
bestaand houten casco opstelling  modelhuis voor Inside Design Amsterdam 2007 ELLE WONEN 

bestaand houten casco         begane grond    m2 200,0 

          verdieping    m2 200,0 

Fotografie  Arjan Benning 

Inleiding

ELLE Wonen  verkoopt het Large House, bekend als het expositie-
huis van het designevenement Inside Design Amsterdam, editie 
2007. Dit massief houten casco is door de architecten destijds als 
een halffabrikaat bouwsysteem ontworpen met de bedoeling het in 
een latere fase een definitieve bestemming te geven. Deze 
brochure geeft u door middel van een uitgewerkt ontwerp inzicht in 
hoe het houten casco tot een ruim woon_atelierhuis kan worden 
afgebouwd.

Massief houten casco 

Het houten casco bestaat uit twee bouwlagen van elk 200 m2.  De 
hoofdafmetingen zijn: grondvlak 10 m (b)  bij 20 m (l), goothoogte 
4,40 m en nokhoogte 8.35 m (maten zijn ruwbouwmaten). Dit 
bouwsysteem kan in drie  dagen worden opgebouwd. Het casco is 
zo ontworpen en constructief uitgerekend dat het geheel op zichzelf 
staat en een hoge vloerbelasting aankan. Dit  bouwsysteem van 
rond  90 m3 hout is op dit moment opgeslagen in Amsterdam 
-Noord. Het casco is te koop voor het bedrag van EUR 29.500,00 
exclusief BTW (nieuwwaarde EUR 95.000,00 exclusief BTW). 

Mogelijke bestemmingen 

Het Large House heeft een maximaal gebruiksoppervlak van ca. 
360 m2 verdeeld over 2 bouwlagen. Mogelijke toekomstige bestem-
mingen voor het casco zijn: woonhuis met praktijk,  buurthuis, 
clubhuis, kinderboerderij, campinggebouw, werkplaats met kantoren 
(kleinbedrijf), woonhuis met aanleunwoning, twee-onder- 
één-kap woning, woon_atelierhuis. Van die laatste vindt u in deze 
brochure een ruimtelijk voorbeeld uitgewerkt tot een architectonisch 
plan.

Contact

Voor verkoop en informatie kunt u bellen of mailen met: 
de heer G. Koskamp  bureau Ssse, Amsterdam  
telefoon    +31(0)627017815  
e-mail   info@bureaussse.nl 

Ruimtelijk plan

Het woon_atelierhuis is zowel programmatisch als ruimtelijk in drie 
bouwdelen gesplitst en zodanig van binnen te beleven en van buiten 
afleesbaar. Het gebouw is het beste te oriënteren met zijn lange 
gevel op het zuidwesten. Via het op het zuidoosten gerichte 
‘voorhuis’ kom je binnen. Dit volume kan ook geheel autonoom 
worden ingericht als atelier of kantoor of aanleunwoning. Daarachter 
in het midden ligt de naar het zuidwesten gerichte verglaasde patio. 
In deze te openen serre ligt een transparante verbindingsgang met 
trap. De serre verbindt het voorhuis met het achterliggende 
woonhuis.

Technische informatie

De houten wanden zijn gemiddeld 81 mm dik en uit 3 lagen 
vurenhout hoogwaardig kruislings verlijmd tot stijve zelfdragende 
elementen (Lenotec). Deze worden op een betonnen vloerplaat 
gemonteerd (naar wens wel of niet onderkelderd). De vloerele-
menten van de verdieping zijn 163 mm dik en zijn uit 6 lagen 
samengesteld. Het casco bestaat uit 72 elementen. De dakele-
menten bestaan uit zelfdragende houten kokerprofielen van 
vurenhout, gevuld met houtvezelisolatie (Pavatex). Deze elementen 
(Lignatur) overspannen in nokrichting de lengte van 10 meter. Het 
opgebouwde houten casco wordt aan de buitenzijde met een 
waterkerende houtvezelplaat thermisch geïsoleerd. De gevel van de 
begane grond wordt bekleed met verticale houten geveldelen 
(Accoya), bevestigd op een regelwerk. De bovenliggende gevel- en 
dakvlakken worden bekleed met een horizontaal gevelscherm 
bestaande uit latten van Accoya, wederom bevestigd op een 
regelwerk. Alle kozijnen en puien zijn van aluminium met isolerende 
HR++ beglazing. De serre wordt gemaakt van een kas-achtige 
constructie met enkel gelaagd glas. De vloeren op beide verdiepin-
gen worden afgewerkt met een zwevende cementdekvloer met 
geïntegreerde vloerverwarming. De afwerking van binnenwanden 
en plafonds bestaan uit leemstuc. In het atelier (schuur) blijft het 
hout van de Lenotec-panelen in zicht.

Links bouwproducten 

Lenotec  www.finnforest.de 
Lignatur  www.lignatur.ch 
Pavatex  www.pavatex.nl 
Accoya  www.titanwood.com 

Indicatie kosten 

2A  Fundering afh. van grond  EUR   67.000,00 
2B  Gehele massiefhoutconstructie  EUR 110.000,00 
      (door koop houten casco is besparing  EUR   60.000,00) 
2C  Daken    EUR   60.000,00 
2D  Gevel    EUR 182.000,00 
2E  Binnenwanden   EUR   21.000,00 
2F  Vloeren   EUR   42.000,00 
2G  Trap    EUR     8.000,00 
2H  Plafonds   EUR   20.000,00 
2    Totaal bouwkundige werken   EUR 510.000,00 

3A  Werktuigbouwkundige installaties  EUR   68.000,00 
3B  Elektrotechnische installaties  EUR   22.000,00 
3    Totaal installaties    EUR   90.000,00 

4A  Vaste sanitaire inrichtingen   EUR   20.000,00 
      Overige vaste inrichtingen    EUR   60.000,00 
4    Totaal vaste inrichtingen   EUR   80.000,00 
5    Totaal terrein           onbekend 
6    Algemene bouwkosten   EUR   30.000,00 

Totaal investering ruim woon_atelierhuis EUR 710.000,00 

genoemde bedragen zijn exclusief grondkosten, onvoorzien, 
losse inrichting, honoraria en b.t.w. 

Projectdata van ruim woon_atelierhuis 

Aantal bouwlagen              2 stuks 
Bouwhoogte   m            9,00 
Bebouwd terreinoppervlak  m2      215,25 
Gebruiksoppervlakte / bruto BVO m2      360,00 
Bouwvolume bruto incl. serre  m3   1.220,00 

Colofon

Architect   bureau Ssse, Amsterdam 
  ontwerpstudio OvO, Amsterdam 
Projectteam Gilbert Koskamp, Pierre Jennen 
Constructeur Ingo Schmidt, D-Gablingen 
Houtelementen Finnforest Merk, D-Aichach 
Houtmontagebouw J. Kerkhofs, H.I. Ambacht 

voorbeeldsituatie / inpassing op een vrije kavel 

Fotografie  Gilbert Koskamp 

> > >  zie volgende bladzijde 
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Woon_Atelierhuis  
BOUWPAKKET 

verkoop van massief houten casco, 
het modelhuis van ELLE Wonen  
Inside Design Amsterdam 2007 
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Fotografie Gilbert Koskamp Maquettebouw Pierre Jennen 

LangsdoorsnedeDwarsdoorsnede

Zuidoostgevel / entree 

Begane grond Eerste verdieping 

Zuidwestgevel  (tuinzijde) 

Geveldetail van patio / serre 

Doorsnede patio /  aanzicht binnengevel 

Maquettefoto  patio / serre 

Maquettefoto

Maquettefoto  noordoostgevel 

1     voorplein 
2     entree  / hal 
3     schuur / atelier / studio 
4     toilet 
5     pantry / was / cv 
6     keuken / eetkamer 
7     woonkamer 
8     patio / serre 
9     tuin 
10   studeerplek 
11   fitness / walk-in closet 
12   badkamer 1 
13   slaapkamer 
14   badkamer 2 
15   toilet 
16   werkkamer / logeerkamer 
17   slaapkamer 
18   slaapkamer 
19   vide serre 
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