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Familie Emons laat Scandinavische skeletbouwwoning plaatsen op Doonheide

Zweeds tot in de finesses
Eén ding stond als een paal boven water: het mocht geen ‘vernederlandst’ domicilie worden. De droom van Henk en
Marianne Emons uit Gemert behelsde het
bouwen van een eigen huis dat niet alleen op Zweedse principes gestoeld is,
maar ook daadwerkelijk de bijbehorende
uitstraling bezit. Als de afronding van
de vergunningsfase vlekkeloos verloopt
gaat nog deze maand de spade de grond
in en betrekt het echtpaar reeds in mei of
juni zijn nieuwe woning. Deze korte tijdspanne verkeert in goed gezelschap van
verscheidene andere voordelen wanneer
je voor houten skeletbouw kiest.

Afbeeldingen: Huub Emons
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meer woningen aan met een gevelconstructie
van planken. Het ontwerp dat Henk en Marianne Emons hebben laten uitwerken verschilt
hiervan reeds bij de eerste aanblik, want zij
drongen erop aan dat hun toekomstige stek een
huis en het bieden van fiscale voordelen.
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Gemeenschappelijke ruimte
De houten skeletbouw maakte het mogelijk een
speciale wens van de familie Emons in vervulling
te laten gaan, namelijk het aanbrengen van een
vrijwel volledig glazen gevel aan de tuinzijde,
met uitzicht op het zuiden. Qua indeling volgen
ze de beste Zweedse tradities, zo geeft Marianne
aan. “Het betreft een levensloopbestendig concept. De grote slaap- en de badkamer bevinden
zich op de begane grond en de bovenetage kent
naast twee slaapkamers een riante overloop met
de functie van een gemeenschappelijke ruimte,
waar je bijvoorbeeld een bank en een boekenkast zou kunnen neerzetten. Essentieel hierbij
is contact
met devan
begane
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en het bieden
fiscalegrond,
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Eigen Huis.
te trekken, maar daarmee verlies je veel praktische ruimte en het maakt het huis minder
aantrekkelijk als je het later in de verkoop wilt
doen. Qua kosten geldt er nauwelijks verschil,
want de door ons afgeserveerde toepassing
vraagt om speciale constructieve maatregelen.”
Nog iets typisch Zweeds vinden we terug in de
brede, open verbindingen van de huiskamer met
de keuken en de hal. Henk Emons: “Ze denken
daar niet in hokjes; Scandinaviërs prefereren een
ruimtelijk gevoel. Met de Nederlandse manier
van bouwen zou dat veel energieverspilling
veroorzaken, maar dankzij de isolerende werking
van het hoogwaardige hout hoeven wij daarvoor
geenszins te vrezen.” Een aanbouw of een serre
komt niet in beeld, want dat geeft de woning
volgens de familie een onharmonieus aanzien.
“Wij gaan voor de kunst van het weglaten,” beschrijft Marianne Emons hun keuze treffend.
lees verder op pagina 3

Geen aangeharkte perkjes
“Met een beetje geluk kan Ponjé binnenkort al
beginnen met het aanleggen van de fundering,
een cassettesysteem met een kruipruimte,” gaat
Emons verder. “Als alles goed loopt, arriveren dan
de geprefabriceerde panelen uit Zweden, met
reeds aangebrachte kozijnen, ramen en deuren.
Zodra deze ter plekke overeindstaan, takelt men
de bouwmaterialen voor de begane grond alvast
naar binnen en na het plaatsen van de houten
verdiepingsvloer gebeurt hetzelfde met de spullen voor de etage. Dan is het tijd voor het dak,
dat later met pannen wordt belegd. Het kost iets
meer dan een werkweek en dan krijgen regen en
wind geen vat meer op het karwei. Ongestoord
kan Ponjé zich met het interieur bezighouden
en na een maand of drie, hooguit vier, zullen
wij ons huis mogen betrekken.” De buitenmaten
bedragen ruim twaalf bij acht meter, de inhoud
zit op ongeveer 600 kuub. Daarnaast beschikt de
familie Emons straks over een forse tuin, die ze
grotendeels eigenhandig naar Zweeds voorbeeld
wil uitvoeren: natuurlijke elementen zetten de
toon, dus geen aangeharkte perkjes en Japanse
siertaferelen. “Het moet passen bij het huis en
bij ons beeld van Scandinavië,” besluit Marianne
Emons. De strakke Deense meubelen gaan over
vanuit de huidige woning. Je zou bijna denken
dat het echtpaar zich het geld van vakanties naar
hun favoriete landen straks kan gaan besparen!

