
gekocht. 
Ze woonden jaren in een piepklein 
houten huis op deze mooie en heerlijke 
locatie. 

Hun droom was om een ecologische 
bosvilla te laten bouwen, welke in de 
omgeving zou passen en de eigenschap
pen van de kavel volop zou benutten. Ze 
hebben bewust voor houtbouw 
gekozen met een damp open houtcon
structie, om zo een uitstekend 
leefklimaat te krijgen. 
Chris wilde heel graag in een chalet van 
gestapelde ronde boomstammen 
wonen. Voor Lenneke was dat een stap 
te ver. De compromis was een houtsta
pelbouw huis van rechthoekige logs in 
een Amerikaanse stijl. 
De houtconstructie van on behandelde 
logs vormen het binnenblad en de 
binnenmuren. De open structuur van 
onbehandeld hout heeft een positieve 
invloed op het binnen klimaat en werkt 
als vochtregulerend element. 
Door de toepassing van veel grote 
ramen baadt de bosvilla in zonlicht en 
heeft het vanuit elke hoek zicht op de 
prachtige groene bosrijke omgeving. 
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koekoeksramen en de begane grond geniet van meer 
privacy en een beter uitzicht. 

De buitenwand is volgens dampopen constructie
principes opgebouwd. 
Het binnenblad is opgestapeld uit Finse grenen logs 
met buitenisolatie van Vlaswol. De hele buitenkant 
van het huis is ingepakt met geperste dampopen 
houtvezelisolatie platen, een spouwen buitengevel
bekleding van Zweedse rabatdelen van Western Red 
Ceder (WRC). Er zijn geen dampremmende- of 
dampdoorlatende-folies toegepast. 

Bij de keuze voor gebruik van lokaal hout of hout uit de Finse bossen zijn kwaliteit en transport tegen 
elkaar afgewogen. Wij hebben toch voor de hoge kwaliteit van grenenhout van boven de noordpool
cirkel gekozen. Op deze manier zal de constructie vele decennia meegaan. 
Onze fabrikant in Finland heeft overcapaciteit door zijn moderne apparatuur en vele hectaren duur
zame productiebossen. Een vrachtwagen wordt vol geladen met alle prefab onderdelen. Binnen een 
kleine week komt die naar de bouwplaats en kan het stapelfeest beginnen! 

Voor de buitengevelbekleding zijn er tegenwoordig veel meer mogelijkheden dan vroeger. 
Verduurzaamde houtsoorten zoals Accoya, WaxedWood, Plato Hout of ThermoWood zijn goede 
voorbeelden en de lijst is nog langer ... De laatste jaren ontwikkelt dit gebied zich heel snel. 
Het is belangrijk op de hoogte te blijven van de biobased materialen om zo, tijdens het keuzeproces, 
de juiste afwegingen te maken van de voor- en nadelen voor de mens, het milieu en de portemonnee 
(ieder in zijn eigen volgorde). 



He~rp rne verta 
van een doorgestapeld chalet. 
woonhuis is een zuid gericht ontwerp. 
De woonkamer en eethoek genieten 
van zonlicht door de grote puien. Op 
een hete zomerdag is de zonnestand 
hoog. Het louvredak zorgt er dan voor 
dat er geen direct zonlicht naar binnen 
kan schijnen en het huis koel blijft. 
Tijdens de wintermaanden als Cle 
zonnestand laag is, schijnt de zon ot 
diep in het huis. De directe straling 
verwarmt de massieve vloer. Op deze 
manier wordt geprofiteerd van de 
passieve zonne-energie. ~~;;;;~~;;;;~ ___ .. - .. 

Het louvredak is niet alleen een soort 
dakoverstek, hij is ook verstelbaar en 
waterdicht. Dat geeft 
mogelijkheden om zelf de hoeveel 
invallend daglicht te kunnen bepal 
Dit is een heerlijke plek voor 
bewoners om te ontspannen en 
genieten van de natuur. De bu 
openhaard Lc.m. het louvredak zo 
voor warmte, extra sfeer en houdt et 
terras droog. Volgens Lenneke is 
zomer veel langer sinds het instalie 
van het louvredak. 
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loopt visueel naadloos over in 
zitgedeelte waardoor er open contact tussen de 
woonkamer en keuken gecreëerd wordt. 
Een laag muurtje en een hoogte verschil van 30cm 
tussen de keuken en het woongedeelte zorgen ervoor 
dat het aanrecht uit het zicht blijft vanaf de woonkamer, 
maar er wel contact is met de persoon in de keuken. 

Op deze kavel was een bouwvolume van maximaal 250m3 toegestaan. Echter, door een slimme en 
creatieve aanpak, is de woning door een samenstelling van een klein huis van 250m3, een bijgebouw 
van 50m3, een souterrain en een vergunningvrije uitbouw, uitgebreid tot totaal 750m3. De bosvilla 
oogt wellicht klein, binnen blijkt dat het huis aanzienlijk meer ruimte heeft. 
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Ons uitgangspunt is een goed doordacht en functioneel 
ontwerp met een uitstraling van rust en warmte. 
De combinatie van hout, gezonde materialen, perfecte 
isolatie en de juiste ventilatie zorgen voor een uitstekend 
leefklimaat. 

Wilt u meer weten over biobased bouwen en ecologische 
architectuur? Schrijf u in voor een van onze lezingen! 
Voor meer informatie kijk op onze website: 
www.narrativa.nl/blog.html 
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