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VOORWOORD

Voor u ligt het afstudeerverslag “De ontwikkeling van een generiek 

chalet”. Dit afstudeerproject is ontstaan uit twee Master tracks: 

architectuur en bouwtechniek. Het product dat uit deze symbiose 

is ontstaan is het afstudeerverslag over de ontwikkeling van een 

generiek chalet. 

Het afstudeerverslag bestaat uit een onderzoek naar de succesvolle  

traditionele Zwitserse chalets architectuur, hetgeen resulteerde 

in een exportmarkt voor chalets die met name in de 19e eeuw 

opbloeide. Daarnaast bevat dit afstudeerverslag een integraal 

technisch ontwerp voor een generiek chalet, met als doel het 

traditionele (exporteerbare) chalet opnieuw op de kaart te zetten.  

Hierbij zal het chalet geschikt zijn voor verschillende functies. 

In het eerste deel (I) is historische informatie te vinden over het 

chalet en de uiteindelijke totstandkoming van de chaletindustrie in 

Zwitserland. Er wordt vervolgd met de verklaring van het ontwerp 

in deel (II).  De bouwtechnische uitdaging in deel III is gedoeld 

op het zoveel mogelijk besparen van de houtmassa in het ontwerp. 

Deel IV is een catalogus met daarin verschillende voorbeelden van 

het generieke chalet die met het ontwikkelde bouwsysteem kunnen 

worden gebouwd. Aan deze voorbeelden is een stapsgewijze 

procedure toegevoegd die de opbouw van het generieke chalet 

weergeeft. 
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INLEIDING

Het begin van deze catalogus zal worden ingeleid door een 

aantal	definities	van	het	woord	chalet.	De	eerste	definitie	is	die	

van de ‘Dikke van Dale’. Hier wordt een chalet omschreven als 

een (Zwitsers) houten huis. We herkennen het chalet allemaal 

onmiddelijk wanneer we op vakantie zijn in de alpen. Maar 

hoe	komt	dit?	De	houtbouw	uit	 de	Alpen	 stond	model	 voor	

vele navolgingen elders in Europa. Hier ontleent de ‘chaletstijl’ 

haar naam aan. En deze chaletstijl kunnen we tot op de dag van 

vandaag op vele plekken in het land nog steeds tegenkomen, 

zoals bijvoorbeeld op landgoed Wouwse Plantage.   Een andere 

definitie	omschrijft	het	chalet	als	een	vrijstaand,	meestal	houten	

gebouw, een berghut. Maar een chalet kan ook een benaming 

zijn voor een houten huis of boerderij in het alpen gebied, dat 

wordt gekenmerkt door een zadeldak, dakoverstekken, balkons 

en galerijen. 

Het woord Chalet is afkomstig van het woord ‘Chatelèt’ uit 

het Arpitaans sprekende Alpen gebied en komt waarschijnlijk 

voort uit het Latijnse woord ‘Casalis’, dat schuilplaats betekent. 

Oorspronkelijk werd met een chalet een schaapherdershut 

bedoelt. Later werd het woord ook gebruikt voor grotere 

huizen, waarin één of meerdere families konden wonen. Deze 

huizen waren ook gelegen op de hogere alpen weides en 

werden alleen in de zomermaanden gebruikt. 

Een traditioneel chalet is vaak geconstrueerd uit zware balken 

die destijds tevens een isolerende en beschermende werking 

moesten	 verschaffen.	 Zware	 luiken	werden	 geplaatst	 om	 het	

gebouw te beschermen tegen de natuurlijke invloeden, met 

name in de winter ter isolatie. Maar het was ook noodzakelijk in 

geval het chalet tijdelijk bewoond werd. Wilde dieren konden 

zich	zo	geen	toegang	verschaffen.		

De eerste Europese touristen, vaak van adel, bezochten in de 

18e eeuw landen zoals Zwitserland dikwijls met een educatief 

doel. Je moest als adolescente edelman namelijk mee kunnen 

praten	 over	 politiek,	 filosofie,	 kunst	 en	 architectuur.	 Deze	

groep Europeanen romantiseerden het chalet en begonnen de 

karakteristieken te kopieëren in de zogenaamde ‘chaletstijl’. Het 

kopiëren op grote schaal vond met name plaats aan het einde 

van de 19e eeuw, waarin de chaletstijl aanzien kreeg. 

De Zwitsers sprongen in op deze trend.  Een aantal bedrijven 

zouden zich toe gaan leggen op de productie en export van 

Zwitserse chalets naar andere landen in Europa. De chaletstijl 

bleek uiteindelijk een groot succes dat tot ver in het begin van 

de 20e eeuw voortduurde. 

De onderzoeksvraag luidt als volgt: Hoe kunnen de 

kenmerken van een traditioneel chalet behouden blijven in het 

ontwerp voor een generiek chalet, wanneer het traditionele 

ambacht wordt vervangen door het toepassen van moderne 

technieken?

De ontwikkeling van het ontwerp voor een generieke chalet 

kan gevat worden in een schema, zoals te zien in afbeelding 1. 

Om te beginnen moet worden afgekadert wat een chalet een 

chalet maakt. Hiervoor is onderzoek gedaan naar de kenmerken 

van het traditionele Zwitserse chalet. Deze kenmerken 

kunnen worden onderverdeeld in esthetische, typologische en 

tektonische kenmerken. 

Daarnaast was voor het maken van de houten onderdelen 

van het chalet veel ambachtskennis vereist. Wat is de relatie 

tussen het gebruikte ambacht en de tot stand koming van de 

kenmerken	van	het	traditionele	chalet?	
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INLEIDING

De volgende relatie die onderzocht zal worden is hoe modern 

ambacht zich verhoudt tot traditioneel ambacht. Modern 

ambacht zal namelijk voor het grootste deel gebruikt worden 

om het generieke chalet te produceren. En op welke manier 

draagt modern ambacht bij aan de productie van het generieke 

chalet?	 Uiteindelijk	 zal	 worden	 teruggekoppeld	 naar	 de	

traditionele kenmerken van het traditionele chalet met de 

vraag of het ontwerp van het generieke chalet nog een chalet 

genoemd mag worden. Tot slot moet worden afgevraagd wat 

een	 generiek	 chalet	 een	 generiek	 chalet	maakt.	 Een	 definitie	

van	 het	 woord	 generiek	 is,	 niet	 specifiek	 of	 onderdeel	 van	

één	 familie.	Met	deze	definitie	 in	het	achterhoofd	 is	voor	het	

generieke chalet een familie van gebouwdelen ontwikkeld, 

waarmee het generieke chalet opgebouwd kan worden. Deze 

gebouwdelen staan een variatie toe in vorm en uitstraling van 

het generieke chalet binnen de mogelijkheden van de ‘familie’. 

Naast deze ontwikkeling van een bouwsysteem voor het 

generieke chalet is er nog een andere  bouwtechnische 

uitdaging. Namelijk, op welke manier kan het generieke chalet 

duurzamer	worden	gemaakt?	Dit	wordt	onder	andere	gezocht	

in het zoveel mogelijk beperken van de houtmassa en in de 

installaties. 
CHALET

Kenmerken

Modern chalet
Generiek

Architectuur  en  Bouwtechniek

Traditioneel Ambacht

Modern Ambacht

Afbeelding 1: Schema ontwikkeling ontwerp voor generiek chalet
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DEEL I
Historie en traditie van het Zwitserse chalet
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KENMERKEN VERSUS TRADITIONEEL AMBACHT

Het proces om te komen tot een ontwerp voor een generiek 

chalet wordt vooraf gegaan door het analyseren van traditionele 

chalets en hun bouwmethodes. In dit hoofdstuk gaan we in op 

de traditionele kenmerken en hoe deze zich verhouden tot het 

uitgevoerde ambacht. Anders gezegd, op welke manier draagt 

traditioneel ambacht bij aan de tektonische, esthetische en 

typologische	kenmerken	van	een	chalet?

De Zwitserse houtstijl: bouwmethodes en bouwwijze

Berghellingen, rotsen, afgronden en Alpen weides zijn de 

natuurlijke omgeving waarin de Zwitserse chalets werden 

gebouwd. De gebouwen met hun logische constructieprincipe 

stonden vaak bij elkaar en vormden zo de typische dorpjes in 

Zwitserland (zoals bijvoorbeeld het dorpje Vrin). 

Wanneer we over het traditionele Zwitserse chalet spreken, 

bedoelen we een houten gebouw dat door handwerk van de 

timmerman tot stand is gekomen. In elke regio heeft zich een 

bouwwijze ontwikkeld die is te onderscheiden van andere 

regio’s. Een groot aantal van de houtverbindingen zijn voor 

een	 speciefieke	 functie	 bestemd	 en	 worden	 ook	 alleen	 bij	

de vervaardiging van die functie gebruikt. De traditionele 

houtbouw toont het meest zuiver zijn constructie. Een 

wand kan in de constructie verschillende functies vervullen, 

afhankelijk van de gewenste eigenschappen: dragen, verstijven, 

en fungeren als ruimteverdelend element.

De chalets worden gekenmerkt door verschillende houtbouw 

methodes, waaronder de ‘stijlen bouw’ (Ständerbau/ 

Geschossbau), de ‘vakwerk bouw’ (Fachwerkbau) en de 

‘boomstam bouw’ (blockbau). Deze houtbouw methodes 

kunnen weer worden onderverdeeld in twee categoriën: de 

skeletbouw en de massieve houtbouw. De eerste categorie 

bestaat uit stijlen en liggers en de tweede categorie uit een 

homogene massieve wand. De houtbouwmethodes worden 

hieronder verder toegelicht.

De ‘stijlen bouw’ (afbeelding 6) heeft zich ontwikkeld 

in de vlakkere delen in het Zwitserse binnenland, waar 

voornamelijk loofbomen groeien. Deze bouwstijl behoort tot 

de skeletbouw categorie. De bouwstijl vindt zijn uitdrukking 

in de ‘Hochstudhäusern’ (Afbeelding 2). Het raamwerk bestaat 

uit staanders die op regelmatige afstand aan de onderzijde in 

een ringbalk (‘Schwelle’) zijn ingelaten. Hierbij wordt de 

Schwelle geplaatst op een stenen funderingsmuurtje. De stijlen 

lopen ononderbroken door tot aan de kap, in tegenstelling 

tot de raamwerkbouw, waarbij de stijlen die de constructie 

dragen een verdieping hoog zijn. Voor de vlakvulling werd 

gebruik gemaakt van balken of dikke planken. De balken 

waren zo’n 6-9 cm dik. De planken hadden een breedte tussen 

de 10 en 12 cm. Op de ringbalk staan de met houten pennen 

ingelaten staanders. De hoekstaanders hebben een L-vormig 

profiel,	waarbij	op	de	kopse	 zijde	van	beide	benen	een	groef	

is aangebracht, waarin de wandplanken of balken geschoven 

kunnen worden. De middelste stijlen hebben dan weer een 

T-profiel	met	3	benen,	waarin	ook	op	de	kopse	zijdes	groeven	

zijn aangebracht (afbeelding 6). Twee voor de buitenwanden 

en een voor een binnenwand. De veren aan de kopse zijde van 

de planken of balken die als vulling worden gebruikt, hebben 

een wigvorm. Hierdoor ontstaat er geen kier tussen de staanders 

en het vulmateriaal. 

De ‘vakwerk bouw’ (afbeelding 8 en 9) vindt men met name in 

de vlakkere delen van Zwitserland en komt vooral van noord-

oost tot noord-west Zwitserland voor. Deze bouwstijl behoort 

ook tot de skeletbouw categorie. Het raamwerk, bestaande uit 
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Afbeelding 2: Stijlen bouw, ´Das Hochstudhaus´

Afbeelding 4: Stapelbouw, ´Strichbau´

Afbeelding 3: Vakwerkbouw Bern

Afbeelding 5: Chalet uit chalet fabriek Kuoni te Chur
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voetbalken, staanders, dorpels, tussenhout en korbelen, wordt 

door de staanders verdeelt en wordt ook wel regelbouw genoemd 

(‘Riegelbau’). Het raamwerk is zo ontworpen dat het ook zonder 

vlakvulling stabiel blijft. Afbeelding 10 toont de verschillende 

manieren om een vakwerkconstructie te verstijven. A en B zijn 

adreaskruizen, C is een viervoudig kruis, D en E zijn vijfvoudige 

kruizen, ook wel doorkruisde ruit genoemd. En F en G zijn 

een ruit. Voor de vakwerkbouw geldt dat er verdiepingsgewijs 

werd gebouwd. Daarom zijn de staanders ook verdiepingshoog 

en de regels ononderbroken.  De wandinvulling kan bestaan 

uit leem, hout, baksteen, natuursteen of vlechtwerk. Voor de 

hechting van het pleister- en leemwerk in de openingen van 

het geraamte werd een gevlochten lattenstructuur aangebracht 

(of gevlochten wilgentenen). Gebruikte men foutvrij hout als 

vlechtwerk, dan gaat de met steen of leem gevulde invulling 

steeds losser zitten. Daarom werd vooral voor ruwe takken en 

twijgen gekozen. Een ander kenmerk van de vakwerkbouw 

is het kleurgebruik als extra benadrukking van het regelwerk. 

In de 17e eeuw werden stijlen, regels en korbelen vaak grijs 

geverfd in de steden. Het typische (ossenbloed) rood kwam 

later in de mode. De vakwerkgebouwen worden gekenmerkt 

door de vaak krom gegroeide eiken die gebruikt werden. Een 

voorbeeld van een Berns vakwerk huis is te zien in Afbeelding 

3. Parallel aan de ontwikkeling van de massieve bouwmethode 

(beton), nam ook de trend van gestukadoorde gevels toe. Bij 

nieuwbouw werd indien gekozen voor een vakwerkconstructie 

steeds vaker een dikke pleisterlaag als afwerking voor de 

vlakvulling gebruikt. 

De ‘blockbau’ (boomstam bouwmethode) is een van de 

oudste constructievormen (afbeelding 7). Deze bouwwijze 

werd al door Vitruvius omschreven. De ‘blockbau’ is een 

robuuste bouwmethode waarbij de wanden zijn opgebouwd 

uit liggende massieve boomstammen. Deze bouwmethode is 

te vinden in het boomrijke Alpen en voor-Alpen gebied en 

kan worden gerekend tot de massieve houtbouw categorie. In 

het meest simpele geval werden boomstammen rechtstreeks 

gebruikt, alleen de bast werd eraf geschild. In andere gevallen 

werd de boomstam 2- of 4-zijdig behouwen. In dit geval werd 

gesproken over ‘Strickbau’ (9). De voordelen van de houtbouw 

lijken al vroeg ontdekt te zijn geweest, net zoals de bijbehorende 

isolerende eigenschappen van het materiaal en de eenvoudige 

verwerkbaarheid. In de ‘blockbau’ en ‘Strickbau’ kan een 

duidelijk horizontaal lagenverband worden opgemerkt, waarbij 

geen stijlen of staanders gebruikt worden. Op de hoeken vallen 

de balken in elkaar door het maken van inkepingen (half hout 

verbindingen). Door deze kruislingse houtverbinding ontstaat 

een vierkant ‘blok’ waaruit de naam ‘blockbau’ is voortgekomen. 

Een bijkomend voordeel van deze manier van construeren is de 

aardbevingsbestendigheid(14). In afbeelding 4 is een voorbeeld 

te zien van een  dergelijk boomstam chalet in het berggebied 

rond Bern. De wanden vormen zowel de constructie als ook de 

afsluiting tussen exterieur en interieur. 

Een onderscheidend kenmerk in de ‘blockbau’ en de ‘Strickbau’ 

is de detaillering van de hoekverbinding en hoe het kopshout aan 

het einde van de hoeken is afgewerkt of versierd (consoles). Om 

de kierdichting en de onderlinge verschuiving van de balken 

beter te kunnen garanderen, werden er in de lengterichting 

deuvels of veren in de stammen of balken aangebracht. Er zijn 

ook varianten waarbij de balken niet kruislings voorbij de hoek 

steken,	 hierbij	 werd	 het	 zogenaamde	 ‘voorhout’	 opgeoffert.	

De balken werden dan met meer complexe verbindingen 

gekoppeld, vaak zwaluwstaart- of wigvormige verbindingen. 

Met de invoering van het bezaagde hout (1890), was er minder 

maatwerk nodig om de verbindingen te kunnen maken en 
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Afbeelding 6: Stijlenbouw Afbeelding 7: Stapelbouw, ‘Blockbau’

Afbeelding 8: Vakwerk constructie

Afbeelding 9: Exploded view vakwerk constructie
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werd de ‘Blockbau’ meer en meer vervangen door de ‘Strickbau’ 

methode (afbeeldingen 11 en 12). De verspreiding van het 

‘blockbau’ principe is te zien op de kaart in afbeelding 13. 

Daarnaast zijn er de fabrieksmatig geproduceerde chalets, 

waar Zwitserland zo bekend om is geworden (afbeelding 5). 

Hierover volgt meer in het hoofdstuk ‘ van timmerwerkplaats 

naar fabriek.

De verklaring voor de gekozen bouwmethode per regio staat 

weergegeven in afbeelding 14, hetgeen afhankelijk is van 

de beschikbare materialen uit de natuur. De verschillende 

bouwmethodes hebben zich ook vermengd met elkaar. Zo 

is het  mogelijk dat de begane grond in ‘stijlen bouw’ werd 

uitgevoerd en de bovenste verdiepingen in ‘boomstambouw’. 

De vermenging werd versterkt door de aanleg van spoorlijnen 

vanaf 1848 waardoor bouwmaterialen konden worden 

uitgewisseld. 

Tot slot staan in de afbeeldingen 21 t/m 24 een aantal 

houtverbindingen die regelmatig  voorkomen in de 

verschillende bouwstijlen in de chaletbouw.

Traditionele voorbeelden van Zwitserse chalets

In Zwitserland kunnen verschillende chalet types worden 

onderscheiden. Hieronder staan ze per regio benoemd.

In de Jura:

- Het Jura huis (steen bouw)

In het binnenland:

- Het west Zwitserse huis (steen bouw)

- Het noord oost Zwitserse huis (vakwerk)

- Het berg chalet in het ‘Zürcher Oberland’ (stijlen bouw)

- Het Berner huis  (regel- en stijlen bouw)

- Het huis van midden Zwitserland (boomstam bouw)

- Het ‘Appenzeller’ huis (boomstam-, stijlen- en vakwerkbouw)

In de voor Alpen en in de Alpen: 

- Het ‘Emmentaler’ huis (stijlen bouw)

- Het ‘Simmentaler’ huis (boomstam- en stijlen bouw)

- Het ‘Wallis’ huis (boomstam bouw)

- Het ‘Engadiner’ huis (steen- en houtbouw)

- Het Tessiner huis (steen bouw)

Afbeeldingen 15 t/m 20 geven een aantal van deze chalets weer. 

Traditionele bouwmaterialen verwerkt in chalets

Voor de bouw van de Zwitserse chalets werd traditioneel 

gezien gebruik gemaakt van 2 materialen, namelijk hout 

en natuursteen. Overige materialen zijn onder andere leem, 

baksteen, kalk, smeedijzer en glas (glas in lood).

De traditionele houtconstructies in Zwitserland bestaan vaak 

uit massief hout, waarbij balken en planken volgens het staaf-

vormige principe worden verwerkt. Vuren en grenen waren 

de houtsoorten die het meest werden toegepast, simpelweg 

omdat dit het meest voor handen was en het goedkoopste was 

in aanschaf. Het vuren en grenen werd zowel gebruikt voor 

de constructie als ook voor de afwerking en invulling van de 

gevelvlakken. De delen die extra krachten te verduren kregen 

of in een vochtigere omgeving werden aangebracht werden 

vaak in eikenhout uitgevoerd. Maar uit het verleden hebben 

we geleerd dat wanneer hout wordt toegepast in een goed 

geventileerde droge omgeving, het wel meer dan 1000 jaar 

mee kan gaan voordat het zijn draagkrachtige eigenschappen 
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Afbeelding 10: Verschillende methodes om een vakwerkconstructie te schoren

Afbeelding 11: Stapelbouw, ‘Strickbau’

Afbeelding 13: Verspreiding van de verschillende bouwmethodes Afbeelding 14: Verschillen in materiaalgebruik binnen Zwitserland

Afbeelding 12: Werkingsruimte boven kozijnen vrijlaten voor zakking van de wand
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verliest. Hout kan slechts half zoveel drukkracht opnemen als 

trekkracht. In vochtige omstandigheden kan hout nog steeds 

goed trekkrachten opnemen, maar geen drukkrachten. In droge 

condities kunnen beide krachtvormen worden opgenomen. 

Dit is terug te voeren op de interne structuur van hout. De 

toelichting op deze interne structuur van hout is terug te 

vinden in Bijlage I. Daarnaast zullen de eigenschappen van hout 

onderzocht worden als bouwmateriaal in zijn toepassingsgebied 

Bijlage II. 

Een aantal van de hiervoor genoemde chalet types staan 

weergegeven in afbeelding 15 t/m 20. Tussen deze chalet types 

zijn duidelijk overeenkomsten en verschillen waar te nemen. 

De voornaamste overeenkomsten is dat het huis met zadeldak als 

archetype geldt voor alle voorbeelden. Een variant hierop is het 

zadeldak met een wolfseind. Daarnaast zijn er dakoverstekken in 

verschillende vormen en afmetingen. Neem nu het dakoverstek 

van het Emmentaler chalet. Hierbij wordt het balkon overdekt 

en zijn de boeidelen van de windveer in een organische vorm 

uitgevoerd. Het appenzeller, Tessiner en Engadiner chalet 

hebben relatief kleine dakoverstekken. Bij het Simmentaler 

chalet springen vooral de uitstekende consoles in het beeld, 

rijkelijk	versierd	met	decoraties	als	houtsnij-	en	figuurzaagwerk.	

Hierdoor ontstaat een grote mate van taktiliteit. Tektonisch 

gezien wordt de constructie in alle voorbeelden eerlijk getoond 

en indien aanwezig met decoraties benadrukt. Het exterieur 

van het Tessiner huis bestaat slechts alleen uit natuursteen 

brokken.  Er zijn verder geen decoraties aangebracht in de zin 

van houtsnijwerk. Hier wordt de tektoniek benadrukt door een 

degelijke en robuuste uitstraling die versterkt wordt door de 

ruwe brokken natuursteen die gestapeld worden. De lichtval 

op een natuursteen muur van het Tessiner chalet zorgt voor 

een schaduwwerking die het reliëf nog extra benadrukt. De 

brokken steen zijn in de directe omgeving aanwezig en vormen 

eenmaal gestapeld het Tessiner chalet. Het ruige karakter van 

het materiaal afkomstig van de bergen wordt in het Tessiner 

chalet omgezet in een gevoel van bescherming en beschutting. 

Het Engadiner chalet en Appenzeller chalet verbergen 

grotendeels de constructie. In geval van het Engadiner chalet 

is gekozen voor een dikke laag pleisterwerk, waarachter de 

houten constructie schuil gaat. De taktiliteit wordt in dit geval 

geleverd door muurschilderingen die zijn aangebracht met 

de	 Sgraffito	 techniek.	Ook	het	Wallis	 chalet	 heeft	 zijn	 eigen	

karakteristieken. Feitelijk is het een ‘blockbau’ of ‘strichbau’ 

chalet dat is opgebouwd bovenop gestapelde natuursteen 

poeren in paddestoel vorm. Hierbij bestaat de onderkant van de 

paddestoel uit een houten stijl en de bovenkant uit een vlakke 

ronde natuursteen plaat. Deze plaat natuursteen heeft als functie 

om ongedierte buiten het gebouw te laten. De platen werden 

voor de woningen nog wel eens weggelaten, maar voor de 

schuren die bestemd waren voor opslag van voer, zoals graan, 

werden ze maar al te graag toegepast.

Andere materialen toegepast in Zwitserse chalets

Metalen beschikken over eigenschappen die ze voor de 

constructeur onmisbaar maakten. Staal werd toegepast in de 

constructie industrie. Zelden werd ijzer voor constructies 

gebruikt. Het werd wel geregeld toegepast als verbindings- of 

bevestigingsmateriaal.  Ijzererts was als grondstof niet direct 

bruikbaar. Hiervoor moest het worden gesmolten om er ijzer 

uit te halen. Vervolgens kan met ijzer worden gesmeed of kan 

het bijvoorbeeld worden gewalst. Door de ontwikkeling van 

de hoogovens in de 19e eeuw kon worden begonnen met het 

op grotere schaal produceren van constructiestaal. Door de 

nieuwe bewerkings- en verwerkingsmogelijkheden van hout 

middels	het	gebruik	van	smeedijzer	en	gewalste	ijzer	profielen	
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Afbeelding 15: Appenzeller chalet

Afbeelding 17: Simmentaler chalet

Afbeelding 19: Tessiner chalet Afbeelding 20: Wallis chalet

Afbeelding 18: Engadiner chalet

Afbeelding 16: Emmentaler chalet
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en staal namen de constructie mogelijkheden in de houtbouw 

een vlucht. 

De bouwvorm van het Zwitserse chalet wordt ook door andere 

nieuwe materialen beïnvloed die tijdens de industrialisering 

zijn ontwikkeld. Dakpannen zijn hiervan een voorbeeld. 

Deze materialen zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling 

van de dakopbouw en daarmee voor de vormgeving van 

het dak. Door de ontwikkeling in dakbedekkingsmaterialen 

van shingles naar natuursteen, naar gebakken pannen, naar 

dakplaten en naar bitumen shingles werden de dakconstructies 

steeds lichter. Rond 1840 werd door de gebroeders Gilardoni 

de ‘Schuppenfalzziegel’ ontwikkeld33. Deze dakpan kenmerkte 

zich door een uitstekende waterdichtheid en waaide niet snel 

van het dak. In 1855 werd deze pan tentoongesteld op de 

wereldtentoonstelling in Parijs. Geholpen door de invoering 

van de eerste brandveiligheidseisen in de 19e eeuw werden 

dakpannen steeds meer toegepast. Traditionele stro daken 

werden vervangen door pannen. Daarnaast werden de daken 

met	een	zeer	flauwe	hellingshoek,	zogenaamde	‘Tätschdächer’	
4, verhoogd om meer ruimte te krijgen.  De ‘Tätschdächer’ 

lagen	 bedekt	 met	 zware	 natuursteen	 platen	 gefixeerd	 door	

hun eigen gewicht, omdat spijkers niet voor handen waren, 

zoals bijvoorbeeld te zien in de afbeelding van het Tessiner 

huis (afbeelding 19). De natuursteen platen konden bij een 

steiler dak echter niet blijven liggen en zouden naar beneden 

glijden. Vandaar dat ze werden vervangen door dakpannen als 

de ‘Schuppenfalzziegel’. De dakleer bekleding kwam op rollen 

beschikbaar rond 1860 in Zwitserland. Dit was een goedkoop 

materiaal en werd in de renovatie en nieuwbouw veel toegepast 

op	zowel	flauwe	als	steile	daken.	

In de traditionele bouw was de kennis van de overlevering van 

betekenis. Zo werden de daken in de bergen met een geringe 

dakhelling gebouwd om de sneeuw te laten accumuleren 

op het dak. Hierdoor zorgt het dak met de sneeuw voor een 

hogere isolatiewaarde. De dakverhouding is gebaseerd op de 

verhouding a (a=b+c, a:b=b:c), afbeelding 25. Het dakoverstek 

zorgt in dit geval dat de sneeuw verder van de gevel af komt 

te liggen. Hiermee kon worden voorkomen dat bij vroegtijdig 

smelten van de sneeuw het water naar binnen zou lopen. 

De zolder werd niet verwarmt en de luchtcirculatie bleef 

gewaarborgt, waardoor de sneeuw niet zou smelten. Daarnaast 

heeft in het dorpje Davos nog een andere ontwikkeling op het 

gebied van daken plaatsgevonden. Namelijk het zogenaamde 

‘Davoser Dach’ 4. Dit plat dak is het ‘koud dak’ zoals we het nu 

kennen. 

Een andere ontwikkeling die impact heeft gehad op de 

houtbouw is de uitvinding van houtlijm. In het begin waren er 

alleen plantaardige of dierlijke lijmen verkrijgbaar met beperkte 

eigenschappen (bijvoorbeeld beenderlijm). De voornaamste 

beperking was dat de lijmen niet watervast waren. In 1930 

werd de eerste watervaste lijm ontwikkeld op basis van ureum. 

Deze lijm was voor de ontwikkeling van multiplex onmisbaar. 

De nieuwe schijfvormige materialen en gelamineerde balken 

die zo konden worden verkregen maakten het mogelijk om 

verschillende houtbouwsystemen te ontwikkelen. 

Van timmerwerkplaats naar fabriek

De Zwitserse zagerijen en schrijnwerkerijen stonden bekend om 

hun productie van parket. Door de stijgende vraag naar chalets, 

ook vanuit het buienland, ontwikkelden de houtverwerkende 

bedrijven een eigen industrie die zich toe ging spitsen op het 

produceren van geprefabriceerde chalets. Er werden intern 

architecten in de hand genomen die de ontwerpen voor de 
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Afbeelding 21: Liplas verbinding

Afbeelding 23: Zwaluwstaart verbinding

Afbeelding 22: Pen - gat verbinding

Afbeelding 24: Strichbau verbinding
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chalets moesten maken. De chalet fabrieken konden zo de 

verspreiding van het Zwitserse chalet garanderen, die in serie 

geproduceerd werden en in catalogi werden aangeboden. 

De fabrieken werden opgericht in toeristische plaatsen, zoals 

Chur en Interlaken, maar ook in Genf en Lausanne. Zelfs in 

het	buitenland	werden	er	filialen	gebouwd,	zoals	 in	Parijs.	 In	

Zwitserland zijn de volgenden fabrieken bekend:

- Parket en chalet fabriek Interlaken in Unterseem en Gründung 

(1850)

- Kuoni & Cie AG in Chur

- Bucher & Durer in Kägiswil, Obwalden en Gründung (1864)

- Chalet fabriek Davos AG

- Chalet fabriek Gasser in Lungern

- Parket fabriek Egnach aan de ‘Bodensee’

- Parket en chalet fabriek AG in Bern

- Parket fabriek Sécherant in Genf

- Parket fabriek Spring Frères in Lausanne

- Parket en chalet fabriek Ody and Co in Genève

Enkele voorbeelden van chalets die gemaakt zijn door de 

fabrieken zijn te zien in de afbeeldingen hiernaast (afbeelding 

26, 27, 28 en 29). 

Volgens een artikel in een editie van ‘Publications 

Internationales’ was het bedrijf Ody and Co in Genève een 

oud en goed opgericht bedrijf. Het werd opgericht in 1855 en 

produceerde een alom gewaardeerd product. Hun beleid was 

om de fabriek te verzekeren van een constante toevoer van het 

beste hout. Hiervoor hebben ze gelijdelijk grote stukken bos 

aangekocht. Om het hout te drogen en op te slaan werden grote 

droogloodsen gebouwd in Chandieu, Bulle en Vaulruz, waar 

het tot soms wel 10 jaar gedroogd werd. Ook had het bedrijf in 

Armonis zijn beschikking over een eigen zagerij in het midden 

van de bossen. Door deze toewijding aan het ruwe materiaal 

dat gebruikt ging worden voor de bouw van de chalets, kon 

een hoge duurzaamheid en kwaliteit behaald worden. Het 

belangrijkste voor de constructie van een goed chalet is dus 

kwalitatief hout. De natuurlijke omgeving in Zwitserland, met 

veel bossen, leent zich hier uitstekend voor. 

Lange ervaring en veel kennis is nodig om het hout gecontroleerd 

te laten drogen. In de fabriek hadden de werknemers de 

beschikking over een houtzagerij, timmerwerkplaats, parket 

werkplaats en de droogkamers. Alle ruimtes waren uitgerust 

met de meest moderne machines die werden geïntroduceerd na 

een grote brand in 1906. De machines die onder andere werden 

gebruikt waren lintzagen, vlakbanken, vandiktebanken, 

frezen, gatensteek en een combinatiemachine die meerdere 

bewerkingen in een werkgang kon uitvoeren. 

In de droogkamers werd het hout voor de parketvloeren zo ver 

teruggedroogd,	dat	het	weerstand	kon	bieden	tegen	de	effecten	

van kunstmatige verwarming in de woning waar het parket in 

kwam te liggen. Karakteristiek voor de chalets van Ody and 

Co.	zijn	de	profileringen	van	de	wandbalken	met	om	de	meter	

een deuvel om ze in verticale richting te kunnen koppelen. De 

wand is dubbel opgebouwd met ertussen een isolerende spouw. 

De chalets met meerdere verdiepingen hadden veelal een 

basis van baksteen of natuursteen. De prijs die gerekend werd 

voor een kwalitatief chalet, bedroeg zo’n $400,00 per vertrek, 

waarbij de grote varieerde van een woning met twee kamers tot 

een hotel met 30 kamers. Ody and Co. produceerde met name 

voor de Zwitserse markt, maar er werd ook veel geexporteerd 

via	de	geëlektrificeerde	spoorlijn	van	Genève	naar	onder	andere	

Frankrijk, Nederland, Amerika en andere landen in de wereld. 
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Afbeelding 25: Verhoudingen in het chalet a=b+c, a:b=b:c 

Afbeelding 26 en 27: Ontwerp van chalet 
door fabriek Kuoni in Chur (1885)

Afbeelding 28 en 29: Ontwerp voor chalet van fabriek Ody & Co.
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De productie van een andere fabrikant, Spring Frères ook uit 

Genève, werd omschreven in de “Revue Universelle”. Hierin 

werd bijzondere aandacht besteed aan de aanpasbaarheid van 

hun systeem aan de klimaatomstandigheden in verschillende 

gebieden. Bewijs van hun degelijke constructie, detaillering 

en duurzaamheid kunnen nog steeds worden gevonden in de 

bergen van Zwitserland.  

Daarnaast staan er in de bergen nog oudere voorbeelden uit de 15e 

en 16e eeuw die nog steeds bewoond worden. De bouwwerken 

werden aangeraden in gebieden waar aardbevingen op de loer 

liggen.	 Een	 “flexibel”	 houten	 chalet	 is	 beter	 bestand	 tegen	

aardbevingen dan een “stijf” stenen bouwwerk. Het unieke 

product van Spring Frères is een chalet met dubbele holle 

wanden opgebouwd uit drievoudig parallel geplaatste wanden. 

De producent garandeerd dat de wanden vergelijkbare isolatie 

eigenschappen bezitten als een natuurstenen muur van 55cm. 

Door het aantal parallel geplaatste wanden te vergroten konden 

de isolerende eigenschappen nog meer worden verbeterd. De 

fabrikant adviseerde een bakstenen fundering. Deze methode 

van construeren heeft een groot voordeel ten opzichte van die 

van een massieve wand, vanwege de lagere transportkosten door 

het lagere gewicht, en door de kortere bouwtijd. De chalets 

werden in geprefabriceerde panelen in de fabriek gemaakt en 

over de hele wereld geleverd, uitgezonderd van de fundering. 

Als voorbeeld kon een chalet met 15 kamers, gemaakt worden, 

getransporteerd worden en opgebouwd worden in 30 dagen 

tijd. Er werd gebruik gemaakt van vuren-, grenen- en eikenhout 

voor de productie van de chalets. Voor de bescherming van het 

hout werd een speciale coating aangebracht op een olie basis. 

Daarnaast moest het overhangende dak de verder bescherming 

bieden. De prijzen varieerden tussen de $600,00 en $12.000,00. 

De	firma	beweerde	dat	de	chalets	degelijk,	comfortabel	en	het	

gehele jaar leefbaar waren. Daarnaast vergden ze niet meer 

onderhoud dan een regulier Zwitsers woonhuis. Ook aan de 

brandwerendheid werd gedacht door het hout op een speciale 

manier te behandelen. 

Tot slot de chalets die geproduceerd werden door de parket 

en chalet fabriek Interlaken. Hierbij fungeerde de verschillende 

stijlen “blockbau” chalets, hun stevige constructie die voor 

eeuwen onaangetast is gebleven en de uitstraling die zo goed 

harmoniseerd met het landschap als voorbeeld voor de chalet 

ontwerpen en constructie van de parket en chalet fabriek 

Interlaken. Er werd voor de constructie gebruik gemaakt van 

goed gedroogd douglas hout. Voor overige delen die meer 

werden blootgesteld aan het weer werden lariks en andere 

exotische houtsoorten gebruikt. Uitstekende elementen zoals de 

balkons of erkers werden beschermd door de dakoverstekken. 

De zichtbare delen van het chalet werden geschaafd of 

geornamenteerd. Er werden geen decoraties aangebracht op 

plaatsen waar deze een verzwakking van de sterke constructie 

tot uiting zouden brengen. Het chalet werd geplaatst op een 

stenen fundering. Het buitenblad werd opgebouwd uit 10cm 

dikke balken die werden gestapeld en met de groeven, veren en 

deuvels aan elkaar werden gekoppeld. Voor chalets die alleen 

in de zomermaanden werden gebruikt bestond de wand slechts 

uit alleen deze 10cm dikke balken waarbij beide zijdes werden 

geschaafd. In het andere geval, wanneer het chalet het hele jaar 

door gebruikt zou worden, werd een binnenschil aangebracht 

met ertussen een spouw. De interieur afwerking bestond in een 

aantal gevallen uit rijk gedetailleerde houten panelen (afbeelding 

30), of uit ruw timmerwerk met latten, die werden bekleed met 

stucwerk en vervolgens afgwerkt met behang of wandtapijten. 

Voor de dakbedekking werd bij voorkeur leisteen toegepast, 
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Afbeelding 30: Interieurafwerking, rijk gedetailleerde houten panelen. 
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of anders donker gekleurde dakpannen. Het chalet kan in elke 

vorm en afmeting worden geconstrueerd en is demontabel, 

zodat het eventueel nog verplaatst kan worden. In afbeelding 4 

is een chalet van de fabriek Kuoni uit Chur te zien (1885).

Constructieve detaillering

Twee lagen boomstammen, een boomlengte uit elkaar, 

geschakeld aan de uiteindes door twee andere lagen 

boomstammen, in haakse hoeken, vormden lange tijd de basis 

van	 de	 chalet	 constructie	 (afbeelding	 31,	 figuur	 1	 en	 2).	 De	

schakeling vindt plaats door inkepingen in de boomstammen. 

De diepte van deze inkepingen is afhankelijk van de volgende 

te plaatsen boomstam. Zo blijft het hart van de stammen de 

waterpaslijn volgen. De binnenwanden worden op dezelfde 

manier met inkepingen in de buitenwanden verankerd. De 

twee kopgevels worden tot een hoogtepunt gebracht, waarin 

een nokbalk wordt aangebracht. Hierdoor ontstaan twee 

dakvlakken die in een gelijke verdeling door sporen werden 

overspannen en waar nodig door een gording ondersteund. De 

sporen kraagden ruimschoots over de zijgevels, waardoor het 

karakteristieke dakoverstek van het chalet ontstond.

In de traditionele chalets werden de boomstammen later 

vierkant behouwen of bezaagd. De balken kregen een breedte 

van 10cm tot ca. 15cm breed. De balken werden gekoppeld tot 

een homogeen houten skelet met behulp van deuvels en houten 

veren	(afbeelding	31,	figuur	3).	De	inkepingen	aan	de	uiteindes	

van de balken werden tweevoudig aangebracht. Zowel aan de 

onderzijde als aan de bovenzijde. De diepte van één inkeping 

bedroeg exact een kwart van de hoogte van de balk. Hierdoor 

vallen de balken tot de hartlijn van elke balk in elkaar (afbeelding 

31,	 figuur	 4).	 De	 dakoverstekken	 worden	 ondersteund	 door	

de breed uitlopende kopgevels t.p.v. de zijgevels. Hierdoor 

ontstaan enorme consoles die met een gording verbonden, de 

sporen	weer	ondersteunen	(afbeelding		31,	figuur	5	en	11).	

Een ander veelvoorkomend verschijnsel is dat de vloeren van 

de chalets doorsteken door de buitengevels. Hierdoor ontstaan 

veranda’s, balkons of erkers. De 3 overlappende of doorstekende 

elementen, wanden, vloeren en dak staan weergegeven in 

afbeelding	31	figuur	5.	De	constructie	van	een	chalet	beschermt	

tegen de natuurlijke invloeden waar het mee te maken krijgt. 

Zo bied de robuuste stevige constructie bescherming tegen 

aardbevingen, de dakoverstekken beschermen tegen de 

slagregens, de weerstand tegen houtrot wordt geboden door een 

dampopen constructie, brandwerendheid wordt geboden door 

een speciale behandeling en vroeger door jarenlang gedroogd 

hout, de bestendigheid tegen storm wordt geboden door op 

het dak geplaatste rotsen die met horizontaal geplaatste ronde 

palen	in	positie	worden	gefixeerd	en	bescherming	tegen	de	kou	

wordt geleverd door de dikke wanden en het vasthouden van 

de sneeuw op het dak door de rotsen en horizontale palen. 

Een voorbeeld waarin de constructie details van een traditioneel 

chalet naar voren komen is het chalet in het centrum van 

Zwitserland, in Golderen (afbeelding 32). Dit kleine chalet 

werd gebouwd in 1740 en meet 5m bij 5m met een nokhoogte 

van 7,3m. Het is op dit moment in gebruik als graanopslag, 

maar is in miniatuur een typisch chalet. Om de opbouw van 

een chalet beter te begrijpen zal stapsgewijs de opbouw van dit 

kleine chalet in Golderen worden omschreven. 

Bovenop de 60cm hoge funderingsmuur, gestapeld uit 

natuursteen blokken en 5,2m bij 5,2m in afmeting, is een 20cm 

dik houten dorpelframe geplaatst. De voorste en achterste 

dorpel	steken	35cm	uit	voorbij	het	frame	(afbeelding	31,	figuur	
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1 2 3 4

5 6 7

8 9 10 11

Afbeelding 31: Verschillende details in de traditionele chaletbouw 

Afbeelding 32: Chalet in Golderen (1740)
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6). In het midden van het frame is een 20cm dikke draagbalk 

geplaatst. De hoekverbindingen zijn gemaakt zoals in afbeelding 

31,	figuur	7.	Op	alle	vier	de	hoeken	en	t.p.v.	de	draagbalk	in	

het midden, zijn 6 houten staanders geplaatst van 60cm lang en 

15cm x 15cm in doorsnede. Bovenop deze 6 staanders wordt 

een bovenste dorpelframe geplaatst met dezelfde afmetingen, 

maar een kwart slag gedraaid. Er worden geen vloerbalken 

toegepast. In plaats daarvan worden de vloerplanken van 5cm 

dik en 15cm breed in groeven geplaatst die in het bovenste 

dorpelframe	 zijn	 aangebracht	 (afbeelding	 31,	 figuur	 8).	

Bovenop het bovenste dorpelframe worden de eerste balken 

voor de wand aangebracht. Deze zijn 15cm breed en 33cm 

hoog voor de eerse twee balken voor de zijgevels, de overige 

balken in stapeling zijn allemaal 15cm breed en 22cm hoog. In 

het midden van de voorgevel worden twee deurstijlen geplaatst 

110cm uit elkaar en 240cm hoog met een doorsnede van 20cm 

x 20cm. De buitenzijde van de deurstijlen ligt in het vlak met 

de buitenzijde van de balken voor de wanden (afbeelding 31, 

figuur	9).	Bovenop	de	deurstijlen	is	een	draagbalk	geplaatst	van	

20cm x 20cm, die rondom alle vier de zijdes van het gebouw 

is doorgevoerd. Een draagbalk van 15cm hoog verbindt het 

dorpelframe in het midden en draagt het gewicht van de 

verdiepingsvloerbalken. Bovenop de balklaag en in de groeven 

van het dorpelframe worden de vloerplanken geplaatst. 

Voor de bovenste verdieping worden de wandbalken 

doorgestapeld, behalve ter plaatse van de voorgevel. Hier 

worden bovenop de draagbalk boven de deurstijlen 3 stijlen 

geplaatst, waardoor twee openingen ontstaan zoals in afbeelding 

31,	figuur	10.	De	balk	die	de	raamstijlen	opsluit	(latei),	is	33cm	

hoog	 bij	 20cm	 breed	 en	 is	 geprofileerd.	 Ter	 plaatse	 van	 de	

zijgevels is de balk 12cm lager en fungeerd als muurplaat. De 

verdiepingshoogte is het kleinst nabij de muurplaat, namelijk 

170cm. De bovenste dorpelframe balken steken samen met de 

vloerbalken rondom 100cm uit voorbij de gevel. Rondom is 

hierop een balkon aangebracht. De drie bovenste wandbalken 

steken ook uit voorbij de gevel. Deze “consoles” worden 

verjongd	zoals	te	zien	in	afbeelding	31,	figuur	11.	Op	de	vier	

hoeken van het balkon zijn staanders van 13cm in het vierkant 

geplaatst die samen de onderslagen ondersteunen, waar weer de 

uitstekende sporen op rusten. Elke dakzijde is opgebouwd uit 

10 sporen van 13cm x 13cm. De nokbalk meet 13cm x 40cm 

en is 800cm lang. Deze steekt aan beide zijdes 150cm uit de 

gevel. Deze uitkraging wordt gedeeltelijk ondersteund zoals te 

zien in de voorbeelden afbeelding 33 en 34. Deze consoles zijn 

door middel van inkepingen in de gevel verwerkt, net als op 

de hoekverbindingen. De daksporen zijn beslagen met planken 

en vervolgens afgewerkt met panlatten voor de natuursteen 

dakleien. Het dak wordt extra vastgehouden door 28 rotsen die 

opgesloten liggen achter rondhouten stammetjes die over de 

antuursteen leien zijn geplaatst. 

In afbeelding 34 en 35 staan twee oude voorbeelden 

weergegeven uit het boek van “Gladbach”, “Characteristische 

Holzbauten der Schweiz”. Deze voorbeelden zijn interessant 

vanwege de eenvoudige uitvoering met weinig ornamentering. 

De chalets zijn praktisch gedetailleerd. De uitstekende consoles 

tonen bijvoorbeeld alleen een aangezaagde verjonging, maar 

geen versieringen in de vorm van snij- of freeswerk. In 

afbeelding 38 zijn meerdere kleine chalets te zien, met aan de 

rechter kant een groter chalet. Dit grotere chalet lijkt veel meer 

ontwikkeld te zijn dan de kleinere hetgeen te zien valt aan de 

rijkere ornamentering en zelfs een stenen plint. Ook de consoles 

en de doorstekende binnenwanden zijn rijkelijk versierd. Een 

ander voorbeeld is een klein en modern chalet in Genève 

(afbeelding 36 en 37). Er zijn op subtielere schaal versieringen 
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Afbeelding 33: Geornamenteerde consoles steken uit de gevel

Afbeelding 34: Chalet in Ruti (1)

Afbeelding 36: Klein chalet in Genève, Ody & Co. Afbeelding 37: Plattegrond klein chalet in Genève, Ody & Co.

Afbeelding 35: Chalet in Ruti (2)
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aangebracht in bijvoorbeeld de luiken en balkon planken. Ook 

de doorstekende balkkoppen van de verdiepingsvloer hebben 

een versiering gekregen. Chalet “Les Serves” in afbeelding 39 

en 40 is het volgende voorbeeld. Dit chalet laat een geïsoleerde 

gevel zien en een balkon ondersteund door balkon consoles. 

Daarnaast worden er gekromde korbelen gebruikt om het 

uitkragende deel van de bovenste twee verdiepingen te 

ondersteunen. 

Het skelet van het chalet

De voorgaande paragraaf gaf een algemeen beeld van de 

constructie en ornamentering van een chalet. Aan bod kwamen 

onder andere de halfhout verbindingen, veer en groef- en 

deuvel verbindingen waarmee het chalet zichzelf bij elkaar 

houdt. Als voorbeeld diende een klein chalet van 1740 uit 

Golderen, waarin de traditionele Zwitserse constructie methode 

is toegelicht, aangevuld met de meest voorkomende locaties 

waar ornamenten en decoraties worden toegepast.

 

De “kern” van het chalet wordt gerepresenteerd door 12 

principiële onderdelen van het houten frame, die weer onder 

te verdelen vallen in het onderste dorpelframe en het bovenste 

muurplaatframe. tussen deze twee frames staan de 4 hoekstijlen 

(afbeelding 41). De traditionele “strickbau” methode 

daarentegen is gebaseerd op een horizontale stapeling van 

boomstammen of balken, vergelijkbaar met het in horizontale 

lagen aanbrengen van metselwerk. De functie van de hoekstijlen 

wordt vervuld door een stapeling van halfhout verbindingen. 

Het dorpelframe en het muurplaatframe ondersteunen ook 

in de houtstapelbouw de vloerbalken. In afbeelding 42 is een 

minimum aan constructieonderdelen te zien die nodig zijn om 

een chalet op te kunnen bouwen. Het horizontale dorpelframe 

en het horizontale muurplaatframe fungeren als sterke ringen die 

het chalet bij elkaar houden. De andere horizontale constructie 

elementen worden vaak onderbroken door deurkozijnen 

of raamkozijnen en zijn hierdoor niet zo krachtig als een 

ononderbroken ring. Ze dienen ter opvulling van de gevel. 

Dit zijn vaak de elementen van de constructie waarop als eerste 

ornamenten worden aangebracht. Een schematische opbouw 

van de meest eenvoudige constructie in de houtstapelbouw is te 

zien in afbeelding 43. Ter ondersteuning van de nokbalk dient 

de vanaf de muurplaat in een driehoek vorm, gestapelde wand. 

Dit bovenste deel van de wand kan constructief ook worden 

vervangen door een stijl. De nokbalk steekt uit voorbij de 

gevels om een dakoverstek te creëeren. 

Het dorpelframe en muurplaatframe zijn als “ring” geconstrueerd, 

met als doel de trekkrachten van de vloervelden op te kunnen 

vangen. Ter compensatie worden er aan de buitenzijde van 

deze ring ook wel eens balkons of erkers gemonteerd om 

de	 trekkracht	 deels	 op	 te	 heffen.	 De	 balkons	 worden	 dan	

ondersteund door schuine korbelen die afsteunen op de gevel. 

In andere gevallen worden er van beneden tot boven, stijlen 

geplaatst die het gewicht van de balkons direct afdragen naar de 

grond. Ook draagt hier dan vaak het dakoverstek op af. 

De chalets die afkomstig waren uit de fabrieken werden er 

eerst volledig opgebouwd om vervolgens weer te worden 

afgebroken voor transport. De onderdelen zoals de balken in 

de houtstapelwanden werden achtereenvolgens genummerd, 

zodat deze op de bouwplaats op precies dezelfde plek zouden 

worden teruggeplaatst. Dit maakt dat deze chalets tot op de dag 

van vandaag nog steeds goed te demonteren zijn en hierdoor 

verplaatst kunnen worden. Hieronder volgen een aantal 

voorbeelden waarin de constructiemethodes en versieringen 

van het skelet naar voren komen. 
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Afbeelding 38: Chalets in Boeningen

Afbeelding 39: Chalets Les Serves

Afbeelding 41: Dorpelframe, muurplaatframe en hoekstijlen

Afbeelding 42: Minimum aan benodigde  
         constructieonderdelen voor  
         een strickbau chalet

Afbeelding 43: Houtstapelbouw 

Afbeelding 40: Plattegronden chalet Les Serves
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Een voorbeeld van de verschillende verbindingstechnieken die 

worden gebruikt in de constructies van de chalets, is te zien in 

afbeelding 44. Deze voorbeelden zijn afkomstig uit het boek 

“Architecture	 Suisse”	 van	 Graffenried	 en	 Stürler.	 Voorbeeld	

A laat zien hoe bijvoorbeeld de sporen in de nok bovenop de 

nokbalk worden verbonden door een houten pen. Eronder 

(B) wordt door middel van een houten pen voorkomen dat 

de spoor kan afschuiven van een gording. De afbeelding in 

de linker bovenhoek (C) toont een boomstam waarvan twee 

zijdes bezaagd zijn. Deze vaak 18cm dikke balk werd als 

spoor aan de onderzijde op het muurplaatframe gelegd en 

aan de bovenzijde op de nokbalk. Eventueel tussendoor nog 

ondersteund door één of meerdere gordingen. Voorbeeld E en 

F tonen in bovenaanzicht en isometrie de hoekverbinding van 

twee bezaagde balken in de houtstapelbouw. Voorbeeld G geeft  

weer hoe de balken in de houtstapelbouwwanden worden 

verbonden met deur en raamkozijnen. En H is een voorbeeld 

van een verbinding die gebruikt werd voor het afsteunen van 

het balkon via een stijl op de uitstekende wandconsoles. I geeft 

weer hoe de vloerbalken zijn ingelaten in het dorpelframe of in 

het muurplaatframe. 

Goed te zien is de groef waarin de vloerplanken worden ingelaten 

en	de	profilering	van	de	laatste	balk	van	de	houtstapelbouwwand	

voordat het muurplaatframe begint, een soort schaduwvoeg. 

Deze laatste balk van de houtstapelbouwwand is tevens smaller 

dan die van het muurplaatframe omdat er minder trekkrachten 

op worden uitgeoefend. De laatste twee voorbeelden K en 

L, tonen in aanzicht een aantal gestapelde balken met een 

hoekverbinding en een raamkozijn. In stippellijnen zijn de 

houten deuvels weergegeven waarmee de balken aan elkaar 

verbonden worden. Ook zijn er 3 duidelijke horizontale lagen 

van betekenis te herkennen: ten eerste is goed te zien dat het 

dorpelframe bovenop de fundering grotere afmetingen heeft 

(doorsnede) dan de de overige balken in stapeling (laag 1), 

ten	tweede	het	geprofileerde	raamdorpelframe	(laag	2)	en	ten	

derde de lateibalk boven de raamopening, die de raamstijlen 

opsluit. De twee balken tussen laag 1 en laag 2 worden vaak 

geornamenteerd om samen met laag 1 en laag 2 te fungeren als 

een  “voetstuk”.  Als laatste toont voorbeeld M een horizontale 

doorsnede over een raamopening. 

In afbeelding 45 (Brienzwiler) is een voorbeeld van een voetstuk 

te zien, zoals hierboven omschreven. De ornamentering is 

duidelijk herkenbaar. Ook is de wijze van ornamentering te 

zien die vaak wordt toegepast voor de raamstijlen. Tot slot de 

ornamenten in de verticale gevelbetimmering aan de bovenzijde 

van de zijgevels en als ballustrade bij de veranda. Deze versiering 

wordt vaak doorgetrokken vanuit de nokbetimmering die 

veelal hetzelfde type zaagpatronen kent. 

In afbeelding 46 komen alle hoofdelementen van de chalet stijl 

naar voren. De uitstekende balkkoppen op de hoeken geven 

de indruk van een zware kolom, die rusten op een versierd 

“voetstuk” als basis. Dit voetstuk zijn echter nog steeds de 

balkkoppen zelf, die aan de onderzijde verder uitsteken en 

versierd zijn.  De bovenzijde heeft iets weg van een kapiteel, 

waarbij de balkoppen in breed golvende curve eindigen. Ook 

de raamkozijnen zijn rijkelijk geornamenteerd. Bijzonder zijn 

de kolommen die het dak boven de veranda ondersteunen. Deze 

zijn met behulp van een draaibank bewerkt. De raamkozijnen 

en de “kolommen” zijn de verticale elementen die in het beeld 

naar voren springen. De Horizontale krachtige elementen, 

corresponderen nauw met het chalet van Brienzwiler, zoals 

het geornamenteerde voetstuk rondom, de ballustrade van de 
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Afbeelding 44: Veelvoorkomende constructiedetails

Afbeelding 45: Chalet Brienzwiler

Afbeelding 46: Zomerhuis chalet (1903)
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veranda en het versierde muurplaatframe boven de ramen in 

de voorgevel. 

In afbeelding 47 is een voorbeeld te zien van een chalet van 

de fabriek Ody & Co. De gevel laat slechts alleen versterkte 

horizontale elementen zien in 3 banen, bestaande uit een 

gepleisterde stenen basis, het balkon en de bovenbouw van 

hout. De verticale elementen zijn nauwelijks herkenbaar. 

Het voorbeeld op afbeelding 48 is een chalet aan het meer van 

Genève. Deze uitstraling van het chalet wordt tot op de dag van 

vandaag nog steeds veel gebouwd in Zwitserland. Er valt een 

onderverdeling te maken in een wit geplijsterde stenen basis en 

een bovenbouw van tankleurig hout. De erker aan de voorzijde 

is een klein chalet op zichzelf en maakt het ontwerp van het 

chalet interessant. 

Een volgende voorbeeld van een grovere structuur van een 

Zwitsers chalet staat weergegeven in afbeelding 49. Het voorste 

van de getoonde 4 chalets is gebouwd uit zeer dikke balken 

in 1835. De details zijn erg eenvoudig gehouden en waar 

toegepast vrij grof uitgevoerd, uitgezonderd van de balkons 

en de (raam)dorpelframes. De andere 3 chalets tonen dezelfde 

ruwe en sumiere details. 

Een chalet afkomstig uit het noord oosten van Zwitserland 

staat weergegeven in afbeelding 50, dichtbij het meer van 

Zürich. De bergtoppen op de achtergrond lijken in harmonie 

te zijn met de stenen op het dak van het chalet. De verticale 

en horizontale randen van de balken en betimmering zijn 

voorzien van kraalvormige ornamenten. Ook de raamstijlen en 

de ballustrade van het balkon zijn van de nodige versieringen 

voorzien. Het geeft dit bergchalet een delicate uitstraling.

Het laatste voorbeeld toont een graanopslag in het dal van 

Brienz (afbeelding 51). Ornamenten zijn met mate te vinden 

aan de balkkoppen en op de raamstijlen. De toepassing van 

“uithollingen” in een spherische vorm aan de balkkoppen is 

een bijzondere karakteristiek. Het gebouw stamt uit 1602. In 

afbeelding 51 zijn een aantal van de karakteristieke ornamenten 

te zien. Voorbeeld V laat de “uithollingen”aan de balkkoppen 

zien,	terwijl	voorbeeld	VI	het	verbindingsdetail	en	de	profilering	

van de vrijstaande kolom laat zien. Voorbeeld VII toont de 

hoekverbinding van de gestapelde balken. 

 Balkon- en gevelconstructie, ramen en deuren

In de voorgaande twee hoofdstukken is het framewerk en de 

schil van het chalet besproken. De essentiële constructieve 

elementen en de mate waarin deze van  ornamenten zijn 

voorzien waren het uitgangspunt, ook in de voorbeelden die 

besproken zijn.

Een toevoeging aan deze constructieve basis elementen leveren 

de balkons en de dakoverstekken. Deze elementen domineren 

de uitstraling van het chalet omdat ze het gebouw omcirkelen 

en ver buiten de rooilijnen van de gevels uitsteken. Ze dragen 

ook bij aan de decoratieve uitstraling van het chalet, doordat ze 

schaduw werpen op de gevel en omdat ze veelal de belangrijkste 

elementen vormen om met ornamenten te versieren. Bij 

de	 balkons	 is	 dit	 vooral	 terug	 te	 zien	 in	 de	 gefiguurzaagde	

balustrades en de draagconstructie. In het geval van de gevels 

kunnen de consoles worden opgemerkt, die vaak in golvende 

patronen worden uitgezaagd, maar ook de boeidelen worden 

vaak	 met	 een	 figuurzaagpatroon	 uitgezaagd.	 De	 balkons	 en	

uitstekende gevel kunnen ook wel gezien worden als secundaire 

constructie elementen. Wanneer een vloerbalk of een balk van 
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Afbeelding 47: fabrieks chalet Ody & co. incl. plattegronden

Afbeelding 48: fabrieks chalet aan het meer van Genève, Spring Frères

Afbeelding 49: chalets in Grion

Afbeelding 50: chalet star. Ruti

Afbeelding 51: graanopslag Brienz
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een scheidingswand een bepaalde afstand door de gevel heen 

steekt, ontstaat de basis voor een balkon of dakoverstek. Twee 

of meerdere van deze doorstekende balken naast elkaar, met 

eroverheen een planken betimmering vormen grofweg de 

basis voor een balkon (afbeelding 52). De ballustrade maakt het 

balkon compleet. Hiervoor dienen op de hoek twee kolommen 

te worden geplaatst, die dienen voor de bevestiging van het 

hekwerk (afbeelding 53). De kolommen worden via drie regels 

met elkaar en met de gevel verbonden. Verticale planken lopen 

van vloer tot onderkant regel en maken de ballustrade compleet. 

Indien voor de uitstraling en de constructie meerdere 

vloerbalken noodzakelijk zijn om het balkon te ondersteunen, 

worden deze vaak op een onderslag geplaatst, die weer afsteund 

op schuingeplaatste korbelen richting de gevel of op meerdere 

uit de gevel stekende consoles (afbeelding 54). Het resultaat 

van het ambacht dat wordt toegepast om de verschillende 

onderdelen van het balkon te decoreren is te zien in  de 

doorsnede van een balkon in Grindewald in afbeelding 55. 

De ondersteunende korbelen van het balkon werden ook met 

ornamenten uitgevoerd. Enkele van deze ornamenten zijn per 

streek typerend. Het meest universeel geornamenteerde korbeel 

dat in Zwitserland kan worden herkend is die in afbeelding 56, 

afkomstig van een chalet uit het kanton van Bern. Een voorbeeld 

van een balustrade uit Eblingen is te zien in afbeelding 57. Er 

is duidelijk zichtbaar dat op de horizontale elementen rijkelijke 

versieringen zijn aangebracht. Ook de verticale planken zijn 

gedecoreerd met kleine en grote perforaties, georienteerd in 

zowel horizontale als verticale richting. De kolommen op de 

hoek zijn met golvende vormen gedecoreerd. 

De volgende voorbeelden tonen een aantal ontwerpen van 

balkons met hun bijbehorende constructieve uitvoering. Het 

detail van het balkon van “Haus Sigristen” in Marbach in 

afbeelding 58, toont een van de duidelijkste voorbeelden van de 

balkon constructie, balkon ornamentering en balkon situering. 

In het aanzichtsperspectief is goed te zien dat op de hoeken en op 

de plaatsen waar de binnenwanden de buitenwand kruisen, er 

in de ballustrade van het balkon, kolommen verwerkt zijn. Deze 

kolommen dienen ter ondersteuning van het bovenliggende 

balkon en het dakoverstek. In de doorsnede aan de onderzijde 

van de afbeelding is de opbouw van het balkon goed te zien. Zo 

is te zien dat de gevel is opgebouwd uit balken, die met veer en 

groef in elkaar worden gelaten. Ook is te zien dat de railing van 

de	ballustrade	aan	de	buitenzijde	in	een	rond	profiel	is	uitgevoerd.	

Daarnaast zijn de planken van het beloopbare gedeelte ingelaten 

in groeven in de omringende balken. De balkonbalken die uit 

de	gevel	 steken	 zijn	met	 figuurzaagpatronen	 versierd,	 net	 als	

de ondersteunende korbelen. De onderste ballustrade regel is 

verzonken ingelaten in de uitstekende balkonbalken, waarbij de 

bovenzijde in hetzelfde vlak ligt. De geperforeerde ballustrade 

planken worden tegen de onderste regel gespijkerd en 

opgesloten	door	een	gefiguurzaagde	kantplank.	De	ballustrade	

planken dragen de railing. 

In het hoekdetail van huis “St. Peter” in afbeelding 59 is een 

iets andere constructiemethode van het balkon zichtbaar. De 

balken die uit de gevel steken vormen samen de wandconsoles. 

De	profilering	en	het	gutswerk	zijn	aangepast	aan	het	geheel.	

De andere onderdelen tonen grote gelijkenissen met het 

voorgaande voorbeeld. 

De geometrie van de chalet gevel en het dakoverstek, kan 

duidelijk worden herkend in het diagram in afbeelding 60. 

ABCJKL representeerd het dakoverstek, terwijl JKLDEF 

de richting van de gevel weergeeft. De ruimte tussen het 
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Afbeelding 58: chalet van Sigristen, Marbach

52 53

54

55

56 57

Afbeelding 59: hoekdetail chalet st. Peter

Afbeelding 60: schematische weergave dakoverstek

Afbeelding 61: voorbeeld dakoverstek chalet van Spring 
Frères
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dakoverstek en de gevel wordt ingevuld door de consoles of 

korbelen. Een voorbeeld dat duidelijk correspondeerd met 

het diagram is te zien in afbeelding 61, waar een gevel staat 

weergegeven van een chalet dat gefabriceerd is door de parket 

en chalet fabriek Spring Frères. Afbeelding 62 toont twee 

verschillende consoles in aanzicht. De deuren in afbeelding 64 

zijn de toegangsdeuren die naar het balkon worden gebruikt. 

Een waardevolle uiteenzetting van de gevelconstructie van 

het chalet kan worden aanschouwd in afbeelding 65. De 

wandconstructie is te vergelijken met het al behandelde “Haus 

Sigristen”. De vlakken tussen de hoekstijlen en tussenstijlen 

worden gevuld met horizontaal gestapelde balken. De stijlen 

worden weer opgesloten door de ringbalken: dorpelframe, 

raamdorpelframe, latei frame, etc. Er moet worden opgemerkt 

dat er geen nokbalk aanwezig is, maar dat er wordt gewerkt 

met een gording constructie. Alle hoeken van de balken die aan 

de binnenzijde zichtbaar zijn, zijn afgeschuind. Voorbeeld II in 

de afbeelding, toont een doorsnede over de gevel met daarin 

opgenomen een raam. In doorsnede III is de zijgevel zichtbaar, 

waarbij te zien is dat de buitenzijde verticaal is betimmerd en dat 

de binnenschil bestaat uit gestapelde horizontale planken met 

veer en groef, die aan de binnenzijde lijken op gestapelde balken. 

Detail IV toont een dakshingle en detail V het aanzicht van de 

dakshingles	van	binnenuit.	Detail	VI	toont	het	aanzichtsprofiel	

van de kroonlijst boven, en sierlijst rond het kozijn.  En detail 

VII  en VIII zijn respectievelijk een horizontale doorsnede  en 

een verticale doorsnede over het raamkozijn. Het laatste detail 

in de afbeelding, IX, toont een horizontale doorsnede over de 

middenstijl van het kozijn. 

Het ziekenhuis in afbeelding 63 toont een aantal interessante 

details. De uitstraling van het gebouw oogt enigszinds 

eentonig van een afstand. Maar eenmaal dichterbij, blijkt 

het	 vol	 te	 zitten	 met	 houtsnijwerk,	 figuurzaagpatronen	 en	

andere vormen van ornamentering. In de details onder de 

afbeelding is te zien dat nr. 1 een verticale doorsnede toont 

over de gevel tussen de ramen van de onderste en bovenste 

verdieping, met daarin de als kroonlijsten versierde balken van 

de houtstapelbouwwand. Nr. 2 toont een verticale doorsnede 

over de balklaag met decoratieve versieringen die boven de 

bovenste rij ramen is genomen. Nr. 3 is de toegangsdeur in 

aanzicht. Detail nr. 4 laat de dakoverstekken zien, waarvan de 

laatste gording wordt ondersteund door gedecoreerde consoles. 

De gording draagt weer de sporen. Nr. 5 toont de plattegrond 

van het kleine ziekenhuis in Frutigen. En in detail nr. 6 zijn de 

versieringen van de gestapelde balken te zien die net bovenop 

de funderingsmuur zijn geplaatst. De laatste details nr. 7,8,9 en 

10 laten de verschillende consoles zien die zijn toegepast. Twee 

voorbeelden waarbij zwaar uitgevoerde consoles zijn toegepast, 

zijn te zien in afbeelding 69.

Typologie van de gevels, plattegronden en aanzichten van 

het chalet

De typologische kenmerken van een chalet zijn onder te 

verdelen in een functionele en een vorm typologie. Maar het 

chalet is ook een voorbeeld van een op duurzame eigenschappen 

geïnspireerde typologie. Er werd goed nagedacht over isolatie, 

maar ook over de beschutting van de materialen. De functies 

van het traditionele chalet liepen onder andere uiteen van 

woning, tot café, restaurant of hotel. In de vormtypologie 

kan beperkt onderscheid worden gemaakt. Het grootste 

verschil dat nog wel eens voorkwam was de mate waarin 

de dakhelling van de chalets verschilden. Maar ook de vorm 

van de consoles bijvoorbeeld. Ambacht is niet van invloed 

op de functionele typologie, maar wel op de vorm typologie. 
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Afbeelding 62: gevel consoles

Afbeelding 64: voorbeelden deuren

Afbeelding 65: details gevel en dakconstructie

Afbeelding 63: ziekenhuis in Frutigen 

66

67 68
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De vorm en de vorm van de onderdelen van een chalet zijn 

in belangrijke mate ontstaan door ambachtelijke invloeden. 

Neem nu de eigenschappen van een vakwerkconstructie. 

De typologie hiervan kan worden onderverdeeld in regels, 

schoren, stijlen, maar er kan ook onderscheid gemaakt worden 

tussen de onderlinge houtverbindingen van deze onderdelen. 

Voor het maken van deze onderdelen en hun verbindingen is 

ambachtskennis een vereiste. 

Het gezicht van het chalet is de gevel (vorm typologie). De gevel 

bestaat uit een stapeling van een vierkant met erbovenop een 

driehoek. Het vierkante vlak staat weergegeven in afbeelding 

66, waarin de vloeren en wanden met stippellijnen staan 

aangegeven. Ook de symmetrie-as is getekend. Het driehoekige 

vlak staat in afbeelding 67 weergegeven. Ook is hierin het 

vierkant weer te zien. De stippellijnen in de driehoek geven de 

sporen en het muurplaatframe weer. De onderste hoekpunten 

van de driehoek zullen doorsteken, waardoor het kenmerkende 

dakoverstek ontstaat. Het dakoverstek beschermt tegen 

slagregens,	 storm	en	zonlicht.	Het	 effect	van	het	dakoverstek	

op het ontwerp is die van een brede royale hoedrand, die door 

de schaduwwerking een interessant aanzicht genereerd.

De basis indeling van de gevel berust op de schets in afbeelding 67. 

Het oppervlakte tussen het dorpelframe en het muurplaatframe 

kan worden vergroot om meerdere verdiepingen mogelijk te 

maken. Met het dorpelframe kan ook hoger worden begonnen, 

waardoor een stenen plint mogelijk is. 

De textuur van de wanden wordt veelal gevormd door 

horizontale gestapelde houten balken, verticaal timmerwerk 

of houten balken in een orthogonaal patroon. De liggende 

balken zijn aan de bovenzijde vaak iets afgeschuind zodat het 

water van de gevel af kan lopen. De textuur van de vlakvulling 

bepaalt voor een belangrijk deel de uitstraling van de gevel. Het 

houtwerk blijft vaak onbehandeld, maar het werd ook wel eens 

behandeld met carboleum of een natuurlijke olie (lijnzaadolie). 

Een ander beeldbepalend aspect voor de uitstraling van de gevel 

is de plaatsing van de raam- en deuropeningen. De positie 

voor het maken van de penetraties in de houten wand is in 

Zwitserland wetterlijk vastgelegd. In het diagram in afbeelding 

68 is te zien hoe een blinde gevel zich heeft ontwikkeld naar 

een gevel met meerdere perforaties. Het grote vierkant in het 

diagram is verdeeld in 16 kleinere vierkanten. In de vierkanten 

1 t/m 4 is te zien hoe een raam of een groep van meerdere 

ramen geplaatst wordt, gespiegeld in de symmetrie-as van het 

vierkant.  Hierbij valt altijd het middelste raam samen met de 

symmetrie-as. In de andere vierkanten 5 t/m 8 worden 2 of een 

grotere groep ramen ook gespiegeld in de symmetrie-as, maar 

nu valt de ruimte tussen de ramen samen met de symmetrie-

as. En in de vierkanten 9 t/m 12 wordt de positionering van 

een 3,4,5 en 6-tal  ramen weergegeven. Nummer 13 toont 

verschillende raamcombinaties geplaatst in een voorbeeld gevel, 

aan de hand van 3 assen. 

De gevel van chalet Matti in Interlaken staat weergegeven in 

afbeelding 70 en heeft per verdieping een andere raamindeling. 

De begane grond heeft zowel links als rechts van de symmetrie-

as een viervoudige raampartij, terwijl de eerste verdieping een 

tweevoudige raampartij aan weerszijden van de symmetrie-as 

heeft, met een tussenruimte. De tweede verdieping heeft een 

verdeling in drievoud, met een dubbel raam dat samenvalt met 

de symmetrie-as en een enkel raam aan weerskanten. Chalet 

Grilly in afbeelding 71 toont een nog complexere raamindeling, 

waarbij de begane grond in twee delen kan worden benaderd. 
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Afbeelding 69: gevel hoeken in Lauenen en Mei-
ringen

Afbeelding 71: chalet Steinmann in Grilly

Afbeelding 72: gevel details van chalet in Gol-
deren

Afbeelding 70: chalet Matti in Interlaken
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Aan de linkerzijde van de symmetrie-as van het chalet is een 

enkel raam geplaatst, terwijl aan de rechterzijde een 5-voudig 

raam in de gevel is gesitueerd. De eerste verdieping toont ook 

een verdeling in tweevoud. Hier is aan de linkerzijde van de as 

een enkel raam geplaatst en rechts van de as een dubbel raam. 

Bijna alle ramen worden voorzien van houten luiken, gemaakt 

van planken in een opgeklampte uitvoering. Aan de bovenzijde 

wordt vaak een ornament aangebracht in de vorm van een 

ruit of een hartje. Voorheen werden ze vaak in een heldere 

groene kleur geschilderd, terwijl ze tegenwoordig vaker in een 

bruingele oker kleur worden geschilderd. In het voorbeeld van 

het kleine chalet in Golderen in afbeelding 72 is te zien dat 

er	ook	horizontale	en	verticale	schuifluiken	werden	toegepast	

in de chaletbouw. Deze houten schuif geleiders en de luiken 

werden aan de buitenzijde op de gevel gemonteerd. Om ze te 

kunnen bedienen werden de ramen naar binnen toe geopend, 

zodat eerst het luik kon worden dichtgeschoven en vervolgens 

het raam weer kon worden gesloten. Om de ramen een nog 

sparkelender	 effect	 te	 geven	 werden	 ze	 in	 kleinere	 vlakken	

verdeelt met behulp van kruisroedes. 

Methodes voor het ornamenteren van een chalet gevel

De gevel van een chalet is meer dan alleen een gevel die is 

geperforeerd met openingen. Ook is het meer dan alleen 

maar een stapeling van vierkant gemaakte boomstammen die 

tot in de nok reiken. Het is een schilderij, een kunstwerk, 

waarvan er geeneen hetzelfde is (voorbeeld afbeelding 73). 

Het oppervlak is bewerkt met inkervingen, die lijden tot 

projecties	van	allerlei	vormen.	Ook	werden	er	figuren	in	verf	

aangebracht. De gevelopeningen werden opgevuld met glazen 

platen in een metalen, loden of houten kozijn. Al dan niet met 

een roedeverdeling. Smalle rechthoekige schachten van hout 

volgen hun weg naar boven, waarbij ze vaak breed uitlopen 

in een sierlijk golvend patroon, om het dakoverstek te kunnen 

dragen (consoles). Dit zijn de uitstekende balkkoppen, die 

lijken op pilasters op de voorgrond van de gevel. 

In de tweede helft van de 18e eeuw verdwenen de rijke 

decoratieve versieringen in de Barok stijl snel. Dit had 

verschillende oorzaken. Er ontstond een tekort aan hout als 

bouwmateriaal door de handel en industrie. Als gevolg hiervan 

gingen ook de houtprijzen naar boven. Daarnaast werden er 

strengere eisen gesteld aan de brandveiligheid, waardoor ook de 

prijs voor de brandverzekering omhoog ging. Vervolgens was er 

de opkomst van de machinale houtbewerking en ontstond er bij 

de ambachtslieden minder drang om het zware ambachtswerk 

met de hand te blijven uitvoeren. Dit alles ten nadele van 

het behoud van het traditionele Zwitserse vakwerkhuis. Vele 

bewoners lieten hun vakwerkhuis pleisteren om zich aan te 

passen aan de trend. Ook de houtstapelbouw methode kreeg 

het voor de kiezen. Hier werden de geveldecoraties in de vorm 

van houtsnijwerk in de balken weggewerkt achter een laag 

shingles 34. 

De voornaamste invloed die gebruikt wordt om de samenstelling 

van de ornamenten in de gevel te bepalen is de zwaartekracht. 

De zwaartekracht bepaald de horizontale verbindingen en de 

verticale randafwerkingen en hiermee de lijn en zwaarte van het 

ornament. De ontwikkeling van de gevel staat weergegeven in 

afbeelding 74, waarin ook het belang van de zwaartekracht tot 

uitdrukking komt. Figuur 1 in de afbeelding toont de contouren 

van	een	chalet,	die	op	elk	chalet	van	toepassing	is.	In	figuur	2	

wordt de fundering van de bovenbouw gescheiden, waarna in 

figuur	3	de	bijbehorende	texturen	worden	ingevuld.	Namelijk	

die van een stenen fundering en een houten bovenbouw. In 
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133

SeSS^SISü^

Abb. 133

plastisch wirkende Blockkonsolen

und Mittelvorstösse einer Fassade

im Blockbau. Saanen, Gstaad,

frühes 19. Jahrhundert.

(Abb. 600, Bd. 27, S. 336)
134

Abb. 134

Gestaltung und Dekoration der

Fassade eines traditionellen Holz¬

hauses, tektomsche Betonung der

Horizontalen Gurtungen.

(Abb.S. 445, Bd. 27)
Afbeelding 73: tektoniek van een met houtsnijwerk versierde gevel
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figuur	 4	 zijn	 de	 lijnen	 van	 het	 dorpelframe	 en	 het	 onderste	

raamdorpelframe toegevoegd. Hiertussen wordt vaak een 

borduurachtige versiering in houtsnijwerk aangebracht. Figuur 

5 toont een tweede band, die tussen het lateiframe boven de 

raampartij van de begane grond valt en het raamdorpelframe 

van de raampartij op de eerste verdieping. Ook deze band 

werd met ornamenten versierd. De verdere ontwikkeling in de 

versiering van de gevel vond plaats in verticale zin, zoals te zien 

in	figuur	6.	Dit	was	de	accentuering	van	de	verticale	symmetrie-

as in de gevel die vanuit het nokpunt kan worden getrokken. 

In	figuur	7	wordt	 een	complete	 invulling	van	horizontale	 en	

verticale plaatsen aangegeven waar ornamenten in de vorm van 

houtsnijwerk	werden	 aangebracht.	 Vervolgens	 is	 in	 figuur	 8	

rond de sparingen invulling gegeven aan de gestapelde balken 

en	 is	 in	 figuur	 9	 een	 verfijnde	 raamindeling	 weergegeven.	

Tot	 slot	geeft	figuur	10	de	verfijnde	 situatie	weer,	waarin	de	

horizontale en verticale elementen te zien zijn die zorgen voor 

het reliëf in de gevel, al dan niet versierd met houtsnijwerk 

of	 figuurzaagpatronen.	 Onder	 andere	 zijn	 de	 ramen	 te	 zien	

die met kruisroedes zijn uitgevoerd, de naar voren tredende 

balkkoppen (pilasters) inclusief consoles en de dakoverstekken 

zijn ook aangeduid. 

Het zijn de hiervoor besproken horizontale en verticale 

“banden” in de gevel, waarin de meeste ornamenten worden 

aangebracht. De ornamenten bestonden bij de klassiekere en 

oudere chalets vaak uit een repeterend houten “kantwerk”, 

dat helemaal met de hand werd uitgehakt of gegutst. In de 

afbeeldingen 75 en 76 zijn twee voorbeelden te zien van dit 

“kantwerk”. 

Andere brede banden die versierd werden zijn de balustrades 

van de balkons en heel af en toe de boeidelen van de 

windveren. Een eenvoudigere methode voor het aanbrengen 

van versieringen gebeurde in de vorm van freeswerk. Dit 

was minder arbeidsintensief en geschikter voor een grotere 

productie zoals in de chalet fabrieken. Een voorbeeld van een 

gefreesd	profiel	 is	 te	zien	 in	afbeelding	77,	waarbij	 tussen	het	

onderste	en	bovenste	freesprofiel	extra	gutswerk	is	aangebracht	

en een nog ander veel voorkomend ornament, een stuk tekst. 

Het	 houtsnijwerk,	 freeswerk	 en	 figuurzaagwerk	 dat	 op	 deze	

manier in de gevels werd aangebracht zorgde door het reliëf 

voor een schaduw- en dieptewerking. Die dieptewerking wordt 

ook nog vergroot door de naar binnen geplaatste horizontaal 

gerekte raampartijen die met uitstekende bloembakken vrolijk 

worden geaccentueerd.

De verticale banden zijn in aantal minder aanwezig en smaller 

dan de horizontale banden. Daarentegen steken ze vaak ver 

door de gevel naar buiten (balkkoppen). Hierbij worden de 

uitstekende	consoles	vaak	met	 inkepingen	en	figuurzaagwerk	

versierd. 

Een goed voorbeeld van meerdere horizontaal met ornamenten 

versierde banden is te zien in afbeelding 81. Het karakter van 

deze banden wordt voor een belangrijk deel bepaald door de 

elementen die ermee overlappen. Dit kunnen op de begane 

grond de ballustrade planken van de veranda zijn en op de 

eerste verdieping de ballustrade planken van het balkon, die het 

zicht op de banden ontnemen. In afbeelding 82 gaat een deel 

van het met ornamenten versierde dorpelframe schuil achter de 

ballustrade van het balkon. In andere moderne varianten van 

het chalet zijn veel van de rijkelijk versierde banden vervangen 

door balkons, die soms zelfs geheel rondom het chalet lopen. 

Hierbij blijft in enkele gevallen het bovenste of onderste 

gedeelte van de traditionele horizontale band nog behouden. 
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Afbeelding 74: evolutie in de opbouw van de chalet gevel 

Afbeelding 81: chalet details in Ruti en Willigen

75

77 78

79 80
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Het is de moeite waard om wat extra aandacht te besteden 

aan afbeelding 81, met daarin details uit de 17e tot 19e eeuw. 

Centraal bovenaan staat een aanzicht met de bijbehorende 

doorsnede weergegeven, waarin de grote van het dakoverstek 

goed te zien is. Direct eronder in het midden is een uitvergroting 

van het aanzicht te zien ter plaatse van de veranda. En daar weer 

onder een uitvergroting van de bloemvormige motieven die als 

schildering op de middelste band is aangebracht. Figuur 6 in de 

afbeelding is een balkenplafond inclusief plafond panelen, met 

eronder een versierde wandbetimmering en kroonlijst. Figuur 

5,7,8 en 9 in de afbeelding zijn interessante wand graveringen, 

afkomstig uit 1731-1796. Figuur 10 laat een ongewoon hoog 

balkon zien dat wordt ondersteundt door een rij kolommen. 

Het belangrijkste punt van de veranda is daar waar de trap van 

de begane grond aan de buitenzijde van de gevel naar boven 

gaat richting het balkon van de eerste verdieping. Onder het 

bordes van deze trap is een entree opgenomen in de stenen plint. 

Tot	 slot	 zijn	 figuur	 11	 t/m	 14	waardevolle	 voorbeelden,	 van	

met snijwerk versierde balkkoppen (ook in horizontale richting 

doorstekende vloerbalken). De verticaal gestapelde balkkoppen 

vormen de consoles en steken in een pilaster-vorm naar buiten. 

Hierbij worden ze versierd met traditionele Zwitserse patronen 

uit de 17e eeuw. 

Andere	 figuurlijke	motieven	 in	 houtsnijwerk,	 zoals	 bloktand	

decoraties zijn te ze zien in afbeelding 83. Bijna alle beglazing 

in	 de	 ramen	 is	 van	 flessenglas	 gemaakt.	 Dit	 glas	 heeft	 een	

dieptewerking door het relïef van de cirkel patronen en 

werd veel toegepast als extra ornament, om grote vlakke 

glasoppervlaktes te voorkomen. De deuren zijn zoals ook in 

voorgaande	 voorbeelden	 te	 zien	 is	 met	 figuurzaagpatronen	

gedecoreerd. De ritmiek en dieptewerking van deze decoraties 

maken het chalet  onmisbaar in de wereld van de architectuur. 

Traditionele interieurs in de Zwitserse chaletbouw

De proporties van het interieur van een chalet zijn afkomstig van 

het exterieur. Wanneer we de omslag maken van het exterieur 

naar het interieur komen we erachter hoe puur de constructie 

van het chalet in elkaar zit. Vaak is aan de binnenzijde dezelfde 

balkstructuur zichtbaar als aan de buitenzijde. Er wordt geen 

gebruik gemaakt van constructieve elementen die worden 

verborgen en er zijn geen holle ruimtes. Alles is “puur” 

geconstrueerd. De vertrekken die zijn opgenomen in een chalet 

worden in algemene zin gescheiden door een of meerdere 

dwarswanden die met een van de buitenmuren verbonden zijn 

(door middel van de “strichbau” methode bijvoorbeeld). Dit 

staat schematisch weergegeven in afbeelding 79. De verticale 

verdeling van het interieur kan redelijkerwijs gemaakt worden 

in 3 delen (begane grond, het dak en de ruimte ertussenin) en 

bepaalt welk vertrek het meest gechikt is voor welke toepassing. 

Wanneer de verticale en horizontale verdeling van het chalet 

wordt toegepast, komen de contouren van het interieur tot 

uitdrukking, zoals te zien in afbeelding 80. De toegewezen 

functies per verdieping komen overeen met die in andere 

delen van Europa. De kelder wordt gebruikt voor opslag en 

leidingwerk (evt. verwarmingsketel). De begane grond wordt 

ingericht voor het dagelijks leven, met onder andere een 

woonkamer en keuken. De eerste verdieping wordt gebruikt 

voor de slaapvertrekken. En tot slot de vliering of zolder wordt 

gebruikt voor opslag. Het komt vaak voor dat de kelder niet 

verzonken onder het maaiveld ligt, omdat er in Zwitserland 

veel rotsachtige bodem voorkomt. In dat geval komt de kelder 

op het niveau van de begane grond te liggen en verhuizen de 

woonkamer en keuken naar de eerste verdieping, etcetera. 
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Afbeelding 82: evangelische parochie Rossiniere

Afbeelding 83: details Brienz, Kienholz Afbeelding 84: plattegronden van chalet M. Chatelanat in 
Lausanne
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Hiervoor wordt de eerste verdieping vanaf buiten meestal 

direct toegankelijk gemaakt door middel van een trapopgang 

met balkon. 

De gecompartimenteerde ruimtes moeten nu nog een 

verbinding krijgen onderling en tussen het interieur en 

exterieur. Deze verkeersruimte wordt vaak gevat in één ruimte 

en vaak geplaatst in een van beide hoeken ter plaatse van de 

achtergevel. De toegangsdeur is te vinden in een van de 

zijgevels of in de achtergevel. Slechts zelden in de voorgevel. 

De achterste helft van de “leefverdieping” wordt gebruikt voor 

de toegang, hal, trapopgang, toilet en keuken. In de voorste 

helft bevinden zich de ontvangstkamer en de eetkamer(s). Een 

schema met daarin veel voorkomende plattegronden (1 t/m 10) 

is te zien in afbeelding 78. In de volgende voorbeelden zal de 

plattegrondstructuur worden vergeleken met de plattegronden 

uit het schema. 

Het zomerhuis chalet in afbeelding 46, is een voorbeeld van 

plattegrondstructuur (1). De plattegrond van het interieur 

gecombineerd met de veranda levert een voorbeeld van 

plattergrondstructuur (2). Vier andere plattegronden van 

het chalet M. Chatelanat in Lausanne, afkomstig van de 

chalet fabriek Spring Frères, geven een goede indruk van het 

onderzoek naar de verschillende plattegrondstructuren. Deze 

zijn te zien in afbeelding 84. Deze opzet van de plattegrond 

is enigszinds ongebruikelijk, omdat de lange zijde naar de 

voorkant is gericht. Er is goed te zien dat de wanden van de 

kelder en die van de begane grond (ongeveer de eerste meter) 

zijn opgetrokken uit steen (zwart gearceerd). De wanddikte van 

de kelder bedraagt ca. 50cm terwijl die van de begane grond 

in steen ongeveer 30cm bedraagt. De houten buitengevels van 

de bovenbouw zijn ca. 15cm dik. De binnenwanden hebben 

een dikte in de kelder van ongeveer 20cm, een dikte van 15cm 

op de begane grond en een dikte van 10cm op de overige 

verdiepingen. De 4 plattegronden kunnen achtereenvolgens 

volgens het schema worden gevat in situatie 4, 3, 5 en 6. Maar 

in algemene zin overkoepeld situatie 4 uit het schema alle 

plattegronden van dit voorbeeld. De onderlinge connectie 

tussen de verdiepingen vindt plaats via een trappenstelsel die 

consequent in dezelfde hoek van de plattegrond te vinden is. 

Het andere ruimteverbindende element op elke verdieping 

is een hal, gang of overloop. De hoofdentree bevindt zich 

ongeveer in het midden van de rechter zijgevel, aangevuld met 

een secundaire entree in de achtergevel die rechtstreeks toegang 

verstrekt tot de keuken. 

De voorste zijde van het interieur heeft over de eerste drie etages 

een dubbele verdeling met 2 kamers. De bovenste etage heeft 

een drievoudige verdeling, met in het midden een gastenkamer 

en aan weerszijden bergruimte. Deze verdeling is ook terug 

te zien in de gevel aan de raamverdeling. Het hoofdbalkon is 

geplaatst op het niveau van de slaapkamerverdieping en omringd 

het chalet, uitgezonderd van de achtergevel. De buitenzijde van 

het balkon ligt bijna gelijk met de buitenste randen van het 

dakoverstek. Unieke kenmerken op de begane grond zijn het 

bankje met tafel bij het raam in de hal, het toilet en in de linker 

bovenhoek een kantoor en opbergkast. Enige nadeel door 

deze indeling is dat de keuken weinig daglicht kan ontvangen. 

Op de slaapkamerverdieping is alleen opmerkelijk dat er geen 

vaste kastruimte te vinden is. Dit was vaak het geval. In plaats 

daarvan zijn er losse wandkasten geplaatst. De toegang tot het 

balkon wordt in alle slaapkamers geleverd door openslaande 

deuren. Op de bovenste verdieping is tot slot aan de achterzijde 

ook nog een kleine kamer te vinden voor de dienstbode. In 

afbeelding 85 is een voorbeeld te vinden waarbij sprake is van 
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Afbeelding 85: chalet Weber in Bulach Afbeelding 86: chalet uit fabriek Ody & co.
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een eenvoudige plattegrondstructuur, terwijl afbeelding 86 een 

chalet toont met een iets complexere indeling.  

Interieurbetimmering

De afwerking van de wanden in het interieur gebeurde vaak met 

een lambrisering die werd doorgetrokken tot plafondhoogte. De 

voordelen hiervan werden al vroeg gewaardeerd. Het interieur 

van de chalets waren vroeger volledig van hout gemaakt. De 

timmerman kon zich hier uitleven in het aanbrengen van 

ornamenten en decoraties. De wanden en plafonds werden 

meestal in een paneelstructuur uitgetimmerd. Deurposten en 

balken	werden	geprofileerd.	Het	plafond	werd	vaak	halverwege	

door een balk van draagwand naar draagwand ondersteund 

(afbeelding 87). Deze dwarsbalken werden vaak met veel 

genegenheid versierd (afbeelding 88). Balkenplafonds werden 

alleen	met	profileringen	aan	de	kanten	versierd,	 aangezien	er	

veel balken van nodig waren. Het plafond in de woonkamer 

kreeg vaak nog extra aandacht. De vaak uitbundig gedecoreerd 

dwarsbalk werd aan beide zijdes ingefreesd om er de plafond 

panelen in op te kunnen nemen (afbeelding 89). 

Onder de plafondplanken werden sierlijsten aangebracht, zodat 

een paneelpatroon werd gecreëerd. Deze aanpak van het interieur 

verhoogde de tektonische uitstraling in grote mate. De wanden 

van de woonkamer en overige leefruimtes werden vanaf de 17e 

eeuw afgetimmerd. Daarvoor werden de ‘blockbau’ wanden 

vaak ongemoeid gelaten. De lambrisering zat niet standaard 

inbegrepen bij de verschillende bouwmethodes. Het heeft een 

eigen ontwikkeling doorgemaakt en kan als eigen subsyteem 

worden beschouwd. De oudste vorm van lambrisering die werd 

toegepast is een planken lambrisering met sier deklijsten. Deze 

werden tot eind 18e eeuw in de woonkamers van boerderijen 

toegepast. Deze vorm van wandafwerking werd opgevolgd 

door de wandafwerking die lijkt op een kastenwand met 

deuren (‘feldertäfer’). Vanaf het begin van de 19e eeuw werd 

pas begonnen met het schilderen van de binnenbetimmeringen, 

daarvoor werd het hout onbehandeld gelaten. De naden tussen 

de plafond en wanddelen werden met deklijsten afgewerkt, 

zodat de panelen ongehinderd kunnen zwellen of krimpen. De 

deklijsten werden in algemene zin gebruikt om de toleranties 

tussen de verschillende bouwdelen te kunnen overbruggen. 

Het gebruik van deklijsten was diep verankerd in de werkwijze 

van de timmerlieden en vereiste een rationele werkwijze. Door 

de deklijsten werd ook een ritme en structurering tot stand 

gebracht in de wanden en plafonds. 

Interieur decoraties en meubilair

Het traditionele Zwitserse chalet met hout gestapelde wanden, 

kondigt van buiten al aan hoe de plattegrond er van binnen uit 

ziet (doorstekende binnenwanden). 

Vaak is de afwerking van de buitengevel gelijk aan die van de 

binnengevel, het is namelijk dezelfde balk omdat er toen nog 

grotendeeels zonder spouw werd gebouwd. 

De plafond planken op de begane grond, worden gewoonlijk 

georiënteerd aan de langste gevel van het chalet, met een 

draagbalk in het midden. Hierdoor wordt het plafond in 

twee vlakken verdeeld. Indien de ruimtes op de volgende 

verdiepingen worden gesplitst, dan komen de scheidingswanden 

precies boven de draagbalk te staan. De vloer planken werden 

meestal ingelaten in een sponning in de balklaag. Later 

werden de planken vervangen door rijk met ornamenten 

versierde panelen, waarna ze ook doorgetrokken werden in 

de wanden. Erachter werd een luchtspouw van ongeveer 5 cm 

vrij gelaten ter isolatie. Nog weer later werden de motieven 

ook doorgezet in de vloerafwerking. Dit gebeurde in de vorm 
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89

Abb. 89

Die Decke wird oft von einem

von Traufwand zu Traufwand lau¬

fenden Unterzug gestützt. Dieser

auffällige Querbalken wurde mit

Vorliebe reich geschmückt.

(Abb. 472, Bd. 27, S. 264)

90

Abb. 90

Verkämmung des Unterzuges mit

dem Bundbalken. Die Schnitz¬

arbeit betont den tektonischen

Aufbau.

(Abb. 476, Bd. 27, S. 265)

91

Abb. 91

Beidseitig ausgenuteter Unterzug,
welcher die Deckenbretter auf¬

nimmt. Aufgesetzte Elemente eines

Deckentäfers mit Abdeckleiste.

(Abb. 478, Bd. 27, S. 265)
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Afbeelding 87: plafond onderslag van draagmuur naar draagmuur

Afbeelding 89: dubbele groef voor het opnemen van plafond planken

Afbeelding 88: decoratie van de plafond onderslag
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van parketvloeren in een vierkant geblokt patroon, een andere 

specialistisme waar Zwitserland om bekend staat. Een aantal 

voorbeelden van deze vloerafwerkingen staan gegeven in 

afbeelding 90, afkomstig van de Sulgerbach fabriek uit Bern. 

Tegenwoordig is het in de moderne chaletbouw gebruikelijk 

om de wanden met een pleisterlaag af te werken. De plafonds 

met paneelafwerking worden tegenwoordig ook achterwege 

gelaten en gestukadoord. Bij de iets klassiekere uitvoeringen 

kan	nog	een	eenvoudig	balkenplafond	worden	aangetroffen.	

In de buurt van het meer van Luzern is een klein chalet te 

vinden die de basis elementen van een chalet interieur bezit. De 

doorsnede van dit chalet in afbeelding 91, laat een voorbeeld 

zien van de plafondbalken met een onderslag in het midden. 

Ook zijn de verticale panelen op de wand in de woonkamer 

zichtbaar, die zeer waarschijnlijk met pleisterwerk zijn 

ingevuld. Daarnaast is er zicht op de wandbank met eettafel, 

de inbouwkast, de ramen die met kruisroedes zijn verdeeld, de 

beglazing	van	flessenglas	en	de	voordeur	met	een	opening	die	

is afgedekt met een traliewerk. 

Een ander voorbeeld met interessante details is het chalet van 

Justice Huber in Meiringen (afbeelding 92). De doorsnedes geven 

eenvoudige interieurs weer met horizontale balkenplafonds. 

Echter zijn deze uitgevoerd in een paneelstructuur en met 

freeswerk	versierd,	zoals	te	zien	in	figuur	VI.	Een	ander	opvallend	

aspect is de schoorsteen die in hout werd uitgetimmerd , zoals 

het	detail	 in	figuur	V	weergeeft.	De	 schoorsten	begon	breed	

en liep naar boven taps toe. De trek kon worden gecontroleerd 

met een ketting die aan het luik bovenop de schoorsteen was 

verbonden.

Interessante aandachtspunten en voorbeelden werden ook 

aangekaart in het “Journal of Swiss Engineers and Architects”. 

Het eerste voorbeeld hieruit in afbeelding 93 toont een 

voorbeeld van het decoreren van een houten wand met 

wandpanelen in een huis in Altdorf (1668). Eronder staat een 

voorbeeld van de gedecoreerde ballustrade en trapopgang in 

hetzelfde huis, afbeelding 94. 

In de periode dat centrale verwarming nog niet bestond, werden 

de chalets verwarmd met houtkachels. Het type houtkachel die 

men veelvuldig kon tegenkomen is de zogenaamde tegelkachel. 

Voorbeelden hiervan zijn te zien in afbeelding 95. De kachel 

stond centraal op een verdieping geplaatst om de warmte zo 

goed mogelijk te kunnen verdelen en werd verbonden met 

het centrale schoorsteenkanaal. Hierop konden meerdere 

houtkachels worden aangesloten. 

Andere elementen die de uitstraling van het interieur voor een 

belangrijk deel bepalen zijn de meubels. In afbeelding 96 zijn 

hiervan voorbeelden te zien. Er werd veel draaiwerk toegepast 

voor de poten van tafels en stoelen. En vlakke delen werden 

met	houtsnijwerk	versierd.	Een	(buffet)kast	was	het	pronkstuk	

in de kamer. Hier leefde de meubelmaker zich helemaal op uit 

met houtsnijwerk en inlegwerk, zoals te zien in het voorbeeld 

in	afbeelding	91a,	van	een	buffetkast	uit	een	chalet	in	Wattwyl.	

Tot slot een voorbeeld waarin alle plaatsen samenkomen, waar 

ornamenten in het interieur kunnen worden aangebracht, te 

zien in afbeelding 91b. 

Een opsomming van de kenmerken van traditionele chalets 

staan hieronder puntsgewijs weergegeven:

- Dakoverstekken      

- Kleine daglicht openingen

- Zadeldak      



KENMERKEN VERSUS TRADITIONEEL AMBACHT

Generiek Chalet, afstudeerproject 2015-2017
Gerben Meussen, Architectuur en Bouwtechniek student aan de TU/Eindhoven

Korenbloemstraat 23, 5643HK Eindhoven (NL) t +31(0)6 380 401 52 e g.a.m.meussen@student.tue.nl 

- 55 -

Afbeelding 90: voorbeelden van parketvloeren

Afbeelding	91a:	Buffetkast	in	Wattwyl

Afbeelding 91: aanzicht en doorsnede van een chalet 
in Altmatt

Afbeelding 91b:  Woonkamer in het chalet van Baron Reding-Biberegg
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- Sneeuwbalken op het dak

- Balkons      

- Schoorsteen

- Erkers       

- Houtverbindingen

- Veranda      

- Interieurbettimering

- Stapelbouw (‘blockbau’ en ‘strichbau’) 

- Vakwerkbouw

- Stijlenbouw

- Figuurzaagwerk

Daarnaast heeft het wonen of werken in een houten chalet 

ook nog andere onzichtbare voordelen. Zo wordt het wonen 

of werken in een houten gebouw als gezond ervaren. De 

houtbouw zorgt voor een goede balans tussen luchtvochtigheid 

en frisse lucht. Een oude Chinese wijsheid luid: ‘Ben je ziek, 

ga naar een dokter. Kan hij niet helpen , ga dan in een houten 

huis wonen.’ Verder zorgt hout voor een goede akoestiek, is het 

aardbevingsbestendig, duurzaam en milieuvriendelijk. 

Terug komende op de vraag welke invloed ambacht heeft op 

de tektonische, esthetische en typologische kenmerken van 

een chalet, zullen we deze invloeden hierna bespreken. De 

tektoniek van het traditionele chalet omvat de samenhang 

tussen structuur, materiaal en ruimtelijke beleving. Hierbij kan 

op technische aspecten worden beoordeeld, zoals spanningen 

en belastingen, maar ook op subjectieve maatstaven zoals 

esthetica, taktiliteit en menselijkheid. Voor het merendeel 

van de traditionele bouwvormen van het chalet geldt dat de 

constructiematerialen ‘eerlijk’ getoond worden en tastbaar zijn. 

Voor een aantal gevallen geldt dat de constructie schuil gaat 

achter een schil van pleisterwerk of houten planken, zoals bij 

het Engadiner chalet (pleisterwerk). In de materialen is terug te 

zien dat ze ambachtelijk zijn vervaardigd en aangebracht zijn. 

Een voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld de behouwen balken 

van de ‘blockbau’, of de met leem aangesmeerde wanden in de 

vakwerkbouw. 

Het esthetische karakter van een traditioneel chalet wordt 

in belangrijke mate bepaald door de vorm en de eventueel 

aanwezige ornamenten. Men spreekt binnen de esthetiek 

ook wel over ‘mooi’ of ‘lelijk’. De compositie van de gevel is 

bijvoorbeeld ook een aspect dat mooi of lelijk gevonden kan 

worden. De mate waarin ambachtelijk vakwerk toegepast 

is op een chalet is vaak ook een maat voor de esthetische 

waarde. Over het algemeen worden ornamenten in de vorm 

van	 houtsnijwerk	 of	 figuurzaagwerk	 als	 ‘mooi’	 bestempeld.	

Naarmate er meer ambacht is verwerkt in een gevel dan zal 

allicht de esthetische waarde hoger ingeschat worden. Vandaar 

dat ambacht terdege invloed heeft op esthetische kenmerken 

van een chalet. 

Productie en assemblage

De bouwelementen die niet op de bouwplaats vervaardigd 

worden waren afkomstig uit de timmerwerkplaats, 

schrijnwerkerij of uit de fabriek. Het leveren van balken met 

bijbehorende ingewikkelde geometriën voor de verbindingen 

behoorde tot het werk van de timmerman. Men probeerde 

zoveel mogelijk om het vervoer tussen timmerwerkplaats en 

bouwplaats te bewerken. Men bracht het liefst het gereedschap 

naar het product in plaats van andersom. Hierdoor werd vaak 

ook een kleine werkplaats op de bouwplaats ingericht. De 

montage van bijvoorbeeld een vakwerkconstructie gebeurde 

ook op de bouwplaats.
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Afbeelding 92: chalet Huber, Meiringen

Afbeelding 95: tegelkachels in chalets in Altdorf

Afbeelding 96: meubels met veel houtsnijwerk en draaiwerk

Afbeelding 93: aanzicht wandpanelen in een chalet in Altdorf

Afbeelding 94: aanzicht trapopgang (ballustrade), Altdorf
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Transport en montage

Bij het oprichten van de houtconstructies werd al in de 16e 

eeuw gebruik gemaakt van bepaalde technieken en materieel. 

Zware materialen werden vaak op ronde stammetjes vervoerd 

en verplaatst met paard en wagen. In de regel werd het gebouw 

opgericht in het voorjaar. De bouw van de constructie duurde 

vaak tussen de 2 en 4 maanden. De buren hielpen vaak mee bij 

het opzetten van de constructie. Het timmeren en bedekken van 

het dak behoorde tot de afronding van de ruwbouwfase. Daarna 

werd begonnen met interieurindeling en interieurafwerking, 

die vaak wel jaren kon duren, afhankelijk van de hoeveelheid 

ornamenten. Voor de oprichting van het gebouw wordt gebruik 

gemaakt van 4 belangrijke technieken: de hefboom, glijden, 

rollen en oprichten (afbeelding 97). De keuze voor welke 

methode wordt toegepast is afhankelijk van het bouwdeel. 

Gaat het om één enkel bouwdeel of een samenvoeging van 

meerdere	bouwdelen,	of	misschien	zelfs	een	hele	gevel?	Verder	

kunnen er 4 principes voor het oprichten van bouwelementen 

worden onderscheiden: individuele bouwelementen (stijlen, 

regels), horizontale lagen (ringbalken), verticale constructie 

elementen (schijven, wanden) en complete gebouwonderdelen 

(vakwerkgevel element of complete vertrekken). Deze vier 

pricipes zijn weer te herlijden tot 4 bouwmethodes: De stijlen 

bouw (‘ständerbau’), vakwerkbouw, ‘blockbau’ en de modulaire 

bouw. 
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Afbeelding 97: Het oprichten van complete gebouwdelen
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Het proces om te komen tot een ontwerp voor een generiek 

chalet wordt vooraf gegaan door het analyseren van traditionele 

chalets en hun bouwmethodes. In dit hoofdstuk gaan we in 

op de traditionele gereedschappen en technieken die werden 

gebruikt om een chalet te bouwen en we gaan in op welke 

manieren moderne gereedschappen (machines) en technieken 

de karaktereigenschappen van het traditionele ambacht 

kunnen vervangen of niet kunnen vervangen. Anders gezegd, 

is het mogelijk om de vaardigheden van de vakman te laten 

voortleven	in	een	door	een	machine	vervaardigde	knoop?

Traditionele methodes en technieken voor de verwerking 

en bewerking, handgereedschappen

Voor de verwerking en bewerking van hout werden 

verschillende handgereedschappen gebruikt. In de 

gereedschapskist van een traditioneel timmerman trof je 

onder andere de volgende gereedschappen aan: winkelhaak, 

een hiep of froe voor het kloven van de toognagels, beitel en 

hamer om de voorgeboorde gaten uit te hakken,  een bijl voor 

het hakken van de pen verbinding (pen-gat) en de spanzaag 

die voor transport uit elkaar gehaald kon worden. Andere 

gereedschappen die niet in de kist zaten: De boombijl voor de 

vellingen en het ruw behouwen van de stammen, de brede bijl 

voor het nauwkeuriger beslaan van de stam, de spanzaag voor 

het in de lengterichting  opdelen van stammen in planken, de 

trekzaag voor het afkorten van stammen planken en balken, 

waterpas, schietlood, steekpasser en een booromslag. De 

booromslag werd bijvoorbeeld gebruikt in combinatie met een 

aantal verschillende boren (afbeelding 98 en 99). 

We kunnen tegenwoordig nog steeds op de bouwplaats 

aanschouwen hoe de timmerman op zijn gereedschap is 

aangewezen. Van 1500 tot 1800 waren de gereedschappen 

praktisch gelijk en verliep de ontwikkeling langzaam maar 

gestaag. Door de ontwikkeling van machines verliep de 

verwerking van de materialen al heel anders. De invoering 

van machines heeft in veel sectoren tot een modernisering 

in de detaillering van de te verwerken materialen geleid. 

Door de mechanisering werd er steeds meer gestreeft naar 

‘efficiëntie’.	In	deze	term	ligt	verscholen	om	de	materialen	een	

optimale	 vorm	 te	 geven,	 waardoor	 efficiënter	 geproduceert	

kon worden. De optimalisering van vorm in combinatie met 

een	 efficiënte	 productie	 kwam	 grootschalig	 tot	 uiting	 in	 de	

eerste wereldoorlog bij de productie van militair materieel 

en materiaal. Het werk van de timmerman verliep door de 

machines niet alleen sneller, maar ook anders. Vroeger bracht 

men de gereedschapskist mee naar de planken en balken, maar 

nu brengt men het hout naar de machines. 

Hieronder zullen eerst de verschillende bewerkingsmethodes 

van hout worden besproken, om te vervolgen met de 

bijbehorende houtbewerkingsmachines. De bewerkingen die 

door de timmerman kunnnen worden uitgevoerd, berusten op 

het kloven of het snijden van hout. Bij het kloven wordt hout 

gescheiden in de richting van de vezels (afbeelding 100). Het 

snijden van hout vindt plaatst loodrecht op de vezel. Wordt 

het gereedschap (zoals een beitel) in de richting van de vezel 

gebruikt dan werkt dit het makkelijkst, in tegenover gestelde 

richting kunnen er spaanders losgetrokken worden. Hierdoor 

vertoont het bewerkte oppervlak een ruwe structuur. Loodrecht 

op de vezel kunnen vezels losgetrokken worden uit hun 

structuur. Het is lastiger om in deze richting een vlak oppervlak 

te verkrijgen. De bewerking van kops hout is het moeilijkste. 

Voor het behouwen en snijden van hout wordt gebruik gemaakt 

van bijlen, dissels, steekbeitels, houten hamers en trekmessen 
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Abb. 51

verschiedene Bohrerarten

(Gerner, Werkzeuge, S. 192)

Abb. 53

Bohrwinde im 19. Jh., 340 mm

Länge

(Gemer, Werkzeuge, S. 204)

54

Abb. 54

Vorbohren einer Zapfenver-
bin- dung: der Holznagel in der

schrägen Bohrung zieht die Teile

zusammen.(Gerner, Werkzeuge,
S. 207)

Afbeelding 98: Verschillende boren in een catalogus. 
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Afbeelding 99: booromslag
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Abb. 39

Spalten das Werkzeug erhalt

seine Richtung von der Spaltfuge,
die nach dem Laufe der Holzfaser

geht Es geht keine Holzmasse

verloren

40

Abb. 40

Beim Schneiden bestimmt der Ar¬

beiter die Richtung der Trennung,
ohne Rucksicht auf den Lauf der

Faser (Exner, Teil 2, 1883)

Afbeelding 100: kloven van hout, waarbij de bijl de 
richting van de vezel volgt

67

136.1

Breitaxt oder Beschlagbeil

336.2

Hohidechse!

336 3

Leichter Hoi/hammcr,

Stecheisen, Schnitz-

messet*, Abrich srcin

316.4

Stecheisen

336.5

Zugmesser

Abb. 41

Werkzeuge zum Beschlagen und

Schnitzen: Äxte, Beile, Dechsel,

Stecheisen und Klopfholz.

(Bern Bd. 2, Nr. 27, S. 208)

Afbeelding 101: Gereedschappen voor de 
splijtende bewerking van hout: bijl, dissel, 
beitel, hamer, guts en trekmes
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(afbeelding 101). De beil behoort tot een van de belangrijkste 

gereedschappen van de timmerman. Deze bestaat uit een blad 

en een steel. De verschillende vlakken en rondingen aan een beil 

hebben allerlei benamingen gekregen die door de vakmensen 

zijn bedacht. Er werden bijlen gemaakt voor allerlei doeleindes. 

De werking van het splijten berust altijd op hetzelfde principe. 

Een scherp wigvormig vlak metaal wordt met een zwaai in 

het hout geslagen om zo de vezels te laten splijten. De steel 

van de bijl werd vaak van essenhout gemaakt, gezien dit een 

bijzonder harde houtsoort is. De doorsnede van de steel was 

rond of ovaal. De ergonomie van de steel werd vanaf 1850 voor 

het eerst in Amerika verbeterd door hem dubbel gebogen uit te 

voeren. De meeste stelen hebben nu een lengte tussen de 60 en 

75 cm (vroeger tot wel 120 cm). Er kan onderscheid worden 

gemaakt in onder andere de mortisebijl voor het maken van 

gaten, het hakijzer (of froe bijl) om toognagels mee te maken, 

de timmermansbijl voor het afwerken, de beslagbijl voor het 

vierkant behouwen van de balken en de dissel voor bijvoorbeeld 

het uithollen van een boomstam met als bestemming een 

dakgoot 35. Een geoefende smid maakte een bijl in circa 3 

uur. Voor het vierkant behouwen van een boom hadden de 

timmerlieden veel vaardigheden nodig. Toen aan het einde 

van de 19e eeuw steeds meer balken uit de zagerij komen, ging 

langzaam het ambacht van het behouwen verloren. In 1940 

werd	het	ambacht	definitief	niet	meer	beoefend.	Inmiddels	zijn	

er weer een aantal personen die middels cursussen het ambacht 

in stand proberen te houden (Baumschlichten; http://www.

ourbarns.com/The-art-of-Hand-Hewing.html).

  

Een ander onmisbaar gereedschap voor de timmerman bleek de 

zaag. Een zaag creëert onafhankelijk van de vezelrichting een 

plat	vlak..	Zonder	de	ontwikkeling	van	de	figuurzaag,	was	de	

bekende	 figuurzagarchitectuur	 in	 Zwitserland	 nooit	 ontstaan	

(afbeelding 102). Het zaagblad is het belangrijkste onderdeel 

van de zaag. Het is een strook bladstaal met verschillende 

breedtes en vormen, waarbij een lange zijde is voorzien van 

zaagtanden. Deze driehoekige tanden verrichten het zaagwerk. 

Bij het heen en weer zagen werken de tanden vaak maar 

in een richting. Hierin worden de trekzaag en duwzaag 

onderscheiden. Bepaalde zagen werken in beide richtingen 

en hebben ook tanden in beide richtingen. In het algemeen 

geldt	dat	voor	fijn	werk	kleine	en	fijne	 tanden	nodig	zijn	en	

voor grof werk grote tanden nodig zijn. Met de zetting van 

de tanden wordt de breedte van de zaagsnede bepaald. Voor 

het langszagen van zachthout met zijn langere vezels gebruikt 

men	grove	 tanden,	voor	hardhout	kleinere	en	fijnere	 tanden.	

Hoe breder het zaagblad hoe rechtlijniger de zaagsnede. Ook 

de dikte van het zaagblad is hierbij van belang en de evenetuele 

zaaglintspanning. Men onderscheid daarom ook wel gespannen 

en ongespannen zagen (afbeelding 103). Om de wrijving te 

verminderen die tussen zaagblad en hout ontstaan, staan de 

tanden afwisselend naar de ene of naar de andere kant. Dit 

wordt ook wel de  ‘zetting’ van de zaag genoemd. Het is de 

uiteindelijke maat waarmee de zaagsnede breder is dan de dikte 

van het zaagblad. De vaardigheid om de zaag te zetten moest 

de timmerman ook beheersen, aangezien alleen een scherpe en 

gelijkmatig gezette zaag, nauwkeurig zaagt. Vanaf 1740 werden 

de betere zagen in Engeland uit goed staal geproduceerd, maar 

ook Nederland was een belangrijke producent van houtzagen. 

Later specialiseerde Duitsland zich in de staalindustrie en 

kwam er steeds meer metalen gereedschap uit dit land. Het 

opzagen van boomstammen tot planken gebeurde vaak met een 

raamzaag die bediend moest worden door een man bovenop de 

stam en een eronder. Hiervoor moest de stam op een verhoging 

worden gelegd, maar er werd ook vaak een zaagkuil gegraven 

van ca. 1m diep waarin de onderste zager plaats nam (afbeelding 
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Afbeelding	102:	figuurzaagwerk

73

Schrot- oder Quersäge

3.^.2

Schrot- oder Quersäge

3373

Gestellsäge, «Spanmäge»

337.4

Gestellsäge, «Spannsäge»

337.6

Fuchsschwanz

337,7

Gratsäge, Zimsagi

Abb. 45

Man unterscheidet zwischen ge¬

spannter Säge und ungespannter

Säge.

(Bern Bd. 2, Nr. 27, S. 209)Afbeelding 103: Gereedschappen voor de verspanende 
bewerking van hout: men onderscheid gespannen zagen 
en ongespannen zagen
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104). Zagen werden ingezet om het arbeidsproces te versnellen 

of te vereenvoudigen. 

Met bijlen, beitels, dissels en zagen kunnen de timmerlieden een 

groot deel van hun werk gedaan krijgen, echter voor het vlakken 

en	 aanbrengen	 van	 profileringen	 zijn	 schaven	 onmisbaar.	

Ook dit gereedschap kent zijn onderdelen met bijbehorende 

vaktermen. Zo is er het lichaam van de schaaf, het handvat, het 

mes en de wig. De schaaf kan worden gezien als een van de 

eerste werktuigen van de mechanisering. Een schaaf is in feite 

een beitel, waarvan de steekhoek vast staat ingesteld. Door de 

druk die uitgeoefend wordt op de schaaf wordt door de mond 

van de schaaf voorkomen dat het hout verder kan splijten. De 

spaanders worden constant afgebroken. De vezelrichting van 

het hout heeft grote invloed op de afwerking van het geschaafde 

oppervlak. Het maakt een groot verschil of je met de vezel mee, 

tegen de vezel in, dwars op de vezel, of kops hout schaaft. De 

breedte van de mond van de schaaf moet niet te breed, maar 

ook	niet	te	smal	zijn	om	effectief	te	kunnen	functioneren.	De	

bevestiging van het schaafmes in de schaaf gebeurde tot het 

midden van de 19e eeuw met een houten wig. Daarna werden 

er in Amerika steeds nieuwe bevestigings- en instelmethodes 

voor hetschaafmes ontwikkeld met de daarbij behorende 

patenten. Een goede schaaf moet zwaar zijn, zodat er minder 

druk hoeft te worden uitgeoefend op de schaaf. En de zool van 

de schaaf moet slijtvast worden gemaakt, om te voorkomen dat 

deze uitholt, waardoor niet meer vlak geschaafd kon worden. 

De eerste seriematig geproduceerde schaven waren afkomstig 

uit Duitsland vanaf het begin van de 19e eeuw. Ze konden 

uit de catalogus worden besteld. De vorm van de schaafzool 

bepaalde het doel, of voor het vlakken van oppervlaktes of voor 

het	 profileren.	 Het	 vlakken	 van	 een	 ruw	 houten	 oppervlak,	

koste met een handschaaf ongeveer vier werkgangen. Een 

blokschaaf werd gebruikt voor het wegwerken van de grootste 

oneffenheden.	Het	vlakken	gebeurde	met	een	Voorloper.	Met	

de reischaaf werd het oppervlakte vlak en glad afgewerkt. De 

profileringen	in	de	houtbouw,	ook	terug	te	vinden	in	de	gevels	

van	het	Zwitserse	chalet	werden	gemaakt	met	profielschaven.	

Voor halfhout verbindingen was er de sponningschaaf 

(afbeelding 105) en voor de verbinding van vloerplanken de 

veerploeg.	Tegenwoordig	worden	de	profileringen	aangebracht	

met een stationair freesmachine, of een bovenfrees. 

Een andere veelvoorkomende bewerking in de traditionele 

chaletbouw is het boren van gaten. Voor elke bewerking, 

of het nu boren in metaal of hout is zijn er speciale boren 

te verkrijgen. En in houtboren is ook weer onderscheid te 

maken. De punt van een houtboor om te centreren, kan 

hoekig en glad zijn, of kegelvormig met een schroefdraad. 

De snijder op de boor wordt gebruikt voor het verspanen. 

Erachter zit de spaanruimte om de uitgeboorde spanen af te 

voeren naar de bovenzijde van de boor. En afhankelijk van 

het gebruik heeft de boor een lange of een korte schacht. Bij 

het boren worden afhankelijk van de soort boor de spaanders 

zijwaarts weggedrukt, afgescheurd of doorgesneden. Met een 

lepelboor kunnen grote dieptes worden berijkt en kan volledig 

rechlijnig worden geboord ongeacht de vezelrichting. Om te 

voorkomen dat hout opsplijt, worden de gaten voor de spijkers 

voorgeboord. Hout kan niet splijten wanneer er geen zijwaartse 

druk ontstaat. Daarom worden spijkergaten vaak voorgeboort. 

De uitvinding van de slangenboor is een enorme verbetering. 

Door de zelf schroevende punt, trekt de boor zichzelf het hout 

in. Ook de boormomslagen kenden verschillende vormen. Aan 

de voorzijde zit de boorkop aan de achterzijde een vlakke ronde 

(vaak) houten schijf. Ertussen zit de zwengel. Dit product heeft 

veel uitvinders bezig gehouden. Voor het aanbrengen van de 
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Abb. 46

Mit derKlobsäge wurdejahrhundertelang das Holz in Längsrichtung

aufgetrennt, Aufnahme in der Schweiz um 1900.

(Gerner, Werkzeug, S. 138)

77

47

Abb. 47

Der Hobel und seine Bezeich¬

nungen: Hobelkasten, Nase, Keil,

Maul und Sohle, sind wichtig, um

sie danach in die maschinelle Be¬

arbeitung umzusetzen.

(Gerner, Werkzeug, S. 164)

48

Abb. 48

Das in den Hobel eingespannte Ei¬

sen verhindert, dass sich das Holz

weiter spaltet, die Späne werden

fortlaufend gebrochen,

(ebd. S. 165)
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Abb. 49

Serienmässige Herstellung der

Hobel erst ab Mitte 19. Jh.

Zweiermannshobel im Katalog

Verkauf, 1861.

(ebd, S. 173)

Afbeelding 104: Foto van ca. 1900 uit Zwitserland. Hout wordt verzaagd met een raamzaag tot 
planken en balken. 

Afbeelding 105: Handschaven in een catalogus. 



TRADITIONEEL AMBACHT VERSUS MODERN AMBACHT

Generiek Chalet, afstudeerproject 2015-2017
Gerben Meussen, Architectuur en Bouwtechniek student aan de TU/Eindhoven

Korenbloemstraat 23, 5643HK Eindhoven (NL) t +31(0)6 380 401 52 e g.a.m.meussen@student.tue.nl 

- 66 -

ronde toognagels moest eerst een gat geboord worden door de 

pen gat verbinding. Het toognagel gat aan de pen zijde, zat 

niet helemaal gelijk met het toognagel gat aan de gat zijde van 

de pen gat verbinding. Hierdoor werd de verbinding door het 

inslaan van de toognagel aangetrokken. De gaten werden vaak 

geboord met een stoeltjesboor. Ook de handmatige productie 

van de boren ging over naar industriële productie, waarbij 

uiteindelijk de hogesnelheidsstaalboor (HSS) en hardmetaalboor 

werd ontwikkeld. 

Om te controleren of een stuk hout geen torsie in zich heeft, 

gebruikte de timmerman vroeger twee richtlijsten. Door deze 

aan het begin en eind van de balk neer te leggen en eroverheen 

te kijken, kan worden bepaald hoeveel de torsie bedraagt. De 

duimstok en de winkelhaak gebruikt de timmerman om de 

hoeken te controleren op haaksheid. Ook de zwaaihaak bleek 

onmisbaar te zijn. Het gebruik van shablonen bleek voor de 

timmerman ook onmisbaar bij steeds terugkerende contouren 

of versieringen in de vorm van schaafwerk aan bijvoorbeeld 

windveren, railingen en ballustrades. De ornamenten waren 

voor de timmerman onderdeel van de constructie. Hij legde de 

shablonen voor aan de klant net als een monsterboek, zodat ze 

hun voorkeur konden uitspreken. 

Traditionele methodes en technieken voor de verwerking 

en bewerking, arbeidsprocessen

Van boom tot chalet vallen er verschillende arbeidsprocessen 

te onderscheiden. Er wordt begonnen in de bosbouw. Hierbij 

worden de bomen geselecteerd (geblest) die geschikt zijn voor 

de	 halffabricaten.	 Vervolgens	 zullen	 ze	 gekapt	 en	 vervoerd	

worden. Men rekent voor een chalet als woonhuis een gemiddeld 

houtverbruik van 300 boomstammen. Tegenwoordig rekent de 

timmerman 70-80m3 verwerkt hout. Hiervoor moet 240m3 op 

stam worden gekapt, om vervolgens 160m3 te laten verzagen. 

De kap en het transport van de boomstammen behoorde tot 

in de 19e eeuw nog tot het werk van de timmerman. Deze 

koos zijn eigen hout uit op de houtveiling of op stam in het 

bos. De selectie vergde veel kennis. Het hout werd gekapt als 

de sapstroom tot rust was gekomen. Deze periode loopt van 

November tot begin februari. Deze periode paste goed in het 

schema van de timmerman. Wanneer het weer te slecht werd 

om te werken op de bouwplaats, vertrok men naar de bossen 

voor de houtkap. Door het uitzakken van de sapstroom naar de 

wortels, is het gezaagde product minder vatbaar voor schimmels 

en ongedierte. Er zijn namelijk minder suikers aanwezig. Nadat 

het hout gekapt was werd het opgestapeld. 

De velling gebeurde door twee man met een trekzaag. Er 

werd zo laag mogelijk een valkerf gemaakt, met behulp van 

de (tweemans)trekzaag en bijlen. Deze valkerf bepaald de 

valrichting van de boom. Vervolgens werd de boom aan 

de achterzijde ingezaagd, totdat er wiggen in de zaagsnede 

geslagen konden worden. Met behulp van de wig kon de boom 

over het dode punt heen geholpen worden, waarna de boom 

zijn val zou inzetten. Nadat de boom was uitgekleed (ontdaan 

van de top en overige takken) werd de stam vervolgens geschild 

(ontdoen van de schors). Dit werd gedaan om te voorkomen 

dat bij het drogen het vocht niet weg kon tussen het spinthout 

en de schors en om de voedingsbodem weg te halen voor 

schimmels en ongedierte. Vaak werd de stam in het bos nog 

grofweg in vorm gebracht met een keep bijl. 

Houttransport over langere afstanden was voor de aanleg 

van het wegennet en de spoorlijnen alleen mogelijk over het 

water. Het transport van de stijle berhellingen gebeurde met 

glijbanen. Het vervoer vond ook plaats met karren en wagens 
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Abb. 62a

Gattersäge zum Verschneiden von

unregelmässig gestalteten Harthöl¬

zer. 15 Sägen können mit Sägegatter¬
rahmen in Anwendung gebracht wer¬
den. (Exner, 1883, S. 279)

Abb. 62b

Die Gatteniegel sind aus Stahl, alie

übrigen Bestandteile aus Schraied-

eisen. (Exner, S. 279, Taf. LX)

Afbeelding 106: Een van de eerste meerblad raamzagen op stoom aangedreven 
(ca. 15 zaagbladen in een raam)
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met een of meer paarden. Het meeste hout werd in de directe 

omgeving verwerkt. De snelheid waarmee het hout gedroogd 

kon worden was belangrijk. Droog hout is minder buigzaam 

en ook scheurvorming wordt beperkt. Tegenwoordig kan de 

vochtigheid en de duur van het droogproces precies worden 

ingesteld. Vroeger werd het hout gemiddeld twee jaar 

gedroogd. Indien de timmerman nog vochtig hout verwerkte 

zoals de boomstammen in de ‘strichbau’, moest hij rekening 

houden met verdere krimp in de toekomst. 

De timmerman gebruikt naast een klein deel rondhout, voor 

het overgrote deel behouwen, of bezaagd hout. Indien een balk 

wordt vergeleken met gelijke afmetingen die is behouwen, of 

gezaagd is, dan biedt de behouwen balk meer weerstand tegen 

breuk en buiging dan de gezaagde balk. Dit komt omdat bij 

de bezaagde balk de vezels worden afgesneden, terwijl deze 

bij de behouwen balk grotendeels door blijven lopen. De 

nog bestaande Zwitserse chalets die uit gekloofde balken zijn 

opgebouwd zijn het bewijs hiervan. Het constructiehout van 

de chalets in het berggebied van Bern werd tot in de 20e eeuw 

uitsluitend behouwen. Hiervoor werd de stam eerst geschild 

om deze vervolgens om de 60cm met de bijl in te kerven. Met 

de brede bijl werd uiteindelijk de stam rechthoekig beslagen 

(afbeelding 107). Een geoefend timmerman deed ongeveer 10 

minuten over een balkzijde. Vroeger werd de kwaliteit van 

het hout pas duidelijk tijdens het behouwen. Indien er teveel 

deformaties aanwezig waren werd de stam terzijde geschoven 

en voor andere doeleinden gebruikt. Tegenwoordig vind 

er in de zagerijen kwaliteitscontrole plaats door middel van 

röntgenscans.	Computersimulaties	helpen	bij	de	kwalificering	

van hout voor doeleindes met hoge eisen. 

Het opsplitsen van de stammen werd gedaan op locaties waar 

geen zagerij aanwezig was door middel van kloven. Met dit 

product werden vloeren dicht gelegd en wanden gestapeld. 

De helften die door het kloven ontstonden werden na het 

driehoekig beslaan ook toegepast als vulling in de vlakken van 

de ‘ständerbau’. Rechthoekige stukken leenden zich voor de 

‘blockbau’. Het in de lengte verzagen van de bomen gebeurde 

vaak op de bouwplaats, op bokken of in een zaagkuil (afbeelding 

104). De afmetingen van het hout die werden toegepast in de 

‘blockbau’ zijn de volgende: 12x20, 12x18 en 10x20cm. De 

kleinere afmetingen: 8x14, 6x12cm en de wandbetimmering 

van 3x20 en 3x30cm. Voor het zagen werd gebruik gemaakt 

van de raamzaag en het kortijzer. Voor een nabehandeling kon 

het hout nog met de bijl beslagen worden, gedisseld worden of 

geschaafd worden. 

Traditionele methodes en technieken voor de verwerking 

en bewerking, industrialisering

Het nieuwe werktuig was de machine. Bij het bewerken van 

het houtoppervlak werd gebruik gemaakt van bijlen en schaven. 

Men trachtte de functies van deze handgereedschappen te 

verwerken in een machine. Hieruit ontstond de vlakbank 

en later de vandiktebank. De eerste machines die voor de 

houtbouw werden ontwikkeld bestonden uit boomzagen. Dit 

proces kostte met de hand namelijk het meeste tijd. De eerste 

boomzagen werden aangedreven door watermolens of door 

stoommachines. De energie van het water werd met behulp van 

een waterrad overgedragen op een krukas, die het zaagraam 

aandreef. Men onderscheid continu aangedreven zagen, zoals 

de lintzaag en cirkelzaag en heen en weer bewegende zagen, 

zoals bijvoorbeeld een raamzaag. De eerste op een raamzaag 

lijkende bomenzaagmachine werd al in 1245 ontworpen door 

Villard de Honnecourt. De oudste zaagmolens in Zwiserland 

staan in Augsburg (1322), Breslau (1427), Erfurt (1490) en 
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59

Abb. 59

Das Auswiegen der „Seele", der

Querschnitt muss parallel zur Ebe¬

ne der Markkrümmung zu liegen
kommen.

(Bd. 28, S. 309)

60

Abb. 60

Der Querschnitt wird mit Senkel

und Winkel auf den Hirnholzflä¬

chen aufgezeichnet.

(Bd. 28, S. 309)

61

Abb. 61

Nach dem Schnurschlag und dem

Kerben, wird der Balken grob ab¬

geschlagen.

(Phleps, 1942, S. 13)

Afbeelding 107: voor het behouwen van de boomstam werd deze op 
hoogte geplaatst en goed verankerd.
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in Joachimstal in Böhmen (1552). Deze zaagmolens zijn 

eenvoudige gemechaniseerde enkelblads raamzagen. Deze 

zaagmolens werden tot in de 19e eeuw gebruikt. Ze lagen 

vaak in de buurt van steden, waar het hout zijn afzet vond. 

De eerste boomzaagmachine op stoomkracht werd gebouwd 

in de militaire scheepswerf van Portsmouth in Engeland. De 

eerste meerblad raamzagen  (12- 15 zagen) ontstonden vanaf 

begin 1800 (afbeelding 106). De krachtoverdracht van de 

stoommachine naar de zaagramen gebeurde middels drijfriemen. 

Een werkende stoomzagerij is ook in Nederland nog steeds te 

vinden. Deze staat in Groenlo: ‘fa. Nahuis stoomhoutzagerij’. 

Ook	de	figuurzaag	werd	in	een	machinevorm	uitgevoerd	om	

sneller	en	op	grote	schaal	de	filigraine	ornamenten	te	kunnen	

maken. Deze zaag kreeg de naam ‘decoupeerzaag’. In de 19e 

eeuw ontstaat een aaneengeschakeld net van zagerijen. 

Vervolgens werd het schaafproces gemechaniseerd. De houten 

schaven	en	profielschaven	(afbeelding	105)	werden	vervangen	

door metalen varianten. Hierdoor werd voorkomen dat de 

zool van de schaaf kon uithollen. Nog later, in 1776, werd 

de vlakbank uitgevonden, waarmee hout gevlakt en direct 

geschaafd kan worden. Er waren varianten waarbij het hout 

werd voortbewogen over de machine en varianten waarbij de 

machine over het hout werd gehaald. In 1802 werd de eerste 

vlakbank uitgevonden, waarbij het werkstuk moest worden 

voortbewogen. Bij de eerste vlakbanken ging het om een mes 

dat zich parallel aan het hout machinaal voortbewoog. De 

tangentiale schaafmachine waarbij de schaafmessen ronddraaien 

werd pas in 1817 uitgevonden in Parijs. 

Nog	wat	later	werd	de	eerste	machinale	profielschaaf	ontwikkeld	

(1840). Ook raamroedes konden zo in massaproductie worden 

genomen.	 Freesmachines	 en	 profileringsmachines	 waren	

hiermee al halverwege de 19e eeuw onmisbaar om reliëf 

versieringen te maken voor de verschillende bouwstijlen. 

In 1852 werd een machine ontwikkeld om boomstammen 

uit te hollen voor het maken van houten waterleidingen. De 

kopieermachine werd in 1843 in Londen uitgevonden. Hierdoor 

werd het mogelijk om bestaande 3D objecten te kopiëren en in 

de massa te produceren. Ieder ornament behield na het kopiëren 

dezelfde	verfijnde	details.	Deze	machine	lijkt	in	zijn	eenvoud	op	

de huidige computergestuurde CNC machines. 

Hout	 inleg	 en	 fineer	 afwerkingen	 maakten	 vanaf	 de	

wereldtentoonstelling in Londen in 1851 hun opmars. Door 

de vele stoommachines werd het interessant om meerdere 

machines op dezelfde machine aan te drijven. Zo werd in 1775 

ook de kolomboormachine uitgevonden. De stoommachines 

werden niet alleen ingezet om pompen aan te drijven voor de 

inpoldering van gebieden en mijnen, maar ook steeds meer 

in de industrie, scheepvaart en in het spoorwegmaterieel. Het 

heeft lang geduurd voordat zich een evenwicht instelde tussen 

het eenmalig produceren van een product (handwerk), het 

seriematig produceren van een product (handwerk en machines) 

en de massaproductie (machines). De ambachtslieden moesten 

zich omscholen om in de fabrieken de machines te kunnen 

bedienen. De ondernemer stond en staat nog steeds vaak voor 

de keuze om kapitaalintensief te moderniseren of conservatief 

te stagneren. Een timmerwerkplaats beschikte vanaf het begin 

van de 20e eeuw in elk geval over de standaardmachines zoals 

een vlakbank, vandiktebank, cirkelzaag, draaibank en lintzaag.

Innovatieve methodes en technieken voor de verwerking 

en bewerking, automatisering

Inmiddels is de ontwikkeling in de industrialisering dusdanig 

gevorderd dat er een nieuwe ontwikkeling gaande is naar 
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de ‘automatisering’. Daar waar tijdens de industrialisering 

nog werknemers nodig waren om de machines te bedienen, 

wordt in de automatisering de menselijke arbeid bijna volledig 

vervangen door computers. Dit zijn de zogenaamde CNC 

machines die digitaal worden aangestuurd. Een CNC machine 

is in basis niet veel anders dan een conventionele machine die 

door een werknemer bedient moest worden. Alleen worden de 

assen, omwentelingssnelheid en gereedschappen nu door een 

computer aangestuurd. Het enige wat nodig is om een dergelijke 

machine te laten produceren zijn digitale productietekeningen. 

Deze tekeningen worden ingeladen in de machine en zullen de 

stappenmotoren aansturen die de machine in werking zetten. 

In het maken van de tekeningen zit nog altijd veel tijd die door 

werknemers wordt ingevuld. Voordeel is dat door de CNC 

bewerking extreem hoge nauwkeurigheden kunnen worden 

behaald, daar waar dit vaak onmogelijk was in het geval van 

aansturing van de machines door de mens. 

Een veelvoorkomende CNC machine in de houtbouwindustrie 

die in aanmerking komt om de verschillende ambachtsprocessen 

te vervangen is de ‘Hundegger Abbundmaschine’. Deze 6-assige 

frees-, boor- en zaagmachine kan worden ingezet om bijna elke 

denkbare verbinding te maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt 

van 18 verschillende gereedschappen. Met een bereik van 

300mm x 1250mm is geen balkdoorsnede te groot en kan dus 

ook gelamineerd hout bewerkt worden. Andere voordelen die 

de machine biedt zijn de lage productietijd, waardoor er sneller 

uitgeleverd kan worden, het zelf optimaliserende vermogen 

waardoor er minder afval wordt geproduceerd en er bewuster 

met	de	grondstoffen	kan	worden	omgesprongen.		

Traditioneel en modern ambacht bij de assemblage op de 

bouwplaats

Tijdens het bouwproces werd traditioneel gezien vooral 

veel mankracht gebruikt om het gebouw op te richten of te 

monteren. Hijskranen waren nog niet van die tijd en materieel 

was moeilijk op de plaats van bestemming te krijgen op de vaak 

afgelegen en moeilijk bereikbare plekken in Zwitserland. Met 

behulp van touwen, katrollen en een houten driepoot werden 

de eerste hijsinstallaties geïmproviseerd. Voor het verankeren 

van de bouwelementen kon worden gekozen uit houten 

toognagels en spijkers. 

Tegenwoordig wordt er meer aandacht besteed aan ARBO 

wetgeving en zijn hijskranen, verrijkers en ander hulpmaterieel 

een algemeen goed geworden op de bouwplaats. Nog 

altijd zijn niet alle bouwlocaties in Zwitserland even goed 

toegankelijk. Vandaar dat er ook veel ervaring aanwezig 

is om met helicopters het bouwmateriaal in te laten vliegen. 

De bevestigingsmethodieken in de prefab houtbouw zijn 

nu omvangrijk. Spijkers zullen niet veel meer gebruikt 

worden. Deze zijn vervangen door houtschroeven die vaak 

tot uitzonderlijke lengtes worden toegepast. Waar vroeger 

de hamer het belangrijkste stuk handgereedschap was bij de 

montage van het chalet, zal dit nu de slagschroevendraaier 

zijn. Daarnaast zijn veel houtverbindingen vervangen door 

boutverbindingen en ingesliste staalplaten. Ook het aanbrengen 

van de fundering heeft letterlijk meer voeten in de aarde 

gekregen. Tegenwoordig is een betonnen fundering de norm, 

terwijl vroeger het hele gebouw vaak op een aantal veldkeien 

of rotsen rustte. 

Relatie tussen traditioneel en modern ambacht

Wat zijn nu eigelijk de expressieve verschillen tussen 

traditioneel	 en	 modern	 ambacht?	 Het	 belangrijkste	 verschil	

is naar mijn mening dat bij traditioneel ambacht de charme 
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van de imperfectie kan worden waargenomen. Deze is bij 

het moderne ambacht vaak afwezig of moet geïmmiteerd 

worden. Ook ontbreekt het in de moderne houtbouw vaak aan 

houtverbindingen. Het lijkt alsof deze zoveel mogelijk worden 

vermeden, omdat ze waarschijnlijk arbeidsintensief zijn om te 

maken, maar inmiddels zijn er nieuwe technieken (Hundegger). 

Samengevat zijn er twee aspecten die visueel het verschil maken 

tussen traditioneel ambacht en modern ambacht, te weten de 

oppervlakte bewerking en de verbindingstechnieken. 

De oppervlakteafwerking in de traditionele houtbouw bestond 

voor de uitvinding van de houtzaagmolen voornamelijk uit 

behouwen of geschilde balken die gestapeld de wanden van een 

chalet vormen. In het moderne ambacht wordt voornamelijk 

gewerkt met vierzijdig geschaafde balken die hierdoor een 

haakse aanslag hebben in de machine waarin ze bewerkt 

worden. Het ontstaan van de vierzijdig geschaafde balk is van 

belang geweest voor de ontwikkeling van een CNC machine 

als de Hundegger. Behouwen balken kunnen in een dergelijke 

machine niet bewerkt worden. Hiervoor is wel een oplossing 

geboden in de zin van de oppervlakteafwerking. Indien een 

opdrachtgever de wens heeft om een oudere uitstraling mee 

te geven aan de balken, kunnen deze worden geborsteld. Door 

middel van dit proces worden de bastvaten tussen de houtvaten 

uit geborsteld om een ruwer en robuustere look te krijgen. 

Echter blijven de afmetingen van de balk wel haaks. Hier is dus 

sprake van immitatie. Ook het schillen van rondhout gebeurt 

tegenwoordig machinaal. Hierbij is het onderscheid tussen 

handgeschild en machinaal geschild iets moeilijker te maken, 

maar een geoefend oog ziet het direct. 

Het belangrijkste bij een houtconstructie is de krachtoverdracht. 

Het kan worden vergeleken met het skelet, de ‘constructie’ 

van ons lichaam, waarbij de botten en de gewrichten de 

krachten overdragen. De gewrichten zijn te vergelijken met 

de houtverbindingen. De treksterkte van een houtconstructie 

wordt eerder beperkt door de verbindingen dan door de 

materiaaleigenschappen. Het bedenken van houtverbindingen 

die een stabiele constructie opleveren, was de kunst van 

de ambachtelijke bouwtraditie. Wanneer de traditionele 

bouwdetails worden bestudeerd komt ook de zwakte wel eens 

naar voren. Bij de vakwerkbouw kan het wel eens voorkomen 

dat drie horizontaal georiënteerde balken in stapeling liggen 

(afbeelding 108). Bijvoorbeeld een voetbalk bovenop de 

vloerbalken, die weer op een dekbalk liggen. Dit is op zijn 

minst gezegd ideaal, aangezien hout slecht druk loodrecht 

op de vezel kan weerstaan. Doordat deze balken alle 3 zullen 

krimpen of uitzetten, zal het gebouw ongelijkmatige zettingen 

te verduren krijgen. Ook wordt hout door het aanbrengen van 

verbindingen behoorlijk verzwakt, er wordt namelijk bij een 

half hout verbinding bijvoorbeeld, de helft van het materiaal 

weggenomen. Er moet hout worden toegepast met afdoende 

afmetingen, om ervoor te zorgen dat er nog voldoende ‘vlees’ 

overblijft. De korbelen aan de buitenzijde moeten vaak het dak 

en/of het balkon ondersteunen. Dit element in de constructie 

krijgt grote krachten te verduren. Het was tevens een element 

dat erg in het oog sprong. De timmerlieden wisten de robuuste 

korbelen vaak toch fragiel te laten ogen, door aangebracht 

houtsnijwerk. In de overgang naar de industrialisatie van 

de houtbouw en het herontdekken van de vakwerkbouw, 

werden technieken en verbindingen geperfectioneerd. Maar 

er werden ook gewaagde rijk gedetailleerde constructies 

uitgetest (afbeelding 109). In eerste instantie lijken de details op 

beeldhouwwerk, zoals ze in de monsterboeken van Brooks uit 

Engeland staan weergegeven (1839). Maar het zijn regelrechte 

verzamelingen van verschillende decoraties. 
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Afbeelding 108: de zwakte in de vakwerkbouw, wanneer meerdere 
horizontale balken in stapeling liggen is dat er druk ontstaat 
loodrecht op de vezel

Afbeelding 109: de combinatie van technische en 
esthetische bouwelementen ineen.
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Smeedijzeren verbindingsmiddelen waren noch tot in de 16e 

eeuw te duur om voor de gewone burger toe te passen. In de 

overgangsperiode van zuivere houtverbindingen naar metalen 

verbindingsmiddelen, kwamen steeds meer metalen standaard 

bevestigsmiddelen beschikbaar, zoals draadeinden, bouten 

en klemmen. Vanaf het midden van de 19e eeuw kwamen 

er steeds meer verbindingsmiddelen beschikbaar. Hoe groter 

de constructie moest overspannen, des te groter werden de 

krachten die er vrij kwamen. Staalbanden of trekstangen werden 

vaak in spantconstructies gebruikt om deze spatkrachten op 

te vangen. In de hallenbouw sprak men later van staal-hout 

constructies door de grote hoeveelheid gebruikt metaal. De 

timmerlieden gingen mee in de trend van de ontwikkeling van 

staalconsructies en combineerden de houten verbindingen vaak 

met stalen bevestigingsmiddelen. In het begin van de 19e eeuw 

namen de Fransen de productie van spijkers over en werden ze 

met behulp van stoommachines in massaproductie gemaakt. In 

1891 werd op de spijker geïnspireerd het nagelblik ontwikkeld. 

Een plaat die tussen twee houtdelen werd gelegd om deze 

vervolgens met spijkers te perforeren. Hierdoor werden de 

houten delen gekoppeld. Tegenwoordig kennen we deze plaat 

als spijkerplaat of spijkerband.

Een andere ontwikkeling is die van de houtskeletbouw. Dit 

bouwprincipe is een doorontwikkeling van de stijlenbouw 

(‘ständerbau’), met eigen verbindingskarakteristieken. De 

vlakvulling wordt nu niet gevuld met leem of natuursteen, maar 

met isolatie. De afwerking kan bestaan uit een betimmering 

of zelfs een bakstenen buitenblad. De houtskeletbouw is een 

bouwmethode die is ontwikkeld om de kosten te drukken, 

om de negatieve aspecten van de traditionele houtbouw te 

verbeteren, en als afkeer tegen de oudbollige timmermanskunst 

met zijn eenvoudige verbindingstechnieken. De Amerikanen 

bedachten een afstand tussen de stijlen van 40 cm, waarbij de 

stijlen vaak tot 2 verdiepingen hoog liepen. Deze zogenaamde 

‘Baloon Frame Construction’ wordt geconstrueerd uit hout met 

standaardafmetingen (2”x4”) die uit voorraad leverbaar zijn. 

Zonder de ontwikkeling van hout met standaardafmetingen, 

en de ontwikkeling van spijkers en later schroeven, zou de 

Amerikaanse bouwwijze niet mogelijk zijn. Deze bouwwijze 

betekende met name veel voor de Amerikaanse woningbouw. 

Ook in delen van Europa ontwikkelden zich andere 

gepatenteerde vormen van houtskeletbouw. De varianten 

wisselden van een bouwvorm met houtverbindingen en een 

bouwvorm met alleen gespijkerde of geschroefde verbindingen. 

Vanaf 1933 is het eerste prefab houtskeletbouw systeem 

ontwikkeld, bestaande uit kant en klare raamwerken. Dit 

systeem staat bekend onder de naam ‘Fafa’ en werd ontwikkeld 

in Stuttgart. Het is een systeem waarbij de raamwerken tussen 

de hoekposten van 12x12 cm worden geplaatst. 

In Zwitserland werden prijsvragen uitgegeven om de houtbouw 

te bevorderen en nieuwe systemen te ontwikkelen. De eerste 

prijsvraag uit 1886 vroeg om de ontwikkeling van een klein maar 

fijne	arbeiderswoning.	In	1932	werd	de	prijsvraag	uitgegeven	

voor de ontwikkeling van een nieuw bouwsysteem voor een 

reguliere woning. De inzendingen bestonden hoofdzakelijk uit 

skeletbouwsystemen met isolatie. Men vond de systemen die 

op de ‘blockbau’ gegrond waren niet interessant vanwege het 

intensievere montage- en maak proces. 

Daarnaast kunnen er 3 grote ontwikkelingsstappen worden 

opgemerkt. De eerste is de wandopbouw van een ‘blockwand’ 

die tot ca. 1850 toegepast werd. De tweede wandopbouw is die 
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van een gepatenteerde massieve wand van rechtopstaande balken 

uit 1925, ontworpen door architect Lux Guyer en geproduceerd 

door chalet fabriek Lungern. Als laatste de wandopbouw zoals 

we hem nu kennen in de houtskeletbouw, stammende uit de 

jaren 70 van de vorige eeuw. Het eerste bouwsysteem bestaat 

uit beslagen of bezaagde balken, het tweede bouwsysteem 

bestaat uit voorbewerkte elementen die tot een systeem worden 

samengevoegd en het derde systeem vereenvoudigd weer, 

doordat het bestaat uit hout met standaardafmetingen. 

Het verdwijnen van de houtverbindingen had te maken 

met de ontwikkeling van hout met standaardafmetingen en 

de ontwikkeling van nieuwe bevestigingsmiddelen zoals 

schroeven,	 waardoor	 er	 efficiënter	 gebouwd	 kon	 worden.	

Met deze ontwikkeling werd de constructie ook onzichtbaar 

weggewerkt, omdat deze als niet toonbaar werd beschouwd. 

Een regelwerk met lukraak ingedraaide schroeven of spijkers 

heeft beperkte esthetische waarde, terwijl in het geval van 

de houtverbindingen deze bijna allemaal zichtbaar bleven. 

Bovendien kan een framewerk met houtverbindingen in een 

vergelijkbare tijd gemonteerd worden als een HSB prefab 

constructie. Dit komt door het ontbreken van schroeven. De 

verbindingen benodigen slechts in een aantal gevallen alleen 

een toognagel om hem te verankeren. De bouwsnelheid van 

een framewerk met houtverbindingen ligt hierdoor op een 

hoog niveau. 

De uitstraling van een ambachtelijk gemaakte houtverbinding 

zal weinig verschillen van die van een machinaal uitgevoerde 

verbinding. Dit komt volledig neer op de nauwkeurigheid 

waarmee de ambachtsman de verbindingen uithakt en uitzaagd. 

De contouren zijn dezelfde als die de machine kan produceren. 

Het minimale  verschil in uitstraling zit hem hier wederom 

in de charme van de imperfectie van de ambachtsman, die 

de machine niet of nauwelijks kan nabootsen. Desondanks 

komt de hogere perfectie wel weer beter tot zijn recht voor de 

constructieve sterkte van de verbindingen. 

Terug komende op de deelvraag in de eerste alinia van dit 

hoofdstuk: ‘Is het mogelijk om de vaardigheden van de vakman 

te laten voortleven in een door een machine vervaardigde 

knoop?	Het	antwoord	op	deze	vraag	is	tweeledig.	Het	is	beperkt	

mogelijk wat betreft de oppervlakte afwerking en goed mogelijk 

wat betreft de houtverbindingen. Voor de houtverbindingen 

geld zelfs een hogere perfectie die van positieve invloed is op de 

constructieve stijfheid.
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Conclusie

Dit afstudeerverslag begon met de vraag: “hoe kunnen de 

kenmerken van een traditioneel chalet behouden blijven in het 

ontwerp voor een generiek chalet, wanneer het traditionele 

ambacht wordt vervangen door het toepassen van moderne 

technieken?”	

De lijst met kenmerken van de traditionele chaletbouw is lang. 

Elk van deze kenmerken levert een bijdrage aan het ensemble 

van kenmerken wat een chalet genoemd kan worden. Er 

is geen op zichzelfstaand kenmerk waarvan direct gezegd 

kan worden dat dit kenmerk alleen van toepassing is op de 

chaletbouw. Er is wel een gradatie zichbaar van kenmerken die 

frequenter	terugkeren.	Dit	zijn	onder	andere	het	flauw	hellende	

zadeldak, de houten constructiemethodes, de dakoverstekken, 

orthogonale opzet, balkons, kleine ramen en decoraties in de 

vorm	van	houtsnijwerk	of	figuurzaagwerk.	

In het ontwerp voor het generieke chalet is getracht een groot 

deel van deze frequente kenmerken terug te laten komen, zodat 

kenmerken van het traditionele chalet behouden blijven. Er is 

begonnen met een analyse van de verschillende bouwmethodes 

en gebruikte technieken. Hier kwamen verschillende voor- 

en nadelen uit voort, zoals bijvoorbeeld een nadeel, het 

gesloten karakter van de gevels. Dit terwijl verschillende 

constructiemethodes zich uitstekend zouden lenen voor een 

transparantere	 invulling	 van	 de	 gevel.	 Vanuit	 deze	 filosofie	

is een schetsontwerp gemaakt van een gevelsysteem dat 

geïnspireerd is op de traditionele stijlenbouw en vakwerkbouw. 

Er is gekozen voor een vierkant rasterpatroon om geen ruis 

te creëeren in de verhouding, breedte staat tot hoogte, in het 

gevelaanzicht. 

Een vergelijkbaar proces is ook doorlopen voor het ontwerp 

van de kapconstructie en bijvoorbeeld de plafonds. 

Het tweede deel van de onderzoeksvraag gaat over de begrippen 

ambacht en modern ambacht. Onder modern ambacht wordt 

verstaan de kunst van het maken gebruik makende van 

machines en moderne technieken, terwijl het traditionele 

ambacht de kunst van het ambachtelijk maken is. 

Uiteindelijk draait het dus om het behouden van de traditionele 

kenmerken.  “Kenmerk” is een erg breed begrip, en in de 

chaletbouw wat betreft maakbaarheid, uit te splitsen in 

kenmerken op het gebied van vorm en kenmerken op het gebied 

van textuur. De vorm is met behulp van modern ambacht goed 

reproduceerbaar, maar de textuur is nagenoeg onmogelijk. De 

sporen die de ambachtsman met het handgereedschap achterlaat 

op het materiaal zijn zelfs per ambachtsman verschillend. 

Er kan geconcludeerd worden dat de kenmerken op basis 

van vorm goed zijn te reproduceren door modern ambacht 

en hierdoor behouden kunnen blijven. Hiervoor zijn de 

technieken ruimschoots voor handen, bijvoorbeeld in de vorm 

van een 7-assige freesmachine als de Hundegger. Echter zijn 

de oppervlakte kenmerken moeilijk reproduceerbaar en indien 

gewenst	kostbaar	(kostbaar,	sluit	niet	aan	bij	de	filosofie	van	een	

generiek chalet). Feitelijk past een ambachtelijke oppervlakte 

afwerking niet bij een machinaal geproduceerd product. Deze 

kwaliteit van de ambachtsman moet gerespecteerd worden. Net 

zo goed als de hoge maatnauwkeurigheid waarmee “modern 

ambacht”	haar	producten	afleverd.		
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DEEL II
Ontwerp van een generiek chalet
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Als lid van de Arts & Crafts beweging had John Ruskin 

een uitgesproken mening over het verdwijnen van het 

ambachtswerk. Hij was kritisch tegenover de industrialisatie 

die plaatsvond in Europa en Amerika. Zijn meest radicale idee 

was het weigeren van producten die door een machine waren 

vervaardigd. Daarnaast  karakteriseerde hij alle producten die 

door machines waren gemaakt, als ‘oneerlijk’, met als argument 

dat ambacht waardigheid verschafte aan het product. Tevens 

was hij van mening dat het natuurlijke ritme van de arbeiders 

verstoord werd door onregelmatige werktijden. 

‘Quality is never an accident;  it is always the result of high 

intention,	 sincere	 effort,	 intelligent	 direction	 and	 skillfull	

execution; it represents the wise choice of many alternatives, 

the cumulative experience of many masters of craftsmanship. 

Quality also marks the search for an ideal after necessity has 

been	satisfied	and	mere	usefulness	achieved.’		

-JOHN RUSKIN-

De opvattingen van Ruskin zijn te bediscussiëren. Met name 

dat een machinaal geproduceerd product oneerlijk zou zijn. Een 

met de hand gemaakt product, wordt dan als eerlijk product 

verondersteld. Misschien is het wel niet eerlijk dat het fabriceren 

van bijvoorbeeld een kozijn met de hand voor een werknemer 

1 dag duurt omdat we weten dat een machine het in 2 uur kan. 

In de te besparen uren kan de werknemer bijvoorbeeld 3 extra 

kozijnen maken. Dit is de benadering die de tegenstanders van 

Ruskin hanteerden. Kwaliteit is inderdaad nooit een ongelukje, 

maar	kan	ook	zeker	machinaal	worden	bereikt.	Zo	definiëren	

we de kwaliteit in de zin van maatnauwkeurigheid en 

kwaliteit in de zin van uitstraling. Misschien kan er wel gesteld 

worden dat de kwaliteit in algemene zin hoger is wanneer de 

maatnauwkeurigeheid hoog is, want dan zijn de aansluitingen 

tussen de verschillende onderdelen naadloos. En dit is het 

geval bij machinale productie. Het zijn waarschijnlijk twee 

verschillende symbioses die hun kwaliteiten al bewezen hebben. 

Als eerste de symbiose van een ruw ambachtelijk bewerkt 

materiaal (afbeelding 110) hetgeen gecombineerd word met 

een degelijke misschien wat kierende houtverbinding. En 

ten tweede de symbiose van een machinaal (afbeelding 111) 

bewerkt houtproduct, waarbij de houtverbinding exact passend 

is gemaakt. Het gaat bij het maakproces om de kennis en kunde 

en deze aspecten staan ook bij de machinale productie hoog in 

het vaandel. 

Waarom wil men het generieke chalet aanschaffen?

De potentiële kopers van een generiek chalet zullen op zoek zijn 

naar een gebouw met diverse eigenschappen. Om te beginnen is 

voor het generieke chalet inspiratie opgedaan uit het traditionele 

chalet. Dit is terug te vinden in het materiaalgebruik, in de 

verhoudingen van gevels en plattegronden en in de decoraties. 

Er kan compact en knus worden gebouwd, maar het is ook 

mogelijk om ruimtelijk en royaal te bouwen. Daarnaast speelt 

duurzaamheid een rol. Het generieke chalet voldoet aan de 

huidige kwaliteit van leven, maar zal ook mogelijkheden 

bieden voor een volgende generatie bewoners. Hierdoor wordt 

het een toekomstbestendig bouwwerk. Dit wordt mogelijk 

door moderne technologiën. 

De traditionele chalets waren vaak erg donker wegens een 

gebrek aan ramen. Het generieke chalet biedt hiervoor de 

mogelijkheid om gevelpanelen naar eigen wens in te vullen.  

Deze kunnen dus ook van beglazing worden voorzien. Op 

deze manier kan voor elk vertrek de gewenste hoeveelheid 

daglichttoetreding  bepaald worden. 
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Afbeelding 110; Ambachtelijk behouwen van een boomstam

Afbeelding 111; Nabewerken van een gefreesde balk door een Hundegger freesmachine
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Een andere eigenschap die op het traditionele chalet is 

geïnspireerd zijn de constructieve elementen. Voor de 

traditionele bouwmethodes geldt dat de chalets voornamelijk 

uit houten balken werden opgebouwd. De bouwmethodes en 

verbindingstechnieken	 zijn	 locatie	 specifiek.	 Hierbij	 werden	

de balken voorzien van verschillende houtverbindingen en 

vervolgens geassembleerd tot een chalet. De traditionele 

houtverbindingen waren erg bewerkelijk om te maken, maar 

ondertussen verkorten ze wel enorm de bouwtijd. Er kwamen 

nauwelijks bevestigsmiddelen aan te pas. Voor het ontwerp van 

het generieke chalet is een van de uitgangspunten altijd geweest 

om de bouwsnelheid zo laag mogelijk te houden net zoals dit 

ook gold voor de traditionele chalets. Dit begint bij de keuze 

en het ontwerpen van de bouwmaterialen. In het ontwerp 

van het generieke chalet is rekening gehouden met een 

systematische indeling van gevel en plattegrond, geïnspireerd 

op de stijlenbouw. Er is zoveel mogelijk ontworpen met 

gestandaardiseerde generieke bouwelementen met hanteerbare 

afmetingen. 

Om de bouwelementen aan elkaar te schakelen tot een generiek 

chalet zullen verbindingen nodig zijn. Het arbeidsintensieve 

proces van het maken van de verbinding kan nu worden 

overgenomen door een meerassige CNC freesmachine. De 

verbindingen die voor het generieke chalet zijn ontworpen, zijn 

geïnspireerd op traditionele verbindingen die in de vroegere 

chaletbouw werden gebruikt. Veel van de verbindingen 

vervulden in de traditionele chaletbouw ook een decoratieve 

functie, zoals bijvoorbeeld de gevelconsoles. Het generieke 

chalet laat zich echter kenmerken door nauwkeurig machinaal 

gefreesde verbindingen met een hoge nauwkeurigheid. 

Hierdoor fungeert de constructie in zijn eenvoud als decoratief 

element. Daarnaast is er ook een decoratieve functie weggelegd 

voor het verbindingselement waarmee de gevelelementen 

bij elkaar worden gehouden. De verbinding is niet locatie 

speciefiek,	maar	specifieke	voor	het	generieke	chalet.

Naast het kunnen aanpassen van de grote van het chalet zijn 

er nog andere opties waaruit een potentieel koper kan kiezen. 

Zo bestaat de optielijst onder andere uit balkons, een loggia 

en verschillende uitbouw mogelijkheden. Daarnaast is het 

mogelijk om materialen naar wens te bestellen die aansluiting 

vinden bij de bouwtradities in het land waar het chalet wordt 

opgebouwd. Hierdoor is een generiek chalet met een generiek 

bouwsysteem toch aanpasbaar aan zijn locatie. 

Referentie bouwsystemen

Voor het ontwikkelen van een bouwsysteem zijn twee andere 

modulaire houtbouwsystemen geanalyseerd. Namelijk het 

Steko systeem en het Systimber systeem. Beide systemen 

worden geleverd in hanteerbare elementen. Er is gekeken naar 

de voor- en nadelen van de systemen. De uitkomsten hiervan 

worden meegenomen in het ontwerp voor het generieke chalet.

Het steko systeem is een duurzaam modulair bouwsysteem 

dat is opgebouwd uit houten box-vormige elementen, 

afbeeldingen 112, 113 en 114. De website28 vermeldt dat 

het bouwsysteem de mogelijkheid biedt om gezonde en 

ecologische huizen te bouwen. Met gezond bedoelt men dat 

hout de mogelijkheid heeft om het vochtgehalte te rugeleren, 

waardoor een constanter luchtvochtigheidspercentage kan 

worden gewaarborgd. Een van de voordelen van het Steko 

bouwsysteem is de handzaamheid van de bouwelementen. Als 

legoblokken kan een wand gestapeld worden die volgens een 

perspassing in elkaar vallen. Er zijn geen bevestigingmiddelen 
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Afbeelding 112; STEKO bouwblok

Afbeelding 113; STEKO wandopbouw

Afbeelding 114; STEKO overzicht constructie
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nodig. De basismodule meet 640mm x 320mm en weegt 6,5kg. 

De dikte van het element is altijd 160mm. Bij de productie 

wordt zo min mogelijk afval geproduceerd. Kabels en leidingen 

kunnen beperkt in de wandelementen worden opgenomen. 

Voor het verlijmen van de elementen wordt gebruik gemaakt 

van niet giftige lijm. Nadelen van het systeem zijn dat slechts 

alleen een binnenblad opbouwd wordt. Het buitenblad moet 

naderhand nog worden aangebracht, hetgeen de bouwsnelheid 

vertraagt. Daarnaast worden voor het buitenblad nog altijd 

vaak conventionele materialen als baksteen gebruikt. Hierdoor 

wordt het gebouw minder duurzaam. De gevelisolatie kan in 

de steko blokken worden aangebracht, maar is in veel landen 

niet voldoende voor de meest recente isolatie eisen. Daarom 

is een extra isolatie schil noodzakelijk om aan de eisen te 

voldoen. Hierdoor wordt het bouwproces weer bewerkelijker 

en vertraagt het de bouwsnelheid. 

Een ander modulair bouwsysteem is Systimber 

Houtschakelbouw29 (afbeeldingen 115, 116, 117 en 118). Dit 

bouwsysteem bestaat uit balken met een standaard lengte 

van 6 meter. De balken worden met behulp van een speciaal 

ontworpen bevestigingsmiddel (Spacer) aan elkaar gekoppeld 

tot een wand, zie afbeelding 115. Hierbij vallen de balken met 

een veer en groef systeem in elkaar, waarbij de goef is gevuld 

met een EPDM afdichting. Er worden 52 balken met een 

kopmaat van 156 x 78mm op een pallet aangeleverd, waarvan 

een balk geschikt is om buizen tot 12mm in te verwerken. 

Overige leidingen voor onder andere de riolering zullen op 

andere plekken weggewerkt moeten worden. Ook hier geldt 

dat het bouwsysteem niet voor een buitenblad gebruikt kan 

worden. wel kunnen de binnenwanden en vloeren uit dezelfde 

balken worden opgebouwd. Isolerende eigeschappen zijn 

niet in het element opgenomen. Hiervoor dient in het werk 

nageïsoleerd te worden. Er wordt daarnaast gepretendeerd dat 

het systeem ook duurzaam en ‘gezond’ is. Voor het maken van 

Kozijn openingen moeten de balken ingekort worden. Onder 

een zadeldak zullen ze moeten worden afgeschuind. Hier wordt 

een zaagmal voor meegeleverd. Met behulp van deze mal 

(noppenlineaal, afbeelding 118) kan verzekerd worden dat de 

gaten voor de bevestigingsmiddelen in één lijn blijven lopen. 

Het zaagwerk en het monteren van de bevestigingsmiddelen is 

voor dit systeem het meest arbeidsintensieve proces. 

Kort samengevat bestaan de voordelen hoofdzakelijk uit 

de hanteerbaarheid, weinig tot geen bevestigingsmiddelen, 

een gezond leefklimaat, weinig afval, opnemen van kabels 

en leidingen, duurzame en ecologische materialen en 

multifunctioneel toepasbaar. 

De nadelen bestaan uit de afwezigheid van een geïntegreerd 

modulair element (binnen- en buitenblad en isolatie), de 

bewerkelijkheid, de beperkte opname van dikkere leidingen, 

het gebruik van conventionele materialen en de transportlengte 

(6 meter bij Systimber). 

Ontwerpproces

In deze afstudeeropgave ligt de uitdaging in het ontwerpen 

van een generiek chalet, waarin getracht wordt de traditionele 

kenmerken en bouwwijze te vervangen door modern ambacht. 

Het is hierbij een zoektocht naar hoe de ‘handtekening’ van de 

ambachtsman kan worden vervangen door een handtekening 

van een machine. Die oplossing kan worden gevonden in het 

doel van het generieke chalet. De intentie is dat het generieke 

chalet gebouwd moet kunnen worden in landen met dezelfde 

klimatologische omstandigheden als in Europa. Daar waar de 

traditionele	chalets	met	streekspecifieke	verbindingen	in	elkaar	
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1. Zagen 2. Plaatsen 3. Aanspannen 

Afbeelding 115; Principe wandopbouw volgen Systimber Afbeelding 116; Systimber overzicht

Afbeelding 117; Bouwproces Systimber

Afbeelding 118; Onderdelen voor Systimber bouwsysteem
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werden gezet, wordt het generieke chalet gekenmerkt door één 

systeemspecifieke	verbinding.	Daarnaast	moet	het	mogelijk	zijn	

om naast de basisuitvoering van het generieke chalet te kunnen 

kiezen voor opties uit een optielijst. 

De	 ontwikkeling	 van	 de	 specifieke	 verbinding	 voor	 het	

generieke chalet hangt samen met het behouden, aanpassen en 

veranderen van de kenmerken van het traditionele chalet. Maar 

de verbinding hangt ook samen met de transporteerbaarheid en 

de architectonische uitstraling. 

Het gevelontwerp van het generieke chalet is geïnspireerd 

op de typologie van de plattegronden van het traditionele 

chalet. Deze plattegronden volgen een orthogonaal stramien. 

De opzet van dit stramien is vaak aan de buitenzijde van de 

traditionele gevel te herkennen, zoals bij de stapelbouw aan de 

doorstekende balkkoppen van de binnenwanden, maar ook in 

de vakwerkbouw. De verdeling die hierdoor in de buitengevel 

ontstaat werd voor het overgrote deel ingevuld als blinde gevel 

met hier en daar een klein raam met kruisroedeverdeling. Dit 

resulteerde in leefruimtes met beperkte daglichttoetreding. 

Een andere bron van inspiratie voor het generieke chalet is de 

staanderbouw. Hierbij zijn de vlakken tussen de staanders vaak 

opgevuld met leem of baksteen, waardoor een stabiele gevel 

wordt verkregen. Ook in deze bouwsijl worden slechts kleine 

daglichtopeningen toegepast. 

Door met een ontwerpende, innovatieve blik te kijken naar 

de mogelijkheden die de traditionele bouwstijlen kunnen 

bieden bij de ontwikkeling van het generieke chalet, ontstaan 

nieuwe inzichten. Beide inspiraties hebben geleid tot een 

eerste gevelontwerp (afbeelding 119) waarvan de constructie is 

geïnspireerd	op	de	staanderbouw	en	de	flexibiliteit	voortkomt	

uit het plattegrondstramien. Een van de voordelen die in de 

traditionele stijlenbouw niet werd benut is het volledig benutten 

van de gevelopeningen die door de constructie worden 

omsloten. Door het vullen van de openingen in het stramien 

met	 gevelpanelen	 ontstaat	 een	 flexibel	 indeelbare	 gevel.	 De	

gevel is als het ware een groot raam met kruisroedeverdeling. 

Hierdoor wordt de daglichttoetreding aanzienlijk vergroot ten 

opzichte van de traditionele chalets die weliswaar afhankelijk 

is van de paneelkeuze. Voor de gevelpanelen kan namelijk 

worden gekozen tussen gesloten of transparante panelen. 

De volgende stap in het ontwerpproces betreft het vaststellen 

van de afmetingen van het stramien. De afmetingen van 

het werkbare stramien zijn aangepast op de menselijke 

maat. De stramienmaat is vastgesteld op een hart op hart 

afstand van 3000mm in een 1:1 verhouding. Het verkleinen 

van de stramienmaat heeft negatieve gevolgen voor de 

verdiepingshoogtes, terwijl vergroten van de stramienmaat het 

compacte geborgen karakter van het chalet aantast. Een staande 

rechthoek zou het gebouw hoger laten lijken, terwijl een 

liggende rechthoek het gebouw juist breder laat lijken. Door 

een andere verhouding dan de 1:1 verhouding zal hierdoor 

kunstmatig een breder of hoger chalet worden voorgesteld. 

Hier is geen aanleiding voor om de verhouding kunstmatig te 

verstoren. Het is juist de uitdaging om het chalet door toepassen 

van moderne technieken en methodes nog een chalet te kunnen 

noemen. Het archetype chalet draagt hier primair aan bij. Door 

het in aantal vergroten of verkleinen van het stramien wordt 

automatisch de grootte en vorm van het chalet aangepast. 

Er kan worden afgevraagd in hoeverre de charme van het 

gesloten karakter van het traditionele chalet wordt aangetast, 

wanneer de mogelijkheid wordt geboden om de gevelpanelen 
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Afbeelding 120; Horizontaal en verticaal gevelelementAfbeelding 119; Eerste voorlopige ontwerp

Afbeelding 122; Gevelelement dakhellingAfbeelding 121; Kruisend gevelelement
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in glas uit te voeren. Op de eerste plaats draagt het bij aan een 

betere leefomgeving door voldoende daglichttoetreding. Maar 

ook de connectie met de omgeving is een triviale verbetering 

ten opzichte van het traditionele chalet. Daarnaast kan het 

gesloten karakter nog altijd worden gecreëerd door het kiezen 

voor gesloten panelen. 

Bovendien zal het generieke chalet in grotere oplages 

geproduceerd moeten kunnen worden. Standaardisatie is een 

begrip dat dan al snel van waardevol belang is. In de gevel van 

het generieke chalet is zoals hierboven beschreven gekozen 

voor een 1:1 verhouding. Wanneer de verhouding tussen 

verticale en horizontale elementen gelijk zijn kunnen voor 

deze staafvormige elementen ook dezelfde bouwelementen 

gebruikt worden. De basis voor de staafvormige constructie 

zal daarom bestaan uit één hanteerbaar gestandaardiseerd 

element (afbeelding 120). Daarnaast zijn er voor de hoeken 

van het gebouw en voor het maken van de dakhelling twee 

apparte bouwelementen nodig (afbeeldingen 121 en 122). Er 

is een gecombineerde uitdaging om deze bouwelementen 

architectonisch, bouwtechnisch, bouwfysisch en constructief 

te laten functioneren. De bouwtijd zal ook aanzienlijk kunnen 

worden verkort, omdat er grotendeels alleen generieke 

elementen geassembleerd hoeven te worden. 

De gekozen stramienmaat van 3 meter voor de gevels van het 

generieke chalet is het uitgangspunt voor het dimensioneren 

van de gevelementen. De breedte van de gevelelementen is 

bepalend voor de uitstraling van het chalet. Deze breedte staat 

in verhouding tot de stramienmaat van 3 meter. De expressie 

van het chalet wordt voor een groot deel bepaald door deze 

verhouding. Er is gekozen voor een breedte die het robuuste 

karakter van het chalet onderstreept. Dit is een van de 

eigenschappen van het traditionele chalet. Daarnaast worden 

de gevelelementen ook constructief belast. Er is gekozen voor 

een verhouding van 1:5, waarbij 1 staat voor de breedte van het 

gevelelement en 5 voor de breedte van het gevelpaneel. Er is ook 

rekening gehouden met de vloerdikte die achter de horizontale 

gevelementen moet kunnen worden weggewerkt. Door het 

afstemmen van deze hoogtes en de uiteindelijke bouwtechniek 

opgave om zoveel mogelijk te besparen op de houtmassa, is 

het gevelelement uiteindelijk uitgekomen op een doorsnede 

die valt binnen de afmeting van 480 x 480mm doorsnede, in 

een 1:1 verhouding die ook terug komt in de gevelpanelen. 

De	 doorsnede	 van	 het	 gevelelement	 is	 geprofileerd	 zoals	 te	

zien in afbeelding 123. Deze doorsnede biedt de mogelijkheid 

om de gevelpanelen op te nemen en daarnaast de waterkering 

te waarborgen aan de buitenzijde van de gevel. Dit is te zien 

aan de afschuiningen onder 15 graden. De dikte van 480mm 

biedt tevens de mogelijkheid om het gevelelement integraal 

van isolatie te voorzien. Dit houdt in dat  het gevelelement niet 

massief is opgebouwd. Dit biedt de mogelijkheid om kabels en 

leidingen weg te werken.

Voor het verbinden van de staafvormige elementen in een 

knooppunt	 is	 een	 sleutelstuk	 ontworpen:	 een	 specifieke	

verbinding voor een generiek chalet. Vanwege de anisotropische 

eigenschappen van het hout en de grootte van de krachten die via 

het sleutelstuk worden overgedragen, is het sleutelstuk gedacht in 

een metaal (aluminium). Ook dit element zal gestandaardiseerd 

worden. De vorm van het sleutelstuk (afbeelding 124) is 

geïnspireerd op de zwaluwstaart houtverbindingen die in de 

traditionele chalet bouw als hoekverbinding in de stapelbouw 

zijn	terug	te	vinden.	Het	toegepaste	zwaluwstaartprofiel	in	de	

traditionele chaletbouw heeft in twee richtingen een wigvorm.  

Van	de	dubbele	wigvorm	van	het	zwaluwstaartprofiel	kan	ook	
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Afbeelding 123; Doorsnede gevelelement

Afbeelding 124; Gietaluminium verbindingskruis

Afbeelding 125; Zijaanzicht gietaluminium verbindingskruis
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op een andere manier gebruik worden gemaakt. Door  4 van 

deze zwaluwsaarten rond een centrum met elkaar te verbinden 

kan een kruispunt van 4 staafvormige elementen met elkaar 

worden verbonden. De unieke eigenschap van de dubbele 

wigvorm in deze samenstelling, het aluminium kruis, is het 

‘aantrekkende en zelf centrerende vermogen’. Wanneer het 

aluminium kruis wordt geplaatst in de uitgefreesde openingen 

van de 4 staafvormige elementen trekt het de elementen 

naar elkaar toe en tegen elkaar aan, waardoor deze muurvast 

komen te zitten (afbeelding 126). Elk knooppunt wordt bij 

elkaar gehouden door 2 kruizen. Veiligheidshalve worden de 

2 kruizen met een trekstang verbonden, zodat ze niet kunnen 

uittreden uit de constructie.

Doordat de gevel constructief is ontwerpen kan hier de 

kapconstructie grotendeels op worden afgedragen. Er zijn 

slechts een klein aantal kolommen nodig, die op een hart 

op hart afstand van 6 meter staan. De doorsnede van deze 

kolommen is gelijk aan de verhouding van de doorsnede 

van de gevelelementen. Hierdoor wordt het mogelijk om de 

verdiepingsvloeren vrij in te delen met minimale constructieve 

impact. Als voorbeeld: een generiek chalet met een afmeting 

van 12m x 12m beschikt slechts over één kolom. De vloervelden 

vallen in lijn met de horizontale staafvormige elementen in de 

gevel. 

Het architectonisch ontwerp kan als eclectisch chalet worden 

beschouwd. Er zijn verschillende op het traditionele chalet 

geïnspireerde kenmerken uit de verschillende regio’s in het 

chalet verwerkt. Zo is de dakvorm afgeleid van het Emmentaler 

chalet, is de constructie geïnspireerd op de staanderbouw en 

de fundering afgeleid van verschillende traditionele chalets, 

zoals  die uit de Wallis regio met (paddestoel) poeren. Ook de 

droogrekken van het Wallis chalet zijn op een nieuwe manier 

als zonnescherm in het ontwerp verwerkt. 

Materiaalkeuze

Voor de basis van het generieke chalet wordt gebruikt gemaakt 

van een selecte groep materialen. De materiaalkeuze voor 

de gevel van het chalet bestaat onder andere uit vurenhout 

(afbeelding 127). Deze houtsoort bied verschillende voordelen. 

Op de eerste plaats is het een relatief goedkope houtsoort en 

ruimschoots voor handen in Zwitserland. De kwaliteit van het 

hout is hoger wanneer de bomen langzaam zijn gegroeid. Dit 

is met name het geval in bergachtig gebied. Dit is ook de reden 

dat het veel werd toegepast in de traditionele chalets. Verder is 

het hout eenvoudig te bewerken en is de krimp en uitzetting 

gering. De structuur van het hout wordt afgewisseld door 

kleine tot middelgrote noesten die de natuurlijke schoonheid 

van het materiaal benadrukken. Het is per slot van rekening 

een	van	de	meest	duurzame	houtsoorten.	De	fijnspar	is	namelijk	

twee keer zo snel kaprijp als een boom die in de tropen groeit. 

Een andere houtsoort die als optie wordt aangeboden is lariks 

(afbeelding 128). Deze houtsoort is één van de duurzaamste 

naaldhoutsoorten. Dit heeft met name te maken met de 

hoeveelheid hars die in het hout zit. Van nature is lariks donker-

roodbruin van kleur. De derde houtsoort waar gebruik gemaakt 

van wordt is douglas. Deze houtsoort valt qua eigenschappen 

tussen vuren en lariks in.

Het vurenhout dat gebruikt wordt voor de generieke chalets 

wordt voor de basisuitvoering onbehandeld toegepast. 

Daarnaast wordt al het hout uit voorzorg preventief behandelt 

tegen houtworm en boktor. Het onbehandelde vurenhout 

zal vergrijzen en de kleur krijgen van verweerd hout, zoals 

dit ook bij de traditionele chalets te zien is (het zogenaamde 
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Afbeelding 126; Plaatsing van het gietaluminium verbindingskruis

Afbeelding 127; Vurenhout Afbeelding 128; Larikshout
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‘Altholz’). Enkele van de Zwitserse chalets zijn meer dan 1000 

jaar oud en zijn ook gebouwd van onbehandeld vurenhout. De 

dakoverstekken zorgen voor bescherming tegen vocht en de 

zon. Naast de weersinvloeden (zon, regen en zuurstof) wordt 

het vergrijzingsproces ook bepaald door schaduwwerpende 

vlakken zoals bomen en dakranden. Hierdoor is het aannemelijk 

dat het chalet ongelijkmatig zal verkleuren, afhankelijk van 

de oriëntatie. De delen die droog blijven zullen donkerder 

verkleuren en de delen die nat worden (balkons en windveren) 

zullen grijs verkleuren. Dit verkleurings proces benadrukt het 

gebruik van een natuurlijk materiaal en maakt dat elke gevel 

een eigen textuur krijgt. 

Als optie kan gekozen worden om de gevel met olie af te 

werken. Deze olie verduurzaamd het hout en verhard de 

toplaag (Rubio Monocoat exterior chalet oil). De olie is in 7 

verschillende naturel tinten verkrijgbaar en beschermt het hout 

tegen vocht, UV-stralen en schimmels. Met de kleurtinten kan 

de mate van expressie van de gevel worden afgestemd op de 

omgeving en de wensen van de opdrachtgever. Een donkere 

tint zal het chalet minder opvallend maken, terwijl een lichte 

tint voor meer contrast zorgt met de omgeving en de overige 

materialen die toegepast zijn in de gevel en het dak van het 

chalet.

De dakconstructie wordt opgebouwd uit gelamineerd 

houten spanten die de hellingshoek van 45 graden van het 

gevelsysteem transleren naar een hellingshoek van 30 graden. 

De vorm van de kapspanten die hierdoor ontstaat benadrukt 

het krachtenverloop in de spantbenen. Hierbij ontstaat een 

herkenbare vorm voor kapspanten die terug te vinden is in de 

vorm van het houten driescharnierspant (afbeelding 129). De 

spanten worden geplaatst in lijn met de gevelelementen en 

komen hierdoor op een hart op hart afstand van 3 meter of een 

veelvoud hiervan, afhankelijk van de maximale overspanning 

van de dakelementen. De onderdelen van de spanten zijn 

opgebouwd uit gelamineerd houten delen en worden met 

behulp van ingesliste aluminium platen en stiften aan elkaar 

verbonden (afbeelding 130).

De materiaalkeuze voor de dakelementen heeft een 

overweldigende invloed op de uitstraling, omdat bijna het 

gehele dakoppervlak in het interieur van het chalet zichtbaar 

blijft. Daarom is er gekozen voor de met houtvezels geïsoleerde 

vuren kastenelemente van de fabrikant Lignatur (afbeelding 

131). Deze elementen hebben een lichte uitstraling qua kleur 

en de textuur zorgt voor het warme gevoel dat ook in de 

traditionele chalets werd opgeroepen door het toepassen van 

veel hout als materiaal voor de afwerking. De kastenlemente 

worden rechtstreeks op de spanten bevestigd. Hierdoor ontstaat 

aan de onderzijde een aanzicht op het ‘houten dakbeschot’. 

Dit houten dakbeschot wordt gevormd door de bodem van 

het kastenlemente in een dikte van 39mm. De dikte van de 

bovenkant is gelijk aan die van de bodem. De wandjes van de 

kastenelemente zijn opgebouwd uit 28mm massief vuren. Er 

ontstaat een 280mm hoog element met aan weerszijden een 

dubbele veer en groef verbinding om de elementen te kunnen 

schakelen. Het element kan overspanningen halen van 6 meter. 

De holte in het element is gevuld met houtvezels waardoor 

een Rc-waarde wordt gehaald van 4,08. Zoals hierboven 

omschreven wordt de hart op hart afstand van de kapspanten 

bepaald door de maximale overspanning die gehaald kan 

worden met de dakelementen. Dit is 6 meter, waardoor het 

mogelijk wordt om de helft van het aantal kapspanten te 

besparen (i.p.v. 3 meter h.o.h. nu 6 meter h.o.h.).  
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Afbeelding 131; Kastenelemente Lignatur, 280mm Afbeelding 132; Quick Step Zink, Rheinzink

Afbeelding 129; Spantconstructie samengesteld uit gelamineerd hout

Afbeelding 130; Exploded view van spantconstructie met ingesliste aluminium platen en aluminium stiften
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Voor de  dakbedekking van het generieke chalet is gezocht 

naar een materiaal dat verwijst naar de dakpans gewijs gelegde 

natuursteen platen in de traditionele chalet bouw. Er is gekozen 

voor een zinken product dat ook dakpans gewijs verwerkt 

wordt, namelijk Rheinzink Quick Step27 (afbeelding 132). 

Het zink wordt in horizontale banen op het dak aangebracht, 

waarbij begonnen wordt in de nok. Het speciale Quick Step 

koppelstuk wordt toegepast om een visueel ononderbroken 

dakvlak te creëeren. Hiermee worden de 3 meter lange zinken 

geprofileerde	platen	gekoppeld.	De	 lengte	 van	3	meter	 zorgt	

voor een hanteerbare grootte. Zink past prima binnen een 

duurzame samenleving. Het is een krachtig element dat van 

nature in het milieu voorkomt zoals in gesteenten, bodem, 

lucht en water. Bovendien speelt zink een essentiële rol in de 

biologische processen van mens, dier en plant. Zink is een 

betrouwbaar bouwmateriaal met een zeer lange levensduur 

dat na zijn levensduur opnieuw gebruikt kan worden. De 

voordelen van zink is dat het materiaal 100 % recyclebaar is, dat 

het onderhoudsvrij is en dat het zorgt voor een probleemloze 

afwatering van hemelwater. 

De vloeren van het generiek chalet dragen deels af op de 

gevelelementen en deels op kolommen, die afhankelijk van de 

grote van het chalet in aantal kunnen wijzigen. Het kleinste 

chalet meet 9x9 meter en beschikt slechts over één kolom in 

het midden van de ruimte. Bij de grotere uitvoeringen kan 

het aantal kolommen oplopen naar bijvoorbeeld 6 stuks voor 

een chalet van 24x18 meter. De kolommen zijn vormgegeven 

in dezelfde verhoudingen als de gevelelementen en meten 

480x480mm. De kolommen worden net als de gevelelementen 

voor de basisuitvoering in vuren uitgevoerd. Deze kolommen 

zijn samengesteld uit vier balken die gelamineerd de kolom 

vormen. Er mag gezien worden dat het geen massieve balk is. 

De tektoniek van het generieke chalet laat de constructie eerlijk 

zien. Elke kolomkop vangt vier vloerliggers op, waarop de 

vloeren worden opgelegd (afbeelding 133). Deze vloerbalken 

lopen mee in lijn met de kolommen en hebben dezelfde breedte. 

Het vloersysteem dat gekozen is voor het generieke chalet heeft 

als	eis	dat	het	flexibel	moet	zijn	en	uit	hanteerbare	elementen	

moet bestaan. Daarnaast wordt gezocht naar een houten 

systeem, zodat het afval dat vrijkomt bij de productie van o.a. 

de gevelelementen in de vorm van vezels gebruikt kan worden 

om de vloerliggers te maken. Met deze randvoorwaarden is 

gekozen voor het Finnjoist systeem (afbeeldingen 134 en 135). 

Dit zijn houten I-liggers die in verschillende hoogtes en breedtes 

kunnen worden toegepast. In dit geval is gekozen voor een 

Finnjoist ligger van 58mmx300mm. Deze ligger valt binnen 

het	profiel	van	de	gevelelementen	en	staat	ruimte	toe	voor	de	

vloer en plafondafwerking. De liggers worden op een hart op 

hart afstand gelegd van 400mm, waarmee voldaan wordt aan de 

belastingseisen voor een woningvloer (175kg/m2 veranderlijke 

belasting en 85kg/m2 permanente belasting). Tussen de liggers 

kunnen kabels en leidingen worden weggewerkt. Bovenop de 

I-liggers wordt de vloer dichtgelegd met plaatmateriaal (OSB) 

en een isolerend en geluiddempende houtvezelplaat (estrich 

greenline op basis van houtvezel en schapenwol). Daar weer 

overheen komt een Öko houtvezel vloerverwarmingsplaat van 

30mm waarin de vloerverwarmingsbuizen worden opgenomen. 

Vervolgens kan de vloerafwerking gelegd worden die in de 

basisuitvoering bestaat uit underlayment platen (afbeelding 

136), die kan worden behandeld met een olie afwerking (Rubio 

Monocoat). 

De plafonds bestaan uit resthout dat vrijkomt uit het zaagafval 

van de overige houten delen van het chalet. Het resthout dat 
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Afbeelding 134; Aanzicht plafondsysteem

Afbeelding 135; Vloerconstructie, van beneden naar boven: 
Plafondpanelen, Finnjoist liggers, OSB constructieplaat, Fermacell 
Greenline, Öko houtvezelplaat vloerverwarming, Underlayment 

Afbeelding 133; Verbinding kolommen en vloerliggers
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verwerkt wordt tot deze latten krijgt een kopse afmeting van 

30x22mm en wordt afgekort op lengtes van 350mm. Er wordt 

alleen vurenhout gebruikt om deze latten te vervaardigen. 

Ook stroken Underlayment die vrijkomen bij het aftimmeren 

van de vloeren wordt hergebruikt in de plafonds. Deze 

houten latten worden verlijmd tot roostervormige panelen 

die	 worden	 opgelegd	 op	 de	 onderste	 flens	 van	 de	 Finnjoist	

liggers (afbeeldingen 134, 135 en 145). Hierdoor ontstaat 

een toegankelijk plafond voor onderhoud aan installaties en 

leidingen. 

De binnenwanden worden uitgevoerd in houtskeletbouw. 

Deze worden geprefabriceerd aangeleverd. In de wanden 

kunnen kabels en leidingen worden weggewerkt. Voor de 

akoestische eigenschappen worden de vakken opgevuld met 

Pavatherm houtvezelisolatieplaat26. Vervolgens worden de 

wanden afgewerkt met 12mm dikke vuren Tilly massief 

gelamineerde houten wandpanelen (afbeelding 137).

Tot slot de gevelpanelen (afbeelding 138). Deze bestaan uit 

een kozijn dat past in de sponning van de gevelelementen. In 

de sponning van het kozijn kan beglazing worden geplaatst 

of  een sandwichelement. Het kozijn is tevens de bescherming 

van het glas tijdens vervoer. Van binnenuit gezien is dit 

sandwichelement opgebouwd uit Tilly panelen, isolatie en een 

materiaal voor de buitenafwerking naar keuze. Dit materiaal 

kan bestaan uit houten shingles, zink, pleisterwerk of  een ander 

lokaal materiaal, waardoor het generieke chalet zich aanpast aan 

de	gebruikte	bouwmaterialen	in	de	desbetreffende	omgeving.	

Productiewijze

In het generieke chalet zijn een aantal gebouwonderdelen 

verwerkt	die	specifiek	ontworpen	zijn	voor	het	generieke	chalet.	

Dit zijn de gevelelementen, de gevelpanelen, de kapspanten en 

de kolommen en vloerliggers. 

De gevelelementen worden net als de kolommen en de 

vloerliggers samengesteld uit 4 gelamineerd houten balken met 

een dikte van 100mm. Aan één van de 4 gelamineerd houten 

balken van de gevelelementen wordt in de lengte een dubbele 

schuine	 profilering	 aangebracht	 van	 90-15=75	 graden.	 Deze	

afschuining is bedoelt voor de afwatering van de gevel. Dit 

is al eerder besproken in de alinea Ontwerpproces aangaande 

de doorsnede van het gevelelement. Vervolgens worden de 4 

delen	 samengevoegd	 tot	 een	 balk	met	 de	 profilering	 zoals	 te	

zien in de doorsnede in afbeelding 123. De holte wordt gevuld 

met 1 of meerdere schutbuizen en geïsoleerd met houtvezels. 

Hier moeten vervolgens op de kopse kanten de 45 graden 

afchuiningen en het negatief van de koppelingsverbinding 

voor het kruis nog worden uitgefreesd. Dit gebeurt met een 

6-assige freesmachine, de Hundegger (afbeelding 111). Ook de 

profileringen	in	de	balkkoppen	van	de	kolommen	worden	met	

behulp van de Hundegger gefreesd.

De kapsanten worden samengesteld uit 3 losse gelamineerd 

houten balken die met ingesliste staalplaten en stiften op de 

bouwplaats in elkaar worden gezet (afbeeldingen 129 en 

130). Met deze 3 balken wordt een dakhelling van 30 graden 

verkregen. In eerste instantie was het kapspant massief gedacht, 

maar met de bouwtechniek opgave om zoveel mogelijk 

houtmassa te besparen is besloten om zoveel mogelijk massa 

weg te halen uit het hart van het spant. De mogelijkheid 

ontstaat nu om het spant in 3 delen te vervoeren, waardoor de 

transporteerbaarheid verbeterd. 
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Afbeelding 136; Vloerafwerking underlayment

Afbeelding 138; 3 verschillende gevelpanelen, glas, houten shingles en natuursteen strips

Afbeelding 137; Tilly massief houten panelen
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Afbeelding 139; Voorbeeld chalet type Jura, voorgevel

Afbeelding 140; Voorbeeld chalet type Jura, zijgevel
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Afbeelding 141; Voorbeeld chalet type Jura, plattegrond begane grond
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Afbeelding 142; Voorbeeld chalet type Jura, plattegrond 1e verdieping
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Afbeelding 143; Voorbeeld chalet type Jura, plattegrond 2e verdieping
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Afbeelding 144; Voorbeeld chalet type Jura, doorsnede AA’ 
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Afbeelding 145: Impressie hoekoplossing
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Afbeelding 146: Impressie chalet met beglazing in het dak
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Afbeelding 147: Impressie keuken en plafond
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Welke overeenkomsten?

Het generieke chalet heeft verschillende overeenkomsten met 

de kenmerken van het traditionele chalet. Ten eerste delen 

ze beide hetzelfde archetype. Dit archetype bestaat uit een 

orthogonale basis, welke wordt afgedekt door een zadeldak 

met grote dakoverstekken. Balkons zijn ook een terugkerend 

element in het generieke chalet. 

Ten tweede zijn er overeenkomstige kenmerken in het 

materiaalgebruik. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van 

naaldhout voor de constructieve houten onderdelen. Het 

gebruik van metalen onderdelen is tot een minimum beperkt 

en daar waar ze toegepast zijn, worden ze “eerlijk” getoond. 

Metaal werd in de traditionele chalets nauwelijks toegepast.

Een andere overeenkomst is de constructieve opzet. Deze is voor 

het generieke chalet in overeenstemming met het bouwprincipe 

van de stijlenbouw. Deze constructie bestaat uit een raamwerk, 

waarvan de openingen opgevuld worden. Daarnaast is er de 

overeenkomstige eigenschap van de wand die het interieur 

scheidt van het exterieur. Een traditioneel kenmerk is het 

materiaal dat aan de buitenzijde zichtbaar is,  ook te zien moet 

zijn aan de binnenzijde. Dit kwam door de massieve balken die 

gebruikt werden in de stapelbouw. Het generieke chalet is ook 

opgebouwd uit massieve balken. Deze zijn samengesteld uit 4 

massieve balken, waarbij de centrale holte wordt gevuld met 

houtvezel isolatie. Hierdoor een volledig houten product. 

Een ander traditioneel kenmerk zijn de kruisende wanden 

(Strickbau). Deze kruisende wanden ontstaan door het 

doorlopen van de balken die in stapeling worden gelegd, voor 

het maken van de wand. Deze doorstekende balken op de 

hoeken van het gebouw zijn terug te zien in de horizontale 

lagen van het generieke chalet. 

Welke verschillen?

Verschillen zijn er natuurlijk ook. Om te beginnen de 

oppervlakte afwerking van de materialen. Deze beschikken 

in de traditionele chalets over een ambachtelijk karakter. 

Het generieke chalet wordt samengesteld uit geschaafd hout. 

Hierdoor is de ambachtelijke oppervlakte structuur niet 

aanwezig. Weliswaar kan verwering optreden van het hout 

waardoor het er wel “ouder” uit gaat zien. 

Een ander verschil is de invulling van de gevelpanelen. Deze 

werden in de traditionele chalets vaak volledig gevuld met leem 

of bakstenen en in sommige gevallen voorzien van een enkel 

klein raam. Hierdoor was er sprake van een donker interieur 

met weinig daglichttoetreding. Het generieke chalet kan 

daarentegen worden voorzien van volledig transparante glazen 

gevelpanelen. Hierdoor kan er voldoende daglicht toetreden. 

Direct zonlicht wordt geweerd door de dakoverstekken en 

doorstekende balkons. Hierdoor is een chalet ook uitermate 

geschikt in zomerse omstandigheden. De verticale stramienmaat 

is vergelijkbaar met die van het traditionele chalet om het 

geborgen karakter te behouden (3000mm). Hier draagt ook 

de mogelijkheid aan bij om te kiezen voor volledig gesloten 

panelen. Een vide kan juist weer meer openheid geven aan het 

generieke chalet. 

Daarnaast zijn er grote verschillen op het gebied van isolatie. 

De gevelelementen en gevelpanelen van het generieke chalet 

zijn geschikt gemaakt om te kunnen voldoen aan de eisen 

die gelden in bijvoorbeeld Noorwegen en Spanje. Ook op 

het gebied van contactgeluidoverdracht in het interieur zijn 

verbeteringen aangebracht.  
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 Welke verbeteringen?

Een aantal verbeteringen zijn al genoemd bij de overeenkomsten 

en verschillen, namelijk verbetering op het gebied van isolatie 

en daglichttoetreding. Daarnaast ligt de bouwsnelheid van het 

generieke chalet erg hoog door de vooraf geprefabriceerde 

onderdelen. In algemene zin is de duurzaamheid verbeterd. 

Factoren die hier op van invloed zijn, zijn de detaillering 

van de fundering, dakoverstekken, maar ook het gebruik 

maken van moderne installaties en zonoriënterend bouwen. 

De	 plattegrond	 is	 flexibel	 indeelbaar	 omdat	 de	 wanden	 niet	

constructief zijn ontworpen. Er is slechts een beperkt aantal 

kolommen noodzakelijk, met een minimum van 1 kolom. 

Restafval tijdens de productie wordt hergebruikt voor isolatie 

doeleinden, voor het maken van plafondpanelen en het 

produceren van vezelplaten. De materialen die in het chalet 

gebruikt zijn, zijn voor het overgrote deel organisch en 

biologisch afbreekbaar. De andere materialen zoals bijvoorbeeld 

de beglazing en de fundering kunnen worden gerecycled. 

Daarnaast worden er verschillende opties aangeboden, waarvan 

een aantal varianten staan weergegeven in de catalogus in 

bijlage IV.  



DEEL III
Bouwtechnische uitdaging
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VERDUURZAMEN

Inleiding

Het beoordelen van materiaalstromen en hun gevolgen voor 

het milieu zijn nodig om inzicht te krijgen in de invloeden 

die zij hebben op het klimaatprobleem. Een analyse van de 

materiaalstromen op het gebied van volume, energie en koolstof 

is	een	complexe	opgave,	wanneer	de	grondstoffen	voortkomen	

uit bijvoorbeeld bossen of mijnen en vervolgens worden 

omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur 

weer op een vuilstort belanden of gerecycled moeten worden. 

Elke poging om de gevolgen van de levensduur van een woning 

op het milieu te testen vereist een enorme hoeveelheid data, 

om iedere fase van de levensduurcyclus te kunnen omschrijven. 

De complexiteit van nieuwbouw woningen heeft het analyse 

proces verergerd, omdat ze veelal worden opgebouwd uit 

samengestelde materialen (composieten). Daarnaast zijn er 

nog andere aspecten van invloed op het analyse proces zoals 

bijvoorbeeld de groeisnelheid van de bossen, de productie 

van	 de	 houtproducten	 (halffabricaten)	 en	 de	 levensduur	

van een woning en zijn verschillende gebouwonderdelen. 

Er zijn al vele onderzoeken gedaan naar het gebruik van 

hout in de woningbouw en andere gebouwstructuren als 

hernieuwbaar materiaal. Een van de organisaties die veel 

onderzoek heeft verricht is het Consortium for Research on 

Renewable Industry Materials (CORRIM, opgericht in 1996). 

In 1998 hebben zij een onderzoeksplan gepubliceerd om een 

levenscyclusanalyse (LCA) te ontwikkelen voor woningen en 

andere houttoepassingen. Het plan begint met het opstellen van 

een Life-Cycle Inventory (LCI)  waarbij data wordt verzameld 

van allerlei milieu aspecten van bijvoorbeeld bosontwikkeling, 

productieprocessen, bouwconstructie, gebruik, onderhoud 

tot aan de sloop toe. Het onderzoeksrapport bevatte ook een 

LCA  bepaling voor woningen, gericht op energiegebruik, 

uitstoot (water en lucht), global warming potential (GWP) en 

afval productie afkomstig uit het bouwproces. Deze 5 prestatie-

indices werden gekozen om de berekening te vereenvoudigen. 

Onderzoeksprobleem

Het ontwerpen van een generiek chalet hangt samen met 

de bouwregelgeving in de landen waar het chalet moet 

komen te staan. Voor al deze landen gelden verschillende 

eisen. Als afbakening is gekozen voor een gebied, waarin 

de klimatologische omstandigheden vallen tussen die van 

Noorwegen en Spanje. In deze gebieden moet het generiek 

chalet gebouwd kunnen worden. 

De onderzoeksvraag luidt: hoe kan het generieke chalet 

duurzaamer en energiezuiniger gemaakt worden en hoe 

kan het zich aanpassen aan de verschillende klimatologische 

omstandigheden	waarin	het	gebouwd	moet	kunnen	worden?

Bouwregelgeving

Duurzaamheid is door de jaren heen een container begrip 

geworden. Men spreekt van een duurzame ontwikkeling 

wanneer deze aansluit op de behoeften uit het heden, zonder 

het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen 

behoeftes	 te	voorzien	 in	gevaar	 te	brengen,	aldus	de	definitie	

van de VN-commissie Brundtland uit 1987. Duurzaamheid gaat 

over de schaarste van de hulpbronnen waarmee de welvaart in 

stand wordt gehouden, zowel in het heden als in de toekomst. 

Er wordt binnen de duurzaamheid vaak gesproken over de 3 

P’s,	People,	Planet	en	Profit.	Naast	het	feit	dat	we	allemaal	geld	

willen verdienen, moeten we ook zorg dragen voor de aarde 

en de mensen. 

Omdat elk land andere bouwregelgevingen hanteert zijn voor 

de twee extreme landen (Noorwegen en Spanje) en Nederland 
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de data opgezocht waarin de isolatie eisen worden omschreven. 

Voor Nederland is dit het bouwbesluit 2012, vanaf 24 november 

2015(25). Voor Noorwegen staan de eisen omschreven in het 

document ‘Regulations on technical requirements for building 

works’(36)en voor Spanje in een onderzoek naar de verbetering 

van de U-waardes(24). 

Uit de literatuur blijkt dat in alle landen isolatie wordt toegepast, 

waarbij in Spanje het minst wordt geïsoleerd(24). Juist in dit 

land valt nog veel te winnen op het gebied van isolatie. Daar 

waar in landen als Noorwegen en Nederland geïsoleerd wordt 

om de warmte binnen te houden, wordt in Spanje met name 

geïsoleerd om de warmte van de zon buiten te houden. Dit 

met het oogpunt om minder te hoeven koelen. De adviezen 

uit het rapport voor de verbetering van de isolatie eisen van 

woningen in Spanje zijn overgenomen in de vergelijking 

VERDUURZAMEN

tussen de 3 landen waar het chalet moet kunnen komen te 

staan (Nederland, Noorwegen en Spanje). Deze vergelijking 

is terug te vinden in de tabel met isolatie eisen in bijlage 

III afbeelding 173. Een ander onderzoek van de European 

Insulation Manufacturers Association, EURIMA (37), bevestigt 

dat het energieverlies van woningen in Spanje relatief groot is 

ten opzichte van andere landen in Europa. Dit is te zien in het 

staafdiagram in afbeelding 148, afkomstig uit dit onderzoek.

Theoretisch kader

Het theoretisch kader is te zien op pagina 10 en 11. Uit de 

literatuur is naar voren gekomen dat er verschillende aspecten 

invloed hebben op het verduurzamen en energie zuinig maken 

van een gebouw. Voorbeelden van deze aspecten zijn onder 

andere de mate waarin het chalet geïsoleerd kan worden om 

energie te besparen, besparing op materiaalgebruik, besparing 

op transport en het gebruik van energiezuinige installaties. 

Maar ook het zonoriënterend bouwen en het gebruik van 

natuurlijke of gerecyclede materialen. Als uitgangspunt is 

een fase van het ontwerp van het generieke chalet gebruikt, 

waarin in beperkte mate aandacht is besteedt aan deze aspecten 

(de 0-meting). Hierbij is de oude situatie van het chalet terug 

te zien in afbeelding 150 en de nieuwe situatie in afbeelding 

151. Vervolgens is door aanpassingen van de verschillende 

gebouwelementen getracht om de duurzaamheid en 

energiezuinigheid van het generieke chalet te verbeteren en te 

laten voldoen aan de eisen van de bouwregelgeving in de uiterste 

grenstoestanden (Spanje en Noorwegen). Hierbij wordt in acht 

genomen dat de te nemen maatregelen redelijkerwijs verwerkt 

kunnen worden in het ontworpen bouwsysteem, met behoudt 

van het robuuste karakter. Uiteraard kunnen er wijzigingen 

optreden in de afmeting en vorm van de gebouwelementen. 

Methodologie

Om te analyseren of het generieke chalet voldoet aan de 

regelgeving op het gebied van isolatie in Spanje en Noorwegen, 

is een spreadsheet gemaakt (Bijlage III, afbeelding 173) met de 

verschillende eisen die gesteld worden. Hier zijn 3 generieke 

Afbeelding 148: Energie verlies per woning
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Resultaten

Uit de spreadsheet met verschillende eisen op het gebied van 

isolatieregelgeving (Bijlage III, afbeelding 173) is gebleken 

dat de isolatie eisen erg uiteen lopen. Om het beste aan deze 

eisen te kunnen voldoen zijn 3 chalet types aangepast voor de 

drie verschillende situaties (Noorwegen, Nederland en Spanje). 

De grootste consequenties ontstaan bij het chalet dat geschikt 

gemaakt moet worden voor de klimatologische omstandigheden 

van Noorwegen. De vereiste Rc-waardes liggen relatief hoog. 

Dit heeft ervoor gezorgt dat met name de Rc-waarde van de 

kapconstructie verbeterd moest worden. De fabrikant (Lignatur) 

van de ‘kastenelemente’ adviseert om de isolatiewaarde te 

verhogen door het aanbrengen van geïsoleerde dakplaten. 

Hierbij is de keuze gevallen op C2C Isovlas dakpanelen. Deze 

panelen zijn in verschillende diktes verkrijgbaar, zodat de 

isolatiewaarde gehaald kan worden die gewenst is. Het gevolg 

is dat in het meest extreme geval (Noorwegen) de dikte van 

het dakpakket toeneemt met 180mm tot een totaaldikte van 

460mm. Dit heeft niet als gevolg dat het boeideel hoger zal 

worden, integendeel, de hoogte kan precies gelijk blijven. 

Doordat de kapspanten ook in het gevelbeeld terugkomen kan 

de extra dikte voor de isolatie achter deze kapspanten worden 

weggewerkt (afbeelding 144). Het dakoverstek bij de zijgevels 

blijft ook dezelfde dikte behouden omdat het dakoverstek niet 

geïsoleerd hoeft te worden. 

Vervolgens is de eis die in Noorwegen gesteld wordt aan de 

verhouding tussen vloeroppervlak en geveloppervlak erg 

bepalend. Deze eis schrijft namelijk voor dat het deur- en 

raamoppervlak niet meer dan 20% mag bedragen van het totale 

vloeroppervlak. Wanneer alle gevelpanelen in glas worden 

uitgevoerd is dit niet mogelijk. Het blijkt dat minimaal 40% 

van de gevelpanelen dichte panelen moeten zijn om aan 

chalets aan toegevoegd met vergelijkbare afmetingen, waarbij 

de isolatiediktes zijn aangepast om te voldoen aan de eisen die 

gesteld worden in de bouwregelgeving. In een aantal gevallen 

bleek het niet mogelijk om binnen de bestaande dikte van 

het ontworpen pakket te blijven. Hiervoor is gezocht naar 

alternatieve producten om de isolatiewaardes te kunnen halen. 

Voor de keuze van het isolatieproduct is rekening gehouden 

met de eis om een C2C (Cradle to Cradle) product te kiezen 

om de duurzaamheid te waarborgen. De overige constructieve 

materialen bestaan voor 

het overgrote deel uit hout en zijn ook C2C. 

Daarnaast is er in de 0-meting situatie sprake van 

overdimensionering (Bijlage III, Afbeelding 174). Dit is het 

geval in veel gebouwonderdelen, waaronder bijvoorbeeld 

vloer en gevelelementen. Met behulp van de simulatiesoftware 

Abaqus is gekeken welke invloed materiaalvermindering heeft 

op de constructieve eigenschappen van het gevelelement. Voor 

de	 vloeren	 zijn	 de	 specificaties	 vergeleken	met	 de	 te	 maken	

overspanning. 

Daarnaast kan er een besparing worden gemaakt op transport. 

Dit hangt samen met het beperken van met name de houtmassa 

in het generieke chalet en het verkleinen van afmetingen en 

optimaliseren van de vorm van de gebouwelementen, zodat 

deze	 efficiënter	 in	 een	 45ft.	 zeecontainer	 kunnen	 worden	

geplaatst. Hiervoor zijn de 

Ook kan er geoptimaliseed worden in het bouwproces door 

gebouwlementen te verkleinen, zodat er minder zwaar materieel 

nodig is, de bouwtijd kan worden verkort en er minder afval 

geproduceerd wordt op de bouwplaats. 

Tot slot een zongerichte oriëntatie van het generieke chalet. 

Dit is van groot belang om de passieve zonne-energie op een 

eenvoudige manier te benutten. 
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deze eis te kunnen voldoen. Ook voor de gevelpanelen heeft 

dit gevolgen. Het betekent dat de dikte van de gevelpanelen 

minimaal 280mm aan houtwolisolatie moet bevatten. Dit 

is geen probleem aangezien er een sponning van 480mm 

aanwezig is. 

Daarnaast is er winst geboekt op de materiaalbesparing in 

de gevelelementen, vloeren, kapspanten, kolommen en 

vloerbalken. Om te beginnen is de grootste winst geboekt 

bij het veranderen van de vloerconstructie. Deze bestond 

in de 0-meting situatie uit een massieve CLT vloer met veel 

massa. Deze massieve CLT vloer is vervangen voor een vloer 

opgebouwd uit Finnjoist liggers. De ruimtes tussen de liggers 

biedt de mogelijkheid om kabels en leidingen in weg te werken. 

De verdere opbouw is reeds omschreven in het hoofdstuk 

‘Modern ambacht voor een generiek chalet’ in de paragraaf 

‘Materiaalgebruik’. Naast de materiaalbesparing heeft deze 

wijziging	ook	effect	op	de	hanteerbaarheid	van	het	materiaal.	

De Finnjoist liggers hebben veel kleinere afmetingen en zijn 

lichter van gewicht dan een CLT vloer. Hierdoor is minder 

zwaar materieel nodig om de vloeren te kunnen plaatsen. 

Voor de gevelelementen is de besparing gezocht in het 

verkleinen van de houtmassa. Ook hiervan is de opbouw 

reeds besproken in het hoofdstuk ‘Modern ambacht voor 

een generiek chalet’ in de paragraaf ‘Productiewijze’. In de 

0-meting situatie zijn de gevelelementen opgebouwd geweest 

uit 150mm dikke vuren balken. Door deze dikte te verminderen 

kan eenvoudig materiaal bespaard worden. Dit heeft uiteraard 

wel consequenties voor de constructieve eigenschappen 

van het gevelelement. Door het uivoeren van een simulatie 

(afbeeldingen 158 t/m 161) is gebleken dat bij een wanddikte 

van 100mm de spanningen in het gevelelement nog acceptabel 

zijn. De maximale toegestane spanningsconcentraties in radiale, 

tangentiale en axiale richting worden niet overschreden. 

Dit levert een substantiele besparing op ten aanzien van de 

houtmassa. Naast de vermindering van de wanddikte neemt 

het volume van de holle ruimte in het gevelelement juist toe. 

Hier kunnen kabels en leidingen in weg worden gewerkt, 

of ze kunnen gebruikt worden voor mechanische ventilatie. 

Bovendien is er meer ruimte voor isolatie. 

De kolommen zijn in de 0-meting als massief gelamineerde 

kolommen beschouwd. Deze zijn om materiaal te besparen van 

binnen hol gelaten door ze te lamineren uit vier balken. De 

absolute besparing is gering aangezien de massa aan kolommen 

in het chalet relatief klein is.  Ditzelfde proces geldt ook voor 

de vloerbalken die overspannen van kolomkop naar kolomkop. 

Dan is er ook een materiaalbesparing voor de kapspanten. Deze 

bestonden in de 0-meting uit massieve gelamineerd houten 

Afbeelding 149: Uitgehold kruis
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spanten in de vorm van een driescharnierspant, maar dan zonder 

de spantbenen. De spanten dragen af op de kolomkoppen van 

de zijgevels. De spatkrachten worden opgevangen door de 

vloerbalken die via zwaluwstaart verbindingen zijn ingelaten 

in de horizontale gevelelementen en in de kolomkoppen. 

Hierdoor ontstaat een soort trekstang, die voorkomt dat de 

zijgevels naar buiten kunnen wijken. Om materiaal te besparen 

in de kapspanten is besloten deze uit te hollen en samen te 

stellen uit 3 afzonderlijke balken, die door middel van ingesliste 

aluminium platen aan elkaar worden gekoppeld (afbeelding 

130). Dit heeft bovendien voordelen voor de hanteerbaarheid 

van de kapspanten en de transporteerbaarheid. De kapspanten 

kunnen in kleinere elementen op de bovenste etage worden 

geassembleerd alvorens ze op te richten. Ook hierover is in het 

hoofdstuk ‘Modern ambacht voor een generiek chalet’ in de 

paragraaf ‘Materiaalgebruik’ al het nodige omschreven. 

Een andere materiaalbesparing wordt gevonden in de productie 

van het aluminium kruis. Het kruis zal een gewicht krijgen van 

15kg wanneer het massief wordt gegoten. Door in het kruis 

holle kamers op te nemen en de wanddikte 10mm dik te maken 

kan veel materiaal worden bespaard. De binnenzijde krijgt 

hierdoor de herkenbare verstevigingsribben (afbeelding 149). 

Door de materiaalbesparing zal het kruis 7,5kg wegen. 

De laatste en tevens een grote besparing op het materiaalgebruik 

komt voort uit de afvalstroom die onstaat bij de productie 

van de onderdelen voor het generieke chalet. Dit afval wordt 

teruggeleverd aan de fabrieken die het materiaal gebruiken 

om bijvoorbeeld OSB platen of spaanplaten van te maken, die 

weer verwerkt zijn in de Finnjoist liggers. Grotere afvalstukken 

zullen door een meerbladzaag verzaagt worden tot latten voor 

het plafond. Van deze latten worden houten roosters gemaakt 

die als plafondpanelen dienst zullen doen. Verdere details zoals 

de afmetingen kunnen worden gevonden in het hoofdstuk 

‘Modern ambacht voor een generiek chalet’ in de paragraaf 

‘Materiaalgebruik’. 

Op het moment van de 0-meting was nog geen rekening 

gehouden met installaties. Voor het eindontwerp van het 

generieke chalet worden verschillende installaties toegepast. 

Voor de verwarming en koeling van het chalet wordt 

gebruik gemaakt van een watergevoerde warmtepomp. Deze 

warmtepomp heeft een medium nodig van waar hij de energie 

kan ontrekken. Dit kan de aarde zijn (aardwarmte), maar ook 

buitenlucht of zonnecollectoren. Indien gebruik wordt gemaakt 

van aardwarmte dient eerst seismisch onderzoek te worden 

verricht om de juiste aardlagen te vinden, waarin de warmte in 

Nederland kan oplopen tot ca. 175 graden celcius op 5500 meter 

diepte. Ook kan af te voeren buitenlucht worden gebruikt om 

warmte aan te onttrekken. Het is afhankelijk van de locatie welk 

medium voor de hand ligt. In geval aardwarmte niet lonend is, 

kan gebruik worden gemaakt van zonnecollectoren. Hiervoor 

is een geïntegreerd systeem toe te passen dat onder de zinken 

dakbedekking van Rheinzink wordt aangebracht, Quickstep 

Solarthermie32 (afbeelding 152). De buisjes onder het zink 

werken als een warmtewisselaar om de warmte energie van de 

zinken dakbedekking op te kunnen nemen. De distributie van 

de warmte vindt plaats via leidingen. Ook de afgifte gebeurt via 

leidingen in de vorm van vloerverwarming. 

Daarnaast kan er ook groene stroom opgewekt worden 

met zonnepanelen die geïntegreerd zitten in het Quickstep 

systeem. (Quickstep PV), afbeelding 153. Hierdoor kan het 

chalet zichzelf voor een belangrijk deel voorzien in de energie 

behoefte van de gebruikers. 
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Afbeelding 150: Oud type chalet als 0-meting

Afbeelding 151: Huidige chalet ontwerp
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Voor de ventilatie wordt gebruik gemaakt van een gebalanceerd 

ventilatiesysteem. Hierbij wordt de verse lucht mechanisch 

aangevoerd en mechanisch afgevoerd. De warmte wordt 

teruggewonnen met een warmte terugwin installatie, waarmee 

de verse buitenlucht wordt voorverwarmd met de energie 

van de uitgaande warme lucht. Hierbij worden de kanalen 

weggewerkt in de plafonds, wanden en gevelelementen.

Behalve het zongericht plaatsen van een generiek chalet op 

de bouwkavel is er architectonisch gezien ook een aanpassing 

gedaan aan de basis van het generieke chalet. Het is mogelijk 

om een deel van het chalet als kas-woning uit te voeren, waarbij  

het schuine dak voor een klein gedeelte overgaat in een glazen 

plat dak. Hierdoor wordt het mogelijk om nog meer passief 

gebruik te maken van de energie van de zon. Dit is terug te zien 

in het ‘Basel chalet’ type dat staat weergegeven in de catalogus 

(Bijlage IV). Deze uitvoering is uitermate geschikt voor landen 

als Nederland en Duitsland met een gematigd klimaat. Ook in 

de wintermaanden warmt het chalet aanzienlijk op wanneer de 

zon schijnt. 
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Afbeelding 152: Rheinzink Quickstep Solarthermie in combinatie met aardwarmte en voorverwarmen warm water

Afbeelding 153: Rheinzink Quickstep PV
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Oude situatie

In afbeelding 150 staat het oude type chalet ontworpen 

volgens de oude situatie. Voor dit type chalet is sprake van 

een houtverbruik zoals vermeld staat in de tabel in afbeelding 

153. Een aantal details van de oude constructiewijze van de 

gevelelementen zijn te zien op de pagina hiernaast. De grootste 

materiaalbesparing wordt gehaald uit het verwijderen van de 

CLT vloeren. Deze worden in het nieuwe ontwerp vervangen 

door Finnjoist liggers, waardoor het tevens mogelijk is om kabels 

en leidingen weg te werken. Daarnaast is de kapconstructie een 

grote winstpost. In de oude situatie zijn gordingen, sporen, 

regels en dakbeschot verwerkt in de dakopbouw, terwijl in 

de nieuwe situatie het dak wordt opgebouwd uit spanten en 

geisoleerde kastelementen. 

Nieuwe situatie

De nieuwe situatie is inmiddels omschreven in de paragraaf 

‘ontwerpproces’ en de paragraaf ‘materiaalkeuze’  van het vorige 

hoofdstuk. Hier zijn afbeeldingen aan toegevoegd ter illustratie 

van de nieuwe gebouwelementen. 

Kostprijsberekening

Wat	moet	een	generiek	chalet	gaan	kosten?	Om	hier	antwoord	

op te kunnen geven is een kostprijsberekening uitgevoerd. 

Voor het uitvoeren van de berekening is gekozen voor een 

generiek chalet van het type Jura.. Dit is een generiek chalet 

van 11,5x11,5m met een grondoppervlak van 133 m2, bestaande 

uit 3 etages en een inhoud van 1150m3. De resultaten van de 

kostprijsberekening zijn te zien in bijlage III. Voor het maken 

van de berekening zijn alle gebouwelementen uitgesplitst. 

Vervolgens is elk gebouwelement weer onderverdeeld in 

meerdere onderdelen. Per onderdeel is berekend of bepaald 

hoeveel materiaal, arbeid en machine uren nodig zijn om 

het onderdeel te kunnen produceren. Daarnaast geldt voor 

de gebouwelementen dat deze geassembleerd worden uit 

verschillende onderdelen. Daarom is voor een gebouwelement 

ook een assemblagetijd gerekend. Voor de machine tarieven 

en arbeidstarieven zijn aannames gedaan, die zo veel mogelijk 

overeenstemmen met de geldende huidige tarieven. Daarnaast 

zijn de materiaalkosten bepaald aan de hand van prijzen van 

leveranciers. De berekening heeft uiteindelijk geleid tot 

een kostprijs van €219.373. Deze prijs is exclusief transport, 

bouwkosten, de fundering, installatiewerkzaamheden en 

afwerking. 

Voor deze bijkomende kosten zijn bronnen te vinden die een 

richtprijs aangeven. Voor de funderingskosten moet volgens 

verbouwkosten.com31, gemiddeld rekening gehouden worden 

met ca. €10.000. Daarnaast moet voor de afwerkingskosten 

een budget van ca. €50.000 gereserveerd worden. Het casco 

bouwen wordt berekend op €125.000 incl. installatiewerk, 

echter geldt voor het generieke chalet een aanmerkelijk kortere 

bouwtijd vanwege de systematische opzet. Het is aannemelijk 

dat de bouwtijd met 50% vermindert kan worden ten opzichte 

van een reguliere nieuwbouwwoning.  Installatiewerk blijft 

evengoed aanwezig. Er wordt daarom een aanname gedaan 

van 0,6 x €125.000 = €75.000 aan bouwkosten. Tot slot de 

transportkosten voor het type Jura. Een optelsom van alle 

bouwmaterialen laat zien dat er 292m3 aanwezig is. Wanneer 

gebruik gemaakt wordt van 45 ft. zeecontainers om de 

materialen te vervoeren kan uitgerekend worden hoeveel 

containers er nodig zijn. Een 45 ft. zeecontainer heeft een 

inhoud van 73,6m3. Theoretisch zijn er dan 3,97 containers 

nodig. In de praktijk blijft er veel restruimte over. Hiervoor 

wordt 30% restruimte aangehouden van het totale te vervoeren 

volume. Dit komt neer op 292*1,3=379,6m3. Wanneer dit 
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Afbeelding 154: Oude gevelelementen in lengtes van 11 meter

Afbeelding 155: Haaklas voor oude gevelelementen

Afbeelding 157: Doorsnede over oude gevelelement

Afbeelding 156: WoonWensTool
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volume verdeeld wordt over de 45 ft. zeecontainers zullen er 6 

containers nodig zijn om het Jura chalet te vervoeren. 

De kosten van het transport van een 45 ft. zeecontainer per 

vrachtwagen lopen uiteen van €1000 tot €3500 binnen Europa, 

afhanelijk van de af te leggen afstand. Wanneer we uitgaan van 

het duurste scenario, komt dit neer op 6 x €3500 = €21.000. 

De totale kosten van het generieke chalet bedragen: €219.373 

+ €10.000 + €50.000 + €75.000 + €21.000= €375.373. De 

vraag is of dit bedrag reëel geacht mag worden voor een 

gebouw van 1150m3. Hiervoor wordt door iTX Bouwconsult 

(afbeelding 156) een berekeningsmethode gebruikt, waarmee 

dit uitgerekend kan worden. Wanneer het generieke chalet 

in de categorie: ‘betere bouw’ wordt beschouwd, dan wordt 

er een kuubsprijs gehanteerd van €425,00. Daarnaast is er 

een vierkantemeterprijs die een tweede indicatie geeft van 

€1483. Door beide bedragen te middelen, wordt een redelijke 

inschatting verkregen van wat de waarde van het gebouw zou 

mogen bedragen. Daarnaast wordt rekening gehouden met de 

gewenste vertrekken. De kubieke meter berekening komt neer 

op: 1150m3 x €425,00 / m3 = €488.750. En de vierkantemeter 

prijs berekening bedraagt: 399m2 x €1483 / m2  = €591.717. 

Gemiddeld komt dit neer op €540.234.

Constructieve impact

Door het verkleinen van de houtmassa veranderen de 

constructieve eigenschappen van de bouwelementen. Een van 

de aanpassingen die impact heeft op de constructieve sterkte is 

het verkleinen van de houtmassa in het gevelelement. In het 

oorspronkelijke ontwerp was sprake van een wanddikte van het 

element van 150mm, zoals te zien in afbeelding 157. In de nieuwe 

situatie is getracht dit te verminderen naar 100mm. Dit levert 

een substantiele besparing op ten aanzien van de houtmassa. 

Het was al de opzet om de gevelelementen te lamineren en te 

laten	profileren,	dus	aan	deze	 situatie	veranderd	weinig.	Er	 is	

alleen minder lijm nodig. Er zijn twee verschillende simulaties 

uitgevoerd, waarbij in de eerste situatie rekening is gehouden 

met een gesloten verbinding, zoals te zien in afbeelding 158 

en 159. De tweede situatie gaat ervan uit dat er krimp optreed 

van het hout, waardoor de verbinding open kan gaan staan. 

Hierdoor wordt het moeilijker om een moment op  te kunnen 

nemen. 

De maximale druk die het hout parallel aan de vezel op kan 

nemen voordat het bezwijkt is gelijk aan 3895*10^8 Pa. In 

situatie 1 is te zien dat de druk hier niet bovenuit komt. De druk 

is maximaal 2500*10^8 Pa in zowel de compressie toestand als 

de moment toestand. In situatie 2 wanneer er sprake is van 

een naad tussen de elementen ontstaan door werking van het 

hout, blijft de druk in compressie toestand onder de 3895*10^8 

pascal, daarentegen gaat deze eroverheen wanneer er een 

moment wordt uitgeoefend. Dit is te zien in afbeelding 161. De 

reden hiervoor is dat het oppervlak om krachten door te geven 

aanzienlijk is afgenomen door het onstaan van de kier tussen de 

elementen. In de praktijk houdt dit in dat er kleine deformaties 

optreden t.p.v. de hoekpuntjes van de gevelelementen. Hierdoor 

neemt het oppervlak snel toe, waardoor er weer meer kracht 

verdeeld kan worden over een groter oppervlak en hierdoor de 

spanningen afnemen.
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Afbeelding 158: Situatie 1, gesloten, compressie

Afbeelding 159: Situatie 1, gesloten bij moment
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Conclusie

De onderzoeksvraag is hoe het generieke chalet duurzaamer en 

energiezuiniger gemaakt kan worden en hoe het zich aan kan 

passen aan de verschillende klimatologische omstandigheden 

waarin het gebouwd moet kunnen worden. De duurzaamheid 

van het generieke chalet is op meerdere punten verbeterd. Door 

het toepassen van zoveel mogelijk C2C materialen en daarnaast 

zoveel mogelijk te besparen op het materiaalgebruik binnen de 

mogelijkheden van het ontworpen bouwsysteem is een eerste 

stap gezet. Daarnaast worden de afvalstromen zoveel mogelijk 

beperkt en waar mogelijk afval hergebruikt om andere 

producten van te maken. 

Vervolgens is gekeken hoet het generieke chalet zich kan 

aanpassen aan de verschillende klimatologische omstandigheden. 

Hiervoor is gekeken naar twee uiterste klimatologische 

omstandigheden binnen Europa (Spanje en Noorwegen, met 

als referentie Nederland). Deze omstandigheden worden in 

de eerste plaats vertaald naar de isolatie eisen die gelden in 

de verschillende landen. Hieruit blijkt dat in Noorwegen 

de hoogste Rc-waardes moeten worden gehaald en dat het 

generieke chalet hier niet kan voldoen aan de eisen waneer het 

volledig wordt ingericht met glazen gevelpanelen. Er moet meer 

gesloten geveloppervlak gecreëerd worden om aan de eisen 

te kunnen voldoen. Hiervoor zijn de gesloten gevelpanelen 

geschikt die als sandwichelement in een kozijnframe geplaatst 

kunnen worden. Tevens wordt het generieke chalet hier ook 

energiezuiniger door. De materiaalbesparing in de wanddiktes 

van de gevelelementen biedt bovendien de mogelijkheid om de 

grotere holte extra te isoleren. 

Daarnaast is er een ontwerrp toegevoegd waarbij het generieke 

chalet gecombineerd wordt met een kas als uitbouw. Dit bied 

de mogelijkheid om passief gebruik te maken van de energie 

van de zon. Daarnaast wordt directe zoninstraling vermeden 

door de dakoverstekken en indien aanwezig door de houten 

lamellen en balkons in de topgevel. Het plaatsen van het 

generieke chalet vraagt ook nog enige aandacht met het oog op 

zongericht bouwen waardoor ook winst gehaald kan worden 

uit de passieve zonne energie. 

De kostprijs berekening heeft inzicht gegeven in wat de 

onderdelen van een generiek chalet kosten om te maken. De 

prijs van €219.373 is daadwerkelijk een kostprijs, dus hier is nog 

geen winst over berekend. Hierdoor zal de totale bouwsom van 

€375.373 nog oplopen. Wanneer we aannemen dat de totale 

winsten	€30.000	bedragen,	dan	bedraagt	de	definitieve	 totale	

bouwsom €405.373. Met behulp van de berkeningsmethode  

van iTX Bouwconsult is berekend dat de waarde van een 

gebouw met vergelijkbare inhoud en vloeroppervlak neerkomt 

op €540.234. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de totale 

bouwsom van generiek chalet Jura ruim onder de marktwaarde 

ligt!
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Afbeelding 160: Situatie 2, open compressie

Afbeelding 161: Situatie 2, open bij moment



BIJLAGE I
Eigenschappen van hout als bouwmateriaal
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Basisstructuur hout

Hout	wordt	gedefinieerd	als	het	door	bast	en	schors	omgeven	

materiaal van bomen en struiken. Aan iedere doorsnede van 

een stam of tak, kan men de microscopische structuur van 

hout	 afleiden	 (afbeelding 162). Daar waar het kernhout (1) 

zorgt voor de stabiliteit van de boom, zorgt het spinthout 

(2)	 voor	 de	 opslag	 van	 voedingsstoffen	 en	 het	 transport	 van	

water. Tussen het spinthout en de bast is het cambium (3) 

gelegen. Het cambium creëerd de houtlaag (jaarring) naar de 

binnenzijde terwijl aan de buitenkant de bast (4) en schors 

(5) wordt gevormd. Deze groeistructuur van een boom is erg 

succesvol. Bomen zijn meesters in de mechanica. Hoe kunnen 

ze	 bijvoorbeeld	 zware	 krachten	 van	 de	 wind	 weerstaan?	 De	

buitenste vorm van de boom is zo geoptimaliseerd dat de 

krachten gelijkmatig naar het wotelstelsel kunnen worden 

geleid. Afhankelijk van de krachten op de stam worden er 

dunnere of dikkere jaaringen gevormd. Jaarringen die aan de 

ene kant van de stam dichter op elkaar liggen zijn kenmerkend 

voor drukhout. Aan de andere zijde zullen ze verder uit elkaar 

liggen en wordt trekhout gevormd. Deze ongelijkmatige 

afstanden tussen de jaarringen zorgen voor interne spanningen 

in het hout, die na het zagen tot uiting zullen komen in het 

kromtrekken van de balken of planken. Een jaarring bestaat uit 

verkleefde houtcellen (afbeelding 163). 

Elke houtcel kan worden vereenvoudigd tot een drukvaste 

lignine-schoorsteen. Aan de binnenzijde is deze gevuld met 

een spanningsresistente lijn van ‘hout touw’. De zo verbonden 

houtcellen dragen de krachtenstroom over in de richting van 

de stam as. Maar om weerstand te kunnen bieden tegen een 

storm zijn de mergstralen in radiale richting noodzakelijk om 

opsplijten van de stam te voorkomen. Om de winddruk beter 

op te kunnen vangen neemt de boom in de lengte richting trek 

spanningen op. 

Dus dit is de methode waardoor een boom zich kan 

verzetten tegen de belastingen, zoals ze uitgevoerd worden 

op de mergstralen en de houtvaten. Wanneer de vaten en 

mergstralen niet meer toereikend zijn om de krachten op te 

nemen produceert de boom een eigen interne spanning die 

tegengesteld is aan de heersende windrichting. Dit worden ook 

wel groei spanningen genoemd. Zoals hierboven al beschreven 

zal dit lijden tot druk- en trek hout en kan dit bij het zaagproces 

lijden tot kromme producten. Het niet juist toepassen van hout 

en het onvoldoende rekening houden met zijn eigenschappen 

lijdt daarom nog jaarlijks tot bouw schades.

Boomsoorten

Boomsoorten zijn de producenten van verschillende 

houtsoorten. Een houtsoort wordt gekozen vanwegen zijn 

eigenschappen. De eigenschappen worden gekweekt tijdens 

het groeiproces van een boom en zijn per soort anders. Eiken 

vormen om te beginnen een relatief korte en dikke stam, met 

een behoorlijke kroon. De groeisnelheid licht vrij laag. Om 

mooie rechte en lange eiken te krijgen werden ze aangeplant in 

bosverband, dikwijls op rabatten en afgewisseld door Fijnspar 

of grove den om meer lengte in de bomen te krijgen. Eiken 

heeft een relatief hoog soortelijk gewicht van ca. 710 kg. / m3 

gedroogd. Naaldhout daarentegen vormt met name een lange 

stam met een relatief kleine kroon. De groeisnelheid is erg hoog 

en ze kunnen enorme afmetingen bereiken. Het langzamer 

gegroeide naaldhout op relatief droge grond en met weinig 

zonlicht is van betere kwaliteit. De jaarringen liggen dichter 

op elkaar en er is minder spinthout aanwezig. Fijnspar wordt 

boven grenen verkozen om te  gebruiken als constructiehout. 

Het	vuren	van	de	fijnspar	biedt	meer	weerstand	tegen	splijten	
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Kieferholz: einfachere Struk¬

turierung, die länglichen Zellen

befördern die Flüssigkeit und

geben dem Holz die Festigkeit und

Steifigkeit

Birkenholz: die Zellen besitzen

verdichtete Wände, die Struktur ist

komlexer

Abb. 25

Das makroskopische Gefüge von

Holz: 1. das Mark dient der Standsi¬

cherheit, 2. das Splintholz leitet das

Wasser, 3. aus demKambium wächst

neues Gewebe, 4. bast, 5. Borke

(Neuer Holzbau, Lignum, Sell, S.

26

Abb. 26

Ausschnitt aus einem Jahrring ei¬

nes Baumes. A: die realen Gege¬
benheiten einer einzelnen vergrös-

serten Zelle, B: das mechanische

Ersatzmodell

(NZZ, 15.04.98)
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Abb. 27

Das mikroskopische Gefüge von

Nadel- und Laubhölzern zeigt
inseinem inneren Aufbau Unter¬

schiede. (Scheidegger, S. 60)

52
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trocken

Seitenbalken
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Abb. 28

Nadelholz ist in Faserrichtung fast

zehnmal stärker belastbar als quer

dazu.

(Bern, Bd. 2, S. 292)

29

Abb. 29

Das langfristige Schwindmass

von Bauholz ist in Längsrichtung,
radial und tangential zum Jahrring
unterschiedlich.

(Bern, Bd. 2, S. 293)

30

/Û2Z?z^£!\ Seitenbrett

miHToTüng) Kernbrett
Abb. 30

Durch das ungleiche Schwinden

entstehen Markrisse und Defor¬

mationen des Querschnittes.

(Scheidegger, Bd.2, S. 61,S. 294,)
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Afbeelding 162: de microscopische structuur van hout

Afbeelding 163: uitsnede van een jaarring met één vergrote cel

Afbeelding 164: naaldhout is in de richting van 
de vezel minstens 10x zwaarder te belasten als 
dwars erop
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dan het grenen van de grove den. De vezels van vuren zijn lang 

en grof en voor constructiehout uitermate geschikt. Fijnsparren 

groeien relatief snel, ook op onvruchtbare grond. Eenmaal 

geveld, drogen ze vlot en zijn daardoor snel toe te passen in 

constructies. Ook het soortelijk gewicht is relatief laag, ca. 

580 kg. /m3. Naast vuren bieden ook Inlands Eiken, Lariks en 

Douglas een goede weerstand tegen opsplijten. Daarom zijn ze 

zeer geschikt voor de productie van houten shingles voor daken 

en gevels. De microscopische opbouw van hout geeft het zijn 

sterkte	 en	 flexibiliteit.	Het	 bestaat	 uit	 verschillende	 celtypen,	

waarbij naaldbomen een eenvoudigere structuur kennen dan 

loofbomen. Bij naaldomen vormen de lange spoelvormige 

cellen, tracheïden genoemd het overgrote deel van het hout. 

Deze tracheïden vormen ook de draagkrachtige basis voor 

de boom. Ze liggen parallel georiënteerd ten opzichte van de 

stam en geven het hout sterkte en stijfheid tegen druk en trek 

krachten. Bij de loofbomen zijn er apparte cellen die water 

en	 voedingsstoffen	 transporteren	 en	 houtvezel	 cellen	 met	

verdikte wanden die zorgen voor de sterkte en stijfheid. Deze 

structuuropbouw is te vergelijken met die van een composiet 

materiaal. 

Eigenschappen van hout als bouwmateriaal

Hout blijft een organisch en niet homogeen bouwmateriaal, 

opgebouwd uit vezels met een wisselende kwaliteit. Daarnaast 

wordt hout gekenmerkt door deformaties zoals noesten en 

scheuren. De afmetingen zijn niet permanent hetzelfde en 

kunnen door invloed van vocht of droogte, toenemen of 

afnemen (zwellen en krimpen). Hout is hierdoor niet vormvast, 

maar juist uiterst elastisch, een anisotropisch materiaal, 

waarvan de eigenschappen niet in alle richtingen hetzelfde 

zijn. De belangrijkste eigenschappen van hout in constructies 

zijn: sterkte, elasticiteit, gewicht, de langdurige krimp, het 

kortdurige krimpen of zwellen, vorm en duurzaamheid. 

Hout onderscheid zich van andere bouwmaterialen door het 

goed kunnen opnemen van trekkrachten in tegenstelling tot 

andere materialen. In verticale staafrichting toegepast kan het 

in de vezelrichting op druk en trek belast worden. Naaldhout 

is belast in de richting van de vezels tien keer sterker dan 

belast loodrecht op de vezel (afbeelding 164). Vooral vuren 

is zeer elastisch en heeft een optimale verhouding tussen 

eigengewicht en buigstijfheid. Hierdoor is het zeer goed 

toepasbaar in dakconstructies, waarbij grotere overspanningen 

moeten worden gehaald. Een balk kan eenvoudig een vrije 

overspanning van 5 meter halen. Grotere overspanningen 

behoeven speciale constructies of constructiemethodes, zoals 

bijvoorbeeld lamineren. Eiken kan zowel in het verlengde- als 

loodrecht op de vezel 3x zoveel kracht opnemen als naaldhout. 

De treksterkte van een houtconstructie wordt vaak eerder 

beperkt door de belastbaarheid van de verbindingen, dan door 

de materiaaleigenschappen zelf. 

Al het hout is onderhevig aan zwelling en krimp. Zowel de 

stabiliteit als ook de draagkrachtigheid zijn door de invloed 

van natuurlijke condities, veranderlijk. De langdurige krimp 

als gevolg van droging van vers gezaagd hout kan enorme 

waardes aannnemen en verschilt per richting ten opzichte van 

de jaarringen. In de lengte richting treed er ca. 1,5mm krimp 

op per meter. In de radiale richting treed ca. 25mm krimp op 

per meter. De tangentiale richting spant de kroon met een 

krimp van ca. 50mm krimp per meter. Tijdens het ontwerp- en 

bouwproces kan deze eigenschap worden gebruikt, of er moet 

gedroogd hout worden toegepast. Daarvoor zal het hout opgelat 

moeten worden om te kunnen drogen. In een wandconstructie 

heeft het liggende hout (‘Blockbau’), een inkrimping van ca. 
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53

Abb. 31

Der Wurf der Bretter ist bei den

„Verkleidungen" wesentlich, auch

die Befestigungsart.

(EMPA, Meili)

Der Balken kann sich werfen durch

spiralartige Herzrisse, wegen des

ungleichen Schwunds längs und quer

der Faser

ziehen

Buchs

32

Abb. 32

A: Werfen eines Balkens

B: durch die ungleiche Verteilung
von harten und weichen Fasern

(Buchs), verzieht sich das Holz in

Längsrichtung.

(Bern, Bd. 2, S. 293)

Afbeelding 166: in droge en vochtige omstandigheden werkt het hout 
anders, ook heeft dit te maken met de richting van zagen

Afbeelding 167:  A: spiraalvormig opscheuren B: in de lengterichting 
krom trekken door duw- en trek hout in de balk

52
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Zug längs

zur Faser

Zug quer

zur Faser

tangential zum Jahrring

50 mm/m

quer zur Faser

radial zum Jahrring

25 mm/m

längs zur Faser

1,5 mm/m

Mark

einseitig

Seitenbalken

trocken

Seitenbalken
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Abb. 28

Nadelholz ist in Faserrichtung fast

zehnmal stärker belastbar als quer

dazu.

(Bern, Bd. 2, S. 292)

29

Abb. 29

Das langfristige Schwindmass

von Bauholz ist in Längsrichtung,
radial und tangential zum Jahrring
unterschiedlich.

(Bern, Bd. 2, S. 293)

30

/Û2Z?z^£!\ Seitenbrett

miHToTüng) Kernbrett
Abb. 30

Durch das ungleiche Schwinden

entstehen Markrisse und Defor¬

mationen des Querschnittes.

(Scheidegger, Bd.2, S. 61,S. 294,)Afbeelding 165: ongelijkmatig drogen geeft deformaties tot gevolg
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2,5 tot 4 cm per meter, afhankelijk van of er kwartiers hout is 

toegepast, of hout waarbij het hart nog aanwezig is. Daarnaast 

is de krimp van een gebouw aan de zonzijde groter dan aan de 

schaduwzijde. Daarom is het verstandig om het radiale hout 

in de zuidgevel te verwerken en het tangentiaal gezaagde 

hout in de noordgevel. Door deze ongelijkmatige krimp in 

het verlengde en loodrecht op de vezel ontstaan scheuren en 

vervormingen in de doorsnede (afbeelding 165). Kwartiers 

gezaagde planken gedragen zich in droge of vochtige toestand 

anders dan dos gezaagde planken. Dit wordt met name 

merkbaar bij gevelbetimmeringen (afbeelding 166). Ook door 

draaigroei in het het hout kunnen deformaties optreden in de 

vorm van kurkentrekker vormige scheuren, die je vaak bij 

balkhout tegenkomt (afbeelding 167).

Noesten in het hout zorgen voor een vermindering van de 

buigbaarheid, slechtere splijtbaarheid en maken het hout 

moeilijker bewerkbaar. Balken met noesten worden in de 

‘stijlen bouw’ veel gebruikt als onderste regel bovenop de 

borstwering. Tot de slechtste eigenschappen van hout behoort 

de brandbaarheid. Dit is de oorzaak geweest dat er steeds 

minder in hout geconstrueerd werd. Tegenwoordig worden 

door nieuwe brandwerende middelen mogelijkheden geboden 

om opnieuw in de stedelijke context met hout te bouwen. 

Hierbij kan zelfs gebouwd worden in de middel- hoogbouw 

categorie. 

De duurzaamheid van het hout is een regionale aangelegenheid, 

afhankelijk van met name het klimaat, de houtsoort, ongedierte 

en de traditionele verbindingstechnieken. Deze ligt in het 

bergachtige gebied van Zwitserland tussen de 150 en 200 jaar. 

Beslagen hout is duurzamer dan bezaagd hout doordat de vezels 

intact blijven. En door middel van grote dakoverstekken wordt 

direct contact met regen zoveel mogelijk vermeden. Vroeger 

werd het hout door verkolen verduurzaamd. Hierbij werd het 

hout oppervlakkig verbrand. 

Tegenwoordig kunnen we gebruik maken van moderene 

wetenschappelijke methoden om hout te dateren, zoals 

bijvoorbeeld de koolstof-methode. Vroeger werd de 

dendrochronologische methode toegepast. Hierdoor kan 

worden vastgesteld hoe het groeiklimaat van de bomen zich 

in een zekere regio heeft gedragen. Ook kan zo globaal het 

bouwjaar van een gebouw worden vastgesteld. 
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BIJLAGE II
Hout, de verwerking van het product





Generiek Chalet, afstudeerproject 2015-2017
Gerben Meussen, Architectuur en Bouwtechniek student aan de TU/Eindhoven

Korenbloemstraat 23, 5643HK Eindhoven (NL) t +31(0)6 380 401 52 e g.a.m.meussen@student.tue.nl 

- 134 -

BIJLAGE II

Hout, de verwerking van product en bijproduct uit een 

boomstam

Voor het verkrijgen van een maximale opbrengst aan 

halffabrikaten	uit	 een	boomstam,	worden	er	planken,	balken,	

latten en zaagmeel geproduceerd uit een boomstam (afbeelding 

168). De zaagpatronen worden per stam aangepast om zo min 

mogelijk afval te produceren (afbeelding 169). Bij de toepassing 

van	 de	 halffabrikaten	 in	 de	 constructie	 en	 interieurbouw,	

moet rekening worden gehouden met de korte termijn 

krimp en zwelling van het  hout, door invloed van wisselende 

luchtvochtigheid. Met een raamzaag werd het mogelijk om 

een boom in één keer op te zagen tot planken. Een nadeel was 

dat hierdoor een groot deel van de planken dos gezaagd werd, 

met schotelen (krom trekken, afbeelding 169) van het hout tot 

gevolg. Gezaagd hout heeft andere eigenschappen dan beslagen 

hout. Bij gezaagd hout worden de cellen namelijk doorsneden, 

terwijl bij beslagen hout (het vierkant hakken met de bijl) de 

cellen worden gespleten. Het gebruik van balken om weerstand 

te bieden tegen doorbuiging in constructies waren lange tijd 

toereikend genoeg. De doorsnede kon worden vergroot of 

verkleind naar gelang de belasting en de overspanning. Het 

koppelen van twee losse balken tot één constructieve balk zorgde 

voor de eerste ontwikkeling in het optimaliseren van de sterkte 

in verhouding tot het materiaalgebruik. Met een samengestelde 

balk zoals in afbeelding 170, kan een viervoudige sterkte 

van elke doorsnede worden verkregen. Het gebruik van de 

draagconstructies werd proefondervinderlijk doorontwikkeld, 

met behulp van de overgedragen ambachtskennis. Telkens 

weer bleken de houtverbindingen de zwakste schakel in de 

houtconstructies. 

Geprobeerd werd om de negatieve materiaaleigenschappen van 

hout te beperken door economisch te denken en op materiaal 

te besparen. Hiervoor was inzicht in de ruwe vorm van het 

materiaal noodzakelijk om nieuwe producten te kunnen 

ontwikkelen en de eigenschappen van het materiaal zo goed 

mogelijk te kunnen benutten. Om hout in plaatmateriaal 

te verwerken kwam men al snel tot inzicht, dat wanneer de 

jaarringoriëntatie in de samen te voegen delen om en om 

werd	 gestapeld,	 de	 werking	 elkaar	 zou	 opheffen	 afbeelding 

171. Dit procede kan ook voor balken worden toegepast, 

waardoor gelamineerde balken worden verkregen. Hout 

verzoekt enerzijds de nadelige eigenschappen van het materiaal 

te verbeteren en anderzijds de gunstige eigenschappen zo 

optimaal mogelijk toe te passen. In eenvoud wordt hout als 

grondstof verkleind en opnieuw samengevoegd: tot planken 

gezaagd,	 tot	 fineer	geschild,	 tot	 spaanders	 versnipperd	 en	 tot	

vezels vermalen. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen 

staafvormige	en	plaatvormige	halffabrikaten.	Door	de	homogene	

samenstelling van de platen kan er voor een compleet bouwdeel 

met gelijke eigenschappen worden gerekend. Noesten en 

andere fouten kunnen tijdens de fabricage van platen worden 

verwijderd. De maximale afmetingen worden beperkt door de 

transportmogelijkheden. 

Tot in de tweede helft van de 19e eeuw was het slechts alleen 

mogelijk	 om	 fineer	 te	 maken	 door	 het	 in	 dunne	 plakjes	

van de boom te zagen. Met de vlakbank werden de dunne 

planken gevlakt en geschaafd en konden zo gebruikt worden 

voor bijvoorbeeld inlegwerk voor de schrijnwerker. Maar ze 

konden ook kruislings worden verlijmd, om een stabiel en 

groot plaatvormig stuk hout te verkrijgen. Sinds 1870 werden 

de multiplex platen in grotere oplages in Berlijn gemaakt. 

Vezelplaten zoals spaanplaat voor de meubelbouw, werden 

vanaf 1898 in Engeland geproduceerd. Vanaf de jaren 20 van 

de 20e eeuw startte de massaproductie. In Zwitserland maakte 
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33

Abb. 33

Aus dem Baumstamm lassen sich

verschiedene Halbfabrikate ge¬

winnen: Balken, Bretter, Kantein

und Restholz für Platten.

(Scheidegger, S. 60)

34

Abb. 34

Schnittarten der Halbfabrikate,

Sägegatter machen Bretterschnitte

möglich, Holzkenntnisse sind dafür

nötig. (Bern, Bd. 2, S. 294, Bauduin,

Taf.2)

35

Abb. 35

Mit diesem zusammengesetzten

Balken kann eine vierfache Trag¬

fähigkeit, gegenüber den einzelnen

Querschnitten, erreicht werden

(Holzleimbau, S. 9)

Afbeelding 170: samengestelde balk
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Afbeelding 168: planken, balken, latten en zaagafval

Afbeelding 169: zaagpatronen worden geoptimaliseerd voor de beste 
producten en maximale opbrengst, rechtsonder een dos gezaagde stam
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deze plaat voor het eerst zijn opmars in 1940. Multiplex, 

vezelplaten en overig gelamineerd of geperst hout (zoals OSB) 

bestaat dankzij de ontwikkelingen in de lijmindustrie. Een 

van de belangrijkste verbinding van de afgelopen jaren is de 

vingerlas verbinding (afbeelding 172). Deze verbinding maakt 

het mogelijk om in de lengte richting kortere delen hout met 

elkaar te verlijmen tot weer langere delen en is niet meer weg 

te denken in de huidige productieprocessen. 
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62

Sta «

Schalen

Zerspanen

Zerfasern

Bretter

Furniere

Holzwolle

Spane

Fasern

36

Abb. 36

A das Holz wird auseinanderge¬
schnitten gekehrt und neu zusam¬

mengeleimt
B auch Balken können nach dem

selben Prinzip behandelt werden

Heute werden so Bodensysteme

hergestellt (Schilhgerbalken)

(Braymann S 11)

37

Abb. 37

Prinzipien der Zerkleinerung des

Rohstoffes fur Holzwerkstoffe

(Sperrholz S 33)

38

Abb. 38

Bauteilstosse

a Vollstoss

b Schaftung
c Keilzinkenstoss (gehört schon

in dir Ara der Automatisierung
unserer Tage)

(Holzleimbau S 32)

Afbeelding 172: verbinding van twee houten delen, d.m.v. 3 
verschillende methodes: 1, koude naad; 2, schuine las; 3, vingerlas
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Afbeelding 171: spiegelen van de jaarringoriëntatie heft de werking van een 
afzonderlijk deel hout op
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CRITERIA EN GEVOLGEN VAN REGELGEVING ISOLATIE

Volledig glazen 
gevelpanelen 34% Volledig glazen gevelpanelen 34% Volledig glazen gevelpanelen 34%

60% glazen panelen 20% 60% glazen panelen 20% 60% glazen panelen 20%

Rc-waarde (m2.K/W) wanden

5,55 4,5 1,67
Gevelelementen 480mm 

gevuld met 280mm 
houtvezelisolatie Pavatex

5,8
Gevelelementen 480mm 

gevuld met 280mm 
houtwolisolatie

5,8
Gevelelementen 480mm 

gevuld met 280mm 
houtwolisolatie

5,8

Rc-waarde (m2.K/W) daken
7,69 6 2 Kastenelement 280mm + 

Isovlas dakelement 182mm   4,08 + 4 = 8,08 Kastenelement 280mm + 
Isovlas dakelement 110mm  4,08 + 2,5 = 6,58 Kastenelement 160mm 2,1

Rc-waarde (m2.K/W) begane grond vloer
6,66 3,5 2

Houtvezelisolatie pavatex 
250mm tussen Finnjoist 

liggers
6,7

Houtvezelisolatie pavatex 
140mm tussen Finnjoist 

liggers
3,68

Houtvezelisolatie pavatex 
80mm tussen Finnjoist 

liggers
2,5

Rc-waarde (m2.K/W) beglazing
0,83 0,61 0,55  HR++ beglazing, 5-15-4 

mm 0,91  HR++ beglazing, 5-15-4 mm 0,91  HR++ beglazing, 5-15-4 mm 0,91

Bouw regelgeving

Geschikt voor NederlandGeschikt voor Noorwegen

Chalet type Zürich

Geschikt voor Spanje

-

Chalet type Basel

Proportie van raam en deuroppervlak in 
verhouding tot het verwarmde 
vloeroppervlak ≤20% -

Chalet type BernEisen bouwbesluit 
Spanje (3)

Eisen bouwbesluit 
Nederland (2)

Eisen bouwbesluit 
Noorwegen (1)

Afbeelding 173: Spreadsheet isolatie eisen
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Afbeelding 174: Spreadsheet materiaalbesparing

Gebouwdelen chalet Zürich Aantal Oud volume Totaal volume Nieuw volume Nieuw totaal volume Percentage bezuiniging Streefwaarde
Vloer 30 5,6448 169,344 1,7494 52,482 69,0

CLT Oud:(5,6*5,6*0,18)
Finnjoist Nieuw:(0,022*2*5,6*5,6)+(0,3*0,022*5,6*10)

Vloerbalken 44 0,8207 36,1108 0,7135 31,394 13,1
massief Oud:(0,48*0,35)-2*(0,1*0,1)*5,545

hol Nieuw:(0,48*0,35)-2*(0,1*0,1)*5,545 -(0,19*0,12)*4,7
Gevelelement (hor. en vert.)

Wanddikte 150mm Oud:(0,15*0,48)+(0,15*0,44)+2*(0,15*0,18)*2,7 119 0,5184 61,6896 0,3493 41,5667 32,6
Wanddikte 100mm en 40mm Nieuw:2*(0,1*0,4)+3*(0,15*0,06)+2*(0,28*0,04)*2,7

Gevelelement (diagonaal)
Wanddikte 150mm Oud:(0,15*0,48)+(0,15*0,44)+2*(0,15*0,18)*4 10 0,768 7,68 0,5175 5,175 32,6

Wanddikte 100mm en 40mm Nieuw:2*(0,1*0,4)+3*(0,15*0,06)+2*(0,28*0,04)*4
Gevelelement (fundering) 36 0,1094 3,9384 0,0737 2,6532 32,6

Wanddikte 150mm Oud:(0,15*0,48)+(0,15*0,44)+2*(0,15*0,18)*0,57
Wanddikte 100mm en 40mm Nieuw:2*(0,1*0,4)+3*(0,15*0,06)+2*(0,28*0,04)*0,57

Kapspanten 12 2,2783 27,3396 1,5964 19,1568 29,9
Massief gelamineerd Oud:(0,5*3,836*7,919*0,15)

Samengesteld hol Nieuw:(0,5*3,836*7,919*0,12)-(0,5*1,3*2,9*0,12)
Kolommen 12 0,6912 8,2944 0,503 6,036 27,2

Massief Oud:(0,48*0,48*3)
Hol Nieuw:(0,48*0,48*3)-(0,28*0,28*2,4)

Binnenwanden (2,897*1*0,12) 96 0,3476 33,3696 0,3476 33,3696 0,0
Dakbeschot (14*23,5*2*0,02) 2 13,16 26,32
Dakregels (0,14*0,067*14) 80 0,1313 10,504
Kerto Ripa dak systeem (0,022*2*23,5*14*2)+(0,14*0,039*14*80) 1 35,0672 35,0672
Tengels (0,011*0,033*14) 80 0,0051 0,408 0,0051 0,408 0,0
Panlatten (0,025*0,038*23,5) 104 0,0223 2,3192 0,0223 2,3192 0,0
Gordingen (0,25*0,12*23,5) 10 0,705 7,05
Sporen (0,15*0,08*14) 80 0,168 13,44
Windveren (0,022*0,40*28*2) 1 0,4928 0,4928 0,4928 0,4928 0,0
Nokbetimmering (0,5*3,836*7,919*0,15*2)+(13*1,5*0,12*4) 1 13,9166 13,9166 13,9166 13,9166 0,0

Totaal oud 422,217 Totaal nieuw 244,0371 42,2
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Gebouwdelen chalet Zürich Aantal Oud volume Totaal volume Nieuw volume Nieuw totaal volume Percentage bezuiniging Streefwaarde
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Wanddikte 100mm en 40mm Nieuw:2*(0,1*0,4)+3*(0,15*0,06)+2*(0,28*0,04)*2,7
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Wanddikte 150mm Oud:(0,15*0,48)+(0,15*0,44)+2*(0,15*0,18)*4 10 0,768 7,68 0,5175 5,175 32,6

Wanddikte 100mm en 40mm Nieuw:2*(0,1*0,4)+3*(0,15*0,06)+2*(0,28*0,04)*4
Gevelelement (fundering) 36 0,1094 3,9384 0,0737 2,6532 32,6

Wanddikte 150mm Oud:(0,15*0,48)+(0,15*0,44)+2*(0,15*0,18)*0,57
Wanddikte 100mm en 40mm Nieuw:2*(0,1*0,4)+3*(0,15*0,06)+2*(0,28*0,04)*0,57

Kapspanten 12 2,2783 27,3396 1,5964 19,1568 29,9
Massief gelamineerd Oud:(0,5*3,836*7,919*0,15)

Samengesteld hol Nieuw:(0,5*3,836*7,919*0,12)-(0,5*1,3*2,9*0,12)
Kolommen 12 0,6912 8,2944 0,503 6,036 27,2

Massief Oud:(0,48*0,48*3)
Hol Nieuw:(0,48*0,48*3)-(0,28*0,28*2,4)

Binnenwanden (2,897*1*0,12) 96 0,3476 33,3696 0,3476 33,3696 0,0
Dakbeschot (14*23,5*2*0,02) 2 13,16 26,32
Dakregels (0,14*0,067*14) 80 0,1313 10,504
Kerto Ripa dak systeem (0,022*2*23,5*14*2)+(0,14*0,039*14*80) 1 35,0672 35,0672
Tengels (0,011*0,033*14) 80 0,0051 0,408 0,0051 0,408 0,0
Panlatten (0,025*0,038*23,5) 104 0,0223 2,3192 0,0223 2,3192 0,0
Gordingen (0,25*0,12*23,5) 10 0,705 7,05
Sporen (0,15*0,08*14) 80 0,168 13,44
Windveren (0,022*0,40*28*2) 1 0,4928 0,4928 0,4928 0,4928 0,0
Nokbetimmering (0,5*3,836*7,919*0,15*2)+(13*1,5*0,12*4) 1 13,9166 13,9166 13,9166 13,9166 0,0

Totaal oud 422,217 Totaal nieuw 244,0371 42,2
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Uurloon € 45,00 Frezen € 70,00 Snijden/zetten € 25,00
Zagen € 30,00 Kleingereedschap € 20,00 Gieten € 55,00

Gebouwonderdeel chalet Jura
Onderdeel Volume (m3) Materiaal Materiaalkosten (€/m3)

Totaal materiaalkosten 
(€) Bewerking Machine uren Totale machinekosten (€) Arbeid (Uren) Totaal 

arbeidskosten (€)
Totaal kosten 

(€)

Gevelelementen standaard Balk buitenzijde 0,13 Vuren hout 450 58,5 Frezen/Zagen 0,4 28 0,5 22,5 109
Balk binnenzijde 
incl. glaslatten 0,14 Vuren hout 450 63 Frezen/Zagen 0,4 28 0,5 22,5 113,5

Kopse afdekplaat 
isolatie 2x 0,0028224 Underlayment 466,57 1,316847168 Zagen 0,1 3 0,1 4,5 8,816847168

Afstandshout tussen 
balk buiten en 

binnen 2x
0,056448 Vuren hout 450 25,4016 Zagen 0,1 3 0,1 4,5 32,9016

Isolatie houtvezel 0,197568 Houtvezel 0 0 - 0 0 0 0 0
Schutbuis - Kunststof - 8,7 - 0 0 0 0 8,7

- - - - - Assembleren 0,2 4 0,5 22,5 26,5
+ + +

156,9184472 66 76,5 +
Subtotaal 299,4184472

Aantal 74 stuks 22156,965

Gevelelementen 45 graden Balk buitenzijde 0,22 Vuren hout 450 99 Frezen/Zagen 0,4 28 0,5 22,5 149,5
Balk binnenzijde 
incl. glaslatten 0,23 Vuren hout 450 103,5 Frezen/Zagen 0,4 28 0,5 22,5 154

Kopse afdekplaat 
isolatie 2x 0,0028224 Underlayment 466,57 1,316847168 Zagen 0,1 3 0,1 4,5 8,816847168

Afstandshout tussen 
balk buiten en 

binnen 2x
0,09408 Vuren hout 450 42,336 Zagen 0,1 3 0,1 4,5 49,836

Isolatie houtvezel 0,32928 Houtvezel 0 0 - 0 0 0 0 0
Schutbuis - Kunststof - 14,64 - 0 0 0 0 14,64

- - - - - Assembleren 0,2 4 0,5 22,5 26,5
+ + +

260,7928472 66 76,5 +
Subtotaal 403,2928472

Aantal 6 stuks 2419,7571

Gevelelementen hoek gebouw Balk buitenzijde 0,14 Vuren hout 450 63 Frezen/Zagen 0,45 31,5 0,55 24,75 119,25
Balk binnenzijde 
incl. glaslatten 0,15 Vuren hout 450 67,5 Frezen/Zagen 0,45 31,5 0,55 24,75 123,75

Kopse afdekplaat 
isolatie 2x 0,0028224 Underlayment 466,57 1,316847168 Zagen 0,1 3 0,1 4,5 8,816847168

Afstandshout tussen 
balk buiten en 

binnen 2x
0,056448 Vuren hout 450 25,4016 Zagen 0,15 4,5 0,1 4,5 34,4016

Isolatie houtvezel 0,098784 Houtvezel 0 0 - 0 0 0 0 0
Schutbuis - Kunststof - 4,35 - 0 0 0 0 4,35

- - - - - Assembleren 0,25 5 0,5 22,5 27,5
+ + +

161,5684472 75,5 81 +
Subtotaal 318,0684472

Aantal 24 stuks 7633,6427

Gevelelementen kort fundering Balk buitenzijde 0,03 Vuren hout 450 13,5 Frezen/Zagen 0,2 14 0,25 11,25 38,75
Balk binnenzijde 
incl. glaslatten 0,04 Vuren hout 450 18 Frezen/Zagen 0,2 14 0,25 11,25 43,25

Kosten voor een generiek chalet
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Kopse afdekplaat 
isolatie 2x 0,0028224 Underlayment 420 1,185408 Zagen 0,1 3 0,15 6,75 10,935408

Afstandshout tussen 
balk buiten en 

binnen 2x
0,015 Vuren hout 450 6,75 Zagen 0,07 2,1 0,09 4,05 12,9

Isolatie houtvezel 0,008 Houtvezel 0 0 - 0 0 0 0 0
Schutbuis - Kunststof - 4,35 - 0 0 0 0 4,35

- - - - - Assembleren 0,12 2,4 0,3 13,5 15,9
+ + +

43,785408 35,5 46,8 +
Subtotaal 126,085408

Aantal 24 stuks 3026,0498
+

Eindtotaal gevelelementen 35236,4147

Kapspanten Balk onderzijde 1,0455 Vuren hout 450 470,475 Zagen/boren 0,14 4,2 0,15 6,75 481,425
Balk bovenzijde 0,867765 Vuren hout 450 390,49425 Zagen/boren 0,14 4,2 0,15 6,75 401,44425
Balk horizontaal 0,135915 Vuren hout 450 61,16175 Zagen/boren 0,09 2,7 0,1 4,5 68,36175

Schetsplaat 0,020706 RVS 8000 165,648 Zagen/boren 0,07 2,1 0,09 4,05 171,798
Stiften 0,056075775 RVS 8000 448,6062 Zagen 0,2 6 0 0 454,6062

+ + +
1536,3852 19,2 22,05 +

Subtotaal 1577,6352

Aantal 14 stuks 22086,893

Kapspanten isolatie en afwerking Planken 0,306 Vuren hout 450 137,7 Zagen 0,2 6 0,2 9 152,7
Isolatie houtvezel 0,3021 Houtvezel 0 0 - 0 0 0 0 0

Panelen 0,1836 Tilly panelen 1350 247,86 Zagen 0,15 4,5 0,15 6,75 259,11
+ + +

385,56 10,5 15,75 +
Subtotaal 411,81

Aantal 4 stuks 1647,24
+

Eindtotaal kapspanten 23734,1328

Kastenelemente kastenelemente 
hout vuren 46,64680851 Vuren 450 20991,06383 Zagen/frezen 75 5250 90 4050 30291,06383

kastenelemente 
hout vuren 18,04444444 Houtvezel 0 0 - 0 0 0 0 0

- - - - - Assembleren 10 200 13 585 785
+ + +

20991,06383 5450 4635 +
Subtotaal 31076,06383

+
Eindtotaal kastenelemente 31076,06383

Dakbedekking Rheinzink (m2) 348 Quick Step 95 33060 - - - - - 33060
latwerk (m) 986,3013699 Panlatten 2,5 2465,753425 - - - - - 2465,753425
Windveren 0,26 Douglas/Lariks 530 137,8 Zagen/frezen 0,3 21 0,4 18 176,8

+ + +
35663,55342 21 18 +

Subtotaal 35702,55342
+

Eindtotaal dakbedekking 35702,55342
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Dakgoot Zink (m2) 10,56 Zink 55 580,8 Snijden/zetten 0,25 6,25 0,35 15,75 602,8
Planken 0,4224 Vuren 450 190,08 Zagen 0,2 6 0,25 11,25 207,33

+ + +
770,88 12,25 27 +

Subtotaal 810,13

Aantal 2 stuks 1620,26
+

Eindtotaal Dakgoten 1620,26

Gevelpanelen Kader, glaslatten 0,22819104 Vuren 450 102,685968 Zagen/frezen 0,4 28 0,5 22,5 153,185968
Beglazing (m2) 6,25 Glas 90 562,5 - - - - - 562,5

+ + +
665,185968 28 22,5 +

Subtotaal 715,685968

Aantal 37 stuks 26480,381
+

Eindtotaal Gevelpanelen 26480,38082

Vloer Vloerliggers groot 0,714444 Vuren 450 321,4998 Zagen/frezen 0,4 28 0,5 22,5 371,9998
+ + +

321,4998 28 22,5 +
Subtotaal 371,9998

Aantal 12 stuks 4463,9976

Vloerliggers klein 0,3312 Vuren 450 149,04 Zagen/frezen 0,2 14 0,25 11,25 174,29
+ + +

149,04 14 11,25 +
Subtotaal 174,29

Aantal 24 stuks 4182,96

Finnjoist liggers (m) 64,84 Vuren,OSB 9,78 634,1352 - - - - - 634,1352

+ + +
634,1352 0 0 +

Subtotaal 634,1352

Aantal 12 stuks 7609,6224

OSB plaat (m2) 33,64 OSB 4,55 153,062 Zagen 0,2 6 0,4 18 177,062
Fermacell greenline 

(m2)
33,64 Fermacell 12 403,68 - - - - - 403,68

Vloerverwarming 
platen, buizen (m2)

33,64 Öko ideal 30 13,5 454,14 _ _ _ 2 90 544,14

Underlayment (m2) 33,64 Underlayment 7,56 254,3184 Zagen 0,2 6 0,4 18 278,3184
+ + +

1265,2004 12 126 +
Subtotaal 1403,2004

Aantal 12 stuks 16838,405
+

Eindtotaal Vloer 33094,9848

Wanden HSB 0,01161 Vuren 450 5,2245 Zagen 0,1 3 0,15 6,75 14,9745
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Isoaltie 0,09 Houtvezel 0 0 - - - - - 0
Tilly panelen (m2) 2 Vuren 16,2 32,4 Zagen 0,2 6 0,25 11,25 49,65

+ + +
37,6245 9 18 +

Subtotaal 64,6245

Totaal oppervlakte aan wanden 247 m2 15962,252
+

Eindtotaal wanden 15962,2515

Aluminium kruizen Kruis 0,002352 Giet aluminium 1890 4,44528 Gieten 0,2 11 0,3 13,5 28,94528
+ + +

4,44528 11 13,5 +
Subtotaal 28,94528

Aantal 116 stuks 3357,6525
+

Eindtotaal aluminium kruizen 3357,65248

Balkons Liggers 0,324 Vuren 450 145,8 Zagen 1,5 45 2 90 280,8
Schoren 0,3168 Vuren 450 142,56 Zagen 2 60 2,5 112,5 315,06

Onderste randbalk 0,89856 Vuren 450 404,352 Zagen/frezen 1,5 105 2 90 599,352
Vloerbalen 1,2096 Vuren 450 544,32 Zagen 1 30 1,5 67,5 641,82

Hangers (stijlen) 1,44 Vuren 450 648 Zagen 1,5 45 2 90 783
Railing 0,594 Vuren 450 267,3 Zagen/frezen 1 70 1,5 67,5 404,8

+ + +
2152,332 355 517,5 +

Subtotaal 3024,832

Aantal 4 stuks 12099,328
+

Eindtotaal balkons 12099,328

+
Eindtotaal kostprijs generiek chalet € 218.364,02
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HOUTSOORTEN EN AFWERKING

Een van de materiaalkeuzes voor de bouw 
van het Generieke Chalet kan bestaan uit 

vurenhout. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 
van een kwaliteit vurenhout die voldoet aan 
de eisen van de KVH (Konstruktions Voll 
Holz BRON). Dit houdt in dat het vurenhout 
beschermt wordt tegen insecticiden en 

schimmels, dat de delen gedroogd worden en dat er gecontroleerd 
wordt op fouten zoals noesten en scheuren.  Daarnaast kan het 
constructiehout geleverd worden in diverse lengtes, waarbij ook 
extreem lange lengtes tot de mogelijkheid behoren. Om deze lange 
lengtes te kunnen produceren wordt gebruik gemaakt van de 
vingerlas procedure. Vurenhout is licht van gewicht, heeft een vrij 
witte kleur en de structuur wordt afgewisseld door noesten en een  
vaak wat grovere vlam. Door invloed von zonlicht en regen kleurt 
vurenhout grijs. 

Een andere naaldhoutsoort is lariks. Het 
kernhout van de lariks bevat hars en 

oliën, waardoor het van nature beter bestand 
is tegen houtrot en aantasting door insecten 
dan bijvoorbeeld vurenhout. Hierdoor is 
lariks de zwaarste naaldhoutsoort. Voor 
de constructie van het generiek chalet zal 

alleen gebruik worden gemaakt van kunstmatig teruggedroogd 
lariks om werking van het hout zoveel mogelijk te beperken. 
Ook in dit geval kan het hout in langere lengtes geleverd worden 
door de vingerlas procedure. De oppervlakte van lariks heeft een 
warme uitstraling door de fijne draadstructuur, kleine noesten 
en vooral de warme donker-roodbruine kleur. Wanneer lariks 
niet behandelt wordt ontstaat een grijs-zilver patina. Dit patina 
beschermt niet alleen tegen de weersinvloeden, maar ook tegen 
verdere behandeling met middelen die door de mens opgebracht 
moeten worden.

Daarnaast kan er gekozen worden voor 
douglashout. Ook deze naaldhoutsoort 

bevat hars en oliën in het kernhout, maar 
in mindere mate dan lariks. Douglas is 
duurzamer dan vuren maar iets minder 
duurzaam dan lariks. De oppervlakte 
structuur is grover van draad als lariks en 

heeft een roze-bruine kleur, afgewisseld met kleine noesten. Ook 
in dit geval kan het hout in langere lengtes geleverd worden door 
de vingerlas procedure. Wanneer douglas niet behandelt wordt 
ontstaat een grijs-zilver patina. Dit patina beschermt niet alleen 
tegen de weersinvloeden, maar ook tegen verdere behandeling 
met middelen die door de mens opgebracht moeten worden. 
Waneer het kwartiers gezaagd wordt is het hout erg stabiel en 
krijgt het bovendien net als lariks een mooie streeptekening.

Onbehandeld hout kan op meerdere manieren (extra) beschermd worden tegen houtrot. Voor het Generieke chalet wordt 
de mogelijkheid geboden om af fabriek te kiezen voor een natuurlijk product als afwerking op basis van lijnolie. Dit 

product (Rubio Monocoat) wordt in één laag opgebracht en is naast het verharden van de toplaag (binding met lignine), te 
combineren met een UV-beschermende laag. Hierdoor wordt verkleuring van het hout tegengegaan. Er kan worden gekozen 
uit verschillende naturel kleurtinten. 

Door de grote afmetingen van de 
gebouwonderdelen van het Generieke 

Chalet, zullen deze worden samengesteld uit 
meerdere lamellen die samen de doorsnede 
van een houten profiel zullen vormen. Het 
hout dat gebruikt wordt voor het lamineren 
kan bestaan uit vuren, lariks of douglas. 

Het lamineringsproces begint met het drogen van het gezaagde 
product. Vervolgens wordt er een foutcontrole uitgevoerd. Na 
de controle worden de lamellen op maat geschaafd en tot de 
gewenste lengte middels vingerlassen aan elkaar verbonden. 
Meerdere lamellen worden met watervaste lijm op elkaar gelijmd 
tot de gewenste doorsnede wordt bereikt. Hierdoor ontstaat een 
bouwdeel, welke tegenover een natuurlijke balk meer belasting 
kan opnemen, minder neiging heeft tot werken (torsie en krom 
trekken) en minder kans op scheurvorming heeft. 

   ‣  
Vuren,  onbehandel t  (Klas se  IV)

   ‣  
Douglas,  onbehandel t  (Klas se  I I I-IV)

   ‣  
Afwerking

   ‣  
Lar iks,  onbehandel t  (Klas se  I I I )

   ‣  
Naaldhout ,  ge lamineerd



- 5 -

G E N E R I E K    C H A L E T
ONTSTAAN VANUIT DE ZWITSERSE TRADITIE

Generiek Chalet, afstudeerproject 2015-2017
Gerben Meussen, Architectuur student aan de TU/Eindhoven

Korenbloemstraat 23, 5643HK Eindhoven (NL) t +31(0) 6 380 401 52 e g.a.m.meussen@student.tue.nl 

R

R

PRODUCTIEPROCES

Afbee ld ing  1 ;  Natuur l i jke  gronds to f  hout

Afbee ld ing  5 ;  Mas s i eve  houtbouw

Afbee ld ing  3 ;  Schaven  (vand ik te )

Afbee ld ing  2 ;  Zagen

Afbee ld ing  6 ;  Bouwsys teem bes t aande  u i t  ge s t andaard i see rde  e l ementen

Afbee ld ing  4 ;  Moderne  product i e  van  verb ind ingen
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FUNDAMENT

Het fundament voor het generieke 
chalet is in verschillende varianten aan 

te leggen, afhankelijk van de ondergrond 
en wensen. Hiervoor dient een aannemer 
zorg te dragen. In alle gevallen wordt 
voor de bovenzijde van de poeren of de 
verhoogde plint een minimale hoogte 
aangehouden van 500mm. Dit beschermt 

de houten gevelelementen tegen eventueel opspattend water. In 
de afbeelding hiernaast is een verhoogde plint te zien gemetseld 
van natuursteen brokken. Dit type fundament wordt geadviseerd 
wanneer er sprake is van een zeer ongelijkmatige ondergrond. 
Het is ook denkbaar dat de plint opgetrokken wordt uit 
materialen die voorkomen in de omgeving waar het generieke 
chalet gebouwd gaat worden. Dit kan bijvoorbeeld ook baksteen 
zijn of andere soorten natuursteen. De plint en poeren kunnen 
gefundeerd worden op een fundering op staal, paal fundering, 
schroeffundering of op de rotsbodem met behulp van stekken. 

Een poerenfundering en strokenfundering zijn veel voorkomende solide funderingsmethodieken, en op veel plaatsen toepasbaar. 
Steeds vaker worden poeren funderingen prefab afgeleverd op de bouwplaats. Hierdoor wordt tijd en materiaal bespaard om een 

bekisting te maken, te plaatsen, te vullen en de beton te laten uitharden. Een andere funderingsmethodiek waar ook op materiaal en 
arbeid bespaard kan worden, is de schroeffundering. Deze fundering is uitsluitend geschikt voor zand-, veen- en kleigronden. Een 
schroefpaal van 3000mm lang en 140mm in doorsnede kan een belasting opnemen van ruim 8500kg. Voor de grootste variant van het 
generieke chalet geldt een totale massa van ca. 600.000kg. Dit heeft tot gevolg dat er 71 schroefpalen benodigt zullen zijn om het chalet te 
kunnen dragen. Bijkomend voordeel van de schroeffundering is dat deze volledig recyclebaar en herbruikbaar is. 

Wanneer de ondergrond tamelijk 
vlak is, kan er behalve voor een 

verhoogde plint ook gekozen worden voor 
een fundering op poeren. Het voordeel 
van dit type fundering is dat er aanzienlijk 
op materiaal bespaard kan worden, omdat 
alleen daar waar de fundering constructief 
echt noodzakelijk is, materiaal wordt 

gebruikt. Dit type fundering komt veel voor bij de traditionele 
chalets in de Wallis regio in Zwitserland, waarbij de bovenzijde 
van de poer vaak nog met een grote natuursteen schijf werd 
afgedekt, een zogenaamde paddestoel poer. Ook voor deze poeren 
geldt dat er andere materialen gebruikt kunnen worden die in 
de omgeving voorkomen, zoals bijvoorbeeld grote veldkeien of 
bakstenen. De fundering kan worden aangelegd met behulp van 
prefab beton poeren, of ter plaatse worden gestort. 

Voor het storten van de funderingselementen op locatie is een bekisting benodigd. 
Hiervoor worden vaak kostbare materialen gebruikt, terwijl ze vaak als verloren 

kunnen worden beschouwd. Hiervoor biedt het materiaal Pecafil een oplossing. Dit kan ook 
als verloren bekistingsmateriaal worden toegepast, maar is in tegenstelling tot de andere 
materialen volledig biologisch afbreekbaar en licht van gewicht.

   ‣  
Verhoogde p l int ,  bors twer ing

   ‣  
S t rokenfunder ing    ‣  

Schroef funder ing

   ‣  
Bekis t ing

   ‣  
Poeren

   ‣  
Poerenfunder ing
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FUNDAMENT

Afbee ld ing  6 ;  Funder ing ,  ve rhoogde  p l in t

Afbee ld ing  7 ;  Poeren  funder ing
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GEVELPANELEN EN BALKON 

Voor de invulling van de gevelopeningen 
kan gekozen worden uit verschillende 

gevelpanelen. Een van de uitvoeringen 
bestaat uit een paneel dat is voorzien 
van beglazing. Dit paneel is bedoelt om 
meer verbinding te krijgen met de directe 
omgeving van het chalet en om meer 
daglicht toe te laten treden ten opzichte 
van een traditioneel chalet. Een nadeel is 

echter dat de isolatiewaarde aanmerkelijk lager ligt dan die van 
de gesloten gevelpanelen. De Rc-waarde van HR++ beglazing is 
namelijk 0,91 m2.K/W. Met deze geringere isolatiewaarde moet 
rekening worden gehouden wanneer er gebouwd wordt in de 
noordelijkere Europese landen zoals bijvoorbeeld Noorwegen. 
Hier wordt namelijk als eis gesteld dat de proportie van raam- en 
deuroppervlak in verhouding tot het verwarmde vloeroppervlak 
niet meer mag zijn dan 20%. 

Een andere mogelijkheid voor het invullen 
van de gevelopeningen bestaat uit het 

plaatsen van een gesloten gevelpaneel. In 
dit geval is het gevelpaneel gevuld met 
shingles. Hiermee wordt verwezen naar de 
traditionele technieken en materiaalgebruik 
in de Zwitserse chaletbouw. De opbouw 
van het paneel is als volgt (van binnen 
naar buiten): een binnenafwerking van 

massief houten gelamineerde Tilly panelen bevestigt op een 
vuren framewerk bestaande uit gelamineerde vuren balken van 
maximaal 280x47mm, dampdichte folie op binnenzijde van het 
framewerk, maximaal 280mm Pavatex houtvezelisolatie tussen het 
framewerk, dampopen folie aan buitenzijde van het framewerk, 
tengels voor de bevestiging van de houten shingles en tot slot de 
shingles. Het framewerk zit opgesloten tussen een geprofileerd 
houten kader, welke zal worden opgenomen in de gevelelementen. 

Om het gesloten karakter te benadrukken 
van de gevelpanelen kan ook worden 

gekozen voor een natuursteen invulling. 
Hierbij worden natuursteen strips verlijmd 
op een hechtgebonden plaat. Er zijn 
verschillende vormen en natuursteensoorten 
te kiezen. Indien gewenst kan een lokale 
natuursteen soort tot strips worden 
verzaagd. Voor dit gevelpaneel geldt verder 

dezelfde opbouw als van het shingle paneel, behalve dat de 
tengels voor de bevestiging van de shingles wordt vervangen 
voor een hechtgebonden plaat. De Rc-waarde van de gesloten 
gevelpanelen bedraagt maximaal 5,8 m2.K/W. Deze isolatiewaarde 
is gebaseerd op een vulling van het framewerk met 280mm 
Pavatex houtvezelisolatie. Hierdoor wordt ruimschoots voldaan 
aan de eisen die gesteld worden in Noorwegen. De isolatiedikte 
kan worden verminderd zolang maar voldaan wordt aan de eisen 
die gelden voor de bouwlocatie.

De gevelopbouw is geschikt om op elke verdieping een balkon te maken. Hiervoor worden in de fabriek twee extra gaten 
gefreesd in het verticale gevelelement, om de ligger en schoor van de balkonconstructie met pen-gat verbindingen in 

te kunnen laten. Wanneer achteraf besloten wordt om nog een balkon te plaatsen, dan kunnen de benodigde openingen 
eenvoudig met behulp van een freesmal gefreesd worden.  

Voor het verschaffen van toegang tot het 
chalet is een gevelpaneel ontworpen 

waarin twee deuren zijn opgenomen. Dit 
gevelpaneel kan ook gebruikt worden 
om toegang te krijgen tot de balkons. De 
deuren zijn duidelijk als deur herkenbaar 
doordat het deurhout voldoende breed is 
uitgevoerd en hierdoor aftekent tegen de 
overige gevelpanelen. De deurdikte bedraagt 

54mm en het deurhout is 200mm breed. Er kan een keuze worden 
gemaakt voor naar binnen of naar buiten draaiende deuren. 

   ‣  
Gevelpaneel  g las

   ‣  
Gevelpaneel  natuurs teen

   ‣  
Ba lkon

   ‣  
Gevelpaneel  shingles

   ‣  
Gevelpaneel  deuren
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GEVELPANELEN DOORSNEDE
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Afbee ld ing  6 ;  Door snede  geve lpanee l ,  beg laz ing ,  s chaa l  1 :10

Toe l i ch t ing  b i j  a fbee ld ing  6  en  7 :  De  nummers  1  t /m 8  geven  de  bouwvolgorde  weer  voor  he t  p l aa t sen  van  de  geve le l ementen  en  de  geve lpane len .

 1 .  P l aa t sen  ver t i ca l e  geve le l ementen  begane  grond   5 .  P l aa t sen  van  he t  onder s te  geve lpanee l

 2 .  P l aa t sen  hor izonta l e  geve le l ementen    6 .  Monteren  van  he t  onder s te  houten  s lu i tkader

 3 .  P l aa t sen  ver t i ca l e  geve le l ementen  1e  verd iep ing   7 .  P l aa t sen  van  he t  bovens te  geve lpanee l

 4 .  P l aa t sen  a lumin ium kru i s  ( s lu i t s tuk)    8 .  Monteren  van  he t  bovens te  houten  s lu i tkader

Afbee ld ing  7 ;  Door snede  geve lpanee l ,  sh ing le s ,  s chaa l  1 :10
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PLAFOND- EN VLOERAFWERKINGEN 

Voor de plafondafwerking kan gekozen 
worden uit twee varianten. De 

constructie bestaat uit Finnjoist liggers. Op 
de onderste flenzen kunnen plafondpanelen 
opgelegd worden die de overbrugging 
maken. De Finnjoist liggers zijn geplaatst in 
een patroon. Dit patroon is een verwijzing 
naar de traditionele chalets waarin vaak 

parket, lambrisering of plafondpanelen  in verschillende figuren 
werden aangebracht. Het plafondpaneel is opgebouwd uit latten 
die gerecycled zijn van zaagafval dat vrijkomt bij de productie 
van de vloeren (underlayment). In dit geval worden de onderste 
flenzen van de Finnjoist liggers gemaakt van populieren multiplex. 
Deze witte houtsoort contrasteert duidelijk met het gelere 
underlayment. De plafondpanelen kunnen worden uitgenomen 
om toegang te krijgen tot de installaties tussen de vloeren. 

Een andere keuze mogelijkheid voor 
de plafondpanelen bestaat uit het 

aanbrengen van een gesloten paneel in de 
vorm van een populieren multiplex plaat, 
waarbij de flezen van de Finnjoist liggers 
zijn uitgevoerd in underlayment. Hierdoor 
worden de banen en het patroon extra 
geaccentueerd. Ook in dit geval kunnen 

de panelen worden uitgenomen om toegang te krijgen tot de 
installaties. 

Voor de basisuitvoering van het 
generieke chalet is rekening 

gehouden met een vloerafwerking van 
underlayment platen. Deze zijn direct 
geschikt als definitieve eindafwerking, 
en sluiten qua materiaalgebruik aan bij 
de gevelelementen, wanden en plafonds. 
De vloerconstructie bestaat uit OSB 
plaatmateriaal dat over de Finnjoist liggers 

wordt aangebracht. Hierbovenop wordt een laag Fermacell 
Greenline Estrich 2E34 vloerelementen aangebracht, die zorgen 
voor een contactgeluiddemping van 5dB. Vervolgens zal een 
droog vloerverwarmingssysteem worden gelegd bovenop de 
Fermacell vloerelementen. Dit systeem wordt gelegd in 30mm 
dikke Öko houtvezelplaten op een h.o.h. afstand van 125mm. 
Het vloerpakket zal worden opgesloten met underlayment 
plaatmateriaal.

Het is afhankelijk van de gekozen vloer of er nog een vloerafwerking aangebracht dient te worden. Indien gekozen wordt 
voor de standaard underlayment vloer, wordt geadviseerd deze te behandelen met een olie product, zoals bijvoorbeeld 

Rubio monocoat. Deze afwerking kan al in de fabriek worden aangebracht. Hierdoor is de vloer direct betreedbaar wanneer 
deze is geïnstalleerd. 

Daarnaast is het mogelijk om bovenop 
het underlayment een vloerafwerking 

naar eigen keuze aan te brengen. Er dient 
hierbij wel rekening gehouden te worden 
met de geschiktheid voor vloerverwarming. 
Het concept van het generieke chalet heeft 
als uitgangspunt een houten bouwwerk te 
leveren, zoals dit ook voor de traditionele 
chaletbouw gold. Daarom luidt het 

architectonisch advies te kiezen voor een houten product als 
vloerafwerking. Hierdoor wordt kracht bijgezet aan het concept. 
Er valt hierbij te denken aan voorbeelden als een parketvloer 
(evt. in motief), massief houten vloeren of bijvoorbeeld een 
kopshouten vloer. 

   ‣  
P la fond paneel ,  la t ten

   ‣  
V loerafwerking under layment

   ‣  
Afwerking

   ‣  
P la fond paneel  g lad

   ‣  
V loerafwerking naar  keuze
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GEVELPANELEN DOORSNEDE

Afbee ld ing  6 ;  Door snede  geve lpanee l ,  beg laz ing ,  s chaa l  1 :10

Afbee ld ing  7 ;  Door snede  geve lpanee l ,  sh ing le s ,  s chaa l  1 :10
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AANZICHTEN  GRAUBÜNDEN
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MAATVOERING  GRAUBÜNDEN

Buitenmaten     24,48 x 18,48 m

Begane grond

1. Entree             40m2

2. Keuken           110m2

3. Bijkeuken             40m2

4. Technische ruimte            12m2

5. Woonkamer           165m2

Eerste verdieping

6. Slaapkamer 1            50m2

7. Slaapkamer 2            65m2

8. Slaapkamer 3            50m2

9. Slaapkamer 4            35m2

10. Overloop             25m2

11. Badkamer 1            14m2

12. Badkamer 2            14m2

Tweede verdieping

13. Slaapkamer 5             60m2

14. Slaapkamer 6             70m2

15. Badkamer 3            10m2

16. Badkamer 4               12m2
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MAATVOERING  GRAUBÜNDEN
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MAATVOERING  GRAUBÜNDEN
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AANZICHTEN  BERN
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Buitenmaten     24,48 x 18,48 m

Begane grond

1. Entree             40m2

2. Keuken           110m2

3. Bijkeuken             40m2

4. Technische ruimte            12m2

5. Woonkamer           165m2

Eerste verdieping

6. Slaapkamer 1            50m2

7. Slaapkamer 2 met bad            65m2

8. Slaapkamer 3            45m2

9. Slaapkamer 4 met bad           40m2

10. Dakterras             35m2

11. Badkamer 1            14m2

12. Badkamer 2            14m2

Tweede verdieping

13. Slaapkamer 5             60m2

14. Slaapkamer 6             70m2

15. Badkamer 3            10m2

16. Badkamer 4               12m2

MAATVOERING  BERN
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MAATVOERING  ZÜRICH

Buitenmaten     24,48 x 18,48 m

Begane grond

1. Entree             40m2

2. Keuken           110m2

3. Bijkeuken             40m2

4. Technische ruimte            12m2

5. Woonkamer           165m2

Eerste verdieping

6. Slaapkamer 1            50m2

7. Slaapkamer 2 met bad            65m2

8. Slaapkamer 3            45m2

9. Slaapkamer 4 met bad           40m2

10. Dakterras             35m2

11. Badkamer 1            14m2

12. Badkamer 2            14m2

Tweede verdieping

13. Slaapkamer 5             60m2

14. Slaapkamer 6             70m2

15. Badkamer 3            10m2

16. Badkamer 4               12m2
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MAATVOERING BASEL

Buitenmaten     24,48 x 18,48 m

Begane grond

1. Entree             40m2

2. Keuken           110m2

3. Bijkeuken             40m2

4. Technische ruimte            12m2

5. Woonkamer           165m2

Eerste verdieping

6. Slaapkamer 1            50m2

7. Slaapkamer 2            65m2

8. Slaapkamer 3            65m2

9. Slaapkamer 4            35m2

10. Badkamer 1            14m2

11. Badkamer 2            14m2

Tweede verdieping

12. Slaapkamer 5             60m2

13. Slaapkamer 6             70m2

14. Badkamer 3            10m2

15. Badkamer 4               12m2
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MAATVOERING JURA

Buitenmaten     12,48 x 12,48 m

Begane grond

1. Entree             11m2

2. Keuken             40m2

3. Bijkeuken             16m2

4. Woonkamer             55m2

Eerste verdieping

5. Slaapkamer 1 9. Badkamer 1   19 + 7m2

6. Slaapkamer 2 10. Badkamer 2  19 + 7m2

7. Slaapkamer 3 11. Badkamer 3  25 + 9m2

8. Slaapkamer 4 12. Badkamer 4  19 + 7m2

13. Overloop             18m2

Tweede verdieping

14. Slaapkamer 5  15. Badkamer 5  20 + 7m2

16. Slaapkamer 6  17. Badkamer 6  20 + 7m2

18. Slaapkamer 7 19. Badkamer 7  30 + 8m2

20. Slaapkamer 8    21. Badkamer 8   20 + 9m2
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MAATVOERING DAVOS

Buitenmaten     9,48 x 9,48 m

Begane grond

1. Entree               8m2

2. Keuken             22m2

3. Woonkamer             38m2

Eerste verdieping

4. Slaapkamer 1            15m2

5. Slaapkamer 2            15m2

6. Slaapkamer 3            15m2

7. Badkamer 1             15m2

8. Overloop 1             14m2

Tweede verdieping

9. Slaapkamer 4             19m2

10. Slaapkamer 5              19m2

11. Slaapkamer 6              19m2

12. Badkamer 2            19m2

13. Overloop 2                 14m2



- 44 -

G E N E R I E K    C H A L E T
ONTSTAAN VANUIT DE ZWITSERSE TRADITIE

Generiek Chalet, afstudeerproject 2015-2017
Gerben Meussen, Architectuur student aan de TU/Eindhoven

Korenbloemstraat 23, 5643HK Eindhoven (NL) t +31(0) 6 380 401 52 e g.a.m.meussen@student.tue.nl 

R

R

MAATVOERING  GRAUBÜNDEN



- 45 -

G E N E R I E K    C H A L E T
ONTSTAAN VANUIT DE ZWITSERSE TRADITIE

Generiek Chalet, afstudeerproject 2015-2017
Gerben Meussen, Architectuur student aan de TU/Eindhoven

Korenbloemstraat 23, 5643HK Eindhoven (NL) t +31(0) 6 380 401 52 e g.a.m.meussen@student.tue.nl 

R

R

MAATVOERING  GRAUBÜNDEN



- 46 -

G E N E R I E K    C H A L E T
ONTSTAAN VANUIT DE ZWITSERSE TRADITIE

Generiek Chalet, afstudeerproject 2015-2017
Gerben Meussen, Architectuur student aan de TU/Eindhoven

Korenbloemstraat 23, 5643HK Eindhoven (NL) t +31(0) 6 380 401 52 e g.a.m.meussen@student.tue.nl 

R

R

MAATVOERING  GRAUBÜNDEN



- 47 -

G E N E R I E K    C H A L E T
ONTSTAAN VANUIT DE ZWITSERSE TRADITIE

Generiek Chalet, afstudeerproject 2015-2017
Gerben Meussen, Architectuur student aan de TU/Eindhoven

Korenbloemstraat 23, 5643HK Eindhoven (NL) t +31(0) 6 380 401 52 e g.a.m.meussen@student.tue.nl 

R

R

MAATVOERING  GRAUBÜNDEN



- 48 -

G E N E R I E K    C H A L E T
ONTSTAAN VANUIT DE ZWITSERSE TRADITIE

Generiek Chalet, afstudeerproject 2015-2017
Gerben Meussen, Architectuur student aan de TU/Eindhoven

Korenbloemstraat 23, 5643HK Eindhoven (NL) t +31(0) 6 380 401 52 e g.a.m.meussen@student.tue.nl 

R

R

AANZICHTEN CHALET WALLIS



- 49 -

G E N E R I E K    C H A L E T
ONTSTAAN VANUIT DE ZWITSERSE TRADITIE

Generiek Chalet, afstudeerproject 2015-2017
Gerben Meussen, Architectuur student aan de TU/Eindhoven

Korenbloemstraat 23, 5643HK Eindhoven (NL) t +31(0) 6 380 401 52 e g.a.m.meussen@student.tue.nl 

R

R

MAATVOERING  WALLIS

Buitenmaten     12,48 x 15,48 m

Begane grond

1. Entree             10m2

2. Keuken             35m2

3. Bijkeuken             15m2

4. Woonkamer             63m2

Eerste verdieping

5. Slaapkamer 1  6. Badkamer 1   22 + 7m2

7. Slaapkamer 2  8. Badkamer 2   16 + 6m2

9. Slaapkamer 3  10. Badkamer 3  16 + 9m2

11. Slaapkamer 4  12. Badkamer 4  32 + 7m2

13. Overloop             19m2

Tweede verdieping

14. Slaapkamer 5  15. Badkamer 5  20 + 8m2

16. Slaapkamer 6  17. Badkamer 6  18 + 7m2

18. Slaapkamer 7  19. Badkamer 7  22 + 7m2

20. Slaapkamer 8  21. Badkamer 8  28 + 8m2

22. Overloop             19m2
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MAATVOERING  WINTERTHUR

Buitenmaten     12,48 x 12,48 m

Begane grond

1. Entree             11m2

2. Keuken             40m2

3. Bijkeuken             16m2

4. Woonkamer             55m2

Eerste verdieping

5. Slaapkamer 1  6. Badkamer 1   20 + 7m2

7. Slaapkamer 2  8. Badkamer 2   20 + 7m2

9. Slaapkamer 3 10. Badkamer 3  30 + 8m2

11. Slaapkamer 4    12. Badkamer 4   20 + 9m2

13. Overloop             18m2
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BOUWVOLGORDE

Stap  1 :  Voorbere iden  van  de  ondergrond

Stap  2 :  Aanbrengen van  gemet se lde  funder ing
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BOUWVOLGORDE

Stap  3 :  P l aa t sen  van  de  ee r s t e  houten  funder ings s t i j l en

S tap  4 :  P l aa t sen  van  eer s t e  r ingba lk  en  aanbrengen van  a lumin ium beves t ig ingskru izen
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BOUWVOLGORDE

Stap  5 :  P l aa t sen  v loerba lken ,  inge l a ten  met  zwa luwstaa r tverb ind ing

Stap  6 :  Begane  grond  v loer  p l aa t sen  van  F innjo i s t  l igger s  en  na i so le ren  met  Pava tex  houtveze lp l a ten
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BOUWVOLGORDE

Stap  7 :  P l aa t sen  van  de  ee r s t e  houten  begane  grond  s t i j l en  en  ko lom

Stap  8 :  P l aa t sen  van  de  r ingba lk  op  de  ee r s t e  verd iep ing
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BOUWVOLGORDE

Stap  9 :  P l aa t sen  a lumin ium kru izen  en  v loerba lken ,  inge l a ten  met  zwa luwstaa r tverb ind ing

Stap  10 :  Verd iep ingsv loer  p l aa t sen  van  F innjo i s t  l igger s  en  geve le l ementen  p l aa t sen
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Stap  11 :  P l aa t sen  van  de  verd iep ings s t i j l en

S tap  12 :  P l aa t sen  van  de  r ingba lk  op  de  tweede  verd iep ing  en  p l aa t sen  v loerba lken  en  verd iep ingsv loer
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Stap  13 :  P l aa t sen  geve lpane len

Stap  14 :  Aanbrengen ba lkon  eer s t e  verd iep ing 
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Stap  15 :  P l aa t sen  van  de  verd iep ings s t i j l en  en  p l aa t sen  van  tweede  ba lkon

Stap  16 :  P l aa t sen  van  de  45  graden  geve le l ementen
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Stap  17 :  P l aa t sen  geve le l ementen  en  over ige  ba lken  in  nok

Stap  18 :  P l aa t sen  kapspanten  en  s t i j l en  tu s sen  ba lkons  en  kapspanten
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Stap  19 :  P l aa t sen  van  de  ka s tene lemente  (dakbeschot  en  i so l a t i e  in  één)

S tap  20 :  P l aa t sen  van  de  geve le l ementen  op  de  tweede  verd iep ing
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Stap  21 :  P l aa t sen  daka fwerk ing  Quick-Step  Rhe inz ink  en  aanbrengen windveer

S tap  22 :  Aanbrengen dakgoten 



- 71 -

G E N E R I E K    C H A L E T
ONTSTAAN VANUIT DE ZWITSERSE TRADITIE

Generiek Chalet, afstudeerproject 2015-2017
Gerben Meussen, Architectuur student aan de TU/Eindhoven

Korenbloemstraat 23, 5643HK Eindhoven (NL) t +31(0) 6 380 401 52 e g.a.m.meussen@student.tue.nl 

R

R

BOUWVOLGORDE

Stap  23 :  P l aa t sen  rookkanaa l  en  a fwerk ing
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