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In Amersfoort bouwt het jonge technologiebedrijf Treetek veertig ruime 

eengezinswoningen geheel in hout. Op hetzelfde terrein moet eind volgend jaar ook een 

state-of-the-art hybride urban villa staan met zeven appartementen. Treetek wil 

toekomstbestendig bouwen door middel van ver doorgevoerde digitalisering en 

kwaliteitsbeheersing. Het bedrijf past biobased materialen toe en assemblageprocessen 

gebaseerd op principes uit de automotive.
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Deze vier houten eengezinswoningen wer-

den binnen zes weken gerealiseerd, inclusief 

afbouw. Er volgen er nog 36 plus een hybride 

urban villa met 7 appartementen.
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Afgaande op de vier al gerealiseerde eengezinswoningen 

aan de Laan van Duurzaamheid in Amersfoort wordt dit 

een heel prettige woonomgeving. De woningen zijn ont-

worpen door architectenbureau Studio Nauta. Opdracht-

gever voor het complete gebied aan de Laan van Duur-

zaamheid is de ontwikkelende belegger  Schipper Bosch. 

Er komen huurappartementen voor lagere en middenhuur 

en in de vrije sector. Naast 40 houten eengezinswoningen 

komt er een hybride urban villa met 7 appartementen, ook 

van Treetek. Er worden ook twee ‘traditionele’ gebou-

wen met in totaal 103 appartementen gerealiseerd door 

bouwbedrijf Karbouw, dat ook de fundamenten voor de 

Treetek-woningen aanlegt.

Hoge ruimtes en doorzicht De buitenzijde van de 

eengezinswoningen is nogal monolithisch: een helderwit 

blok straalt de bezoeker toe, ook bij minder zonnig weer. 

De hoogte verraadt al dat er binnen comfortabel veel 

ruimte is. Rond en tussen de huizen komt veel groen en 

begroeiing, naar ontwerp van landschapsarchitect Le Far 

West: de architectuur trekt zich terug ten behoeve van de 

natuurbeleving en het gemeenschapsgevoel, is de ge-

dachte. 

De architectonische vondsten zitten vooral binnen, waar 

je je doorlopend omarmd voelt door het CLT waarvan het 

huis is gemaakt, terwijl het hout zich toch nergens aan je 

opdringt. De hoogte van de ruimten, een centimeter of 20 

boven Bouwbesluit, draagt daar zeker aan bij. Evenals de 

hoge ramen die overal voor daglicht zorgen en de vide die 

de woonkamer allure geeft en een prettig zicht biedt van-

af de verdieping naar beneden. Daar is een open verblijfs-

ruimte die als (tweede) woonkamer of vierde slaapkamer 

kan dienen, als eetkamer of als werk- en speelplek voor 

meerdere mensen. Aan een zijde van de woning stijgt een 

open houten trap statig vanaf de woonkamer naar de ver-

dieping, om dan aan de andere zijde van het huis naar de 

tweede verdieping te voeren. Dat geeft het huis een pret-

tig ritme. De rijwoningen hebben drie slaapkamers en een 

royale douche-toiletgroep.

Zo schoon mogelijk bouwen Algemeen directeur 

Bob Elzen legt uit wat hij met Treetek beoogt: ‘Ik heb zelf 

een achtergrond in de houthandel. Daarna heb ik in de au-

tomotive-industrie  gewerkt, met name in de productont-

wikkeling en procesoptimalisatie en bij het opzetten van 

complete fabrieken, onder andere in Azië. Treetek is op-

gericht met het uitgangspunt: hoe kunnen we een zo 

schoon mogelijke bouw realiseren. Het is eigenlijk toch 

vreemd hoe elk bouwproject weer ter plekke opgemet-

seld en gestort moet worden? Dat het zo vaak zo lang 

moet duren? Dat het een modderige en zanderige aange-

legenheid is? En dan nog de risico’s van kostenoverschrij-

Overzicht van het Hof 

van Duurzaamheid: de 

twee langgerekte ap-

partementengebouwen 

worden van minerale 

producten gebouwd, de 

overige gebouwen van 

hout, rechtsonder de 

hybride urban villa.

Montage van het casco gaat in anderhalve dag. De woningen hebben geen 

woningscheidende wand, de wanden sluiten op elkaar aan.

De langste zijde van de CLT panelen wordt op de verdiepingen in horizontale 

richting geplaatst, bij de vide in verticale richting.

Woonkamer met vide op de begane grond. Overal in het huis is het hout in het zicht gehouden. De hoge ramen zorgen voor veel licht.
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ding. Wat natuurlijk veel mensen opvalt is dat de bouw, 

vergeleken met andere productieprocessen zoals de auto-

industrie, nog heel traditioneel werkt. En daar ligt veel 

van mijn expertise, dus ik keek ernaar uit die uitdaging aan 

te gaan.’

In tegenstelling tot anderen investeerde Treetek niet in 

een eigen huizenfabriek maar in ontwerpers, software en 

een montageploeg. Elzen: ‘We zijn geen bouwers, maar 

een ‘asset light’-technologiebedrijf. We beschouwen de 

wereld van onze productiepartners als onze fabriek. En 

onze medewerkers op de bouwplaats zijn eerder meubel-

makers dan bouwvakkers.’ Het bedrijf gelooft in 2D ge-

bouwdelen die als platte elementen, maar dan wel volle-

dig voorzien van ramen, deuren en afwerking, kunnen 

worden aangevoerd waarna ze op de bouwplaats in an-

derhalve dag per woning in elkaar kunnen worden gezet. 

Dit in tegenstelling tot 3D-concepten waarbij modules of 

zelfs hele woningen al in de fabriek gemaakt worden.

Digital twins De basis voor de elementen, platen van 

CLT en een aantal constructieve balken van gelamineerd 

hout, kunnen in principe door iedere leverancier van dat 

materiaal geleverd worden. De prefabricage van de gevel-

delen gebeurt bij de partnerbedrijven die de elementen 

just-in-time aanleveren. De bouw zelf is dan nog een 

kwestie van de woningen monteren op de betonnen fun-

damenten.

Elzen: ‘Dat geeft ons grote mogelijkheden om te variëren 

in leveranciers. Het draait om de specificaties die je kunt 

geven. Wij maken van al onze ontwerpen digital twins. 

Dat gaat veel verder dan BIM: het zijn tot in de kleinste 

details digitale kopieën van het gebouw dat we gaan ma-

ken. Uit die software vloeien alle maatvoeringen, door-
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Overzicht van het Hof 

van Duurzaamheid: de 

twee langgerekte ap-

partementengebouwen 

worden van minerale 

producten gebouwd, de 

overige gebouwen van 

hout, rechtsonder de 

hybride urban villa.

De langste zijde van de CLT panelen wordt op de verdiepingen in horizontale 

richting geplaatst, bij de vide in verticale richting.

Woonkamer met vide op de begane grond. Overal in het huis is het hout in het zicht gehouden. De hoge ramen zorgen voor veel licht.

De tussenverdieping kan worden ingericht als speel- of werkplek, een tweede woonkamer of vier-

de slaapkamer.
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voeren, verbindingsmiddelen voort die je maar nodig 

hebt. Het is zo ver doorgevoerd dat uit ons ontwerp even-

tueel rechtstreeks de CNC-machine van de leverancier 

kan worden aangestuurd.’ Daarbij houdt Treetek rekening 

met de mogelijkheden en onmogelijkheden van de ver-

schillende fabrikanten. Elzen: ‘Ja dat is essentieel. De ene 

kan 3D frezen, de andere 5D, dat hebben we allemaal in 

kaart gebracht.’

Regenscherm op de bouw De woningen in Amers-

foort noemt Elzen ‘Treetek-Casco-plus’, het zijn wonin-

gen waarbij Treetek het casco construeert en monteert 

helemaal inclusief kozijnen/deuren en natte ruimtes en 

technische ruimten. De woningen worden vervolgens 

door Karbouw afgebouwd en geheel sleutelklaar opgele-

verd. De vier huizen in Amersfoort werden, inclusief de 

fundering, in 6 weken gebouwd. Het monteren van het 

casco neemt anderhalve dag in beslag. Het bedrijf ont-

wikkelde een soort regenscherm: een ophijsbaar dak van 

stalen steigermateriaal dat tijdelijk boven de bouw kan 

bungelen als het er naar uitziet dat er regen aankomt.

De platen CLT worden niet verticaal in maximale lengte 

opgebouwd, maar op verdiepingshoogte in horizontale 

richting neergezet (het kruislaagshout heeft natuurlijk 

geen richting, maar de langwerpige plaat staat op zijn lan-

ge kant). Daarop komen de vloeren van CLT, met daartus-

sen op welbepaalde plaatsen gelamineerde liggers. Alleen 

bij het volume van de vide staat het CLT-paneel op zijn 

korte zijde en is dus twee verdiepingen hoog. 

Elzen: ‘Omdat we geen fabriek zijn maar een technolo-

Locatie: Laan van Duurzaamheid, Amersfoort. Programma: 40 houten eengezinswoningen. Ontwikkelaar en 

opdrachtgever: Schipper Bosch, Amersfoort. Bouwbedrijf: Karbouw, Amersfoort/Arnhem. Architect: Studio 

Nauta, Rotterdam. Landschapsontwerp: Le Far West, Arnhem. Woningleverancier: Treetek (ontwerp, construc-

tie en montage). Leverancier CLT en Glulam: Binderholz. Afwerking 2D-elementen: Timmerfabriek Frank van 

Roij, Goirle.

Op de tweede verdieping zijn drie slaapkamers plus een royale 

natte groep.

De trappen zijn eenvoudig maar 

vormen door hun ritme en lijnen-

spel een architectonisch element.
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gie-platform hebben we volledige ontwerpvrijheid. De 

urban villa die volgend jaar op het Hof van Duurzaamheid 

zal staan, ontwerpen we op hetzelfde platform. Mogelijk 

zijn daar weer heel andere houtleveranciers en timmerfa-

brikanten bij betrokken.’

Het gebied aan de Laan van Duurzaamheid wordt ontwik-

keld door Schipper Bosch, de woningen worden in sa-

menwerking met een derde partij verhuurd. Elzen: ‘Tree-

tek-huizen zijn in materiaalkosten niet heel veel duurder 

dan traditionele gebouwen maar ze staan er wel maanden 

eerder. Dat betekent dat de corporatie veel eerder zijn 

huur binnenkrijgt.’

Circulair en demontabel De Treetek-woningen vol-

doen ruim aan het Bouwbesluit en zijn ontworpen om 

tientallen jaren te blijven staat. Maar ook is op de los-

maakbaarheid gelet. Elzen: ‘Al vroeg in het proces toen 

we begonnen te denken over een schone bouw en een 

meer industriële productie kwam CLT naar voren als het 

lichtste, meest makkelijk en flexibel te bewerken, uniform 

en zonder toleranties te produceren bouwmateriaal. Maar 

de circulariteit en herbruikbaarheid van het materiaal zijn 

natuurlijk ook enorme voordelen. Daarnaast slaat het CO2 

op, groeit het materiaal terug en put het de aarde niet uit. 

Om heel veel redenen kunnen we verwachten dat er een 

of andere CO2-belasting op bouwmaterialen komt. Dat 

houtbouw dan de beste oplossing is, is voor iedereen dui-

delijk.’   •

J a n  m a u r i t s  s C H o u t e n
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Op de tweede verdieping zijn drie slaapkamers plus een royale 

natte groep.

Bij Treetek wordt met ‘digital twins’ gewerkt: het gebouw is tot 

in de kleinste details uitgewerkt in de 3D bouwtekening.

Over Treetek en dit project is 

een video te zien op het You-

Tubekanaal van Het Hout-

blad, volg de QR-code.
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