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Als pianist wilde
Mark Kirkenier
graag centraal
wonen.

Bewoner
Mark Kirkenier
(38)

Oppervlakte
170 m2

Aantal
kamers
4

Opvallend
Het bloedrode
theaterdoek
voor de openslaande deuren
naar de tuin
zorgt voor de
allure van een
schouwburg.

Wens

Het ’flapjeshuis’, bedekt met gerecyclede
fabrieksbanden.

„Ik heb het
ambitieuze plan
om beneden
een uitschuifbare tribune te
laten bouwen.
De ruimte is er
geschikt voor,
maar het is
nogal een
kostenpost.”

Daar zit muziek in
De een zoekt inspiratie, de ander is
gewoon nieuwsgierig, maar we kijken
allemaal graag hoe een ander woont. VRIJ
kijkt deze week binnen bij de loft-woning
van Mark Kirkenier in Almere.
door Sigrid Stamkot foto’s Rene Bouwman

Op bijna elke reis wordt een miniatuurvleugel aangeschaft.

Kirkenier zocht een huis met veel open ruimtes.

’Wat
een ruimte!
Ik zag mijn
vleugel al staan’

V

anuit de kop van NoordHolland wilde Mark Kirkenier (38) centraler in
Nederland wonen, maar
Almere was nooit een
optie. Zoals zovelen ging
hij uit van het vooroordeel over de ’slaapstad
waar amper wat gebeurt’.
Hij zocht een huis met
open ruimtes, perfect om als pianist huiskamerconcerten te geven, liefst vrijstaand. Het werd een
ogenschijnlijk rijtjeshuis in Almere. Ogenschijnlijk, omdat het pand op ongeveer tien centimeter
afstand van zijn buren staat en daarmee in feite
toch vrijstaand is.
Zijn open ruimte kreeg Kirkenier, exact de reden waarom hij toch in Almere terechtkwam.
„Toen ik binnenkwam zag ik in gedachten mijn
vleugel al staan. Een langgekoesterde droom.”
De woning staat bekend als het flapjeshuis,
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WOONVRAAG

Warmtepomp
goed idee?
Onze cv-ketel is aan
vervanging toe. Is het
wijsheid om een
warmtepomp te laten
installeren?

vanwege de loshangende flapjes van het materiaal
waarin het gebouw is ingepakt. Dat is afkomstig
van oude lopende banden die in de voedingsindustrie werden gebruikt. De flapjes maakten bij
winderig weer echter zoveel lawaai dat de vorige
bewoner ze liet vastzetten.
Binnen vinden we twee vides en hoge, lange en
witte muren. Die zijn perfect om Mark Kirkeniers werk als semiprofessioneel fotograaf te
tonen. Het drieluik van de in Heerhugowaard
geschoten paardenbloem is een blikvanger. De
benedenverdieping is een grote zaal die minimalistisch is ingericht, met een grijze loveseat, een
rode tweezitsbank, een bescheiden tafeltje en
zwarte Yahama-vleugel. Op de eerste verdieping
wordt er geleefd, onder meer op de andere helft
van de rode bank en in de twee fauteuils.

’Naarbovenkijkje’ waaruit
de openheid
van het huis
goed blijkt.

Minimuseum
Wat vooral opvalt, is dat het hele huis muziek
ademt. In de loop der jaren verzamelde Kirkenier
tijdens zijn reizen miniatuurpiano’s zoals de
theepot uit België. Ook daarvandaan komen de
vijf miniatuurvleugels waarop onder meer een
kat, kikker en uil spelen. Uit Duitsland komt de
glasonderzetterhouder in de vorm van... inderdaad, een piano. „Het begint een minimuseum te
worden”, lacht hij. De twee vliegtuigstoelen die
hij via-via op de kop tikte, symboliseren eveneens
zijn drang naar reizen.
Eigenlijk is de woning een afspiegeling van wie
Kirkenier is. „Tijdens mijn zoektocht naar een
nieuw ondernemen zocht ik een plek met een
open ruimte, of muren die ik kon doorbreken. Weg met de hokjes; ik ben niet in een
hokje te plaatsen.” Nota bene in Almere,
waar hij niet meer weg wil. „Qua
architectuur en natuur is er zoveel
moois te zien! Ik ontdek steeds
weer iets nieuws.” u

De vliegtuigstoelen tikte
Kirkenier viavia op de kop.

’Nooit
gedacht huis in
Almere te vinden’

De salontafel
heeft de vorm
van een halve
zwaan en
komt uit een
winkel in
Zwanenburg.

Vanaf de vide
een blik op de
woonkamer,
met de ene
helft van de
rode bank.

De overheid wil in 2050
alle woningen van het aardgas loskoppelen. Koken, verwarming en warm water
moeten dan van andere energiebronnen komen. Daartoe
moeten veel huizen worden
omgebouwd. Misschien is
ditt een goed moment om nu
al een alternatief te kiezen.
De verschillende soorten
warmtepompen zijn de afgelopen jaren beter, kleiner en
goedkoper geworden. Zo’n
pomp werkt als een omgekeerde koelkast. Hij haalt
warmte uit de koelkast (en
koelt dus) en voert het aan de
achterzijde af.
Hybride warmtepompen
werken in combinatie met de
bestaande cv-installatie en er
zijn zelfstandige warmtepompen. Ook een pomp die
met lange buizen warmte uit
de bodem haalt, is in veel
gevallen mogelijk.
Als u uw woning comfortabel met cv-water van 50 graden of minder kunt verwarmen, dan is een pomp als
vervanging van de cv-ketel
goed mogelijk. Een ervaren
installateur of energie-adviseur onderzoekt welke pomp
bij uw huishouden en woning
past en kan kosten en geluidsproductie van verschillende typen met elkaar vergelijken.
eigenhuis.nl/energie/
duurzaam-verwarmen
John Kersemakers,
Eigen Huis
De woonvraag wordt beantwoord door een makelaar of
Vereniging Eigen Huis.

