NIEUWSBRIEF (4) BOUW PASSIEFHUIS
MARTINUS WIJMA EN LOUWINA VAN NOORD
TOLHUISWEG 21 IN HEERENVEEN
Beste allen,
(update 12 februari 2015)

De eerste weken van het jaar 2015 stonden in het teken van voorbereiding van het plaatsen
van het houten skelet. Een kijkje bij Kramer’s Houtconstructies in St.Nicolaasga (medio januari
2015) leerde ons dat reeds vele elementen van het complete houten skelet gereed lagen voor
transport.
Vorige week was het dan zover: binnen enkele dagen waren de contouren van ons huis
zichtbaar. In deze nieuwsbrief een (foto-)verslag van de opbouw van de prefab
houtskeletbouw-elementen (HSB) van ons passiefhuis. En natuurlijk weer enige
achtergrondinfo over passief bouwen!
Het uiteindelijke resultaat van week 6: binnen een
week is het (bijna) al een echt huis!

Wat vooraf ging…..
Een kijkje in de werkplaats van Kramer’s
Houtconstructies in St.-Nicolaasga: de HSBelementen liggen klaar voor transport naar de
Tolhuisweg 21 in Heerenveen.
Al deze elementen zijn kant en klaar en op maat gefabriceerd én deels reeds voorzien van
wandcontactdozen.
Bij houtskeletbouw bestaat de constructie van een gebouw óf een onderdeel daarvan (zoals
een gevelvullend element) uit een naaldhouten raamwerk. Dit raamwerk wordt opgevuld met
isolatiemateriaal (Thermofloc) en afgewerkt met plaatmateriaal. De buitengevel kan in principe
van elk materiaal zijn: onze buitengevels worden gevormd door dakpannen (zijkanten, tot aan
grond), Cape Cod op de achtergevels en alleen op de voorgevel steenstrips.
HSB-elementen zijn zeer goed toepasbaar bij
het bouwen van een passief huis. De
materialen zijn zo gekozen dat er sprake is
van een ademend karakter en er geen plastic
folie nodig is aan de binnenzijde van het
element. Dit wordt “damp-open bouwen”
genoemd. Het binnenklimaat wordt hierdoor
positief beïnvloed en men leeft niet in een
plastic zak. In een volgende nieuwsbrief komt
daarover meer info.
Op de foto: een van de dakelementen waarin 40 cm isolatie wordt aangebracht.
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Maandag 2 februari jl. werd een begin gemaakt met het
monteren van de ‘stelregels’, waarop de HSBelementen worden gemonteerd. Alles wordt op maat
gezaagd aan de medewerkers meegegeven.

De eerste elementen vanuit de werkplaats van
Kramer uit St.Nyk liggen klaar voor de opbouw.

Op dinsdagmiddag 3 februari kwam een grote
torenkraan van Kielstra op de Tolhuisweg….heel
spectuculair. Trok ook veel bekijks, natuurlijk.
Voor deze hijskraan is het een koud kunstje alle HSB-elementen op de juiste plaats neer te
zetten. Deze torenkraan heeft een bereik van 30 meter en kan dus moeiteloos vanaf de weg
elementen 60 meter verder in de achtertuin plaatsen.
In onze situatie aan de Tolhuisweg was dit logistiek
gezien heel belangrijk: we hebben een smalle diepe kavel
én we bouwen in een bestaande omgeving. De
medewerkers van Kramer’s Houtconstructies hebben
daarin steeds de juiste keuzes gemaakt en hebben
aangetoond iedere situatie aan te kunnen.
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….het hoogste punt is bereikt! En zo krijgt de Tolhuisweg (21) ineens een nieuwe aanblik!
Zoals bekend is bijgaand bouwbord reeds in
december 2014 op onze bouwlocatie geplaatst.
Hierop staan de verschillende bedrijven vermeld die
betrokken zijn bij de bouw van onze woning. Zij zijn
belangrijke schakels in de integrale aanpak die nodig
is voor de bouw van ons passiefhuis.
Al deze bedrijven leveren daarmee hun toegevoegde
waarde aan energiezuinig bouwen.
En daar zijn wij trots op!

Tot een volgende nieuwsbrief,
hartelijke groet, Tinus en Louwina
Heerenveen / Oudehaske, 14 februari 2015
Tijdelijk adres: Badweg 32-09, 8465 NN Oudehaske

Redactie, foto’s en opmaak door www.tekstwerkvannoord.nl
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