek, onder
redactie van Jan van Mullem en
Bauke Boersma, geven experts op
het gebied van klussen, tuinieren,
interieur en huishouden advies aan le-
zers. Het deskundigenpanel van
deze week:


