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Buitenverblijf in Douglas hout

Blikvanger op
‘t Friese platteland
Een bijzonder buitenverblijf met zadeldak en volledig uitgevoerd in Douglas hout siert de
dorpsrand van het Friese Woudsend. Klusbedrijf Johan Metselaar realiseerde de woning in
amper veertien dagen tijd en levert hiermee het bewijs dat je met hout uiterst sfeervolle en
duurzame projecten creëert. ‘Hout is een warm en natuurlijk materiaal dat zich goed laat
bewerken’, zeg timmerman Johan Metselaar.
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ONGEKENDE MOGELIJKHEDEN
Metselaar laat met dit project de ongekende mogelijkheden van hout zien
als bijzonder bouwmateriaal. Hout

