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smeed. Architect Franz Ziegler mocht er een

Top-Up in Amsterdam staat op betonnen

Vermoedelijk het grootste houten dak ter we-

heel dorp mee bouwen op een van de meest

voeten, waarboven houten dragers betonnen

Veilig hout in Arnhem

P r e c i s i e i n Maa r n

Brandvertragend gevelhout kun je op bijna

De architect, Shai van Vlijmen, is een pietje

elke plaats inzetten. Indien het op de juiste

precies en zijn opdrachtgever, een tandarts, is

‘Ik ben een wood-fir st

manier behandeld is, volgens de juiste nor-

dat ook. Samen realiseerden ze een zomer-

a r c h i t e c t ’

men. En dat ging eerst mis in Arnhem Cen-

huis waaraan alles klopt.��������������

reld. Het herinnert de onderzoekers en ont-

gas(t)vrije plekken van ons land.�������� 14
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Coverfoto: Top-Up in Amsterdam heeft
spiegels in de gevels
Ontwerp: Tom Frantzen
Foto: Isabel Nabuurs

vloeren dragen.����������������������30

wikkelaars in de auto-industrie er constant
aan dat er een nieuwe, duurzamere tijd is aan-

gebroken.���������������������������� 6

De morele wending kwam relatief laat in het

traal Station.������������������������� 21

leven van architect Leen Borst. Maar nu

40

In de boot

vraagt hij bij elk nieuw project allereerst of

De eeuwige rivier

Geen reddingsvesten of zuidwesters nodig

het ook in hout mag. En organiseert hij mee

Een stalen autobrug in Providence (VS) was

voor wie aanmonstert op de Zwarte Zwaan.

aan het Nationaal Digitaal Houtbouw-

overbodig geworden. Wat moet je daarmee?

Deze nieuwe woonboot, een bed & break-

Denk in hout en geef de stad een genoeglijk

fast, combineert rust met schoonheid onder

wandel- en fietsparadijs.��������������

de rook van Amsterdam.��������������

congres.���������������������������� 12
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Een neder ze t ting voor
p i o n i e r s

H o u t d r aa g t b e t o n

Woningen die als modules worden aangele-

Het werd ontworpen met zo veel mogelijk

De volgende editie van Het Houtblad verschijnt op

verd die ter plekke tot huis worden aaneenge-

hout. En daarna teruggerekend tot het uit kon.

2 oktober 2020.
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Een behaaglijk vakantiehuis met een best ruime bo-

D

venverdieping, die niet alleen precies voldoet aan het
voorgeschreven maximum aan kubieke meters maar
ook nog eens een huisje vol verassingen blijkt te zijn.
De bewoners timmerden het zichtwerk binnen en bui-

De bewoners hebben zelf de plafonds
met houten latten betimmerd.
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ten af, met een beetje hulp van de architect.
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aanzicht gebogen
gelamineerde ligger

gordingen 10 mm boven
gelamineerde ligger, om rechte stroken
dakbeschot te kunnen aanbrengen

Shai van Vlijmen is met zijn tweemans architectenkantoor

houten gordigen
70x220 mm h.o.h. 610 mm

NarrativA Architecten (met compagnon Hans Klanker)

dakbeschot 18 mm underlayment
in stroken van 610 mm

verantwoordelijk voor het ontwerp van dit charmante
4.020
lengte ligger

huis op een recreatieterrein nabij Maarn. Van Vlijmen legt
groen dak

5

735

349

bruiken, zonder stukjes af te zagen. Als je goede details

dakoverstek met klossen
dakoverstek

maakt en die goed uitvoert, dan moet alles precies passen.
Dat is ook gelukt. De breedte van de kozijnen inclusief de
timmering’. Geen ingewikkelde software kwam daar aan

350

dagkanten lopen mooi tussen de zwarte lijnen van de beHSB wand
38x184 mm

100

n
eboge mm
0
kant g
boven er = 10.00 m)
g
straal
m
e lig t 9.650
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n
HSB wandligger:
gelam al onderka
- stijl- en regelwerk 38x184 mm
(stra
- dubbele boven- en onderregel
- tweezijdig beschot 15 mm
verschroefd en gelijmd

te pas, maar gewoon nuchter teken- en rekenwerk. Gekozen is voor verduurzaamd Siberisch lariks, Waxed Wood
van leverancier Foreco: ‘Dat zal in de loop der tijd wel wat
verkleuren, maar niet zo extreem als ik wel eens meemaak

bouw en ecologisch bouwen in veel bredere kringen inte-

bij thermisch gemodificeerd hout, dat verkleurt vaak al na

ressant gevonden wordt en terecht.’

100
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strijkbalk 70x220 mm

7 cm) met steeds 8 mm tussenruimte. De uitdaging was

41
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gevelbekleding kent drie afwisselende breedtes (14, 9 en
dat wij hele breedtes van de verticale profielen wilde ge-

610

610
10

uit waarom het aftimmerwerk best nauw luisterde: ‘De

een paar maanden.’

Liever houtskeletbouw dan CLT Zo duurzaam moWood Challenge Van Vlijmen bouwt uitsluitend en uit

gelijk betekent voor Van Vlijmen onder andere ook: Lie-

principe ecologische gebouwen. ‘Daar ben ik hier in Ne-

ver houtskeletbouw dan kruislaaghout. ‘Je bespaart op

derland pas echt serieus mee begonnen’, vertelt de gebo-

hout’, legt hij die keuze uit. ‘Je slaat misschien ook minder

ren Israëliër, bouwkundige, die met zijn Nederlandse

CO2 op, maar dat vind ik niet zo’n sterk argument. Zeker

echtgenote in 2001 naar Nederland kwam en in Delft ar-

als je, zoals in dit geval, isoleert met plantaardige isolatie-

chitectuur studeerde.

materialen zoals vlas-, hennep-, houtvezelisolatie of, wat

‘Tijdens mijn studie deed ik mee aan de Wood Challenge

we ook veel doen, met cellulose die je tussen de stijlen in-

georganiseerd door Centrum Hout en Het Houtblad, ik

blaast. Dan bouw je biobased en je footprint is nog klei-

werkte mijn afstudeerproject om naar een geheel houten

ner. Daarbij: CLT moet vanaf een locatie in Duitsland,

ontwerp en merkte daarbij hoe makkelijk dat kon. Dat

Oostenrijk of Scandinavië komen. De houtskeletbouw-

staal had ik helemaal niet nodig. Ik won daar de tweede

wanden van deze woning zijn gemaakt door de timmer-

prijs mee. Toen ik in 2008 mijn eigen bureau begon ben ik

mannen van Jan Willem van Engen, van het gelijknamige

me er echt op gaan toeleggen om zo duurzaam mogelijk

ecologische bouwbedrijf in Kockengen. De constructieve

te bouwen. Mensen die betonnen of stenen huizen willen

elementen van vurenhout, SLS hout en houten plaatmate-

verwijs ik door naar collega’s. Dat was in die tijd nog best

riaal van OSB/3 worden in de werkplaats gemaakt en pas

uitzonderlijk, je kwam al snel in de geitenwollensok-

op de bouwplaats geïsoleerd.’ Dat had een reden, want

ken-hoek terecht. Maar tegenwoordig is dat niet meer zo.

Van Vlijmen koos voor de wanden een ecologische, bio-

De laatste jaren merk je dat de belangstelling voor hout-

based opbouw. Aan de binnenzijde zitten de OSB/3 platen van 15 mm en aan de buitenzijde een zwarte, dampopen folie. Voor extra isolatie en de verschillende leidingen
liet hij een ‘leidingspouw’ timmeren van houtvezelisolatieplaat van Gutex, waar de leidingen ingefreesd werden.
De architect: ‘Zo kom je overal met de elektra- en waterleidingen op welbepaalde plaatsen uit waar je ze nodig
hebt en hoef je nergens door je luchtdichte laag van de
buitenwanden te boren. Dit is geen passiefhuis geworden, mede omdat het ook een recreatiewoning is. Het
voldoet energetisch wel ruimschoots aan het Bouwbe-

foto’s: John Lewis Marshall

sluit, dat is niet eens een issue.’

Groen gebogen dak De bijzondere, ronde vorm blijkt
niet alleen om esthetische redenen bedacht te zijn. In het
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De gevels zijn afgetimmerd met verduurzaamd Siberisch lariks, WaxWood Gold, in drie breedtes.

Voor een rond dak is gekozen voor maximale ruimte op de verdieping, gegeven de

De breedte van de dagkanten is afgestemd op de breedte van de gevelbetimme-

goot- en nokhoogte.

ring.

Foto’s: John Lews Marshall

De hoogte van het tussendakje was nodig om zonder het hoofd te hoeven buigen de trap op te kunnen.
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men en een maximaal volume, 300 kuub, dat de woning

58x104

50

mag hebben. Aan beide eisen is heel precies voldaan.
Maar omdat het dak niet puntig maar rond is kon het huis

20

38x140

8

lager gehouden worden en was er meer effectief bruikbare ruimte. Een afgeronde dakkapel in het hoogste dak
zorgt voor licht in de ruimtes boven maar ook voor een

108

extra plek waar de bewoners de rug kunnen strekken. Een

18

28

115

50

125

22 140 15
20

half gebogen ‘tussendakje’ blijkt nóg een dakkapel te zijn,
42-P = bk stelregel

38x140

ongedierte roosters

38x140

kantplank:
houtvezelcementplaat 16 mm,
verlijmd op isolatie met
gesloten cellen 40 mm dik

vooral ook van binnen een prachtig spel van gebogen lijnen op, geaccentueerd door de plafonds die met houten

43

40
16

latten betimmerd zijn. ‘Ook dat hebben de bewoners zelf

zandcement dekvloer incl.
vloerverwarming

10

trap kunnen beklimmen. Het levert van buiten, maar

70

gen dat de bewoners zonder zich te hoeven bukken de

GEVELBEKLEDING:
verticale houten geveldelen:
- Waxed Wood - siberisch lariks;
- fijn bezaagd;
- met afgeronde hoeken (3 mm);
horizontaal regelwerk 28 mm dik met
afgeschuinde bovenkant, zwart schilderen;

210

die boven de trap is aangebracht, ook al om ervoor te zor-

WANDOPBOUW: (van buiten naar binnen)
- verticaal regelwerk 22 mm, zwart schilderen;
- waterkerende, dampdoorlatende folie: Pro
Clima Solitex Fronta Quattro;
- houten stijl- en regelwerk 38 x 140 of 38 x 184
h.o.h. 400 mm, volgens advies constructeur;
- isolatie: vlaswol 140 mm (2x70 mm);
- OSB3 plaat 15 mm dik, naden rondom
afplakken met tape;
- installatiezone: houtvezel-isolatie. Gutex
Thermoinstal 50 mm ;
- stucplaat gips 12,5 mm dik

100
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gedaan,’ vertelt Van Vlijmen, ‘al heb ik samen met mijn
zoon een dagje meegeholpen. In het verleden ben ik klusjesman geweest, dat helpt wel. De bewoner is tandarts
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bestemmingsplan is een maximale goothoogte opgeno-

300

100
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van beroep en houdt van dingen maken.’ Van heel precies
dingen maken, want door de gebogen dak en dakkapellen
zijn geen twee latten van gelijke lengte. Van Vlijmen: ‘Er
is één gebogen gelamineerd spant in dit project verwerkt.

huis binnen voeren en dan voel ik gewoon of het van hout

Maar verder is er met allemaal rechte stijlen, balken en

of van steen gemaakt is. Zoveel prettiger.’

gordingen gewerkt. Kwestie van de juiste radiaal kiezen

Op de benedenverdieping valt het grote, in een hoek

en het precies op maat timmeren van de houtskeletbouw

doorlopende bloemkozijn op met de brede vensterbank

elementen.’

om op te zitten. Boven is een werkkamer, een slaapkamer

Aan de binnenzijde is de plafondplaat in het werk gebo-

en een badkamer gerealiseerd.

gen en vastgetimmerd, aan de buitenzijde zijn het meer-

Warmte komt voorlopig van een gasketel maar alles is

dere houten platen als segmenten die dus soms wat hoe-

voorbereid op de komst van een warmtepomp, waarbij de

kiger zullen zijn, maar dat ziet niemand omdat het dak

buitenunit naast het schuurtje op een paar passen van het

bedekt is met EPDM folie, een drainagelaag, substraat en

huis zal worden opgesteld. Het koelmiddel van deze lucht-

zes soorten sedum. ‘Het is altijd aan te raden om een mix

waterpomp wordt ondergronds getransporteerd naar de

van sedum te nemen,’ weet Van Vlijmen. ‘Je krijgt er een

technische ruimte naast de deur (waarvan de deur op het

mooi divers kleurpatroon van, met mooie rode verkleu-

moment van foto’s maken nog niet was afgetimmerd), en

ringen in de winter, en als één van de soorten een wat

daarna naar het boilervat en de vloerverwarming. ‘Het is

minder jaar heeft neemt een andere soort het wel over. Je

een bescheiden woning, maar van alle gemakken voor-

hebt er zo minder onderhoud aan.’

zien’, vindt Van Vlijmen. ‘Het ligt op een groene heuvel, is
van hout en heeft een groen, gebogen dak en toch heeft

Van alle gemakken voorzien De fundering is van

het geen hobbit-achtige uitstraling.’ Dat laatste zal met de

beton, waarbij bleek dat er ook geheid moest worden

maatvoering, de elegantie van het ontwerp en de precisie

(‘een tegenvaller’), verder is alles, ook de trap, van hout

van de uitvoering te maken hebben. •

gemaakt. ‘Het is zo heerlijk om in een houten woning te

Foto’s: John Lews Marshall

zijn,’ vindt Van Vlijmen, ‘Je kunt mij geblinddoekt een

JAN MAURITS SCHOUTEN

Locatie: Maarn. Oplevering: juni 2020. Architect: Shai van Vlijmen, NarrativA architecten, Houten. Casco plus:
Bouwbedrijf Van Engen, Kockengen. Constructie: de Prouw, Bunnik. Vlaswolisolatie: Isovlas, Oisterwijk. Gevelbekleding: WaxWood Gold, Foreco Houtproducen.
CO2-opslag: Constructiehout 24,7 m3 (vooral vurenhout) vastgelegde CO2: 15.377 kg CO2. Gevelbekleding, 2,5m3
Siberisch lariks, vastgelegde CO2: 2.140 kg. Van de toegepaste vlaswol, 44,3 kuub en de houtvezels in het plaatmateriaal, 5,4m3, is de hoeveelheid vastgelegde CO2 niet bekend.
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