
Is het ons natte klimaat, het onderhoud, de angst voor het chaleteffect? 
Feit is dat houten huizen in Nederland dun gezaaid zijn. Dit ‘schuurhuis’ 

aan de Vecht laat zien dat die vrees ongegrond is. ‘Het hout geeft een 
warme sfeer, dat voel je meteen als je hier binnenkomt.’
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houtHart van

Het huis is opgetrokken uit 
antracietkleurig Waxed Wood 
van Foreco. Het even fraaie als 
bescheiden vormgegeven pand 
gaat perfect in de omgeving op.

I 1 2 0EH



I N T E R I E U R  /  W I J D E M E R E N

I 1 2 2EH

Overal in huis zijn de wanden 
uitgevoerd in de knoestenvrije 
houtsoort Weisstannen, dat een 
strakke uitstraling heeft. In de 
woonkamer staan banken Soft 
Dream en lage boekenkast 
Infinitiy, beide ontworpen door 
Antonio Citterio, en gevlochten 
leren poef Bangkok, alles van 
Flexform. Tafellamp Taccia is 
een ontwerp van Achille en Pier 
Giacomo Castiglioni voor Flos. 
Kleed Rani van Casalis, vazen 
van Baden Baden Interior.

‘Eigenlijk is dit een traditioneel prefabhuis, maar dan van hout’
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Door het vele hout wordt in de zomer de koelte en in de winter de warmte lang vastgehouden, met een aangenaam binnenklimaat 
als resultaat. Bij de keuken staat eettafel Jiff van Flexform, de Spine Chairs zijn van Fredericia Furniture (Baden Baden Interior). 
Erboven hangen lampen van Secto. RECHTS Op tafel staat een schaal van Rina Menardi, de foto is van Irma Bulkens.
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De vele ramen zorgen ervoor dat het huis goed kan opwarmen en er genoeg daglicht binnenvalt. De keuken met 
kookeiland en granieten werkbladen is ontworpen door Baden Baden Interior. Kraan Tara is van Dornbracht,  
de wasemkap van Gutmann. Krukken Spine Stool van Fredericia Furniture, ledverlichting van Modular Lighting.  
Buiten staat tafel Bird van Tribù, plaid en kussens van Baden Baden Interior.



›
Holland op zijn mooist. Een 
landweggetje dat loom mee-

slingert met de Vecht, her en der 
een klassieke boerderij, oneindige 
vergezichten, dat licht dat over  
de hele wereld beroemd is... Dan 
ineens doemt er een eigentijds 
houten huis op, even bescheiden 
als indrukwekkend vormgegeven. 
Het is het nieuwe onderkomen 
van Els van Batum en Theo Ver-
meulen, die hun appartement op 
de Amsterdamse Wallen verlieten 
om hier hun droomhuis te realise-
ren. ‘Theo en ik zijn allebei gebo-
ren en getogen in Amsterdam,’ 
vertelt Els, ‘al hebben we ook bui-
ten de stad gewoond. De laatste 
jaren woonden we weer in het 
hart van de hoofdstad. Dat beviel 
prima, maar op een zeker moment 
kregen we toch weer behoefte aan 
meer ruimte en groen.’

HUIS ALS EEN SCHUUR
Nadat ze deze 3300 m2 grote kavel hadden gekocht, gin-
gen ze op zoek naar een architect die een volledig houten 
huis voor hen wilde ontwerpen. ‘Wij wilden graag een 
‘schuurhuis’ en kwamen zo bij Martine Schipper van  
architectenbureau Schipperdouwes terecht,’ zegt Theo. 
‘Zij had eerder voor zichzelf een soortgelijk huis ge-
bouwd, dat we als basis voor dit ontwerp hebben ge-
bruikt. Bij ons zijn de indeling, het materiaalgebruik en 
de constructie anders, maar voordeel was natuurlijk dat 
Martine voor ons pand kon putten uit eigen ervaring.’ 
Door de zwarte gevelbekleding doet het huis inderdaad 
denken aan een houten schuur, maar dan chiquer, met 
verticale planken in plaats van gepotdekseld hout. Het 
casco bestaat uit massieve CLT-panelen, kruislings ver-
lijmd hout dat vormvast is. Els: ‘Het casco is in vier dagen 
gemonteerd. Het is houtmassiefbouw – geen houtskelet-
bouw. Eigenlijk is het een traditioneel prefabhuis, maar 
dan van hout, waardoor de bouw ter plaatse in korte tijd 
werd gerealiseerd. Het hield wel in dat we alles van tevo-
ren precies uitgedokterd moesten hebben. Je kunt ach-
teraf geen stopcontacten meer toevoegen, om maar iets 
te noemen.’ 
Zelfs vanbinnen is het huis geheel van hout, van de 
wandbekleding en tussenmuren tot de keuken en vaste 
kasten. De wanden zijn uitgevoerd in de knoestenvrije 
houtsoort Weisstannen, dat een strakke uitstraling heeft. 
Els: ‘Die houtsoort geeft een warme sfeer, dat voel je me-
teen als je binnenkomt.’ Theo: ‘Het is een mooier materi-
aal dan vurenhout, waar CLT doorgaans van wordt 
gemaakt. Daarbij creëert het een goede akoestiek en iso-
leert het beter.’ Dat laatste was een belangrijk argument, 

aangezien het koppel streefde naar 
een energieneutraal huis. Dat heb-
ben ze bereikt door te kiezen voor 
triple glas, HR-kozijnen, een warm-
tepomp, zonneboiler en -panelen, 
isovlas-isolatie en een luchtdichte 
afwerking. Door het hout wordt in 
de zomer de koelte en in de winter 
de warmte lang vastgehouden, met 
een aangenaam binnenklimaat als 
resultaat. De vele ramen in de ge-
vel en het dak zorgen ervoor dat 
het huis goed kan opwarmen, la-
ten daarnaast veel daglicht binnen 
en de vensters zijn net levende 
schilderijen.

ZWART ALS RODE DRAAD
Met 255 m2 woonoppervlak is het 
huis royaal voor twee personen. De 
begane grond bestaat uit een hoge, 
ruime hal, een grote woonkeuken, 

een royale woonkamer en Els’ werkkamer, die door 
schuifdeuren van de woonkamer kan worden afgesloten. 
Boven zijn de slaapkamer, de badkamer en de werkka-
mer van Theo. Samen met Baden Baden Interior ontferm-
de interieurontwerper Joost Tromp zich over de 
inrichting, waarbij hij dankbaar gebruikmaakte van de 
verzameling designklassiekers van het paar: een fauteuil 
en bureaustoel van Eames, een boekenkast van Dieter 
Rams en twee fauteuils van Poul Kjaerholm. Joost vulde 
het aan met hedendaags design van Flexform. ‘Het mocht 
niet schreeuwerig worden, daarom heb ik gekozen voor 
rustige stoffen. Het houten saunaeffect hebben we ver-
meden door met luxe materialen te werken. Dat gaat tot 
in de kleinste details, zoals de deurgrepen en het schakel-
materiaal. Die zijn zwart, zodat de rode draad van het 
interieur – hout en zwart – ook daar consequent is voort-
gezet. De natuur is heel aanwezig; dat maakte het ophan-
gen van kunst nog lastig. Je moet niet concurreren met 
het uitzicht.’ 
Els: ‘De rust die van deze plek uitgaat, is voor mij het 
grootste voordeel van dit huis. In het begin dacht ik dat 
ik Amsterdam zou missen, maar als ik naar de stad wil, 
ben ik er in een kwartier. De rest van de tijd geniet ik hier 
van de stilte.’ Theo: ‘Het leuke is ook dat hier heel uiteen-
lopende mensen wonen, net als in hartje Amsterdam: 
een palingvisser, een autoverzamelaar, een professor, een 
beroepszeiler… Toen het klaar was, hebben we voor de 
buurt een open huis georganiseerd. Dat werd enorm ge-
waardeerd.’ Els: ‘We wonen nu in een kleine gemeen-
schap, waarmee we rekening houden. Dat is wel een 
voorwaarde als je zo’n stap maakt. Wij maken met ieder-
een een praatje, en dat is hartstikke gezellig.’
badenbaden.nl, flexformamsterdam.nl, 
schipperdouwes.nl

BOVEN Het tuinontwerp van Groenpartners maakt optimaal gebruik van de hoogteverschillen van het perceel. De zithoek met buitenmeubels 
van Piet Boon ligt laag en daardoor in de luwte. LINKS Vanuit de hal met matglazen taatsdeur heb je zicht op de woonkeuken, de grote schuif- 
pui op de achtergrond biedt uitzicht op de tuin en de Vecht. Krukje en vaas van Baden Baden, fauteuil PK 22 is een ontwerp van Poul Kjaerholm 
voor Fritz Hansen.
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Het bewust laaggeplaatste raam in de masterbedroom biedt vanuit bed een prachtig zicht op de omringende natuur. Het bed is van Ozenfant, fauteuil met hocker uit 
de Aluminium Group van Eames (Vitra), plaid, kussens en vaas van Baden Baden Interior.

‘Het houten saunaeffect hebben we vermeden door met luxe materialen te werken’
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De badkamer grenst direct aan de slaapkamer. De aardewerken bijzettafel, houten kruk en pedaalemmer komen van Baden 
Baden Interior. RECHTS Het vrijstaande bad is van Tivoli, de kraan van Vola, handdoekenrek van Baden Baden Interior.


