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Houtrijck in Waeterland
De zon vanuit uw woonkamer achter de horizon zien verdwijnen... Het is geen droom; zo
Uitzicht op de landerijen vanaf locatie ‘Houtrijck in Waeterland’

weids is het uitzicht nu eenmaal vanuit uw woonkamer. Het water en de landerijen ontrollen
zich pal voor uw ogen en op de steiger hengelt uw zoon zijn derde vis uit het water, op het
moment dat uw dochter en haar vriendin gierend van het lachen uit de kano tuimelen.
De werkelijkheid gaat verder. Want door de openslaande tuindeuren stapt u gewoon uw
groene gazon op, waar het na een warme dag nog heerlijk vertoeven is. De drukte van
de stad is ver weg en u ervaart de stilte om u heen. U snuift de frisse lucht op, voelt de
avondbries langs uw gezicht strijken en hoort de vogels ﬂuiten. En verbeeldt u het zich, of
springt daar een konijn onder de bosjes weg.
Wat een ruimte, rust en vrijheid. Alsof dat nog niet genoeg is, is daar ook het rijke, Zweedse
gevoel. Nooit eerder waande u zich in dit land. Het land van het weidse, wilde en prachtige
groen. Zweden, het land waar de mens nog dichtbij de uitgestrekte natuur staat ...

2

Leven in alle ruimte,
veilig wonen in een droom(huis)
Dat gevoel, dat rijke, weidse, groene, Zweedse oergevoel, is dichterbij dan u denkt. Want
in Leeuwarden, grenzend aan de Nauwe Greuns aan de zuidkant van de stad, realiseert
Planhus het kleinschalige project ‘Houtrijck in Waeterland’. Woningen in het zuidwesten van
de stad met een vrij uitzicht over de groene landerijen, de heldere waterpartijen en het
kleurrijke bos. Het water rondom geeft u bovendien een sprookjesachtig gevoel, alsof u
zich in een middeleeuwse burcht bevindt, of in een Frans hofje.
Het plan ‘Houtrijck in Waeterland’ verrijst op een grote buitenplaats van ca. 8.200 m2. Op
deze buitenplaats worden zes Zweedse woningen opgetrokken, met een ruime tuin aan de
voor- en/of achterzijde van het huis. Bijzonder aan de woningen is het lijnenspel, dat nauw
aansluit bij dat van de buitenomgeving.
Aan de entreezijde bevindt zich een zeer
ruime voorhof. Deze voorhof heeft voor
iedere

woning

twee

parkeerplaatsen.

Daarnaast beschikt iedere woning over
een grondoppervlakte van ca. 1.350 m2.
De met water omgeven buitenplaats heeft
één oprijlaan.
Een locatie die dus zonder meer uniek is
te noemen. Aan de ene kant heeft u de
levendigheid van de Friese hoofdstad
binnen handbereik en aan de andere kant

Blik op de contouren van de levendige stad Leeuwarden

leeft u in een droomhuis met de vrijheid en
ruimte van het platteland. Voor wonen met
kwaliteit bent u in ‘Houtrijck in Waeterland’
aan het juiste adres!
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Ruimte, kwaliteit, comfort
Planhus bouwt géén standaard woningen.
Wel standaard is de ruimte en de ﬂexibiliteit. Dankzij het nagenoeg ontbreken van dragende
muren, bent u vrij om uw ideeën vorm te geven. U kunt uw creativiteit dus volledig in uw
woning kwijt, evenals uw wensen met betrekking tot alle levensfasen die uw gezin doorloopt.
Uw woning vormt hiermee de basis voor een fantastische en lange verblijfsduur.
Planhus bouwt woningen van een hoge kwaliteit.
Zo gebruiken we uitsluitend kwaliteitshout, afkomstig van geselecteerde bossen uit het
noorden van Zweden. Dit hout heeft, door de langzame groei van de boom, een hoog
volume en dichtheid. Daarom staat het bekend om een extreem lange levensduur. Daarmee
is dan tegelijkertijd de topkwaliteit van uw wóning gewaarborgd! De te gebruiken bomen
zijn gemiddeld 80 jaar oud. Zij zijn afkomstig uit ISO-gecertiﬁceerde bossen. Dat gaat nog een
stap verder dan FSC-bossen, aangezien het in Zweden verplicht is voor iedere gekapte boom
3 stekken te planten. Daardoor groeit het volume bos in Zweden ieder jaar met 3%. Iedere
boom wordt volledig gebruikt: de stam tot planken, het afvalhout voor het opwekken van
energie en warmte, terwijl het zaagsel wordt geperst tot briketten voor de open haard. Het
spreekt uiteraard voor zich dat ook de andere te gebruiken materialen voor Planhuswoningen
van een zeer hoge kwaliteit en milieuvriendelijk zijn. Planhuswoningen worden onder dak
geprefabriceerd, dus onder de meest ideale omstandigheden. Weersinvloeden blijven
letterlijk buiten de deur. En op de bouwplaats hebben onze mensen niet meer dan een dag
of drie nodig om de woning wind- en waterdicht te maken. Dankzij deze zeer snelle bouwtijd
van uw woning is er van het bekende bouwvocht geen of nauwelijks sprake. Voor de goede
orde: binnen enkele weken hebben wij uw woning sleutelklaar.
Planhuswoningen bieden ongekend veel comfort.
Hout heeft, als slechte geleider van zowel warmte als kou, uitstekende isolerende eigenschappen. In combinatie met driedubbel isolerende beglazing en een minutieus aangebrachte,
isolatie in wanden en vloeren ontstaat een woning, waarin het ‘s winters behaaglijk warm is
en ‘s zomers relatief koel. Goed isoleren wordt steeds belangrijker. Niet alleen komt het het
klimaat en het comfort in de woning ten goede, het milieu en uw portemonnee varen er ook
wel bij. Fossiele brandstoffen zijn immers milieuvervuilend. Bovendien worden ze schaars(er)
en daardoor prijziger.
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Lange levensduur, gering onderhoud
Een Planhus woning heeft een ongekend lange levensduur. Hieraan ten grondslag ligt de
uitzonderlijk hoge kwaliteit van het gebruikte hout. Maar ook de ruime ervaring in Zweden met
het bouwen met hout onder barre weersomstandigheden draagt daaraan bij. Zo komt men er
woningen tegen, die al enkele eeuwen geleden zijn opgetrokken. Eén van de vooroordelen
van houten woningen is, dat ze onderhoudsintensief zijn. Niets is minder waar. Houten
woningen worden gebouwd van ﬁjngezaagd hout met een enigszins ruw oppervlak, dat niet
geschuurd mag worden. Speciaal ontwikkelde verf is in staat zich bijzonder goed te hechten
aan een dergelijk oppervlak. Hierdoor kan worden volstaan met slechts één schilderbeurt in
de twaalf jaar. Uiteraard krijgt u van ons een gedegen schilder- en onderhoudsadvies.

Verrassende eindresultaten

Maar we reiken u ook talrijke tips en door de jaren opgedane ervaringen en ideeën aan. Veel,
zo niet alles is bespreekbaar: u moet het alleen wél kenbaar maken.

Voortgang en oplevering
Verderop in het traject is doorgaans de stand van zaken onderwerp van gesprek. We
betrekken u zo nauw mogelijk bij het verloop van de bouw en houden u exact op de hoogte

Omdat we geen standaard woningen bouwen, is het ook voor ons steeds weer een verrassing

van de voortgang. Zo vertellen we u wanneer uw huis op de bouwplaats arriveert, wanneer

hoe het eindresultaat van iedere woning zal zijn. Vanaf het allereerste contactmoment tot en

deze wordt gezet en wanneer de oplevering plaatsvindt. Voor een sleutelklare oplevering

met de oplevering vinden er op gezette tijden bouwvergaderingen plaats. Daarin wordt

staat – afhankelijk van onder andere de grootte van de woning, de indeling, en de speciﬁeke

intensief gesproken over onder andere opties en wensen ten aanzien van vorm, indeling,

wensen – tussen de acht en twaalf weken. Een korte levertijd dus, die er debet aan is dat u ook

materiaalkeuze, te installeren huishoudelijke apparaten en ﬁnanciële kaders.

nog eens aardig kunt besparen op de bouwrente.
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Zuiderburen te Leeuwarden

Locatie Waeterland

Zes woningen ‘Houtrijck in Waeterland’
in drie typen op unieke locatie
‘Houtrijck in Waeterland’ maakt deel uit van een cluster van nieuwbouwprojecten. Het
unieke van dít plan is echter, dat u zelf uw woningtype en uw kavel kiest. Het plan is als
enige aan open water gesitueerd, zodat u vanaf de Nauwe Greuns via een aquaduct in de
N 31 dankzij de ‘Staande mastroute’ het Friese merengebied kunt bereiken. Tevens heeft
u de mogelijkheid om op de kavel te ‘schuiven’ met de positie van uw woning. Zo kunt u
ervoor kiezen de woning dicht aan het water te laten bouwen, of midden op de kavel of
helemaal aan het andere eind. Tot slot liggen de woningen, welk woningtype of voor welke
kavel u ook kiest, allemaal gunstig ten opzichte van de stand van de zon.
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Wonen in “Zaanstreek stijl” te Leeuwarden
De drie woningtypen van het plan ‘Houtrijck in Waeterland’ lijken op de woningen uit de Zaanstreek,
maar bevatten de kenmerken van echte Zweedse woningen. U bepaalt zelf welk woningtype u
waar en op welke kavel laat bouwen. Royale ruimte, ﬂexibele indelingsmogelijkheden en gebruik
van hoogwaardige materialen zijn hierbij de uitgangspunten. Bijzonder in het plan is dat u als
opdrachtgever met de architect rond de tafel gaat, om het uw woning te laten worden. Kortom:
met een Zweedse woning in plan ‘Houtrijck in Waeterland’ kiest u voor een woning met kwaliteit,
gemak en comfort.

Woningaanzichten en plattegronden

Model Zaanse Schans

VOORGEVEL (oostgevel)

RECHTERGEVEL (noordgevel)

LINKERGEVEL (zuidgevel)

Dit is een
Het
voorbeeldindeling.
de
is slechts één van
n.
mogelijkhede

OPTIE
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WONING DOORSNEDE A-A

BEGANE GROND

ACHTERGEVEL (westgevel)

1e VERDIEPING

2e VERDIEPING
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Woningaanzichten en plattegronden

Model Broek in Waterland

VOORGEVEL (oostgevel)

RECHTERGEVEL (noordgevel)

LINKERGEVEL (zuidgevel)

Onze architect
u
gaat persoonlijk met
woning
in gesprek, om uw
geheel volgens eigen
wensen in te
richten!

OPTIE
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WONING DOORSNEDE A-A

BEGANE GROND

ACHTERGEVEL (westgevel)
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1e VERDIEPING

2e VERDIEPING

Woningaanzichten en plattegronden

Model Koog aan de Zaan

VOORGEVEL (oostgevel)

RECHTERGEVEL (noordgevel)

LINKERGEVEL (zuidgevel)

Onze interieurarchitect helpt u
r en
graag met de kleu
inrichting van uw
woning!
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WONING DOORSNEDE A-A

BEGANE GROND

ACHTERGEVEL (westgevel)

1e VERDIEPING

2e VERDIEPING
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Boxaanzichten en plattegronden

Waeterland Boxen

DOORSNEDE

VOORGEVEL

ZIJGEVEL

ACHTERGEVEL

BEGANE GROND
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Zwerven in de vrije natuur
Het belooft een prachtige, lange avond te worden. Het kriebelt van binnen: geen tijd om
rustig te eten, onrustig heen en weer schuiven op de stoel. U kent het wel. Want... het is
perfect zeilweer! Snel tuigt u uw houten 16 m2 op, duwt af en zet koers naar het weidse water
en de schitterende natuur, die al bij uw achterdeur begint...

Spreekt plan “Houtrijck in Waeterland” u aan?
Neemt u dan contact met ons op voor het aanvragen van een uitgebreide bouwtekening.
Of kom de sfeer van een Zweedse woning proeven tijdens een bezoek aan één van onze
modelwoningen in Leeuwarden of Drachten.

Over Planhus
Planhus is een toonaangevende importeur van Zweedse woningen in Nederland. In
samenwerking met producent A-Hus, de marktleider in Zweden, sleutelt Planhus voortdurend
aan de verbetering van de kwaliteit en het comfort van wonen. Zo brengen we hoogwaardige
woningen op de markt, op maat samengesteld voor mensen die hoge eisen stellen aan hun
woon- en leefomgeving.

Architect “Houtrijck in Waeterland”

Foto’s pagina 2 en pagina 7: ‘Architectuur in hout’ ‘Photo Will Pryce, © Thames & Hudson Ltd,
from ‘Architecture in Wood‘ by Will Pryce, Thoth, Bussum and Thames & Hudson Ltd., London’
Zet- en drukfouten voorbehouden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de vermelde maten en tekeningen.
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