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De tien energieproducerende woningen liggen 
aan de rand van Houtland, in de wijk Blitsaerd in 
Leeuwarden. Direct gelegen naast it Fryske Gea 
natuurgebied Grutte Wielen passen de woningen 
bij uitstek in het plan. “In Blitsaerd is in de meeste 
gebieden een houten gevelbekleding gewenst. De 
woningen aan de noordzijde hebben uitzicht over 
de landerijen. Het wordt een fraai, ‘smûk’ hofje”, 
vertelt Peter Planting.

Houtskeletbouw
Al sinds jaar en dag verkoopt Planhus houtskelet-
bouw woningen, zowel in particulier opdracht-
geverschap als projectmatig. “Wij kiezen voor 
houtskeletbouw vanwege het comfortabele bin-
nenklimaat, de bouwsnelheid en de perfecte kwa-
liteit. De elementen worden binnenshuis, onder 
goede, droge condities, gefabriceerd. Tegelijker-
tijd is houtskeletbouw hét bouwsysteem van de 
toekomst. Goede isolatiewaarden, hoge kierdicht-
heid, korte bouw- en afbouwtijd en bij Planhus 
standaard drielaags glas in de kozijnen. Daarnaast 
zijn de woningen erg comfortabel en is er veel 
flexibiliteit te vinden in het bouwsysteem. Het is 
goed voor de aarde en het milieu om in hout te 
bouwen; hout slaat CO2 op en is regenererend. 
Het Zweedse hout is gekapt in noordelijk gelegen 
bossen en  doordat de jaarringen dicht op elkaar 

zitten vanwege de langzame groei, is de houtkwa-
liteit perfect. De bomen die gerooid worden, zijn 
ongeveer tachtig jaar oud en er wordt uiteraard 
voldaan aan de (PEFC) herplantplicht”, legt Peter uit. 

Vooruitstrevend
De woningen en projecten zijn vooruitstrevend 
in architectuur, kwaliteit en in energiebehoefte. 
Dat geldt ook voor de Hofwoningen in Blitsaerd. 
“Zo zal de energieopwekking hoger zijn dan het 
verbruik, zijn de isolatiewaarden hoog en wordt 
er geen warmtepomp of elektrische verwarming 
geïnstalleerd maar passen we met een innovatief 
verwarmingssysteem toe wat eenvoudig te bedie-
nen is én geen onderhoud nodig heeft. Daarnaast 
wordt de woning optimaal geventileerd en pas-
sen we een slim waterbesparingssysteem toe. Als 
optionele toevoeging kunnen we de low energy 
wandopbouw leveren, wat je kunt zien als een 
extra isolatiedeken die rondom/over de woning 
wordt gelegd.”

Levensloopbestendig
De huizen hebben naast veel ruimte ook een 
slaapkamer en badkamer op de begane grond. 
Hierdoor zijn de woningen levensloopbestendig. 
Op de eerste verdieping zijn twee slaapkamers en 

een badkamer gesitueerd. Royale raampartijen en 
een geïsoleerde garage met sectionaaldeur ma-
ken het geheel compleet. En wat de tuin betreft; 
deze is voor Blitsaerder begrippen klein. De op-
pervlakte varieert tussen de de 450 en 525 m2. 
wat minder tuinonderhoud betekent en dus meer 
tijd om te genieten. Peter: “In de woonkamer kijk 
je langs het schuine, opengewerkte dak naar de 
prachtige videpartij in de woonkamer. Prachtig!” 
Hij vervolgt: “De woningen zijn bovendien onder-
houdsarm. Je hoeft het gevelhout maar eens per 
twaalf jaar te schilderen. Schuren mag niet.”

Particulieren
De woningen zijn ongeveer 185 m2 (inclusief ga-
rage) en kennen een vanafprijs van 359.000 v.o.n., 
inclusief btw en grond. De vijf woningen uit de eer-
ste fase zijn verkocht. De bouw start na de bouw-
vak. Van de tweede fase zijn op het moment van 
schrijven de eerste woningen verkocht. “Twee zijn 
in optie en er is nog één beschikbaar. Het gaat erg 
snel qua verkoop, onder andere vanwege het chi-
que ontwerp, het energetische aspect en de flexi-
biliteit in ontwerp”, aldus Peter. Planhus was eerder 
genomineerd voor De Groene Telegraaf, een duur-
zaamheidsprijs, voor de gebouwde energieprodu-
cerende (Bright living) woning in it Grien in Gou-
tum (EPC/ENP -0,4). “We focussen ons al jaren op 
energiezuinig wonen en écht duurzaam wonen. 
Het plan in Blitsaerd is daar een uitstekend voor-
beeld van. Maar we bouwen natuurlijk ook wo-
ningen in particulier opdrachtgeverschap. Op het 
moment dat een belangstellende een kavel op het 
oog heeft, kunnen we op de juiste manier advise-
ren en tot het ontwerp komen dat de opdrachtge-
ver als een warme jas past. Met een woning van 
Planhus loopt men vooruit op de toekomst!”

LEEUWARDEN - Heerlijk wonen in de sfeer van vroeger en met het luxe en comfort van de toekomst. Dat kan in de wijk Blitsaerd in Leeuwarden. 

Planhus bouwt daar tien vrijstaande, onder architectuur ontwikkelde, energieproducerende woningen. De Hofwoningen zijn naast energieplus, 

levensloopbestendig en hebben standaard een slaapkamer en royale badkamer op de begane grond. Na de bouwvak start de bouw. 

Kijk voor meer informatie op www.planhus.nl. 

‘Met een woning van Planhus loopt
            men vooruit op de toekomst’

Tien energieproducerende woningen in Blitsaerd


