
www.houtwereld.nl

Juni 2021  •  jaargang 33  •  nummer 4

www.houtwereld.nl

B E TO N  B I N D EN  D O O R  T E  K ERV EN

SU P ERG RO EN E  SU P ER M A R K T

A A R DSCH O K V EI L I G  S T U D ER EN

EEN  L I M B U RGSE  CH O COZO EN

01_cover.indd   1 20-05-21   08:43



Ze hebben het grotendeels zelf gebouwd. Toch lijkt de woning van Xaviera Burón Klose en Roel Ritzen in 

niets op wat je bij een zelfbouwhuis verwacht. Het is een superstrakke schuurwoning met een bekleding van 

Shou Sugi Ban en een spierwit interieur. En van het bouwkundig meest interessante is niets meer te zien.

C h o Co l a d e zo e n  
o p  d e  v e s t i n g wa l
B o u w k u n d i g  s t el  r e a l i seert  wo n i n g  m e t  i -l i gg er s

Op deze plek, tegen de historische 

verdedigingswal van Stevensweert, 

stonden twee oude zwartgeteerde 

kippenschuren. Het nieuwe huis 

refereert er op verschillende ma-

nieren aan.
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‘We zochten een bouwkavel van de grootte van ongeveer 

de helft van wat wordt aangeboden’, vertelt Xaviera 

Burón Klose. Ze is architect (TU Eindhoven) en daarnaast 

bouwkundig geschoold aan de hts. Ze werkt bij een 

bouwmanagementbureau ‘We weten dat we altijd met 

zijn tweeën willen wonen, dus dan heb je geen 750 vier-

kante meter nodig voor je huis en een tuin. 350 vierkante 

meter is meer dan genoeg.’ Haar echtgenoot Roel Ritzen 

heeft een eigen bedrijf, Monoliet, dat doet in bouwkun-

dig advies en projectbegeleiding. ‘We komen niet uit deze 

streek maar zochten een plek om te bouwen tussen onze 

toenmalige werkplekken in.’

Vestingstadje Het oog van het stel viel op een ver-

waarloosd en overwoekerd veldje binnen de historische 

verdedigingswallen van Stevensweert. Dit vestingstadje 

ligt een op een eiland tussen de Oude Maas en de Grens-

maas in Midden-Limburg vlakbij de Belgische grens. Op 

de kavel stonden twee oude, zwart gebeitste schuren. Xa-

viera: ‘Wij zagen eerst ook niet zo dat hier een kans lag. 

Maar toen na een tijdje de prijs was gezakt zijn we er toch 

maar eens langsgereden en meteen was het raak.’

Houtskeletbouw met vrije overspanning Het stel 

wilde nadrukkelijk geen ‘gewoon’ huis bouwen. Het aan-

palende wijkje bestaat geheel uit bakstenen woningen 

met rode pannendaken. Xaviera: ‘We wilden graag afwij-

ken, een nieuwe vorm creëren, zonder ons al te zeer af te 

zetten tegen de omgeving. Daarnaast had ik meteen een 

loftwoning voor ogen met een geheel vrije overspanning. 

Er mochten van mij geen trekstangen of hulpconstructies 

door de ruimte heen lopen.’ Roel: ‘En we wilden richting 

passiefbouw, een zo goed mogelijk geïsoleerd huis. Om 

beide redenen kwamen we al snel op houtbouw uit. In 

staal zou je die overspanning wel redelijk makkelijk kun-

nen bereiken, maar dan heb je wel een gigantische koude-

brug die je weer moet oplossen. Om dezelfde reden ko-

zen we ook niet voor gelamineerde kolommen, waarmee 

je die constructie ook makkelijk zou kunnen maken. Want 

massief doorlopend hout is ook nog best een grote kou-

debrug. We kwamen uit op Finnjoist I-liggers van 

MetsäWood.’ Deze I-liggers bestaan uit twee korte plan-

ken van gelamineerd fineer, LVL, van het type Kerto-S. 

Daartussen, tegen de lange poot van de I, wordt OSB 3 

verlijmd, constructief plaatmateriaal van geperste hout-

vezels. Van dit materiaal werd het complete skelet, staan-

ders en liggers, gebouwd.

Materiaalbesparing Roel: ‘Met die I-liggers heb je 

dus maar een fractie van het hout dat je met glulam zou 

hebben tussen de buiten- en de binnenzijde van de wo-

ning. Terwijl ze wel constructief heel sterk zijn. Je kunt 
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1 De gevel kan volledig gesloten lijken: de luiken voor de ramen 

zijn latten die in rechte lijn met de gevelbekleiding lopen. De 

maatvoering van het huis is afgestemd op de breedte van de 

zonnepanelen. 

2 Zicht op het huis vanaf de vestingwerken. Het spel van wit en 

zwart, binnen en buiten, is overal gaande. 

3 Door de ramen valt veel licht binnen en opent zich het lichte 

interieur. 

De bewoners bouwden het huis grotendeels zelf. Een oplossing voor de grote vrije overspanning werd gevonden door de hoekaansluiting tussen kolom en dak te ver-

sterken met op maat gemaakte kniestukken van OSB. 

1

3

2
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het isolatiemateriaal, in ons geval steenwolmateriaal van 

Rockwool, heel strak tegen die OSB-kern bevestigen. Zo-

wel aan de binnen- als aan de buitenzijde hebben we het 

afgetimmerd met OSB 3, met aan de buitenzijde een wa-

terkerende laag en daarop het raggelwerk voor de gevel-

bekleding. Op de gevels UV-bestendige gevelfolie en op 

het dak waterkerende dakfolie met daarbovenop die UV-

bestendige gevelfolie. Aan de binnenzijde van het OSB 

hebben we nog een dampopen folie aangebracht plus een 

metalstud gipswand waarachter we het leidingwerk heb-

ben weggewerkt. Zo hoefden we nergens door de folies 

op de muren of het dak te boren.’

Verlijmde I-liggers Maar er was wel een uitdaging: de 

geheel vrije overspanning die Xaviera zo graag wilde. 

Daaraan heeft vooral constructeur IB Vreeswijk in Weer-

selo flink gerekend en gedokterd. Ze kwamen tot een ge-

heel eigen vinding: een momentvaste verlijming van een 

precies op maat gezaagd kniestuk van OSB op de knik van 

de dakrand. De constructie van het huis wordt dus ge-

vormd door een serie I-liggers die op de hoekpunten met 

elkaar verlijmd zijn en daar verankerd zijn met een extra 

stuk OSB. Er komt geen metalen plaat of schroef aan te 

pas. Roel: ‘Dat was echt een vondst. Maar toen moest er 

nog een fabriek gevonden worden die het kon en wilde 

maken en die er garantie op wilde geven.’ Met hulp van 

MetsäWood werd die gevonden in de Belgische houtver-

werker Dupac in Bocholt, op nog geen 40 kilometer van 

Stevensweert. ‘Heel fijne service gaven ze daar’, vindt 

Roel, die zelf de constructietekeningen van de woningen 

heeft gemaakt. ‘Ze voeren het huis helemaal in BIM in en 

stellen op basis daarvan de CNC-machines in, stellen het 

huis als een bouwpakket samen, met genummerde delen 

zodat het precies in de juiste bouwvolgorde van de 

vrachtwagen genomen kan worden.’ Volgens construc-

teur en leverancier zou er met het hout en de constructie 

niets gebeuren als het ging regenen. Toch hebben de zelf-

bouwers het bouwpakket ingepakt met zeilen. Xaviera: 

‘Het blijft geperst hout, we waren toch wel bang dat te 

veel vocht voor onthechting of andere problemen zou lei-

den.’

Betonnen vloeren en wanden Hoewel het stel wel 

streefde naar zo veel mogelijk natuurlijke materialen zijn 

ze daar niet bepaald in doorgeschoten. De fundering is 

volgens het Hectar-systeem: een isolerende laag EPS, met 
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staal zou je die overspanning wel redelijk makkelijk kun-

nen bereiken, maar dan heb je wel een gigantische koude-
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je die constructie ook makkelijk zou kunnen maken. Want 

massief doorlopend hout is ook nog best een grote kou-

debrug. We kwamen uit op Finnjoist I-liggers van 

MetsäWood.’ Deze I-liggers bestaan uit twee korte plan-

ken van gelamineerd fineer, LVL, van het type Kerto-S. 

Daartussen, tegen de lange poot van de I, wordt OSB 3 

verlijmd, constructief plaatmateriaal van geperste hout-
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Materiaalbesparing Roel: ‘Met die I-liggers heb je 

dus maar een fractie van het hout dat je met glulam zou 

hebben tussen de buiten- en de binnenzijde van de wo-
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e e n  o s B  k n i e s t u k  m a a k t  d e  v e r B i n d i n g  

t u s s e n  d e  i - l i g g e r s  m o m e n t v a s t  ■■■
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daarop een laag vezelversterkt beton, alleen op cruciale 

plekken van enige wapening voorzien. En binnen is de ei-

genlijke loft van gasbetonblokken gebouwd en is de ver-

diepingsvloer een breedplaatvloer. Roel: ‘We hadden dat 

beton nodig als massa. Niet per se vanwege het geluid 

maar voor de klimaatbeheersing. De massa neemt warmte 

op of koelt. We hebben ook gelet op maximale natuurlijke 

ventilatie.’ De woning heeft vloerverwarming en is hele-

maal voorbereid op een warmtepomp maar ontleent zijn 

warmte nu nog aan een gasketel, die maar heel zelden aan 

hoeft te slaan.

Gedimensioneerd op PV-panelen De zonnepane-

len maakten wel meteen deel uit van het ontwerp. Zelfs 

zozeer dat het hele huis op de maat van de PV-panelen 

gedimensioneerd is. Xaviera: ‘Aan de maten van zonnepa-

nelen doe je nu eenmaal niet veel, die staan vast. En de 

gevel- en dakbekleding van Shou Sugi Ban, houten latten 

die door firma Zwarthout op Japanse wijze zijn aange-

brand en daardoor verduurzaamd, wilden we ook graag 

vanaf het begin. Overigens hebben we daarvoor Plato-

wood als uitgangspunt genomen, dat leek ons extra duur-

zaam. Maar die latjes wilde ik dus ongeveer 4 centimeter 

breed hebben, met circa 12 millimeter tussenruimte. Dus 

zijn we vanuit de zonnepanelen gaan rekenen: hoeveel 

latjes passen daartussen, hoe kom je dan uit bij de ramen 

en uiteindelijk bij de rand van het huis? Zo zijn de maten 

van het huis ontstaan.’

Roel: ‘In de praktijk viel dat toch een beetje tegen. Je hebt 

het over een natuurproduct en toleranties blijf je houden. 

Daar heb ik ook nog flink op staan zweten om dat allemaal 

te krijgen zoals we het hebben wilden.’

Minimalistisch interieur Vooral het interieur verraad 

dat de bewoners nogal pietjes precies zijn. ‘Op het obses-

sieve af’, geeft Xaviera toe. Waar de buitenkant zwart is, 

is de binnenkant van het huis spierwit. ‘Als een chocola-

dezoen, zo’n bolletje op een koekje met schuim er in.’ Het 

interieur is geheel door een interieurbouwer uitgevoerd 

en overal zitten deuren voor. Zelfs het aanrecht gaat ver-

scholen achter een dubbele, kamerhoge wand die in delen 

links en rechts kan worden weggeschoven. Roel: ‘We 

houden van minimalisme, rust voor je ogen. We proberen 

ook heel bewust weinig spullen te hebben.’ Xaviera vult 

aan: ‘Maar wel van hoge kwaliteit. Kleur moet in ons huis 

Locatie: Singelstraat Noord 11, Stevensweert. Opdrachtgevers en architecten: Xaviera Burón Klose en Roel 

Ritzen. Bouwadvies: Monoliet, Stevensweert. Constructeur: IB Vreeswijk, Weerselo. Houtproducent: Dupac, 

Bocholt (B). Houtleverancier: MetsäWood. Leverancier gevelafwerking: Zwarthout, Leersum. Bouwperiode: 

2019-2020.

De bewoners hebben een minimalistische levensstijl en bouwden het huis voor 

bewoning door twee. Lange zichtlijnen zorgen voor grote ruimtelijkheid.

De meubelmaker bouwde het witte interieur. Zelfs de keuken is verborgen achter 

panelen die opzij kunnen worden geschoven.

De woonkamer met de luiken gesloten. Er valt dan nog volop licht binnen. De 

wanden zijn van OSB waardoor ze niet al te steriel overkomen

Behalve bij de twee ‘snedes’ loopt over alle dakramen 

de gevelbekleding gewoon door.

De bovenverdieping met achterin de slaapkamer. Het hele interieur is een spel van zichtbaarheid en verbor-

genheid.
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vooral komen van de kunstwerken die we verzamelen. 

Dat is misschien het enige nadeel van dit relatief kleine 

huis: ik had wel meer muurvlakken willen hebben om 

schilderijen op te hangen.’

Aanwinst voor Stevenweert Over esthetiek gespro-

ken: hoe valt dit opvallende huis in de Stevensweertse ge-

meenschap? Roel: ‘We hebben te maken met een be-

schermd stadsgezicht en een welstandscommissie die 

daarop toeziet.’ Xaviera: ‘Mijn eerste ontwerp had zeker 

vijf bijzondere en afwijkende elementen. Dat moesten we 

van de commissie terugbrengen tot twee. We smokkelden 

een beetje met onze grote ramen op de begane grond. 

Die moesten kleiner, maar nu er luiken van zwart hout 

voor zitten is dat toch opgelost. En verder is het een soort 

schuurwoning en refereert aan agrarische gebouwen in 

de omgeving en aan de schuren die er al stonden.’ Roel: 

‘Uiteindelijk kregen we van Welstand te horen dat onze 

woning een “aanwinst voor Stevensweert” is. Dat vind ik 

een mooie beloning voor ons harde werk.’   •

J a n  m a u r i t s  s C h o u t e n
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gepleisterde cementdekvloer
drukvaste isolatie
vezelversterkte  betonvloer
hectar funderingskist  type: grenskist
verdicht zandbed

shou sugi ban
horizontaal en verticaal regelwerk
morgo  gevelfolie
osb
finnjoist I-liggers -
 momentvastverlijmde (halve) spanten
daartussen rockwool isolatie
dampremmende  folie
osb
metal stud profielen

 

daartussen isolatie
vezelversterkte gipsplaat

zonnepanelen full black
horizontaal + 2x verticaal regelwerk

morgo gevelfolie
morgo dakfolie

osb
finnjoist  I-liggers

 momentvastverlijmde (halve) spanten
daartussen rockwool isolatie

dampremmende folie
osb

metal stud profielen
daartussen isolatie

 gipsplaat

betonplint in het werk
 gestort en  gevlinderd

kerto onderregel chemisch
 verankerd  aan funderingsplaat

Over dit gebouw maakte Het 

Houtblad ook een videorepor-

tage. Te zien op ons YouTube-

kanaal of via de QR-code:
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