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Mijn Houten Huis Nijmegen

100 bomen* waren nodig voor dit project. Bomen die herplant zijn; 
die CO2 opgeslagen hebben. Zoals wandelen door een bos energie 
geeft, heeft hout ideale eigenschappen om een gezonde leefomgeving 
mee te bouwen. In 2015 ontwikkelde MAATworks een concept voor de 
zelfbouwmarkt om gezond wonen en biobased bouwen bereikbaar te 
maken. In december 2018, werden vijf rijwoningen volgens dit concept 
in de Nijmeegse wijk ‘Plant je vlag’ opgeleverd. 

Concept mijn houten huis
Tijdens de financiële crisis is het aandeel zelfbouw in de woningbouwmarkt 
toegenomen. Vanuit de gedachte om gezond wonen en biobased bouwen 
voor deze doelgroep bereikbaar te maken heeft MAATworks in 2015  ‘Mijn  
Houten Huis’ ontwikkeld. Het concept combineert standaardisering en 
maatwerk in een proces waar cad-cam een grote rol speelt. 
Uitgangspunt is een betaalbaar ontwerp, wat naast gebruiksaspecten 
voortkomt uit efficiënt materiaalgebruik en  klimatologische en biologische 
uitgangspunten. Vanuit een basisplattegrond kunnen opdrachtgevers 
hun wensen laten verwerken en cad-cam maakt het vervolgens mogelijk 
maatwerk in het kruislaaghouten casco uit te voeren, waardoor elke 
woning uniek wordt. De hoge efficiëntie en kwaliteit  van deze ontwerp-
productie techniek houdt de kosten concurrerend ten opzichte van 
gangbare bouwmethodieken. Het betaalbare basisplan kan, naargelang de 
portemonnee van de opdrachtgever uitgebreid worden met verschillende 
opties op het gebied van afwerking en installaties. 

Biobased bouwen
Dit concept gaat uit van het gebruik van biobased materialen. De 
constructie is van kruislaaghout, er wordt geisoleerd met houtvezelplaat 
en de gevelafwerking bestaat uit thermisch verduurzaamd vuren. De 
installatie-voorzieningen zijn in de basis low-tech, zo dragen de dakramen 
bij aan natuurlijke ventilatie op warme dagen. Een houten zonwering, die 
de zon in de zomer weert en in de winter juist binnenlaat, behoort tot de 
opties. 

Gezond wonen
De vochtbufferende eigenschappen van de natuurlijke materialen maakten 
het mogelijk de woningen damp-open te bouwen, hetgeen bijdraagt 
aan een gezond binnenklimaat. De toegepaste materialen produceren 
nauwelijk radon straling, ze zorgen voor een goede vochtbalans, 
luchtkwaliteit en ruimteakoestiek. Naast de bouwfysische eigenschappen, 
geeft hout een warme sfeer, wat gecombineerd met het vele daglicht 
dat door de grote ramen naar binnen stroomt, het welbevinden van de 
bewoner begunstigd. ‘De mens loopt van nature naar het licht’, één van de 
lessen van Christopher Alexander, is uitgangspunt geweest in het ontwerp 
van de woningplattegrond. 

* Picea met een diameter van 60cm en 20m hoog

Conceptschema Mijn Houten Huis, met verschillende eigenschappen en uitbreidingsopties
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met vaste prijsPrefabricatie zorgt voor grote nauwkeurigheid en snelle bouwtijd houtmodel - Mijn Houten Huis - Nijmegen

Een efficient proces tussen architect, houtfabriek en bouwer vermindert faalkosten tijdens de bouw 

Prefabricatie
In het streven om de woningen ‘marktconform’  aan te kunnen bieden 
bleek het vruchtbaar om creatief om te gaan met gangbare ontwerp- en 
bouwprocessen en afwerkingskeuzes. De toegepaste materialen zijn niet 
zo goedkoop als het gebruikelijke kalkzandsteen en beton, dus moest 
de winst in iets anders gezocht worden. In dit proces heeft de architect 
een directe samenwerking met de houtleverancier en vervaardigt 
zij de productietekeningen. Voordeel van het opnemen van deze 
werkzaamheden, die normaal door de leverancier gedaan worden, is dat 
de architect tot in het laatste detail de regie houdt. De CNC techniek maakt 
het mogelijk de plannen met een meubelmakersprecisie te produceren, 
een eigentijdse manier voor de architect om ambachtelijkheid vorm te 
geven. Bovendien blijkt er minder mis te gaan dan in de traditionele bouw, 
wat vervolgens betekent dat er minder faalkosten zijn.  Voorts wordt er 
bespaard op bouwtijd door een snelle montage. (3-5 dagen voor het casco 
van één woning).

Voordelen van  houtbouw
• hout is hernieuwbaar
• minder afval bij prefabricatie
• stil bouwen, geen ‘power tools’
• minder transport
• hout is licht van gewicht (1/5 lichter dan beton);  scheelt in kosten en 
materiaal voor de fundering
• prefabricatie zorgt voor snelle montagetijd 
• gezond materiaal om mee te werken
• mooi materiaal
• goede ruimte-akoestiek
• damp-open bouwen
• gezond binnenleefklimaat

MAAT
works
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Plant je vlag, Nijmegen
“De geschiedenis van Vossenpels weerspiegelt de dynamiek van de Waal” 
schrijft stedenbouwkundig bureau WeLoveTheCity in het kavelpaspoort. 
“Deze dynamiek wordt voortgezet in het stedenbouwkundige plan van de 
wijk ‘Plant je vlag’. Organisch gaan openbare ruimte en kavel in elkaar over, 
dit zorgt voor een open en ongedwongen openbare ruimte, waar groen 
overheerst. Hemelwaterafvoer wordt opgevangen op eigen terrein en via 
molgoten naar wadi’s geleid.“ 
In de wijk ‘Plant je vlag’, die d.m.v. participatie is ontstaan, zijn de 5 kavels 
onder particulier opdrachtgeverschap uitgegeven. Het Mijn Houten 
Huis concept, waarvan in 2017 al enkele individuele woningen waren 
gerealiseerd, is hier doorontwikkeld tot een rijwoning. Variatie in wensen 
en budget brachten twee types voort: een 3-laagse woning met vide 
en een 2-laagse woning met een zolder. De schakeling van de twee 
types resulteerde in een spannende daklijn. In de wijk met voornamelijk 
vrijstaande zelfbouwwoningen is er voor gekozen om het blok vorm te 
geven als één grote stadsvilla. De thermisch verduurzaamde houten gevel 
straalt de duurzaamheid van het project uit. Door de kozijnen vlak in de 
gevel te plaatsen en de heldere ritmiek van de planken ontstaat er een 
eenduidige moderne gevel. 

Specificaties
realisatie:  2016-2018
opdrachtgever: CPO  ‘Plant je vlag’
constructeur:  Raadschelders bouwadvies BV.
aannemer:  Eco+bouw
fotograaf:  Marcel van der Burg

situatie 1.1000De wijk Plant je vlag
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176.161 kg 
CO2 vastlegging

dit compenseert de uitlaatgassen van een 
middenklasse auto over 

1.480.345 km (= 37 keer de aarde rond)

100 bomen

bewoner van een 
Mijn Houten Huis

MAAT
works

sustainabilty awareness

marcel elsenaar, resident of a wooden house:

“since I have been living in the wooden house you designed, I notice that 

I have changed. Small decisions, as which paint I use for the wall, I take 

more consciously”. 
“ik ben er achter gekomen dat ik ben veranderd sinds ik woon in 
Mijn Houten Huis dat jij hebt ontworpen. Kleine beslissingen, zoals 
welke verf ik op de muren smeer, neem ik bewuster”. 

Duurzaamheid en bewustwording

De laatste tijd is het maatschappelijk bewustzijn met betrekking tot 
duurzaamheid  en ‘duurzaam bouwen’ toegenomen. De aandacht richt zich 
daarbij echter vooral op energiebesparing. De meeste woningen worden 
gebouwd met traditionele bouwmaterialen gebaseerd op aardolie en 
andere eindige grondstoffen. Door klimaatverandering groeit het besef 
van de gevolgen van vervuiling en de eindigheid van basisgrondstoffen. 
Om in de toekomst onze aarde leefbaar te houden moeten we anders 
met onze bronnen omgaan en omschakelen naar herbruikbare en 
hernieuwbare grondstoffen. Dit woonconcept gaat uit van het gebruik 
van biobased materialen. De constructie is van kruislaaghout, er wordt 
geisoleerd met houtvezelplaat en de gevelafwerking bestaat uit thermisch 
verduurzaamd vuren.  Het project in Nijmgen buffert daarmee ca 176.000 
kg CO2. Dit compenseert de uitlaatgassen van een middenklasse auto over 
1.480.345km.

Dit project laat zien dat het mogelijk is in de huidige markt met deze 
materialen te bouwen en hoopt een inspiratie te zijn. Dat het plan ook voor 
mensen persoonlijk aan bewustwording bijdraagt. illustreert onderstaande 
quote.  
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Op moment van inzending waren de definitieve foto’s van de fotograaf nog niet gereed. Deze worden spoedig aangevuld. Voor een indruk van het interieur hieronder foto’s van vergelijkbare, eerder gerealiseerde ‘Mijn Houten Huizen’
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Dit is een uitgave van:
MAATworks

Duarte Pachecostraat 2
1086XW Amsterdam

datum: 
29 augustus 2019

fotograaf: 
Marcel van der Burg


