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Mijn Houten Huis

Deze betaalbare, architectonische, biobased ‘catalogus’woning maakt circulair 
bouwen bereikbaar voor de middenklasse. Het casco van kruislaagshout wordt 
geproduceerd met vaste samenwerkingspartijen in een efficiënt proces, wat faal-
kosten reduceert en de basisprijs laag houdt.  CAD-CAM  maakt  maatwerk  en 
ambachtelijke details mogelijk én betaalbaar. Daglicht en natuurlijke materialen 
vormen deze sfeervolle gezonde woning, waarvan de eerste drie in Amsterdam 
gerealiseerd zijn. 

Circulair bouwen
De laatste tijd is het maatschappelijk bewustzijn over duurzaamheid en ‘duurzaam 
bouwen’ toegenomen. De aandacht ligt daarbij echter vooral bij energiebesparing. 
De meeste woningen worden gebouwd met traditionele bouwmaterialen, geba-
seerd 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 grondstof-
fen.  Natuurlijke materialen bufferen CO2. Daarnaast bieden ze een uitzonderlijk 
wooncomfort met gezond binnenklimaat, prettige akoestiek en een warme sfeer.

Zelfbouw
Sinds de crisis is ‘zelfbouw’ een belangrijk deel van de Nederlandse woningbouw 
geworden. Particulieren bouwen graag hun eigen droomhuis, maar het liefst 
zonder risico’s. Keuzevrijheid gecombineerd met kostenzekerheid. 

Kant-en-klaar-plan
Gevoed door deze ontwikkelingen heeft MAATworks in 2015 een plan ontwikkeld 
voor particulieren op basis van het eigen houten woonhuis van architect Lidewij 
Lenders, (Amsterdam IJburg 2007) 
Een vaste betaalbare prijs was daarbij een belangrijk uitgangspunt. Met hout-
deskundigen, constructeur Raadschelders en bouwbedrijf Kerkhofs, is het uit-
gewerkt tot een ontwerp in kruislaagshout met een industriële kwaliteit. Standaard 
wordt de woning geleverd met vloerverwarming en een gepleisterde cement-
dekvloer en de binnendeuren worden afgehangen in een sponning in de massief 
houten wanden (kostenbesparend én mooi detail!) Er zijn mogelijkheden om het 
plan naar wens aan te passen. Er kan gekozen worden voor een puntdak of een 
plat dak en de indeling kan aangepast worden, mits dit binnen de constructieve 
randvoorwaarden past. 
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legenda

houtrichting / holzrichtung

hijspunt /  Hebehilfen
te bepalen door Derix
vor zu schreiben durch Derix

kwaliteit/Qualität
alle panelen zijn NSI, maar het hout blijft in zicht. 
A.u.b. rekening mee houden bij productie. 

Alle platte sein NSI qualität, aber das holz stehe in Sicht. 
Bitte berücksichtigen  Sie das bei die Produktion.

NSI

aansluitpunt  / Anschlusspunkt

Diameter 76 mm diepte 55 mm (XLAM 80 mm of dikker)
diepte 40 mm (XLAM 60 mm)

Durchmesser  76 mm Tiefe 55 mm (XLAM 80 mm or größer)
         Tiefe 40 mm (XLAM 60 mm)

De invoer elektra aan de onderzijde van de panelen is niet 
aangegeven > indien nodig wordt dit aangegeven
Die Einfuhr fur die Elektra an die underseite von die panelen 
haben wir nicht angegeben > wenn dies notig is sollen wir das 
machen  
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CAD-CAM maakt ontwerp- en bouwproces efficient en ‘ambachtelijke’ details mogellijk
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Daarnaast kan voor opties gekozen worden als bijvoorbeeld een maattrap, gla-
zen balustrade, zonwering, afgeronde (deur)hoeken of een andere hout- of geve-
lafwerking. Ook kan de woning uitgebreid worden met energiebesparende en -op-
wekkende opties.

Mijn Houten Huis kan zowel individueel als in serie gebouwd worden (momenteel 
zijn we bezig met 5 woningen in Nijmegen)
Door samenwerking met vaste partijen (oa houtfabrieken in Duitsland) en een 
efficiënt proces waarin de architect door middel van CAD-CAM tot in de produc-
tiefase een rol heeft, wordt de continuïteit gegarandeerd en faalkosten geredu-
ceerd. Het werken met deze technieken van prefabricatie geeft ons als architect 
veel plezier omdat ambachtelijke details op een machinale manier vervaardigd 
kunnen worden.

kavel 19 (rood), kavel 17 (naturel)

situatie Jan Vrijmanstraat Amsterdam IJburg

situatie Groot Riereiland Amsterdam IJburgkavel 8 (bruinzwart)

Jan Vrijmanstraat

19 17 8
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woningplattegrond variaties van de 3 woningen op de Jan Vrijmanstraat
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woonkamer beneden aan de tuin woonkamer in verbinding met  keuken aan de straat 

centraal gelegen leidingkoker en stabiliteitselementen zijn geintegreerd in het interieur werkkamer op de eerste verdieping bij de vide, te zien is de optionele glazen balustrade  
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kinderslaapkamer met optionele hoogslaper

ouderslaapkamer op de eerste verdieping met optionele extra badkamer

straatbeeld, links (rood) kavel 19, recht (naturel) kavel 17
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woonkeuken op de begane grond met maatwerktrap door vide. In deze woning is een deel van de wanden geschilderd
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woonkamer met optionele schuifdeurzicht door vide naar woonkeuken en tuin

woonkamer op eerste verdieping met doorzicht naar speelkamer straatbeeld, links (rood) kavel 19, recht (naturel) kavel 17
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woonkeuken op begane grond

zithoek boven de vide op de eerste verdieping, meubelwerk op maat in kruislaagshout

keuken op de begane grond met doorzicht naar entree, deur heeft afgeronde hoeken
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straatgevelinloopkast met afgeronde hoeken overloop 3e verdieping

ouderslaapkamer, in detail van raamnis is rekening gehouden met  de mogelijkheid van een rolgordijndubbelhoge woonkeuken aan tuin


