Excursie van Hospice Dignitas naar Harder natuursteen in Hoogkarspel
Maandagmiddag 8 april, zijn we met een groepje medewerkers van het
Hospice op bezoek geweest bij Harder natuursteen in Hoogkarspel. Na de
ontvangst kregen we een presentatie, een rondleiding en daarna nog een
glaasje toe.
We werden ontvangen met koffie en thee met lekkers door Lida, Jan en
Ketie Harder. Er was een presentatie voorbereid. Jan vertelde ons over het ontstaan, de
winning, de soorten en het gebruik van diverse soorten natuursteen. Marmer
bijvoorbeeld ontstaat aan de buitenkant van de aardkorst, terwijl soorten als graniet en
basalt in het binnenste van de aarde worden gevormd.
Mooie dia’s verduidelijkten het nog en een aantal monsters lag tentoongesteld.
De helft van de werkzaamheden betreft de bouw. Nieuwbouw, renovatie, van gevels tot
Amsterdamse stoepjes. Een kwart betreft interieur, van keukenbladen en achterwanden
tot badkamers, toiletten en trappen. En een kwart betreft de afdeling gedenken, zoals
grafstenen en monumenten.
Na nog een koppie kregen we een rondleiding in de fabriek en de showroom.
In de fabriek konden we zien hoe het steen bewerkt wordt. Grote zagen met
diamantstukjes slijpen als het ware plakken steen af. De machines gebruiken veel water,
om te koelen en minder te stuiven. Al het water wordt opgevangen en hergebruikt. De
minimumdikte van platen is twee centimeter, anders wordt het te kwetsbaar. Ook vormen
(keukenbladen, met of zonder mooie randen, beelden etc.) kunnen grotendeels
automatisch gezaagd worden. Er is veel voorraad, zodat je, als je dat wilt,
zelf steen kunt uitkiezen. Hierna gingen we naar de showroom. Mooi om te zien, al die
verschillende toepassingen en materialen. Van wastafel tot grafmonument, alles kan.
De twee trappen naar boven zijn vanzelfsprekend van natuursteen,
één zelfs met een in-gefreesde antisliprand. Tot slot mochten we alle vragen, die nog
niet ter sprake gekomen waren, stellen bij een glaasje en een zoutje. We hoorden dat
ook andere groepen van harte welkom zijn, na afspraak natuurlijk. Bij het weggaan
kregen we allemaal een stukje steen, een folder en een pen mee ter herinnering aan
deze leerzame en gezellige middag.
Namens de medewerkers,
Lida, Jan en Ketie, van harte bedankt, het was zeer geslaagd!
Alice Eenhoorn
Verpleegkundige

