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Zonder geld eenhuis bouwen?
Ja, dat kan. Idealist en ondernemer
JuulMartin deed eenberoepop alles
en iedereenomhemheen enkreeg alles
wat hijwilde.Op 14 septemberwordt
het huis officieel geopend.

Door Carlijn Vis Foto’s Lisa Klaverstijn

V
rienden van onder-
nemer Juul Martin
(32) gingen drie jaar
geledenbijwijze van
experiment een aan-
tal huizen langs en
vroegen of mensen

een stukje hout over hadden. Van de
oogst bouwden ze een tafel. Martin,
eerder initiatiefnemer van de Face-
bookgroep Ik geef weg, dachtmeteen
groots: als je in ééndag een tafel kunt
maken van overvloedig hout, dan
moet een huis ook te doen zijn. Nu
staat in Nijmegen het Huis van Over-
vloed,eencompleetnieuwpanddat is
gebouwdvanovertollige spullen.
Het ontwerp moest aan drie eisen

voldoen:1) temakenvanrestmateriaal,
2) iedereenmoet kunnenmeehelpen
metklussenen3)dehelezaakmoetde-
montabel zijn,net als een IKEA-kast.

Martin wist zelf niets van bouwen
en vroeg daarom architect Ralf van
Tongeren (37) omeen tekening tema-
ken.VanTongerenzagbijbouwprojec-
ten vooral pallets en stoeptegels lig-
gen,dusgebruiktehij die alsbasisma-
teriaal. In zijn 3D-tekening kopieerde
enplaktehij net zo langpallets totdat
er eenhuis stond.
Op internet zette Martin een ver-

langlijstje, zodatiedereenkonzienwat
hij nodig had voor het pand. In totaal
hebbener zekerhonderd itemsopge-

staan.VerderwerdMartinvaakgebeld
metdevraag: Ikheb ietsover,heb jij er
wat aan? ‘Maar ik kijk een gegeven
paardweldegelijk indebek.Wewillen
geentroep,het ishiergeenkringloop-
winkel.’
Als iemandgeenspullentedoneren

had en tochwilde helpen, konhij tijd
schenken door bijvoorbeeld een
muurtje te schilderen. Ten minste
170 mensen werkten vrijwillig mee,
nietalleenamateursenhobbyklussers
maarookprofessionalsdieoverdevei-
ligheid van het pand nadachten. Van
Tongeren: ‘Inhetbouwteamzatencon-
structeursenaannemers,alles isdoor-
gemeten endebouwplannen zijnnet
zoalsbij iederanderhuisgoedgekeurd
doordegemeente.’
Eenslapelozenachthadhijmaaréén

keer, toeneropeenmiddagdwarsover
hun bouwlocatie piketpaaltjes ston-
den, schuin over de ophoging die ze
net hadden aangelegd. Martin: ‘Een
man in een oranje jas en met een
bouwhelmopzeiheelkoel: ‘Hierkomt
eenweg’.Blindepaniekbijons,deterp
verplaatsenzouduizendeneuro’skos-
ten endaarbij had ik geen vrijwilliger
kunnen charteren om al zijn eigen
werkaf tebrekenenhetvervolgensvijf
meter verderop weer op te bouwen.
Dusvroegikdeaannemerof hijdeweg
kon verleggen. Brutaal? Misschien,
maarhijdeedhetwel.’
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Door een rekenfoutje waren ze
over, de 8.000 stoeptegels die
onder en om het huis liggen. De
gemeente Nijmegen had per on-
geluk teveel stenen besteld voor
een nieuwe parkeerplaats.

Martin wrijft met zijn hand over
de witte wand en glimt van trots:
‘Hier hing afgelopen herfst nog
pop-artkunst aan. De wanden
van de tijdelijke expositie afbre-
ken en vervoeren zou Museum
Het Valkhof 2.000 euro kosten,
dus als wij dat wilden doen,
mochten we de alles meenemen.’

Tweehonderd jaar oude bomen stut-
ten het gebouw. Een aannemer
schonk ze. Dit soort geschaafde
stammen waren in de 19de eeuw de
typische kapconstructie van boerde-
rijen. De palen, evenals alle pallets
en gipsplaten, zijn geschroefd; het
hele huis is met een boormachine en
een hamer in elkaar te zetten.

De trap aan de zijkant heet ‘Trap
van Modest’, naar de postbode
die hem in twintig weken maakte.
Zijn werkdag begon met brieven
en pakketjes bezorgen, maar als
hij vroeg klaar was, kwam hij
steevast een middagje bouwen.

FOUTJE

DE TRAP VAN MODEST

DegrondkreegMartin inbruikleen
vande gemeenteNijmegen, hetHuis
vanOvervloedmaghierdrie jaarstaan.
‘Tijdens mijn eerste afspraak met de
wethouder zei ik: ‘Wij gaan een huis
bouwen zonder geld. Als het hier niet
kan, regelen we ergens anders een
stukje grond.’ Dewethouder pakte di-
rectdekaarterbijenzostondenweals
veldmaarschalken eengeschikte plek
inNijmegenuit te zoeken.’
Naeen jaarbouwenwordthetpand

op14septemberofficieelgeopend.Het
gaat dienst doenalswerk- enontmoe-
tingsplek voor mensen uit de duur-
zaamheidof sociale innovatie,waarin
Martinzichheeftgespecialiseerd.
Enoverdriejaar? ‘Danzetikhetcom-

plete huis zo op Funda: Geheel pand,
gratis af tehalen.’
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