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veel ruimte krijgt om uw woning zo 
persoonlijk mogelijk te maken.
Continu zijn we bezig met nieuwe 
ontwikkelingen in materialen en af-
werkingen zodat we u goed kunnen 
adviseren over de actuele trends.

In deze brochure ziet u een greep 
van de door ons gebouwde houten 
woningen. Voor een vrijblijvende 
kennismaking of vragen over onze 
brochure kunt u ons bellen of 
mailen. 

Graag tot ziens!

Guido Bruinsma,
VG Loghouses b.v.

Beste lezer,

Bedankt voor uw interesse in onze 
brochure!

Na de realisatie van inmiddels meer 
dan 50 op maat gebouwde wonin-
gen in het binnen- èn buitenland 
hebben we ons bewezen in de hout-
skelet- en houtstapelbouw. 

We werken met een enthousiast 
team die passie heeft voor 
houtbouw. Het bouwen van een 
woning is een mooi proces waarin u 



1.2 Wat is mogelijk?

Er is veel mogelijk bij een 
houtskeletbouwwoning. Zo kunt u 
kiezen uit verschillende afwerkin-
gen voor binnen en buiten. Denk 
bijvoorbeeld aan Larix, Platohout 
of Western Red Cedar geveldelen. 
De binnenafwerking kan bestaan 
uit strak stucwerk of een robuuste 
uitstraling met forse beplanking. 

U kunt er ook voor kiezen om de 
dragende liggers en gordingen in 
het zicht te laten zodat de hoofd-
structuur van uw woning zichtwerk 
wordt. Kortom, de sfeer waarin u 
wilt wonen bepaalt u zelf!

Gootdetail houtskeletbouw
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1.1 Wat is houtskeletbouw?

Een houtskeletbouw woning is een 
houten woning bestaande uit stijl- 
en regelwerk wat volledig gevuld 
wordt met isolatie van steenwol of 
vlaswol. Deze constructie leent zich 
goed voor een vergaande prefabri-
catie zodat de panelen van wanden, 
vloer en dak tussen de 4-6 dagen op 
de bouw gemonteerd zijn. Voor het 
beste resultaat wordt de afwerking 
op de bouwplaats zelf gedaan.
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Ontwerp
Studio SIGE, Groningen

Presentatietekening
bou. architectuur BNA, Roderesch
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Ontwerp
Studio SIGE, Groningen

Presentatietekening
bou. architectuur BNA, Roderesch

Totaal 182 m2
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Ontwerp
Studio SIGE, Groningen

Presentatietekening
bou. architectuur BNA, Roderesch

Totaal 300 m2



Ontwerp
Maarten de Jonge, Venray

Presentatietekening
bou. architectuur BNA, Roderesch
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Ontwerp
Oebele Hoekstra Architecten, Almere

Presentatietekening
bou. architectuur BNA, Roderesch

Totaal 221 m2
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Zwolle

Ontwerp
bou. architectuur BNA, Roderesch

Presentatietekening
bou. architectuur BNA, Roderesch

Totaal 50 m2



Ontwerp
Van den Berg design

Presentatietekening
bou. architectuur BNA, Roderesch

Totaal  118 m2
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Hapert

Zwembad met infrarood
cabine, sedumdak,
zonnepanelen, terras,
spantwerk in het zicht,
ruim dakoverstek 
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Ontwerp
FB MAX

Presentatietekening
bou. architectuur BNA, Roderesch

Totaal  164 m2
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Escharen

Verduurzaamd larix in de gevel, 
veranda voor en achter,
dubbele tuindeuren, houtkachel,
riante dakkapellen



Ontwerp
Van Egmond Totaal Architectuur, Noordwijk

Presentatietekening
bou. architectuur BNA, Roderesch

Totaal  m2
Nieuw Vennep
1:200
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Pannenkoekenrestaurant,
post&beam constructie,
Rieten dakbedekking, landelijk, 
houten potdekselwerk,
ruim dakoverstek 

Totaal 800 m2



worden.Tevens bestaat er de 
mogelijkheid om uw woning in hout-
stapelbouw te bouwen tot aan de 
verdiepingsvloer, vervolgens wordt 
de verdieping gebouwd in houtskel-
etbouw. Dit wordt veelal geadvi-
seerd omdat de zakking van het huis 
dan meer regelmatig is vanwege de 
stijve houtskeletconstructie.

Meestal worden de buitenwanden 
aan de binnenzijde geisoleerd met 
een voorzetwand, afgetimmerd met 
schijnlogs die hetzelfde profiel als 
de logs hebben. Natuurlijk kunt u 
ook kiezen uit gipskarton platen die 
we strak afstucen.

1.1 Wat is houtstapelbouw?

Een houtstapelbouw woning is 
een oud bouwprincipe die reeds 
duizenden jaren functie heeft als 
woonruimte. De basis van deze 
bouwmethode is het stapelen van 
geprofileerde balken. Door middel 
van de kruisverbindingen krijgt deze 
woning haar stabiliteit.

1.2 Wat is mogelijk?

Houtstapelbouw woningen kunnen 
we bouwen in massief ronde, rech-
thoekige logs (balken) of gelamin-
eerde logs. Al deze vormen kunnen 
in verschillende maten geprofleerd 

Gootdetail houtstapelbouw
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Ontwerp
Studio SIGE, Groningen

Presentatietekening
bou. architectuur BNA, Roderesch

Totaal 84 m2
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Ontwerp
Studio SIGE, Groningen

Presentatietekening
bou. architectuur BNA, Roderesch

Totaal 234 m2
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Ontwerp
Studio SIGE, Groningen?

Presentatietekening
bou. architectuur BNA, Roderesch

Totaal 200 m2

R
ea

lis
at

ie



Ontwerp
Studio SIGE, Groningen

Presentatietekening
bou. architectuur BNA, Roderesch

Totaal 270 m2
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Ontwerp
D.B.L. Lunteren

Presentatietekening
bou. architectuur BNA, Roderesch

Totaal 264 m2
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Ontwerp
TBMax, Vught

Presentatietekening
bou. architectuur BNA, Roderesch

Totaal 143 m2
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Ontwerp
TBMax, Vught

Presentatietekening
bou. architectuur BNA, Roderesch

Totaal 158 m2
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Ontwerp
TB MAX

Presentatietekening
bou. architectuur BNA, Roderesch

Totaal  240 m2
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Haps

Buitenhuis van handgemaakte 
balken(logs), veranda’s voor en achter, 
schuifdeuren,luxe werkruimte, 
slaapkamer beneden, inloopkast,
lichtstraat keuken



Ontwerp

Presentatietekening
bou. architectuur BNA, Roderesch

Totaal  700 m2

R
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ieEttenleur
1:200

Paviljoen/woonhuis aan een jachthaven.
Super geïsoleerd, duurzaam gebouwd, 
logbouw project met 120mm x 200mm
verlijmde balken



Ontwerp
Orio architecten

Presentatietekening
bou. architectuur BNA, Roderesch

Totaal 300 m2
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1 Nummer verbli jfsgebied (VG)

Gebruiksfunctie: Wonen

 
Controle verbli jfsgebied t.o.v. gebruiksoppervlak

 

gebruiksoppervlakte wonen:

verbli jfsgebied wonen:
 

 

controle gebruiksfuntie Wonen (minimaal 55%):
CONCLUSIE voldoet aan eisen bouwbesluit

(alle waarden comform berekening installateur  zoals benoemd in rapport  "Ventilatie en daglicht")

Gebruiksfunctie: Industrie

 
gebruiksfunctie industrie:

 
Geen verdere eisen bouwbesluit wat  betref t  VG/GO deel

(alle waarden comform berekening installateur  zoals benoemd in rapport  "Ventilatie en daglicht")

(1) 13,34 + (2) 21,55 + (3) 41,19 + (4) 13,84 + (5) 8,50 + (6) 8,50 = 106,9 m²

55,7%

(Begane grond) 106,4 + (1e Verdieping) 85,5 = 191,9 m²

Gebruiksfunctie Industrie

Verbli jf sgebied (VG)

1

2

3

4

5

6

Gebruiksoppervlakte (GO) Wonen

(Begane grond) 73,88 + (1e Verdieping) 38,70 = 112,58 m²

Brandcomparimentering
 

Totaal GO:
 

289,61 m² < 500 m²

 
Gebouw betref t  1 afzonderli jk  brandcompartiment

waarbij de maximale vluchtroute minder dan 30 meter  is

(Wonen) 106,9 + (Industrie) 97,71 = 289,61 m²

15-08-2014

.

.

.
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DO 1.11.00

13-251 PK

Pieter  en Danielle Koonstra

Koonstra melkveehouderi j

te Vinkenbuur t

Overzichtstekening

nieuwe woonboerderi j

.

1: 100 Definitief  Ontwerp

AANZICHT VOORGEVEL

PLATTEGROND BEGANE GROND PLATTEGROND VERDIEPING

AANZICHT RECHTER ZIJGEVEL AANZICHT ACHTERGEVEL AANZICHT LINKER ZIJGEVEL

     

SITUATIE (1: 1000)

N

BOUWBESLUITBEREKENINGEN

dakdoorvoer dakdoorvoer dakdoorvoer dakdoorvoer

 

  

    

DOORSNEDE B-B

DOORSNEDE A-A

AXONOMETRIE

PERSPECTIEF NOORD-WEST GEVEL

Ommen

Boerderij-woning, 
overdekt terras, schuifdeuren,
logs, inpandige garage,
luxe werkruimte, 



Ontwerp
Jan des Bouvrie

Presentatietekening
bou. architectuur, Roderesch

Nieuwbouw vakan  ewoning
De Stuw 50 Dalfsen

Gevelaanzichten
1:100

bou. architectuur | Zuiderdri   3 | 9305 TC Roderesch
info@boupunt.nl | www.boupunt.nl | (06) 4516 3670

RechterzijgevelAchtergevel

LinkerzijgevelVoorgevel

bou. architectuur

Kleur-/materiaalstaat:

Onderdeel   Materiaal Kleur

Gevel   Hout  Wit
Trasraam  Hout  Antraciet
Kozijnwerk   Kunststof  Antraciet RAL 7016
Ramen/deuren  Kunststof  Antraciet RAL 7016
Goten   Zink  Naturel
Dakpannen  Keramisch Donkerblauw(gesmoord)
Ven  la  erooster Aluminium Naturel

Tekeningen in het werk te controleren
Maatvoering construc  e conform opgave constructeur

2.

1.

2. 1. 1.

Zie ook de ventilatieberekening voor de plaats 
en type van de ventilatieroosters!

Totaal 80 m2
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Dalfsen

Buitenhuis Jan des Bouvrie, 
terras met pergola, 
atrium, houten logs, 
landelijk stijlvol,
dubbele tuindeuren



Ontwerp
Jan des Bouvrie

Presentatietekening
bou. architectuur, Roderesch

Totaal 242 m2

Narvik type 4
1:200
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Moderne villa, 
160mm noest-vrije balken, 
veel licht, grote ruimtesSfeerbeeld



Ontwerp
TB MAX

Presentatietekening
bou. architectuur BNA, Roderesch

Totaal  189 m2
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Houtskeletbouw met verduurzaamd 
rabat in de gevel, balken 160 mm., 
veranda achter, grote garage/werkplaats 

Diessen



3.1 Algemeen

Houtbouw Holding heeft naast 
VG loghouses BV (gericht op 
individuele woningbouw) nog een 
dochterbedrijf, VG-projects BV. 
Deze onderneming is opgericht en 
ingericht voor grootschalige 
projecten. Binnen deze BV wordt er 
per project een organisatie opgezet. 
Middels deze organisatie kunnen we 
turnkey projecten opleveren. 

We beschikken over de kennis 
en (productie)capaciteit om 
grootschalige projecten te 
realiseren.  Het is onze zorg om een 
vakantiepark of woonwijk binnen de 

gewenste tijd en kwaliteit op te 
leveren. Samen met projectleiders 
en bouwmanagers dragen we zorg 
voor een strakke planning en 
organisatie.

Visualisatie Ecopark Kinselmeer
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Ontwerp
Studio SIGE, Groningen

Presentatietekening
bou. architectuur BNA, Roderesch

21 vakantiewoningen

Totaal 125 m2
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21 vakantiewoningen

Totaal 125 m2
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Ontwerp

Presentatietekening
bou. architectuur BNA, Roderesch

Totaal 45 m2 (per appartement)
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Ontwerp
Jinx architecten, Amersfoort

Presentatietekening
bou. architectuur BNA, Roderesch

R
ea

lis
at

ie



Ontwerp
Jinx architecten, Amersfoort

Presentatietekening
bou. architectuur BNA, Roderesch

Totaal 245 m2 
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Ontwerp
TBMax, Vught

Presentatietekening
bou. architectuur BNA, Roderesch
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Groote Keeten

Ontwerp
bou. architectuur BNA, Roderesch

Presentatietekening
bou. architectuur BNA, Roderesch

Totaal  110 m2 



© 2015, VG loghouses b.v.  
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Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder 
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