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De opdrachtgevers willen een zo laag mogelijke footprint, een be-

haaglijk gezinshuis en hebben een niet onuitputtelijk budget. 

Voor dat eerste kwamen ze bij ORGA Architect uit en voor de rest 

ook. Het Nijmeegse ecologische architectenbureau besloot sa-

men met de opdrachtgever halverwege het proces om de woning 

toch in kruislaaghout in plaats van houtskeletbouw te bouwen.
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De buitengevel en de regelbare lamellen zijn 

uitgevoerd in thermisch verduurzaamd Fraké.
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Het gemoedelijke plaatsje Berkel-Enschot heeft een gun-

stige ligging. Het dorp ligt nabij Tilburg en is vanuit alle 

windstreken goed aan te rijden. Voor de ontwikkeling van 

de grote wijk Buitengoed Nieuwe Warande met in eigen 

beheer gebouwde vrijstaande woningen, is dan ook veel 

interesse. Overal rond het project dat in dit artikel centraal 

staat realiseren jonge gezinnen hun woonwens. 

Guus Degen, architect in dienst van ORGA: ‘Het wordt in 

de volksmond al ‘het houten huis’ genoemd. Wij van 

ORGA zijn van het ecologische bouwen, dat weten de 

klanten ook, dus als ze bij ons komen dan hebben ze die 

keuze al gemaakt.’ De opdrachtgeefster: ‘We woonden 

gehuurd, in een doodgewoon rijtjeshuis. Daar probeer-

den we wel zo duurzaam mogelijk te leven, maar dat is 

toch veel minder goed te doen dan wanneer je een eigen 

huis hebt. Je gaat geen zonnepanelen op je huurhuis leg-

gen, om maar eens iets te noemen. Nu hebben we er alle 

mogelijkheid toe.’

Keuze voor kruislaaghout Uiteraard is deze wijk, zo-

als elke nieuwe wijk in Nederland, gasloos, en inderdaad 

liggen er zonnepanelen op het dak, heel subtiel in het dak 

verwerkt, zodat ze bijna niet opvallen. De woning wordt 

verwarmd en gekoeld met een lucht-water warmtepomp, 

waarvoor twee flinke vaten in de bijkeuken staan: de boi-

ler en het buffervat. Maar wat dit huis vooral zo duurzaam 

maakt is het bouwmateriaal: op de schuimbeton funde-

ring na is het huis geheel gebouwd met kruislaaghout. 

Degen: ‘Normaal werken wij vaak met houtskeletbouw. 

Maar hier was het budget echt een issue. Als je voor 

De traptreden lijken ingeklemd tussen de wanden.

Met lamellen kunnen de bewoners het zicht en de lichtinval regelen. Het dak loopt door tot de grond en biedt een schaduwplek.

De voorzijde van de woning. Het witte overstek hoort eigenlijk dezelfde antraciet-kleur te krijgen 

als de kozijnen. De bewoner heeft zich voorgenomen dat zelf te gaan schilderen

Bij binnenkomst lijkt de woning heel open en ‘doorzichtig’. Je 

kijkt door het gebouw heen naar buiten en ook de verdieping is 

te zien.

+1 0
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kruislaaghout kiest, hoef je de dragende elementen in 

principe niet meer af te werken, er hoeft geen plaatmate-

riaal voor of stuuk- en schilderwerk. Je kunt ervoor kiezen 

om het gelamineerde hout gewoon in het zicht te laten. 

Dat maakt op de bouwsom natuurlijk heel veel uit.’ 

Kruislaaghout kan in diverse kwaliteiten worden besteld. 

Er is een ‘zichtkwaliteit’ met panelen die uit mooie lamel-

len bestaan, vrijwel zonder knoesten, en waar de leveran-

cier de gaten voor bijvoorbeeld de elektraleidingen via de 

kopse kant inboort tot aan het van te voren bepaalde gat 

voor de stekkerdoos. En er is de ‘niet-zicht-kwaliteit’ 

waarvan het hout meer knoesten vertoont en andere on-

volkomenheden. Die panelen zijn iets goedkoper en de 

bedoeling is dat die worden verborgen achter een afwer-

king of op een plaats waar niet gewoond wordt. ‘Achteraf 

was dat kostenverschil ook weer niet zo groot,’ vindt de 

opdrachtgever. ‘En je verandert toch van mening. Voor de 

wand waar de televisie komt wilden we eerst een kast la-

ten maken. Daar zien we misschien van af, en dan heb je 

toch daar die niet-zichtkwaliteit. Dat is wel een beetje 

jammer.’

Bouwpakket De materialisering van het ontwerp is bij 

kruislaaghoutbouw een kwestie van heel intensief engi-

neeren, een taak waarbij Degen geholpen werd door de 

mensen van Ekoflin, de Nederlandse agent van het Oos-

tenrijkse Binderholz. Degen: ‘Het is een bouwpakket; je 

moet van te voren extreem goed weten wat je wilt realise-

ren en hoe het er uit moet komen te zien. Ekoflin kan dat 

dan verder helemaal engineeren, tekenen en door de fa-
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windstreken goed aan te rijden. Voor de ontwikkeling van 

de grote wijk Buitengoed Nieuwe Warande met in eigen 
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interesse. Overal rond het project dat in dit artikel centraal 
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huis hebt. Je gaat geen zonnepanelen op je huurhuis leg-

gen, om maar eens iets te noemen. Nu hebben we er alle 

mogelijkheid toe.’

Keuze voor kruislaaghout Uiteraard is deze wijk, zo-

als elke nieuwe wijk in Nederland, gasloos, en inderdaad 

liggen er zonnepanelen op het dak, heel subtiel in het dak 

verwerkt, zodat ze bijna niet opvallen. De woning wordt 

verwarmd en gekoeld met een lucht-water warmtepomp, 
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ler en het buffervat. Maar wat dit huis vooral zo duurzaam 

maakt is het bouwmateriaal: op de schuimbeton funde-
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Degen: ‘Normaal werken wij vaak met houtskeletbouw. 

Maar hier was het budget echt een issue. Als je voor 

De traptreden lijken ingeklemd tussen de wanden.

Met lamellen kunnen de bewoners het zicht en de lichtinval regelen. Het dak loopt door tot de grond en biedt een schaduwplek.

De verdieping: veel natuurlijk licht valt door de dakramen in het 

met vlas geïsoleerde dak. De centrale gang ‘snijdt’ het huis in 

twee delen

Bij binnenkomst lijkt de woning heel open en ‘doorzichtig’. Je 

kijkt door het gebouw heen naar buiten en ook de verdieping is 

te zien.
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briek in Oostenrijk laten maken. De bouwelementen wor-

den uit Oostenrijk aangevoerd en de eigen monteurs van 

Ekoflin zetten het huis in een paar dagen in elkaar.’ Wel 

van belang is dat de aannemer, in dit geval Jansen & Vis, 

achter de mensen van Ekoflin aanwerkt en het gebouw 

meteen regen- en winddicht maakt. ‘Dat is een groot ver-

schil met traditionele bouw, dat kan best een tijd in de re-

gen wachten tot het dak er op gaat. Daar moet je wel re-

kening mee houden’, weet Degen.

De jonge architect koos voor een bijzondere dakvorm op 

het Houten Huis: op een vierkant grondplan plaatste hij 

een ‘gedraaid’ en op de hoeken ‘uitgetrokken’ zadeldak 

dat het geheel een eigen karakter geeft. 

Het huis deelde hij in twee delen links en rechts van een 

centrale ruimte in: bij de voordeur kijk je omhoog tot aan 

de nok en recht vooruit kijk je door de glazen pui aan de 

achterkant de tuin in. Daarmee lijkt het huis zichzelf met-

een al helemaal onthuld te hebben, maar dat is juist hele-

maal nog niet het geval. Zo verrast de grote leefkeuken 

aan de linkerkant, maar ook het inpandige balkonnetje op 

de verdieping waar plaats is om rustig te lezen of uit te kij-

ken over de achtertuin. En het dak reikt aan één kant tot 

op de grond, zij het onderbroken door een dakkapel-ach-

tig bouwsel zonder ramen. Degen: ‘Daarachter is de mas-

terbedroom. Die heeft een royaal raam aan de achterzijde. 

De eigenaren wilden wel de extra ruimte die je creëert 

door een dakdoorbreking, maar hadden geen behoefte 

aan een raam aan die kant.’ 

Fraké op de gevels Onder het overstekende en aflo-

pende dak is aan de straatzijde de bijkeuken gemaakt, ter-

wijl het aan de tuinkant een kleine overkapping oplevert 

om uit de zon buiten te kunnen zitten. Binnen zorgen 

Fraké houten lamellen voor de juiste tempering van inval-

lend licht en warmte. Omdat er met kruislaaghout ge-

bouwd is was er relatief weinig isolatie nodig. Degen: ‘Ze 

zeggen dat elke 10 centimeter kruislaaghout een isolatie-

waarde van ongeveer 1 RC heeft. Onze panelen zijn 10 

centimeter dik, dus dan heb je de eerste isolatie al te pak-

ken. Aan de buitenzijde konden we volstaan met 20 cm 

houtvezelisolatie. Het dak is wel heel dik uitgevoerd  

(Rc 7). Dat is geïsoleerd met vlaswol in prefab dakdozen 

van Isovlas. Ook de luchtdichting is prima in orde. We 

hebben hier een blowerdoortest gehouden. Die was een 

Locatie: De Kraan 116 Berkel-Enschot. Architect: ORGA Architect, Guus Degen (orga-architect.nl). 

Houtengineering, levering en montage: Ekoflin, Bavel (ekoflin.com). Grenen kruislaaghout: Binderholz, 

Oostenrijk. Isolatie: Vlaswol van Isovlas (isovlas.nl). Bouwbedrijf: Jansen & Vis, Aarle-Rixtel (jansenenvis.nl). 

Gevelbetimmering en glaslamellensysteem: Firmowood van Houtverwerkingsindustrie Fransen, Deurne 

(fransen-deurne.nl). Oplevering: juni 2019.

Het inpandige balkonnetje dat grenst aan een van de kinderkamers. Er staat een 

bankje waarop je lekker kunt neerploffen en uitkijken over de tuin.

Zichtlijn overdwars, langs de glazen gevel. Overal is gekozen voor zichtkwaliteit 

kruislaaghout dat daarom onbehandeld kan blijven.

De woonkamer. Om te voorkomen dat het huis als een houten kist aandoet hebben de bewoners enkele muren geschilderd met (ecologisch verantwoorde) verf. 
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flink stuk onder de norm van het bouwbesluit. Het is geen 

passiefhuis, maar het is wel heel goed geïsoleerd.’

De gevel is bekleed met thermisch verduurzaamd Fraké 

(Firmowood, geleverd door Houtverwerkingsindustrie 

Fransen in Deurne) in drie verschillende breedtematen. 

Dat is door aannemer Jansen & Vis secuur op het raggel-

werk vastgeschroefd in een verspringend patroon dat veel 

levendigheid in de gevel brengt. 

Zichtwerk Na oplevering blijft dat ‘zichtwerk’ toch een 

punt. De kinder- en speelkamers boven hebben de nieu-

we bewoners al meteen in vrolijke kleuren laten schilde-

ren door een professionele schilder, die daar Graphensto-

ne-verf voor gebruikte, een verf met een cradle-to-cradle 

certificaat, met als hoofdbestanddeel ongebluste kalk. Be-

neden is de heer des huizes ook al een paar wanden gaan 

schilderen om te voorkomen dat het geheel een wel heel 

erg houten indruk maakt. Daarvoor gebruikte hij Ecotec, 

een verfsoort zonder oplosmiddelen of olie.

Zo’n likje verf is zo gedaan. Meer hoofdbrekens kosten de 

aan de kopse kant ingefreesde leidingen, die nog met lat-

jes moeten worden weggewerkt (Ekoflin levert hier lat-

ten voor van dezelfde kleur en kwaliteit als de lamellen 

van het kruislaaghout). En wat te doen met de vele kopse 

kanten van het kruislaaghout? Degen: ‘Bij houtskelet-

bouw worden de kanten van de muren per definitie altijd 

afgewerkt, met gips- of gipsvezelplaten. Bij kruislaag-

houtbouw heb je dragende panelen die niet eindigen in 

een deur of iets anders, daar kijk je tegen de koppen van 

de kruislings verlijmde lamellen aan. Je hoeft daar niets 

mee te doen, maar de opdrachtgever twijfelt nog of hij 

het toch niet op een of andere manier, bijvoorbeeld met 

een afdeklat, wil wegwerken.’   •

J A n  M A U r i t S  S c h o U t e n
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