
www.houtwereld.nl

September 2021  •  jaargang 33  •  nummer 6

www.houtwereld.nl

K U LT U R H US:  8 0  M E T ER  CO2- O P SL AG

CO R P O R AT I E  T RU D O  B O U W T  M E T  CLT

H EER L I J K E  H U IZEN  I N  H SB

SP EC TACU L A I R  I N  A MS T ER DA M:  S TO R I E S

01_cover.indd   1 13-09-21   15:02



Op twee kilometer afstand van de Alkmaarse Kaasmarkt wonen, met het 

stadspark de Alkmaarder Hout nog veel dichter bij, wie wil dat nou niet? En 

dan ook nog eens in een houten huis met ongebruikelijk veel tuin en een 

maximaal groene infrastructuur. Vijf woningen vormen samen het Hof van 

Hout. Ze waren al verkocht voordat de bouw begon.

h o f  va n  h o u t  a l k m a a r
H o u t b o u w  vo o r  d e  m i d d en k l a sse

In een groene entourage staan vijf houten 

woningen gegroepeerd rond een hof.
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Het Hof van Hout is een initiatief van projectontwikkelaar 

Jerry Breg van GTP Vastgoedontwikkeling uit Alkmaar. Er 

stond een buiten gebruik gesteld maatschappelijk gebouw 

op het terrein met weinig architectonische waarde. De lo-

catie is uitermate gunstig: gemakkelijk te bereiken vanaf 

de Alkmaarse ringweg, vlak bij het historische centrum en 

toch in het groen, niet alleen veel groen van de Alkmaar-

der Hout maar ook in de omliggende wijken. ‘De bebou-

wing van de buurt aan deze kant van de stad heeft wel 

meegespeeld in de voorwaarden die de gemeente stelde’, 

legt Peter Rol uit. Hij is directeur van het eenmansbedrijf 

STUDIO72.nl in Alkmaar en bouwkundig ontwerper. Hij 

werkte op verschillende architectenbureaus tot hij zo’n 10 

jaar geleden zijn eigen studio begon. Daarmee realiseert 

hij allerlei bouwwerken voor de particuliere en professio-

nele markt, regelmatig in houtskeletbouw. 

‘Een groot deel van het oppervlak moest onbebouwd blij-

ven, om hetzelfde groene effect te krijgen als in de be-

bouwde omgeving. Dus het was snel duidelijk dat er 

maximaal vijf royale eengezinswoningen konden worden 

gerealiseerd. Ook de goot- en de nokhoogte waren vast-

gesteld. De ontwikkelaar wilde dat het duurzame, ener-

giezuinige woningen werden met een moderne uitstra-

ling. Als je van duurzaam uitgaat dan kies je al snel voor 

houtskeletbouw, en voor houten gevelbetimmering, vind 

ik. Ik kan me niet herinneren dat al dan niet in hout bou-

wen een discussiepunt was.’

Ruimtelijke opzet Het hofje is inderdaad een hof, er is 

maar één toegangsweg, die doodloopt bij de laatste wo-

ning. Rol: ‘Er zijn voorschriften voor hoe breed zo’n weg 

moet zijn in verband met hulpverleningsdiensten. We 

hebben alleen in het midden een strook laten bestraten. 

Links en rechts daarvan ligt grasbeton: open betonnen 

elementen waar het gras doorheen kan groeien en het 

water door kan weglopen. Ziet er mooi uit, is goed voor 

de biodiversiteit en je hebt dan geen waterafvoer meer 

De schuine daken zijn belegd met fotovoltaïsche dakpannen en worden doorbroken door zeer ruime dakkapellen. 

De maatvoering van de ramen is afgestemd op de breedte van de douglas latten, die precies in een rechte lijn naar beneden lopen, alleen onderbroken door dilatatie-

voegen ter hoogte van de verdiepingsvloeren.
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nodig.’ Ook de opritten van de garages hebben die be-

strating. Op de platte garagedaken is sedum aangebracht. 

Rol bedacht samen met de ontwikkelaar in overleg met 

afdeling stedenbouw een speelse indeling van de ruimte: 

de huizen staan niet in een rij naast elkaar, maar zijn ge-

draaid ten opzichte van elkaar of springen licht in. De 

schuine daken tikken de vereiste nokhoogte aan, zijn be-

legd met fotovoltaïsche dakpannen (‘Dat heeft veel met 
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de chique en moderne uitstraling te maken, geen zonne-

panelen maar dakpannen, die dus wel elektriciteit opwek-

ken’) en worden doorbroken door zeer ruime dakkapel-

len. Hierdoor heeft ook de tweede verdieping ruime 

kamers. De huizen hebben op hun betonnen fundamen-

ten een bakstenen plint. Daarboven bestaat de constructie 

geheel uit houtskeletbouw.

Vier hsb-schijven per woning ‘Nee, spanten of ko-

lommen zijn bij dit soort bouw helemaal niet nodig’, ver-

telt Rol, die de huizen al tot in detail uittekende voordat ze 

naar de aannemer, Bouwbedrijf Bolten uit Alkmaar en 

timmerfabriek B&K Houtconstructie in Wormerveer voor 

het maken van de hsb-elementen werden gezonden. 

‘Huibers constructieadvies in Broek op Langedijk heeft de 

basis ontworpen, vervolgens heeft de houtskeletbouwer 

er zijn eigen constructeurs naar laten kijken. Maar ik moet 

zeggen: op hier en daar een detail na, dat vooral is aange-

past om de vervaardiging of het monteren van de elemen-

ten wat makkelijker te maken, is er zo goed als niets aan 

mijn ontwerp gewijzigd.’

Het principe is dat de houtskeletelementen – de wanden, 

de vloerdelen en de dakelementen – op elkaar gezet wor-

den en aan elkaar bevestigd en dat de constructie daarmee 

stevig en stijf staat. Rol: ‘Er zijn vier schijven per woning, 

de twee kopse kanten en dan ook nog aan beide zijden 

naast de trap. Die wand loopt helemaal van onder tot bo-

ven door en speelt een belangrijke rol in de constructie.’ 

Stalen balken zijn op slechts enkele plekken aangebracht 

om het geheel nog iets te verstevigen. Zo ligt er één langs 

het trapgat onder de eerste verdiepingsvloer. En er is ook 

een stalen balk boven de gevelopening op de hoek van de 

begane grond. ‘Het is met houtskeletbouw net als met 

CLT: de complete wand doet mee in het dragen van de 

constructie’, legt Rol uit. ‘Maak je een gevelopening, dan 

moet je je meteen afvragen of het de constructie niet ver-

zwakt. En neem je een dergelijke maatregel.’

Constructie onzichtbaar Van de houten constructie is 

binnen niets te zien. De plafonds en muren zijn voorzien 

van isolatie en afgetimmerd met plaatmateriaal waartegen 

gipsplaten zijn aangebracht. Op de vloeren is, over een 

akoestische laag en de vloerverwarming, 5 centimeter an-

hydriet toegepast om akoestische redenen en ten behoeve 

de vloerverwarming: het anhydriet voegt massa toe, gaat 

Locatie Hof van Hout: Overkrocht 10, Alkmaar. Opdrachtgever: GTP Vastgoedontwikkeling, Alkmaar. Ontwerp: 

STUDIO72.nl, Peter Rol, Alkmaar. Aannemer: Bouwbedrijf Bolten, Alkmaar. Constructeur: Huibers constructie-

advies, Broek op Langedijk. Houtskeletbouw: B&K Houtconstructie, Wormerveer. Gevelbekleding: verduur-

zaamd douglas hout, Leegwater Houtbereiding, Heerhugowaard.

Elke woning heeft vier hsb-schijven. Op enkele plekken zijn stalen balken toege-

voegd, bij het trapgat en bij het hoekvenster.
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begane grond type B          2e verdieping type A + B
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daarmee trilling tegen en dus geluidoverlast. Warmte en 

koeling halen de woningen uit een aardwarmtepomp: ie-

dere woning heeft een eigen aardbron en een eigen 

warmtepomp. 

Je hoort wel eens dat bewoners helemaal niet weten dat 

hun huis van hout gemaakt is. Maar daar was hier geen 

sprake van. ‘De huizen waren al verkocht voordat de eer-

ste spade in de grond ging’, vertelt Rol. ‘Heel betrokken 

mensen die ook regelmatig kwamen kijken. Als je het cas-

co aan het inhijsen bent verberg je niet dat het houtskelet-

bouw is. Ook al ging dat razendsnel: per casco één dag en 

dan stond het.’

Douglas gevelbekleding Aan de gevelbetimmering 

heeft de bouwkundig ontwerper veel aandacht besteed. 

‘Bij houten gevels wordt nogal vaak wildverband toege-

past, heel bewust: van die onderling verspringende of in 

lengte en breedte verschillende gevellatten. Dat vind ik 

niet mooi en in ieder geval niet passen bij de uitstraling 

die we hier willen. Met de maatvoering van de ramen op 

de bovenste verdieping heb ik rekening gehouden met de 

breedte van de verduurzaamde douglas latten. Die lopen 

van daar in een rechte lijn precies naar beneden, alleen 

onderbroken ter hoogte van de verdiepingsvloeren, dus 

daar zit de dilatatie van dit open gevelsysteem.’ Dat be-

staat uit douglas verticale delen, door Leegwater Houtbe-

reiding verduurzaamd met Woodlife HL50 en daarna af-

gewerkt met Sansin Enviro Stain Wood Sealer in twee 

lagen. Deze voorvergrijzer zorgt ervoor dat in de twee 

jaar die het hout nodig heeft om natuurlijk te vergrijzen er 

geen vlekken ontstaan. De gevelbekleding is gemonteerd 

op regelwerk van verduurzaamd vuren, zwart geschilderd 

met Colorseen Timberstain van Leegwater, dat brandver-

tragende eigenschappen heeft. Daaronder zijn de hsb-

elementen afgedekt met de vochtwerende folie Morgo 

LHB Fassade. 

De woningen zien er strak en verzorgd uit. De mensen 

trekken er dezer dagen vol enthousiasme in. Het is een 

goed voorbeeld van hoe ook voor de hogere middenklas-

se aantrekkelijke, moderne, duurzame woningen in hsb 

gebouwd kunnen worden.   •

J a n  m a u r I t S  S C h o u t E n
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