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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.

TEKST | BERT HEIJNEN

53



PROJECT54

M
ensen blijven wat langer 

kijken wanneer ze de dorps-

entree van Woudsend na-

deren. Op deze zichtlocatie valt het

bijzondere buitenverblijf direct in het

oog en doet het voormalige verwaar-

loosde (voetbal)veldje, snel vergeten. 

De eigenaren van de naastgelegen

woning kochten de grond en realiseer-

den er een exclusief buitenverblijf,

volledig opgetrokken in Douglas hout.

Ze kregen daarbij advies van en 

levering door BPG via toeleverancier

Woodvision (Kampen).

HOUTSKELETBOUW

Johan Metselaar maakte een ontwerp

van het buitenverblijf naar de persoon-

lijke wensen van de opdrachtgever en

werkte ‘t vervolgens uit in 3D. ‘Daar-

door krijgt het veel meer allure dan

een standaard blokhut’, vertelt

Metselaar. ‘Het eerste ontwerp van 60

m2 werd door de gemeente afgewezen.

We mochten wel in de hoogte, echter

niet in de breedte bouwen. Het aan-

gepaste ontwerp, een woning van 5,75

meter bij 3,75 meter, werd door de

gemeente wel goed bevonden.’ Het 

buitenverblijf is uitgevoerd in hout -

skeletbouw, de voorpui bestaat geheel

uit glas. Op die manier genieten de

bewoners van een onbeperkt uitzicht.

Beneden is een grote leef- en woon-

ruimte. De zolderruimte is tevens 

slaapkamer.

GEPOTDEKSELD

De gevels zijn uitgevoerd in gepotdek-

seld Douglas Zweeds rabat met uitspa-

ringen voor het negen ruits uitzet -

 raam en de acht ruits deur. De voorpui

bestaat uit een volledig glazen schuif-

wand. De pergola zal straks in de

zomer worden begroeid met klimop.

Voor de pergola zijn geïmpregneerde

Douglas palen toegepast, verder zijn 

in Douglas uitgevoerde staanders

gebruikt en Douglas liggers en 

schoren. Het voor de gevel toegepaste

Zweeds Rabat is een tapse plank met

bezaagde zichtzijde en heeft een 

sponning aan de onderzijde, waardoor

de delen met overlap over elkaar

geplaatst zijn. Door deze overlap is

goede afwatering gegarandeerd.

STABILITEIT

‘Er is gekozen voor Douglas hout

omdat het een hoge duurzaamheid

kent en door z’n stabiliteit zeer

geschikt is voor wand- en gevelbekle-

ding. Douglas Zweeds rabat is eveneens

een goed alternatief voor schuttingen

en afscheidingen. Voor de volledig te

openen schuifwand ligt een terras van

houten vlonders. De daarop op maat -

gemaakte lounge stoelen en tafels

maken het geheel tot een wel heel 

bijzonder sfeerplaatje’, zegt Metselaar. 

Een locatie om bij zonnige dagen 

heerlijk buiten te genieten van de rust

en de weidsheid van het Friese land.

Maar ook bij mindere mooie dagen

kan men, achter de royale glazen

puien, genieten van het uitzicht en de

schoonheid van de seizoenen. ‘Zo’n
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glazen voorwand vangt de zon al vroeg

in het voorjaar op, zodat het achter de

ramen aangenaam vertoeven is’, con-

cludeert Metselaar.

PREFAB PRODUCTIE

‘Ik heb het volledige buitenverblijf 

prefab geproduceerd in de loods van

een bevriend timmerman en vervolgens

met zijn hulp in één week tijd op de

bouwplaats gerealiseerd’, vertelt

Metselaar. ‘Het was een uitermate aan-

trekkelijk project waar we al veel posi-

tieve reacties op hebben ontvangen. Het

bijzondere van het werken met hout is

dat je niet alleen iets bijzonder creëert

qua sfeer en uitstraling, maar het is ook

milieuvriendelijk en duurzaam materi-

aal dat aansluit op deze landelijke

omgeving en op de bijzondere zicht -

locatie zo aan de rand van het dorp.’

ONGEKENDE MOGELIJKHEDEN

Metselaar laat met dit project de onge-

kende mogelijkheden van hout zien

als bijzonder bouwmateriaal. Hout

laat zich goed bewerken, maar je

bouwt ook veel lichter dan met steen

en beton en veel flexibeler. Deze

woning is eenvoudig uit te breiden of

aan te passen en dat is een absolute

meerwaarde van het werken met hout.

BPG & WOODVISION

Sinds 2009 is BPG dealer van

Woodvision. BPG voert de merken

Woodvision en Hillhout, die beiden

vallen onder de vlag van Woodvision.

Via BPG is dan ook de volledige 

collectie in tuinhout verkrijgbaar.

‘De kracht van Woodvision is 

hun snelle levering’, zegt BPG. 

‘Alle standaardmaterialen tuinhout

houden ze op voorraad en daarbij 

voeren ze een hoogwaardig assorti-

ment aan houtsoorten van een goede

kwaliteit. Het impregneren van het

hout gebeurt in eigen beheer.

Daarnaast staat Woodvision voor een

innovatieve onderneming die meegaat

met de ontwikkelingen in de markt en

zijn ze vernieuwend.’

Medewerkers van Woodvision dragen

de passie voor hout in hun genen.

Dagelijks werken tachtig mensen om

een uitgebreid dealernetwerk van het

beste en mooiste tuinhout te voor-

zien. Woodvision beschikt over een

opslagterrein van 60.000 m2 en een

assortiment van ca. 6.000 tuinhout-

producten.


