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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
lezers. Het deskundigenpanel
van deze week:
TUINIEREN
Romke van de Kaa is voormalig
kweker, auteur van tal van
tuinboeken en ‘groencolumnist’
voor dagbladen en vakbladen.

Muurpeper

Feromonenval

Avocado

Het huis van F. van Don heeft een
grintdak van ongeveer 100 vierkante
meter. „Door het jaar heen wordt het
dak ongewenst voorzien van mos en
allerlei kleine vetplantjes, zoals te zien
is op de bijgaande foto. Hoe kan ik deze verontreiniging blijvend en milieuvriendelijk verwijderen? Dat is nodig,
want losse mosstukken verstoppen
de afvoeren met kiezelbakken bij regenbuien.”
„Ik zou muurpeper toch bepaald geen
verontreiniging willen noemen”, stelt
Romke van Kaa. „Een ander zou er
heel blij mee zijn. Milieuvriendelijk
verwijderen behoort tot de mogelijkheden, door branden, door het strooien van zout of het sproeien van azijn.

W. Leferink moest in 2013 alle vruchten van zijn blauwe pruimenboom
(wel 100 kilo) weggooien. „Voordat
de pruimen rijp waren, zaten ze al vol
met wormen. Welke maatregelen kan
ik treffen, zodat er geen wormen
meer in de blauwe pruimen komen?”
„De wormen zijn de larven van de
pruimenmot”, weet Romke van de
Kaa. „Het is dus zaak de motten te
vangen. Dat kan met een feromonenval: een val die is gevuld met een signaalstof en waarin je de mannelijke
motten lokt en vangt. De vrouwelijke
motten worden niet bevrucht en leggen geen eitjes op de pruimen. Zo’n
val kost ongeveer 20 euro en is voldoende voor 5 pruimenbomen.”

A. van Stipdonk plantte vier jaar geleden een pit van een avocado. „De
boom is nu 1 meter en 20 centimeter
hoog, maar wacht na 4 jaar nog
steeds op een bloempje voor een
vrucht. Wat kan ik nog doen?”
„Er zijn bijna geen fruitbomen die vier
jaar na het zaaien al vruchten dragen”,
vertelt Romke van de Kaa. „En avocado’s al helemaal niet. U moet nog zeker tien jaar geduld hebben.”
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Muurpeper.

Hoewel zout en azijn natuurlijk uiteindelijk toch in het grondwater belanden. Blijvend verwijderen, is onmogelijk, tenzij u het grind vervangt.”

Zelf een vraag?
Stuur een e-mail (indien
mogelijk met een foto) naar
wonen@depersdienst.nl

Het gevoel
van steen
door Bauke Boersma

H

ij – of zij – is van
steen. Oftewel: we
hebben te maken
met een ongevoelig mens. Misschien een mooi,
duidelijk gezegde
voor de goegemeente, maar wat
Cor van Oosterhoud betreft, doet
het bepaald geen recht aan steen.
„Want steen heeft wel degelijk gevoel”, zegt de steenhouwer uit
Sint-Michielsgestel. „Elk stuk
steen werkt weer anders, ik voel
de verschillen als ik steen bewerk.
Ik weet ook al snel of ik te maken
heb met een goed blok steen, bijvoorbeeld of er in het binnenste
breuken zitten. Dat hoor ik.”
Er bestaat voor hem nog een ander soort gevoel van steen en de
bewerking ervan, legt de 59-jarige
Brabander uit. „Ik vind het fantastisch dat ik nog met gereedschap
werk waarmee de oude Grieken,
Romeinen en Egyptenaren ook
nog werkten. Ben blij dat in deze
tijden nog steeds ruimte is voor
mensen die niet met machines,
maar met de handen werken.”
Al beschikt hij, zo geeft Van Oosterhoud toe, tegenwoordig ook
over pneumatisch gereedschap in
zijn atelier. „Want het is een
zwaar beroep. Ik wil niet in een
vroeg stadium al fysieke problemen krijgen.”
Hij werkt veel met hardsteen,
maar gaat andere soorten zeker
niet uit de weg. „Franse kalksteen
bijvoorbeeld is zachter, wat makkelijker te bewerken en blonder,
oftewel: lichter. Diabas is ook een
mooie soort. Het is van vulkanische oorsprong, taai en oliehoudend. Je kunt er heel gedetailleerd mee werken. Maar het is
wel vrij kostbaar.”
Veel van zijn werken zijn dat trouwens ook, zegt de steenhouwer.
„Mijn werk is over het algemeen
voor de liefhebbers. Zo ben ik nu
bezig met een opdracht voor een
schaal, die je bijvoorbeeld als
fraaie fruitschaal op een mooie eikenhouten tafel zou kunnen zetten. De prijs daarvan zal neerkomen op zo’n 1.500 euro. Maar daar-
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Cor van Oosterhoud aan het werk in zijn atelier: „Ik laat me niet haasten,
wil de opdrachten niet afraffelen.” foto Merlin Daleman/Hollandse Hoogte

voor heb je dan natuurlijk wel
een uniek exemplaar. Al maak ik
ze ook wel van 500 euro hoor.”
Dat is nogal wat voor een fruitschaal. Terwijl 1.500 euro voor
een gevelsteen juist relatief ‘goedkoop’ is. „Zet dat maar eens af tegen de prijs van het hele huis”,
stelt Van Oosterhoud. „Dan is het
maar een fractie en hebben mensen het er vaak wel voor over.”
Het maken van gevelstenen is –
naast onder meer grafstenen, monumenten en beelden voor in of

“

Fantastisch dat ik
met gereedschap
werk waarmee
de oude Grieken
ook nog werkten

rondom het huis – één van zijn
specialiteiten. Hij laat diverse
fraaie voorbeelden zien, die hij
verzamelt in fotoboeken, en toont
een tekening van een opdracht
die hij aannam voor een gevelsteen met een familiewapen, voor
een boerderij. „Inderdaad, er zittend ontzettend veel details in
zo’n werk, zoals al die omgekrulde bladeren bijvoorbeeld. Het is
een van de moeilijkste, maar tegelijkertijd ook een van de leukste
opdrachten die je kunt hebben.
Een enorme uitdaging.”
Waar hij wél de tijd voor neemt.
Want een van zijn gouden regels
is: „Ik laat me niet haasten, wil de
opdrachten niet afraffelen.”
Nog zo’n regel: „Aan inkleuren
van werken doe ik niet of nauwelijks. Over het algemeen vind ik
dat de steen zelf moet spreken,
zelf de kleur moet maken.”
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www.atelierpierrejuste.nl

Cor van Oosterhoud

reageren?
wonen@depersdienst.nl

Jop: bot geslepen beitel, gebruikt
voor het vanaf de zijkant van een
blok afslaan van grote brokken
overtollig steen.
Bordijzer of ceseel: smalle wigvormige beitel, gebruikt om randslag
te leggen, scharreren of frijnen.
Bouchardbeitel: de kop is vlak en
heeft pyramidevormige puntjes,
hoeveelheid puntjes kan variëren,
gebruikt voor de afwerking.
Tandijzer: beitel, vorm als bordijzer, maar met tanden erin, gebruikt als tussenbewerking van
fijn spitsen en scharreren.
Letterbeitel: gebruikt om letters
te kappen, inwendige of opgehoogde tekens, dat wil zeggen:
buiten het teken prikken zodat er
een opgehoogd teken ontstaat.
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Prikken: oppervlaktebewerking
door middel van een puntbeitel,
die verticaal wordt aangeslagen
en na elke slag wordt verplaatst.
Frijnen: oppervlaktebewerking
van fijne, evenwijdige en zuiver in
elkaars verlengde liggende slagen,
ontwikkeld in de renaissance.
Scharreren: laatste bewerking
van een reeks om een ruw blok
steen vlak te maken door middel
van min of meer regelmatige,
evenwijdige beitelslagen.
Zoeten: een bewerking ná het
schuren en vóór het polijsten.

